
بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
والسـفري اإلسـباني لدى العـراق بيدرو 
العالقـات  االثنـني،  امـس  مارتينيـز، 
الثنائيـة بـني البلدين، فيما اكـدا أهمية 
تعزيز التعاون الثنائي يف مجال مكافحة 
اإلرهاب.وقـال املكتـب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي استقبل السفري اإلسباني لدى 
العـراق بيـدرو مارتينيز، وجـرى خالل 
اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني، وسبل تعزيز التعاون املشرتك 
يف مختلف املجاالت والسيما يف االقتصاد، 
انه ”تم  والطاقـة، واالسـتثمار“.وتابع 
التأكيد عىل أهمية تعزيز التعاون الثنائي 
يف مجـال مكافحة اإلرهاب وضمن إطار 
التعاون البّنـاء مع حلف الناتو يف مجال 

املشورة والتدريب، وبما يعزز من قدرات 
القـوات األمنية والعسـكرية العراقية“.
يف غضـون ذلـك، وجـه رئيـس مجلس 
الـوزراء، مصطفى الكاظمـي، باقرتاح 
القوانني واملشاريع التنموية التي ترتقي 

بالواقع الحايل للثقافة.

بغداد/ الزوراء:
أكد اإلطار التنسيقي عىل اجراء االنتخابات 
املبكـرة بعـد خلـق املناخـات املناسـبة، 
فيمـا اشـاد بموقـف تحالـف السـيادة 
والحـزب الديمقراطي الكردسـتاني بعد 
اجتماعهم يف اربيل.وقـال اإلطار يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“: إنـه ”يعلن عن تقديره 
الكبـري للموقـف الوطنـي والدسـتوري 
لتحالف السـيادة والحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني بعـد اجتماعهـم يف اربيـل 
والـذي أعلـن فيـه الطرفان تمسـكهما 
بالخيار الدسـتوري يف اجراء االنتخابات 

املبكرة بعـد خلق املناخات املناسـبة لها 
وتحت ارشاف حكومة كاملة الصالحيات 
وعودة املؤسسـات الدسـتورية ملمارسة 
عملها“.وأكـد ”اسـتمراره يف الحوار مع 
جميـع االطـراف لتنفيذ االسـتحقاقات 
اىل  املؤسسـات  وعـودة  الدسـتورية 
أداء مهامهـا وتشـكيل حكومـة كاملـة 
الصالحيات حرصا منه عىل تجنيب البالد 
مزيدا من االزمات“، مؤكدا أنه ”سـيبذل 
كل ما يستطيع من اجل االرساع يف تهيئة 
املناسـبة وضمـان مشـاركة  الظـروف 

الجميع“.

كييف/ متابعة الزوراء:
يستمر تقدم القوات األوكرانية رشق البالد 
عىل حساب القوات الروسية، جراء الهجوم 
املضـاد الذي أطلق األسـبوع املايض، فيما 
أفـاد الجنرال األوكراني، فالريي زالوجني، 
التواصـل  شـبكات  عـىل  نـرش  بيـان  يف 
االجتماعي، بأنه ”منذ مطلع سبتمرب، عاد 
أكثر من 3000 كيلومرت مربع إىل السيطرة 
األوكرانية.وأعلن الجيش األوكراني، امس 

االثنني، اسـتعادة أكثر مـن 20 بلدة خالل 
24 سـاعة، مـن الجيـش الرويس.وقال يف 
بيـان إنه تمكن عىل امتـداد خط املواجهة 
”من طـرد العدو من أكثر مـن 20 بلدة“، 
بحسـب ما نقلت فرانس برس.وكان قائد 
الجيـش أعلن أمـس أن قواته اسـتعادت 
مناطق يتجاوز مجموع مسـاحتها ثالثة 

آالف كيلومرت مرّبع.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكـدت طهـران أنها تعترب البيـان الثالثي 
النـووي  االتفـاق  األوروبـي بخصـوص 
اإليرانـي ”موقفـا خاطئا وغـري مدروس 
يف توقيـت خاطـئ، وجاء بسـبب أخطاء 
حسـابية مـن قبلهـم“.ويف هـذا الصدد، 
علق املتحدث باسـم الخارجيـة اإليرانية، 
نارص كنعاني، عىل البيان األوروبي وعدم 
الطاقـة  األوروبيـني ملصـادر  اسـتخدام 

اإليرانيـة رغـم حاجتهـم لذلـك، قائـال: 
”بإمـكان ايـران، بصفتها العبـا بارزا يف 
أسـواق الطاقة، أن تؤمن إمدادات الطاقة 
ملن يريد استخدام ذلك“.وأضاف كنعاتي: 
”نعتـرب البيـان األوروبي موقفـا خاطئا 
وغـري مـدروس يف توقيت خاطـئ، وأتى 
بسبب أخطاء حسابية من قبلهم.. إيران 
سـعت بصورة جـادة للتوصـل إىل اتفاق 
وفتح الطريق أمام االتفاق.. االتفاق أخذ 

وعطا، وكنا نتوقع أن يقوم الطرف اآلخر 
بعمـل بنـاء“.وأردف: ”تقاريـر الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية أكدت مرارا سلمية 
نشـاطات ايـران النوويـة.. ويف موضوع 
متعهـدة  إيـران  الشـاملة،  الضمانـات 
بمعاهـدة الحـد مـن االنتشـار النووي، 
وتؤكـد تنفيـذ اتفاق الضمانـات بصورة 
كاملة دون تمييز بني الدول.. شددنا مرارا 
عـىل رضورة عدم تأثـر الوكالة بضغوط 

أطـراف ثالثـة وكيـان لم يلتـزم بأي من 
املعاهـدات الدولية بشـأن عدم االنتشـار 
النووي“.واسـتطرد: ”األطراف األوروبية 
تجاهلـوا تعاوننا مـع الوكالـة والتزامنا 
باملعاهـدات، وخضعـوا لتأثـريات كيـان 
ليس عضـوا يف أي من املعاهدات املتعلقة 
بالضمانات مع الوكالة.. نويص األطراف 
األوروبيـة أن يتخـذوا مواقـف بنـاءة“.

وتابع املتحدث باسم الخارجية اإليرانية: 

”طهـران جاهزة السـتمرار التعاون مع 
الوكالـة، وهـي مسـتعدة لذلـك من أجل 
إزالة الصور غري الحقيقية عن نشاطاتها 
النوويـة السـلمية، لكـن مـع واجباتنا، 
هناك حقوق إليران يجب احرتامها“.وردا 
عىل سؤال عن احتمال تأجيل املفاوضات 
إىل ما بعد انتخابات الكونغرس األمريكي، 
قـال نارص كنعاني: ”لم نتسـلم أي طلب 

من أطراف التفاوض حيال ذلك“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت وزارة الرتبيـة سـعيها إليجـاد خطـط 
السـتيعاب اكرب عـدد ممكن من الطلبـة الذين 
تأهلـوا اىل الدراسـة املتوسـطة مـن املتميزين 
واملتفوقـني، ويف حـني اشـارت اىل ان اعتمادها 
سـيكون عىل املسـرتجع فيما يتعلـق باملناهج 

لعـدم وجود موازنـة وتخصيـص للطبع، نفت 
وجود دور ثالث ودخول شـامل . وقال املتحدث 
باسـم وزارة الرتبيـة، حيدر فـاروق، يف حديث 
لـ»الزوراء» اننا «اىل اآلن لم نختتم العام الدرايس 
املايض، فلدينا امتحانات الدور الثاني مسـتمرة 
اآلن بمـا يخص الكورس الثاني، وايضا امتحان 

الـوزاري للصف السـادس االعدادي سـينطلق 
يف الحـادي والعرشيـن من الشـهر الحـايل التي 
سـتكون يف الجامعات».واضـاف «بشـكل عام 
اوعزنـا اىل كل املديريات العامـة للرتبية بإعادة 
العمـل بنظام العلمـي واالدبي، وقمنـا بتحديد 
املناهج الدراسية الخاصة بالفرع العلمي بعد ان 

كان تطبيقيا واحيائيا وتوحدت املناهج»، الفتا 
اىل اننـا «اعلنـا انه ال يوجد هنـاك اي تكييف يف 
املناهج الدراسية لهذا العام، فقد عادت املناهج 
الدراسية بشكل كامل بعد أن كانت مكيفة وفق 

ازمة كورونا».

الرياض/ متابعة الزوراء:
السـعودية  العامـة  النيابـة  أعلنـت 
مصـادرة ٤ مليارات ريـال (نحو مليار 
لتنظيـم  والسـجن ٢٥ عامـا،  دوالر)، 
عصابـي بتهمـة غسـل األموال.وأكـد 
مصـدر يف النيابـة العامة السـعودية، 
امس االثنني، توقيف مواطن و٥ وافدين 
من جنسيات عربية، إىل جانب مصادرة 
األمـوال والعقـارات التجاريـة التابعة 

لهم، إثر اكتشـاف ضلوعهـم يف قضية 
غسـل أموال.ونقلت قنـاة «اإلخبارية» 
السـعودية عن مصدر يف النيابة العامة 
السـعودية قوله إن املواطن السـعودي 
العربيـة  الجنسـيات  مـن  والوافديـن 
«ينتمون إىل تنظيـم عصابي».وأضاف 
أن املواطن السعودي استخرج سجالت 
تجاريـة لعـدد مـن الكيانـات، وفتـح 
بتسـليم  وقـام  مرصفيـة،  حسـابات 

الكيانات والحسابات للمقيمني، فقاموا 
بإيداعـات ماليـة ضخمـة، ثـم جـرى 
تحويل األموال إىل الخارج.وتابع املصدر 
أنه بعـد التحقق من الكيانات التجارية 
وتعامالتها الجمركية، تبني عدم وجود 
واردات جمركية، مضيفـا «وبالتحقق 
من مصدر األموال، تبني أنها ناتجة عن 
جرائم ومخالفـات لعدد من األنظمة».

وعقـب ذلك، جـرى توقيـف املتورطني 

بشـأن أموال تجاوزت أربعـة مليارات 
و٢٩٠ مليون ريال سـعودي، إضافة إىل 
مصادرة قيمـة مماثلة لألموال املحولة 
للخارج، ومصادرة متحصالت الجريمة 
الحسـابات  يف  محجـوزة  أمـوال  مـن 
البنكيـة وعقـارات تجاريـة وغرامات 
مالية بلغت ٢٠٠ مليـون ريال.وقضت 
محكمة سـعودية حكما بالسجن مدة 
١٠ سـنوات للمواطن السعودي املتهم، 

ومنعـه من السـفر مـدة مماثلـة ملدة 
سـجنه، وأيضا سـجن الوافديـن مدداً 
بلغـت ٢٥ عامـاً، وإبعادهم عـن البالد 
بعد قضـاء محكومياتهم.يشـار إىل أن 
املصدر أكـد أن النيابـة العامة ماضية 
يف حمايـة االقتصاد واملقـدرات املالية، 
موضحـا أنها لـن تتهـاون يف املطالبة 
بتشـديد العقوبـة بحـق مـن يحـاول 

املساس بأمن الوطن املايل.
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بغداد/ الزوراء:
سـجلت أسـعار النفـط ارتفاعـا بعدما بـدا أن 
املحادثـات النوويـة اإليرانية وصلـت إىل طريق 
مسـدود، ومـع اقـرتاب تطبيق حظر شـحنات 
النفـط الرويس.وذكـرت وكالـة ”رويرتز“ امس 
اإلثنـني: ان ”العقود اآلجلة لخام برنت سـجلت 
زيادة بــ 88 سـنتا، أي بواقـع %1، إىل 93.72 
دوالرا للربميـل بحلـول السـاعة 1100 بتوقيت 
غرينتش“.وأضافـت ان ” العقـود اآلجلـة لخام 
غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي ارتفعت 69 
سنتا، أي 0.8 %، إىل 87.48 %“.ولم يطرأ تغيري 
يذكـر عىل األسـعار، األسـبوع املايض؛ بسـبب 
التوازن بني املكاسب الناجمة عن خفض ضئيل 
لإلمدادات نفذته منظمة البلدان املصدرة للبرتول 

(أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة 
تعرف باسم أوبك+، وبني اإلغالق املستمر املرتبط 
بكوفيـد19- يف الصـني أكرب مسـتورد للنفط يف 
العالم.وقالـت فرنسـا وبريطانيـا وأملانيا، يوم 
السـبت إن لديها ”شـكوكا خطرية“ حول نوايا 
إيران إلحياء االتفاق النووي.وسيبقي الفشل يف 
إحيـاء االتفاق املربم عـام 2015 النفط اإليراني 
خارج السوق لتظل اإلمدادات العاملية شحيحة.

وقد ينكمـش الطلب الصيني عـىل النفط للمرة 
األوىل منـذ عقدين مـن الزمن هذا العـام، حيث 
تؤدي سياسـة بكني (صفر كوفيـد) الرامية إىل 
القضـاء نهائيـا عىل فـريوس كورونـا إىل بقاء 
النـاس يف منازلهـم خـالل العطـالت وتقلل من 

استهالك الوقود.

لندن/ متابعة الزوراء:
يف كلمـة مقتضبـة ألقاهـا أمـام مجلـيس العموم 
واللـوردات يف ”وستمنسـرت هـول“ بلنـدن، امـس 
االثنـني، شـدد امللـك تشـارلز الثالـث عـىل أهميـة 
الديمقراطيـة التي تشـكل تقليـداً عريقـاً للربملان 
الربيطاني.كمـا لفـت إىل أن االجتمـاع يأتـي إحياًء 
لذكـرى امللكة اليزابيـث الثانية، التـي حرصت منذ 
صغرها عىل خدمة الشـعب واألمـة، والحفاظ عىل 
املبادئ الديمقراطية الثمينة للحكومة الدسـتورية.

وأضاف: امللكة الراحلة كانت مثاال لكل من عارصها، 
تفانت لشعبها وأمتها، حافظت عىل مبادئها بفناء 
وشـكلت مثاال لخدمة العامة.وتعهد باتباع مسرية 
امللكـة الراحلـة، باملحافظـة عىل تقاليـد بريطانيا.

إىل ذلك، شـدد عىل أهمية الدور الـذي يلعبه الربملان 

يف الحفـاظ عـىل الديمقراطيـة والقيم الدسـتورية 
يف البالد.وبعـد انتهـاء كلمته املختـرصة توجه امللك 

الربيطاني ترافقه عقيلته إىل أدنربه.
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الزوراء/ حسني فالح:
ملجلـس  العامـة  األمانـة  أوضحـت 
الوزراء آلية رصف األموال للمشاريع 
يف ظل غياب مـرشوع قانون املوازنة 
لعـام 2022، فيمـا أكـد خبـريان ان 
الفائض املـايل املتحقق مـن مبيعات 
النفط ال يمكـن التحكم به او إنفاقه 

إال بقانون.
وقـال املتحدث باسـم األمانة العامة، 
حيـدر مجيد، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان املشاريع املنفذة لسنة 2022 تعمل 
اآلن وال توقـف بهـا ألن هنالك أمواال 
مخصصة لها ضمـن موازنة 2021. 
مبينا: ان املؤسسـات الرسمية تعمل 
املاليـة  اإلدارة  قانـون  بحسـب  اآلن 
بنظام 1/12 لتمويل هذه املشـاريع.
وأضاف: ان اقرار قانون االمن الغذائي 
الطـارئ الـذي اقـره مجلـس النواب 
خصص مبالغ اىل عدد من املشـاريع 
يف اغلـب املحافظات، وهـذا القانون 
قـد دخل حيـز التنفيـذ واآلن ترصف 
هذه االموال بحسب القانون. مؤكدا: 
انـه ال تأثـري عـىل املشـاريع يف ظـل 
غياب موازنـة 2022.من جهته، قال 
املاجدي،  الخبري االقتصـادي، احمـد 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان الفائـض 
املـايل ال يمكـن التحكم بـه او انفاقه 
إال بقانـون. مبينا: أن قضية الرواتب 

وااللتزام باملوازنة التشغيلية واملوازنة 
االستثمارية ليست لها عالقة بوجود 
املوازنة من عدمها اعتمادا عىل املادة 
13 مـن قانـون االدارة املاليـة رقـم 
6 لسـنة 2019.واضـاف: ان الوقـت 
املتبقي من السـنة املاليـة الحالية ال 
يسـعف املرشعني من اقـرار املوازنة، 

السـيما يف ظـل املشـاكل السياسـية 
الراهنة. مؤكدا: انـه يمكن للحكومة 
اعداد موازنة 2023 ليتسـنى ملجلس 
وإقرارها.أمـا  مناقشـتها  النـواب 
الخبري القانوني، عـيل التميمي، فقد 
قـال لـ“الـزوراء“: ان النـص رصيح 
وواضـح يف املـادة ١٣ اوال من قانون 

اإلدارة املاليـة والديـن العام ٦ لسـنة 
٢٠١٩ يف حالـة تأخـر اقـرار املوازنة 
لغايـة ٣١ كانـون االول يقـوم وزير 
املالية بإصدار اعمام بالرصف بنسبة 
١ عىل ١٢ من مجموع نفقات املوازنة 
السابقة .واضاف: ان هذا يعني يوجد 
اسـتمرار قانوني بالـرصف حتى لو 

اسـتمر عدم اقـرار املوازنـة وتعتمد 
موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني 
ألنه ال توجد دولة يف العالم تتجرأ عىل 
ايقاف الرواتب واالنفاق العام، وحتى 
مع حكومة ترصيف االعمال من أهم 
أولوياتـه رصف الرواتب.وتابـع: انه 
ال يمكـن قراءة النص الـوارد يف املادة 
١٣ بنظـرة جامدة تبتعد عـن األبعاد 
الترشيعيـة التـي قصدهـا املـرشع، 
وهي ال تخفـى عـن القانوني، حيث 
يفهم منها اعتماد النسـب الشـهرية 
ألقرب موازنة تم ترشيعها، وبالتأكيد 
هذا هو األقرب للواقع انسـجاما مع 
املـواد ٣٠ و٣١ مـن الدسـتور بإلزام 
والدخـول  الرواتـب  بتوفـري  الدولـة 
حيث بـدون ذلـك تتـالىش الدولة وال 
قيمـة قانونية لوجودهـا. مؤكدا: إن 
وجود الحكومـة مقرتن ومرتافق مع 
وجـود املرافـق العامـة التي اسـاس 
دوامها هي الرواتـب .وتابع: انه مرة 
أخـرى يقـول النص يف املـادة ١٣ من 
قانـون اإلدارة املاليـة والديـن العـام 
للسنة املالية السابقة أي التي سبقت 
ترشيع قانون املوازنـة وهذا ال يعني 
السـنة املالصقـة لهـا الن املهـم هو 
وجود موازنة سـابقة مرشعة سواء 
كانـت سـنتني او ثالثـا وال اجتهاد يف 

مورد النص.
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بغداد/ الزوراء:
قبٍض  أمر  صدور  االتحاديَّة  النزاهة  هيئة  أعلنت 
ابتزاز  عىل  إلقدامه  سابٍق؛  وزيٍر  وكيل  بحقِّ 
ومساومة ُمدير إحدى الرشكات األهليَّة.وذكر بيان 
الثانية أصدرت  الكرخ  للهيئة إن «محكمة تحقيق 
(سابقاً)؛  الكهرباء  وزير  وكيل  بحقِّ  قبض  أمر 
إلقدامه عىل ابتزاز وُمساومة مدير إحدى الرشكات 
الصادر  القبض  «أمر  أنَّ  البيان  وأوضح  األهليَّة». 
عن املحكمة جاء استناداً إىل أحكام املادة (ثانياً من 
القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ إلقدامه عىل طلب مبلٍغ 
مايلٍّ؛ لقاء إرساء إحدى املُناقصات املُعلنة يف وزارة 

الكهرباء عىل رشكة املُشتكي».
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بغداد/ الزوراء:
حـددت مديريـة املـرور العامـة الطـرق 
يف  األربعينيـة  الزيـارة  خـالل  املغلقـة 
العاصمـة بغـداد، فيما حـددت الخميس 
افتتاحها.وقـال  إلعـادة  موعـدا  املقبـل 
مديـر العالقات واإلعالم يف مديرية املرور، 
العميد زيـاد القييس، يف ترصيح صحفي: 
أنـه» حالياً تـمَّ قطع الطريـق املؤدي من 
سيطرة الحسينية باتجاه العشب مروراً 
بتقاطـع الشـعب سـوق شـالل باتجاه 
جرس الشعب القريب من منطقة صليخ، 
عبـور يسـار عىل طريـق املـرور الرسيع 
القنـاة «، مبيناً «أن هـذا القطع يصل اىل 
املمـر األيمـن اىل منطقة بغـداد الجديدة 
صعوداً عىل الجـرس العنكبوتي املؤدي اىل 
منطقـة الـدورة، وبالتـايل اىل نزلة جرس 
بغـداد الرابطـة منطقة الدورة بسـيطرة 
االقواس وبالسيطرة ٧٥ ذهاباً اىل منطقة 
املحمودية».واضـــــاف أن» القطوعات 

شـملت ايضـاً الشـوارع من سـيطرة أم 
الطبـول باتجـاه منطقة البيـاع باتجاه 
تقاطع الدورة جرس بغداد اىل املحمودية، 
إذ تـم قطعـه وتخصيـص املمـر األيمـن 
للزائرين «.وتابع القييس أن « الطريق من 
تقاطع البياع باتجاه حي العامل باتجاه 
منطقة الشباب نزوالً عىل منطقة شهداء 
السيدية شملت ايضا قطع الجانب األيمن 
وتخصيصـة للزوار»، مشـرياً اىل أن بقية 
املمرات التي لم تشمل بالقطع وأصبحت 
ذهاباً وايابـاً للمركبـات «.واكد القييس، 
خـالل اللقـاء: أن» جرس محمد القاسـم 
غري مشـمول بعملية القطـع»، مبيناً أن 
الكثافات املرورية باملناطق األخرى تحت 
السـيطرة «.واوضح مديـر عام العالقات 
واإلعالم أن» الكثافة املرورية للزيارة يوما 
االثنني والثالثاء فقط، وانه ابتداًء من يوم 
الخميس سـيتم فتح الطـرق التي عربها 

الزائرون يف بغداد «.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة، امـس االثنني، املوقف 
األسـبوعي لجائحـة كورونـا، فيمـا اكـدت 
جديـدة  إصابـة  و٤١٣  وفيـات   ٣ تسـجيل 
بكورونا خالل أسبوع. وقالت الوزارة يف بيان 

تلقته «الـزوراء»: إنها «سـجلت ٤١٣ إصابة 
بفريوس كورونا، ووفـاة ٣ حاالت، فيما بلغ 
عدد املتعافني من املرض ٨٦٠ حالة».وأضافت 
أن «عـدد متلقي اللقاح املضاد لكورونا خالل 

االسبوع املايض بلغ ٤٢٥٦٢ شخصا».
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس االثنني، إطالق دليل الطالب للقبول يف الجامعات 
والكليات األهلية للسنة الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.وقالت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه «تم 
.«٢٠٢٢/٢٠٢٣ الدراسية  للسنة  األهلية  والكليات  الجامعات  يف  للقبول  الطالب  دليل  إطالق 

التعليم  لدائرة  االلكرتونية  والبوابة  الرسمي  الوزارة  موقع  يف  املنشور  «الدليل  ان  واضافت 
الجامعي األهيل، تضمن رشوط وضوابط قبول الطلبة يف الجامعات والكليات األهلية واألسس 
العامة التي يعتمدها نظام التقديم اإللكرتوني للدراستني الصباحية واملسائية وقنوات القبول 
.«٢٠٢٢/٢٠٢٣ الدراسية  للسنة  القبول  ومدخالت  للتقديم  الدنيا  والحدود  التقديم  وآليات 

ودعت وزارة التعليم الطلبة اىل «االطالع عىل الدليل والتعرف عىل الخيارات املتعلقة بالجامعات 
والكليات األهلية واألجور الدراسية لألقسام العلمية واإلنسانية التي سيتاح للطالب التقديم 
اليها يف االستمارة اإللكرتونية».وتابعت: ولتحميل دليل الطالب للقبول يف الجامعات والكليات 

. Dalel_ahly.pdf/٠٩/٢٠٢٢/http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads:األهلية
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بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 
والسـفري اإلسـباني لـدى العـراق بيـدرو 
مارتينيـز، امس االثنني، العالقـات الثنائية 
بني البلدين، فيما اكدا أهمية تعزيز التعاون 

الثنائي يف مجال مكافحة اإلرهاب.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل السفري 
اإلسـباني لـدى العـراق بيـدرو مارتينيـز، 
وجرى خـالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني، وسبل تعزيز التعاون 
املشـرتك يف مختلـف املجـاالت والسـيما يف 

االقتصاد، والطاقة، واالستثمار».
وتابـع انـه «تـم التأكيد عىل أهميـة تعزيز 
التعـاون الثنائي يف مجال مكافحة اإلرهاب 
وضمن إطار التعاون البّناء مع حلف الناتو 
يف مجـال املشـورة والتدريـب، وبمـا يعزز 
مـن قـدرات القـوات األمنية والعسـكرية 

العراقية».

يف غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء، 
القوانـني  باقـرتاح  الكاظمـي،  مصطفـى 
واملشـاريع التنمويـة التي ترتقـي بالواقع 

الحايل للثقافة.
وذكـر املكتب اإلعالمـي لرئيس الـوزراء يف 
بيان، أن «رئيـس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمـي، أجـرى اليوم (امـس) زيارة إىل 
وزارة الثقافـة، وتـرأس اجتماعاً لكوادرها 
اإلداريـة والفنيـة املتقدمـة، بحضور وزير 

الثقافة حسن ناظم».
وأضاف أن «الكاظمي اسـتمع إىل املشكالت 
واالحتياجـات املطلوبـة، واطلع عىل سـري 
تنفيذ برامج الوزارة، والعقبات التي تواجه 
أعمالها يف الجوانب اإلدارية والفنية، ووجه 
بتذليلها، وتقديم كل ما يسهل عمل الوزارة 

يف تنفيذ برامجها بنجاح وبفاعلية».
عـىل  البيـان،  بحسـب  الكاظمـي،  وأكـد 
«رضورة إيالء الجوانب الثقافية يف مجتمعنا 
الثقـايف  النتـاج  كـون  البالغـة؛  األهميـة 
يشـكل أهم العالمات الحيويـة للمجتمع، 
ووسيلته للتعبري وترسيخ الهوية العراقية 
املتآخيـة»، موجهاً «باالهتمـام يف الثقافة 
القوانـني  اقـرتاح  ورضورة  واملثقفـني، 
واملشـاريع التنموية التي ترتقـي بالواقع 
الحـايل للثقافـة؛ بوصفهـا أساسـاً لرقي 

املجتمعات».

بغداد/ الزوراء: 
أكـد رئيـس الجمهوريـة، برهـم 
صالـح، أن األمـن املائـي جـزء ال 
يتجزأ من األمـن القومي العراقي، 
جماعيـة  مسـؤولية  وحمايتـه 
ُتشارك فيها كل مؤسسات الدولة.

وذكـر بيـان لرئاسـة الجمهورية 
رئيـس  أن  «الـزوراء»:  تلقتـه 
الجمهورية برهم صالح اسـتقبل 
يف قرص السالم ببغداد وزير املوارد 
املائيـة مهـدي رشـيد الحمداني، 
حيـث جـرى بحـث األمـن املائي 

والتحديات التي تواجه البلد.
وأّكـد صالح: أن ملـف املياه ُيمثل 
أولويـة قصـوى يف البلـد وجزءاً ال 
يتجزأ مـن األمن القومي. مشـرياً 
إىل التغـريات املناخيـة الحادة التي 
تعصف بالبـالد واملنطقة والعالم، 
الفتـًا إىل رضورة مواصلة الخطط 
االسـرتاتيجية املوضوعـة يف هـذا 
الصدد والرشوع يف مبادرة إنعاش 
بالد الرافديـن، وأن يكون التصدي 

لتغريات املناخ أولوية وطنية.
ولفـت إىل أهمية تنظيـم العالقات 

دول  مـع  الحـوار  عـرب  املائيـة 
الجوار وفق مبادئ حسـن الجوار 
الجميـع دون  ومراعـاة مصالـح 
اإلرضار بالعراق. مشـيداً بالجهود 
الحكوميـة ووزارة املـوارد املائيـة 

ملعالجة الشح املائي. 
منوّهـاً إىل أن تأمني املياه وحماية 
نهـري دجلـة والفـرات ومواجهة 
املخاطر املائيـة املُحدقة بالبلد هو 
مسـؤولية جماعية ُتشـارك فيها 

كل مؤسسـات الدولة والفعاليات 
االجتماعيـة وال تقترص فقط عىل 

وزارة املوارد املائية.
مـن جانبـه، ثّمـن الوزيـر مهدي 
رشيد االهتمام واملتابعة املتواصلة 
للرئيـس مللف امليـاه، وقّدم رشحاً 
لسـيادته حول سـري عمل الوزارة 
مواجهـة  يف  املُقـرة  والخطـط 
تواجـه  التـي  املائيـة  التحديـات 

البالد.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـدت وزارة الرتبيـة سـعيها إليجاد 
خطـط السـتيعاب اكرب عـدد ممكن 
مـن الطلبة الذين تأهلوا اىل الدراسـة 
املتوسـطة من املتميزين واملتفوقني، 
اعتمادهـا  ان  اىل  اشـارت  حـني  ويف 
سـيكون عىل املسـرتجع فيما يتعلق 
موازنـة  وجـود  لعـدم  باملناهـج 
وتخصيـص للطبع، نفـت وجود دور 

ثالث ودخول شامل .
 وقـال املتحدث باسـم وزارة الرتبية، 
حيـدر فاروق، يف حديـث لـ»الزوراء» 
اننا «اىل اآلن لـم نختتم العام الدرايس 
املايض، فلدينا امتحانات الدور الثاني 
مسـتمرة اآلن بمـا يخـص الكورس 
الـوزاري  امتحـان  وايضـا  الثانـي، 
للصف السادس االعدادي سينطلق يف 
الحادي والعرشين من الشـهر الحايل 

التي ستكون يف الجامعات».
واضـاف «بشـكل عام اوعزنـا اىل كل 
بإعـادة  للرتبيـة  العامـة  املديريـات 

العمل بنظـام العلمي واالدبي، وقمنا 
بتحديـد املناهـج الدراسـية الخاصة 
بالفرع العلمي بعـد ان كان تطبيقيا 
واحيائيـا وتوحـدت املناهـج»، الفتا 
اىل اننـا «اعلنـا انه ال يوجـد هناك اي 
تكييـف يف املناهـج الدراسـية لهـذا 
العـام، فقد عادت املناهج الدراسـية 
بشـكل كامل بعـد أن كانـت مكيفة 

وفق ازمة كورونا».
واشـار اىل «الغـاء نظام الكورسـات 
بالنسبة للمراحل غري املنتهية واعادة 
العمـل بنظـام الفصـل االول ونصف 
والسـعي  الثانـي  والفصـل  السـنة 
ثـم  النهائـي  واالمتحـان  السـنوي 

الدرجة النهائية». 
واوعـز اىل الطلبـة بأنـه «لـن يكون 
هناك دخول شامل بالنسبة للمراحل 
املنتهية انما وفق ضوابط العام املايض 
كان ثالثـة دروس وعـرش درجـات، 
وممكن يف العام الحايل ان تكون ثالثة 

دروس فقط او ربما درسني».

 واكـد «عـدم وجـود دور ثالث وعىل 
الطالب ان يعي تمامـا ان هناك دورا 
أول ودورا ثانيـا فقـط وهـذه كلهـا 

اعطيت مقدما «.
  وبني ان «املالكات التدريسية بارشت 
يف االول من شهر ايلول الحايل بالدوام 

املتفوقـني  نتائـج  واعلنـا  الرسـمي 
واملتميزيـن، وكذلك نعمـل عىل ايجاد 
خطـط السـتيعاب اكرب عـدد ممكن 

مـن الطلبة الذين تأهلوا اىل الدراسـة 
املتوسطة من املتميزين واملتفوقني».

واشـار اىل «وجـود خطـط ميدانيـة 
للسـادة  سـيكون  مقبـل  واجتمـاع 
املديريـن العامـني يف الـوزارة، كذلك 
مدراء التجهيزات للوقوف عىل حاجة 
املديريـات اىل التجهيزات فيما يخص 

االثاث املدريس».
وفيمـا يتعلـق باملناهـج، اوضـح ان 
املوازنـة  وفـق  الدراسـية  «املناهـج 
االتحادية لم يتم تخصيص أموال لها 
الن املوازنـة لم تقر واسـتعدادنا هذا 
العام سـيكون عىل املسرتجع بشكل 
كامـل إال مـا إذا كانـت هنـاك منحة 
طـوارئ او غريهـا للـوزارة من اجل 
طباعـة املناهـج الدراسـية الخاصة 

باملراحل الدراسية».
ولفت اىل ان «تعديالت املناهج شملت 
فقط االحيـاء والكيمياء، يف االحيائي 
يف  تـدرس  موجـودة  هـي  اصبحـت 
الفيزيـاء  وكذلـك  العلمـي  الفـرع 

والرياضيـات الخاصـة بالتطبيقي»، 
الفتـا اىل «تغيري يف اللغة العربية فقط 
للسـادس االعدادي، وسـتتم طباعته 
فقط كمنهج جديـد»، مؤكدا ان «كل 
املناهج الدراسـية االخرى بقيت عىل 
حالها، وهنـاك مالحظات او تغيريات 
بسـيطة ضمنيـة وممكـن تصحيح 
بعـض املعلومـات مراعـاة للتطـور 
العاملـي وليـس تعديال عىل مسـتوى 
أن يتغـري موضـوع كامـل او منهاج 
كامل، وسيتم اعمامها بكتاب رسمي 
اىل املديريـات العامـة للرتبيـة للعمل 

بموجبها».
 واكد ان «الطلبة املمتحنني وفق نظام 
املحاوالت مشـمولون بالـدور الثاني 
والكثـري منهم نجح من الـدور االول 
ألنه يدرس سـنة دراسـية كاملة من 

العام املايض ملادة او مادتني فقط». 
واكد حتى اآلن «لم نحدد موعد انطالق 
العـام الـدرايس الجديد كيـوم محدد 

لكنه سينطلق يف الشهر العارش».

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

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء ٢٠٢٢/١٠/٥.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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كييف/ متابعة الزوراء:

األوكرانيـة  القـوات  تقـدم  يسـتمر 

البـالد عـىل حسـاب القـوات  رشق 

الروسـية، جراء الهجوم املضاد الذي 

أطلـق األسـبوع املـايض، فيمـا أفاد 

الجنرال األوكراني، فالريي زالوجني، 

يف بيان نـرش عىل شـبكات التواصل 

مطلـع  ”منـذ  بأنـه  االجتماعـي، 

سبتمرب، عاد أكثر من 3000 كيلومرت 

مربع إىل السيطرة األوكرانية.

امـس  األوكرانـي،  الجيـش  وأعلـن 

 20 مـن  أكثـر  اسـتعادة  االثنـني، 

بلـدة خالل 24 سـاعة، مـن الجيش 

الرويس.

وقال يف بيـان إنه تمكن عـىل امتداد 

خـط املواجهة ”من طـرد العدو من 

أكثر من 20 بلدة“، بحسـب ما نقلت 

فرانس برس.

وكان قائد الجيش أعلن أمس أن قواته 

اسـتعادت مناطق يتجـاوز مجموع 

مساحتها ثالثة آالف كيلومرت مرّبع، 

من القوات الروسية، منذ بدء الهجوم 

املضاد مطلع الشهر.

فيما انسـحب الروس من العديد من 

البلـدات يف إقليـم دونبـاس، تاركني 

وراءهم عتادا وذخرية، وقد شوهدت 

صناديـق ذخرية ومعدات عسـكرية 

مهجـورة متناثـرة يف املناطـق التي 

غادروهـا، بحسـب صـور نرشهـا 

الجيش األوكراني.

يف املقابـل، لـم يصـدر أي رد فعـل 

رسـمي رويس عـىل املكاسـب التـي 

حققتهـا القـوات األوكرانيـة، لكـن 

خريطـة لخاركيف عرضتهـا وزارة 

إحاطتهـا  الروسـية خـالل  الدفـاع 

اليوميـة أمس األحد، بّينت انسـحاباً 

كبرياً لجيشها من هذه املنطقة.

إذ أظهـرت أّن الجيش الرويس لم يعد 

يسـيطر سـوى عىل جزء صغري من 

األرايض الواقعـة يف رشق خاركيـف 

خلـف نهـر أوسـكول، بعـد أن كان 

يسـيطر السـبت عـىل مناطـق أكرب 

بكثري يف تلك املنطقة.

وكانـت أوكرانيـا أعلنـت، األحد، أن 

قواتها استعادت من القوات الروسية 

مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3 

آالف كيلومرت مربع يف األيام األخرية، 

يف إطار هجوم مضاد يرتكز يف شمال 

رشقي البالد.

ويف محيـط خاركيـف، بدأنـا التقدم 

ليس يف الجنوب والرشق فحسب، بل 

أيضا باتجاه الشـمال. نحن عىل بعد 

50 كلم عن الحدود“.

وأكد ديمرتو كوليبـا، وزير خارجية 

العسـكري  التقـدم  أن  أوكرانيـا، 

األوكرانـي الذي يتحقـق عىل األرض 

يف الفـرتة األخرية قد يـؤدي إىل نهاية 

الحرب برسعة تفوق التوقعات حال 

استمرار تدفق األسلحة التي ترسلها 

قوى الغرب.

األوكرانـي،  التقـدم  أسـباب  وعـن 

وحقيقة ما يجـري عىل األرض، قال 

مستشار وزير الخارجية األوكراني، 

يفهـني ميكيتنكـو: إن ”كييف بدأت 

قبـل أيام هجوما مضادا خاطفا ضد 

القوات الروسية يف محيط خاركيف، 

وخالل 3 أيام فقط، تم استعادة أكثر 

من 3000 كيلو مرت مربع“.

وعزا املسـؤول األوكرانـي، يف حديث 

خاص ملوقع ”سـكاي نيـوز عربية“ 

”املباغتـة  عنـرص  إىل  التقـدم  هـذا 

واملفاجأة وخداع العدو“.

وأوضـح: ”الجيـش األوكرانـي قـام 

ببدء هجومه الخاطف بشـمال رشق 

البـالد، عىل عكـس مـا كان يعتقده 

الجانب الرويس بأن الهجوم املحتمل 

سيكون من الجنوب“.

كمـا أكـد ميكيتنكـو أن ”الهجـوم 

أدى  والقـوي،  الخاطـف  األوكرانـي 

لتقهقـر الجيش الرويس وانسـحابه 

إىل األرايض الروسـية، ويتـم يوميـا 

تحرير مناطق عديدة.

وتتحرك القوات األوكرانية الستعادة 

السيطرة عىل بلدات وقرى يف محيط 

مدينة إيزيوم اإلسرتاتيجية.

ويف األسابيع األخرية، حرص الرئيس 

زيلينسـكي،  فولوديمري  األوكرانـي، 

عىل التأكيد أن بالده ستسـرتد شـبه 

جزيرة القرم، واملناطق التي تسيطر 

عليهـا روسـيا بـرشق البـالد ”بأي 

طريقة ممكنة“.

وقال إن ”الحرب بدأت بشـبه جزيرة 

متعهـدا  بهـا“،  وسـتنهي  القـرم 

باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها 

روسيا يف عام 2014.

يذكر أن السيطرة عىل مراكز حرضية 

عدة عىل غرار كوبيانسك وإيزيوم يف 

محيـط خاركيـف قد تشـكل رضبة 

كبـرية لقـدرة روسـيا عـىل إيصـال 

إمـدادات إىل مواقـع قواتها عىل خط 

املواجهـة يف الـرشق األوكرانـي، مـا 

سـيخفف إىل حد كبري من سيطرتها، 

بعد تقدم مهـم حققته خالل الربيع 

املـايض، قبل أن يتضـاءل تقدمها يف 

أشـهر الصيف الحالية، وسـط دعم 

دويل كبري لكييف بالعتاد واألسـلحة 

املتطورة.

بغداد/ الزوراء:
اوضحـت وزارة الداخليـة اللبنانيـة، امـس 
االثنني، قرارها بشأن إعفاء تأشرية الدخول 
للعراقيـني ومنحهـم االقامـة لثالثة أشـهر 

مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.
وقال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، 
يف ترصيح صحفـي: ان ”الحكومة اللبنانية 
كانت يف السـابق تعفي بعض الدول العربية 
العـراق  وكان  التأشـرية  مـن  واألوروبيـة 
مستثنى من ذلك، أّما اليوم فأصبح للمواطن 
لبنـان دون تأشـرية  إىل  الدخـول  العراقـي 
بموجب جواز السـفر ويتم إعطـاؤه إقامة 
ملـدة شـهر قابلـة للتجديد ملدة ثالثة أشـهر 

مجاًنا“.
وأضـاف ان ”الحكومة اللبنانية تحرص عىل 
إقامـة عالقات جيدة مع كل الدول الصديقة 
وهـذا القـرار هو نتيجـة ما رأيناه مناسـبا 
لوجوب تطوير هذه العالقات“، مشرياً اىل أن 

”هناك معاملة باملثل بيننا وبني العراق“.
وأوضح أن ”الحكومة اللبنانية أرادت تطوير 
العالقـات بهـذا االتجـاه مـع الجمهوريـة 
العراقيـة“، مؤكـداً أن ”القرار أصبـح نافذاً 

وقمنا بإبالغه لألمن العام لتنفيذه“.
وقررت الحكومة اللبنانية، السـبت املايض، 
إعفـاء العراقيني من الحصول عىل تأشـرية 

دخول إىل لبنان.

تونس/متابعة الزوراء:
ارتفاع األسعار وتأثري تدهور القدرة الرشائية 
عىل املواطنني، صدمة قد يجد الرئيس التونيس 
قيس سـعيد نفسه بمواجهتها قريبا دون أن 
يسـتعد لها اسـتعدادا كافيا، وهو الذي تأكد 
من تبني الناخبني يف يوليو للدسـتور الجديد 
الـذي صاغـه بنفسـه إىل حـد كبـري، تمهيدا 
للطريق لتنظيم انتخابات ترشيعية مبكرة يف 

ديسمرب املقبل.
القضايـا  التونـيس معظـم  الرئيـس  وتـرك 
الـوزراء  رئيسـة  عاتـق  عـىل  االقتصاديـة 
نجـالء بودن، يف خضم عجز حـاد يف امليزانية 
ومفاوضات صعبة مـع صندوق النقد الدويل 

لتأمني قرض بقيمة 4 مليارات دوالر.
معظم مساهماته يف النقاش العام  اقترصت 
عـىل إدانـة املضاربـة واالحتـكار والفسـاد 
املسـترشي يف قطـاع األعمـال. وقـد أصـدر 
مرسـوما بالعفو عن رجال األعمال املتهمني 
بالفسـاد، والذين يوافقون عىل االستثمار يف 
املناطق الفقرية من البالد. وألقى بعض اللوم 
عىل القوى األجنبية يف ما يتعلق بموارد البالد 
املحدودة، حيث فشلت يف مساعدة تونس عىل 

اسرتداد األموال واألصول املهربة إىل الخارج.
ربما لم يكن سـعيد يتوقـع ارتفاع االقتصاد 
نحو قمة األجنـدة الوطنية. لكن اإلحصاءات 
الرسـمية التي ُنـرشت هذا األسـبوع حّولت 
األضـواء من الخطاب السـيايس إىل األسـعار 

وتدهور مستوى معيشة السكان.
وقـال املعهـد الوطنـي لإلحصـاء االسـبوع 
املـايض إن معدل التضخم السـنوي يف تونس 
ارتفع إىل 8.6 يف املئة يف أغسـطس من 8.2 يف 

املئة يف يوليو.
االقتصـادي التونـيس البـارز رايض املـؤدب، 
يقول إن معـدل التضخم الجديـد كان األعىل 
منـذ أبريـل 1986، وكان ذلـك خـالل األزمة 
االقتصادية التي صبغت سـنوات أواخر عهد 

الرئيس األسبق الحبيب بورقيبة.
أما رضا كرشيد الناشـط السـيايس والوزير 
السـابق، فقال إن التضخم الـذي يعاني منه 
املسـتهلكون هو يف الحقيقة أعىل من املؤرش 
الرسمي، وأضاف ”وكما يشعر املستهلكون، 

فإن معدل التضخم أعىل من 20 يف املئة“.
لكن التضخم يرتفـع برسعة حتى باملعدالت 
الرسـمية. حيث كان يف حـدود 4.8 يف املئة يف 

وقت سابق من هذا العام.
واعتـرب كرشيد أن ”هذا يفرس سـبب تدهور 
القوة الرشائية وسبب شـعور الناس أنهم ال 

يستطيعون تحمل أسعار السوق“.
ويوضح الخرباء أن زيادة األسـعار تّرض أكثر 
ألنهـا ال تؤثـر عىل جميـع املنتجـات بنفس 
الطريقة؛ فقد ارتفعت األسـعار التي تسيطر 
عليها الدولـة، والتي تنطبق عىل أقل من ثلث 
السـلع يف السـوق، بنسـبة تقل عن 1 يف املئة 
بينما شـهدت املنتجـات األخـرى ارتفاعا يف 
أسعارها بأكثر من 14 يف املئة، وفقا للبيانات 

املتاحة.
كما يبلغ معدل التضخـم للمنتجات الغذائية 
غري الخاضعة لسـيطرة الدولـة حوايل 12 يف 
املئـة وأكثر من 10 يف املئـة للنفقات املتعلقة 
بالتعليـم. ومن جهته يرى املـؤدب أن ارتفاع 
أسـعار هذه االحتياجات األساسية يؤثر عىل 

القدرة الرشائية مبارشة.
وأثـريت أسـئلة حول الـدور الـذي يمكن أن 
يلعبه البنك املركزي املستقل سياسيا، فليس 
لديـه الكثـري مـن األدوات املوضوعـة تحت 
ترصفه، باإلضافة إىل عدم قدرته عىل تنظيم 
رشوط االئتمـان مـن خالل تحديد األسـعار 

املرصفية.
وقد رفعت الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة 
أساس إىل 7 يف املئة يف مايو الحتواء التضخم. 

لكن هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد.
وحسـب املحلل املـايل عزالدين سـعيدان، فال 
يـزال للبنـك املركـزي دور يلعبـه مـن خالل 
العمـالت  الحتياطيـات  الواقعيـة“  ”اإلدارة 
األجنبيـة، مـع األخذ بعـني االعتبـار حقائق 
السوق الجديدة يف وضع السياسات النقدية، 
لكن معظم الخرباء يرون أن القضية تتجاوز 

البنك املركزي.
ويشـدد سـعيدان عىل أن األزمة الحالية هي 
نتيجـة للسياسـات السـيئة والقـرارات غري 
السـليمة التي اتخذتهـا الحكومات املتعاقبة 
منـذ العـام 2011. حيث لم يحِم االسـتقالل 
الـذي منحـه القانون للبنـك املركـزي البالد 
مـن الديـون املفرطـة والتضخـم والتباطـؤ 
االقتصـادي وإفـالس اآلالف من املؤسسـات 
الوظائـف  مـن  اآلالف  عـرشات  وفقـدان 
واالنخفـاض املقلـق يف قيمة العملـة املحلية 

والعجز الكبري.

لندن/ متابعة الزوراء:
أمـام  ألقاهـا  مقتضبـة  كلمـة  يف 
يف  واللـوردات  العمـوم  مجلـيس 
”وستمنسـرت هول“ بلنـدن، امس 
االثنني، شـدد امللك تشـارلز الثالث 
عىل أهمية الديمقراطية التي تشكل 

تقليداً عريقاً للربملان الربيطاني.
كما لفت إىل أن االجتماع يأتي إحياًء 
الثانيـة،  اليزابيـث  لذكـرى امللكـة 
التـي حرصـت منـذ صغرهـا عىل 
خدمـة الشـعب واألمـة، والحفاظ 
عىل املبـادئ الديمقراطيـة الثمينة 

للحكومة الدستورية.
وأضـاف: امللكة الراحلة كانت مثاال 
لكل من عارصها، تفانت لشـعبها 
وأمتها، حافظت عىل مبادئها بفناء 

وشكلت مثاال لخدمة العامة.
وتعهد باتباع مسرية امللكة الراحلة، 

باملحافظة عىل تقاليد بريطانيا.
إىل ذلـك، شـدد عـىل أهميـة الدور 
الذي يلعبه الربملـان يف الحفاظ عىل 
الديمقراطية والقيم الدسـتورية يف 

البالد.
وبعد انتهاء كلمته املخترصة توجه 
امللك الربيطاني ترافقـه عقيلته إىل 

أدنـربه، حيـث يتوقـع أن يصـل إىل 
قـرص هولريودهـاوس املقر امللكي 
الرسـمي يف اسـكتلندا، الذي وضع 
فيـه نعـش امللكـة الراحلـة الليلة 
املاضية وسط حراسة فرقة ارترشز 

امللكيـة (وهي وحدة مراسـم تتوىل 
حراسة امللكة).

تشـارلز  يسـري  أن  يرتقـب  فيمـا 
وزوجته وراء النعش، عىل أن ينتقل 
بقية أفراد العائلة امللكية بالسيارة 

يف رحلـة تسـتمر نصف سـاعة، إذ 
تبعد الكاتدرائيـة أكثر من كيلومرت 

عن القرص.
بعـد ذلـك، سـينقل جثمـان امللكة 
جـوا إىل لندن، اليـوم الثالثاء، حيث 

سـيظل يف قرص باكنغهـام لُيوضع 
يف اليـوم التايل بقاعة وستمنسـرت، 
ويبقـى هنـاك حتـى يـوم الجنازة 
التي ستقام يوم االثنني 19 سبتمرب 
يف كنيسـة وستمنسـرت يف السـاعة 
الحادية عـرشة صباحـا بالتوقيت 

املحيل (1000 بتوقيت غرينتش).
يشـار إىل أن امللكـة إليزابيـث، التي 
توفيـت يـوم الخميس املـايض عن 
عمـر ناهـز الــ 96، أضحـت أقدم 
يف  بقـاء  العالـم  زعمـاء  وأطـول 
السـلطة، بعد أن تولـت العرش إثر 
وفاة والدها امللك جورج السادس يف 
السـادس من فرباير شباط 1952، 
عندما كانت يف الخامسة والعرشين 

من عمرها.
وعىل مـر العقود شـهدت تغيريات 
االجتماعيـة  البنيـة  يف  جذريـة 

والسياسية واالقتصادية لوطنها.
كما حازت عىل الثناء محلياً ودولياً 
خـالل  امللكـي  النظـام  لتحديثهـا 
واليتهـا التي اسـتمرت طويالً، عىل 
الرغم من التسليط اإلعالمي املكثف 
واملتاعب العلنية يف كثري من األحيان 

التي أثارها أفراد يف عائلتها.
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الخرطوم/متابعة الزوراء:

االتحـاد  ودول  املتحـدة  األمـم  رحبـت 

األوروبـي والواليـات املتحـدة بمـرشوع 

الدسـتور االنتقـايل الجديـد الـذي فرغت 

نقابة املحامني السـودانيني من صياغته 

واملكون من 76 بندا.

وأصـدرت 9 دول بيانـا مشـرتكا بشـأن 

مـرشوع الدسـتور االنتقايل يف السـودان، 

والـدول هـي: فرنسـا وأملانيـا وإيطاليـا 

وهولنـدا والنرويـج وإسـبانيا والسـويد 

وبريطانيا والواليات املتحدة.

ووصفـت هذه الـدول مرشوع الدسـتور 

الجديـد بالخطوة الجادة واملشـجعة، من 

أجـل تكوين حكومة مدنيـة مقبولة عىل 

نطاق واسـع لوضع السـودان عىل طريق 

الديمقراطية واالنتخابات.

ورأت الـدول أن املبـادئ األساسـية التي 

تـم تحديدها يف وثيقة الدسـتور االنتقايل 

سـتكون حاسـمة لتحقيق نظام موثوق 

وفعـال للحكم االنتقـايل بقيـادة مدنية، 

التعـاون  السـتئناف  املجـال  وسـيفتح 

والدعم الدويل.

وكانت أبرز نصوص الدستور املقرتح:

- إلغـاء القـرارات كافة التـي ترتبت عىل 

اإلجـراءات التي اتخذها الجيش يف أكتوبر 

.2021

- إلغـاء الوثيقـة الدسـتورية املوقعـة يف 

أغسطس 2019.

- إقامـة دولـة مدنية تتبع نظـام الحكم 

الفيدرايل.

عـن  العسـكرية  املؤسسـة  ابتعـاد   -

العمل السـيايس والحكـم، ودمج القوات 

العسـكرية يف جيـش مهني واحـد ترتكز 

مهمتـه يف الدفـاع عـن سـيادة وحماية 

حـدود البـالد وحماية الدسـتور االنتقايل 

وتنفيذ سياسات الدولة.

- تنفيـذ السياسـات املتعلقـة باإلصالح 

األمنـي والعسـكري وفـق خطـة متفـق 

عليها من جميـع األطراف، كما نص عىل 

تبعية جهازي الرشطة واألمن إىل السلطة 

التنفيذية عىل أن يكون رئيس الوزراء هو 

القائد األعىل لها.

- وجود سلطة برملانية ومراجعة القوانني 

االنتقـايل  الدسـتور  مـع  يتمـاىش  بمـا 

واالتفاقيـات الدوليـة التي صـادق عليها 

السودان وااللتزام بالفصل بني السلطات 

وسيادة حكم القانون.

مهام الفرتة االنتقالية

مهـام الفـرتة االنتقالية، حسـب مقرتح 

الدسـتور االنتقـايل، تنحـرص يف مراجعة 

اتفـاق جوبـا للسـالم املوقـع يف أكتوبـر 

2020 وصوال إىل سالم عادل يشمل جميع 

الحركات غري املوقعة.

تشمل املهام أيضا إصالح األجهزة العدلية 

وتحقيـق العدالـة االنتقالية مـع ضمان 

عدم اإلفالت من العقاب.

تفكيك نظـام اإلخوان واسـرتداد األموال 

العامة املنهوبة خـالل فرتة حكمهم التي 

استمرت ثالثني عاما.

الدسـتوري  اإلعـالن  صياغـة  وجـاءت 

عقدتهـا  ورشـة  مخرجـات  عـىل  بنـاًء 

الشـهر  السـودانيني  املحامـني  نقابـة 

املـايض، وشـارك فيهـا طيف واسـع من 

مكونـات املجتمـع السـوداني وبحضور 

كثيف لرؤسـاء وممثيل البعثـات الدولية 

والدبلوماسية.

وقال عيل قيلوب، رئيس اللجنة التسـريية 

ملوقـع  السـودانيني،  املحامـني  لنقابـة 

”سـكاي نيوز عربية“: إن خرباء يف الفقه 

الدسـتوري شـاركوا يف صياغـة اإلعـالن 

الدستوري الجديد.

وأوضح قيلوب أن مسودة اإلعالن ستطرح 

للمزيد من التشـاور مؤكـدا وقوف نقابة 

املحامني عىل مسـافة واحـدة من جميع 

األطراف الساعية إلنجاز التحول املدني.

وأكد أن جميع مراحل اإلعالن الدسـتوري 

تجـري بمهنية عالية وبمـا يعكس الدور 

الوطني القانوني املنوط بالنقابة.
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بغداد/الزوراء:

وجهت محافظـة بغداد، امس االثنني، 

دعوة مهمة لجميع محارضي ٢٠٢٠، 

فيما كشفت اتخاذ إجراٍء جديٍد يخص 

املصادقة عىل قوائم املحارضين يف عام 

.٢٠٢٠

وذكر قسم االعالم واالتصال الحكومي 

يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أن «محافظ 

بغداد عقد اجتماعا مع مديري الرتبية 

يف العاصمـة، بمعيـة مديري أقسـام 

التعليم العام واملالك، ملناقشة موضوع 

الُكلـف املاليـة الخاصـة باملحارضين 

وآليـة املصادقة عليها لغرض إنجازها 

بأرسع وقت ممكن».

وأشار البيان اىل أن «االجتماع َخُلَص إىل 

دعوة جميع محارضي ٢٠٢٠، الذيم لم 

تظهر أسماؤهم ضمن القوائم املرسلة 

مديريـات  مراجعـة  إىل  للمحافظـة، 

الرتبيـة لغـرض تسـجيل اعرتاضهـم 

وتقديـم جميـع البيانـات التـي تؤكد 

صحـة مبارشاتهم يف املـدارس»، الفتا 

إىل «أن آخـر موعـد لتقديـم االعرتاض 

هـو يـوم األربعـاء املوافـق ٢١ / ٩ / 

.«٢٠٢٢

وأضـاف، أن «مديريات الرتبية تتحمل 

املرسـلة،  املعلومات واألسـماء  صحة 

بعـد إنهـاء التدقيق من قبـل الجهات 

املعنية باملحافظة».

بغداد/الزوراء:

كشـف مجلـس الخدمـة االتحـادي، امس 

االثنني، عن عدد الخريجني األوائل وأصحاب 

الشـهادات العليـا الذين تّمـت مقاطعتهم 

وظيفياً.

وقـال مدير عام دائرة البحوث والدراسـات 

اإلدارية يف مجلس الخدمة قاسم عبد الرضا 

يف ترصيـح صحفـي إن «عـدد الخريجـني 

اإلجمايل الذين تمت مقاطعتهم وظيفياً بلغ 

.«١٠١,٥١٩

الشـهادات  حملـة  «عـدد  أن  وأضـاف، 

عـايل،  (دبلـوم  بالتقديـم  لهـم  املسـموح 

ماجسـتري، دكتوراه) بلـغ ٣٣,٨٦١، وعدد 

حملة الشـهادات املسـتبعدين (دبلوم عايل، 

 ،«٤٥,٦٩٠ بلـغ  دكتـوراه)  ماجسـتري، 

مشرياً اىل أن «عدد الثالثة األوائل املشمولني 

(دبلوم ، بكالوريـوس) بلغ ٣٩,٠٥١، وعدد 

املستبعدين منهم (دبلوم، بكالوريوس) بلغ 

٢٤،٤٢١».وتابـع، أن «أوائـل العقود ٢٩٧، 

أوائل تقاعد ٢,١٨١، أوائل محارض ٣,١٦٢، 

أوائل وزارات ٩,٤٧٥، عليا عقود ٧٠٦ ، عليا 

تقاعد ٢،٦٥٧ ، عليـا محارض ٣,٠١٦، عليا 

وزارات ١٠,٤٢٥».

بغداد/الزوراء:

كشفت هيأة السياحة، امس االثنني، الرشكات غري املجازة يف بغداد، فيما 

حذرت املواطنني التعامل معها

ونوهـت الهيأة يف بيان ورد «الـزوراء» انها «حذرت املواطنني من التعامل 

» التعامل يجب أن يكون مع   ومراجعـة الرشكات غري املجازة»، مؤكدًة أنَّ

الرشكات السياحية املعتمدة واملجازة من قبل هيأة السياحة واملعلنة عرب 

موقعها الرسمي، ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة بها» .

ودعت هيأة السـياحة املواطنني» إىل مراجعـة الهيأة يف حالة حدوث أية 

تقصري من قبل أي دد رشكة سـياحية مجازة، ليتسـنى للهيأة اتخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني».

أكدت مديريـة الدفاع املدني العراقية، امس 

األثنني، اعـداد خطة «مرنـة ورسيعة» من 

ثالثـة محـاور لتأمـني الزيـارة االربعينية. 

وقـال مدير عالقـات واعالم الدفـاع املدني 

العميـد جـودت عبـد الرحمـن، يف ترصيح 

صحفـي  إن «املديريـة أعـدت خطـة مرنة 

ورسيعة التنفيذ لتأمـني الزيارة األربعينية، 

وذلك ألهميتهـا وأعداد الزائريـن الكبرية».

وأوضح أن «الخطة تضم عدة محاور، األول 

إرشـادي يتضمن نـرش وصايا وإرشـادات 

الدفاع املدنـي املتعلقة بالزائريـن واملواكب 

الحسـينية»، مشـريا اىل «توزيع البوسرتات 

وإقامة الندوات الصغرية والرسيعة للزائرين 

واصحـاب املواكـب والتأكيد عـىل إجراءات 

الحمايـة والسـالمة». أمـا املحـور الثاني، 

فيبـني عبـد الرحمـن، أنـه «يتضمـن نرش 

مفـارز الدفاع املدنـي يف السـاحات العامة 

والتقاطعـات وطـرق الزائريـن»، مؤكدا أن 

«هذه الفرق سـتكون عىل أهبة االسـتعداد 

لتقديم الخدمة للزوار الذين يسلكون الطرق 

املرسـومة للزيـارة اىل محافظـة كربـالء». 

ويتضمن املحـور الثالث، وفقـا للمتحدث، 

«فتـح مقر جـوال يكون فيه كبـار ضباط 

املديرية»، الفتا اىل «دعم مديرية دفاع مدني 

كربالء بفرق إطفاء من املحافظات القريبة 

حسـب خطـة اإلسـناد التـي تعمـل عليها 

املديريـة». وأكـد أن «هذه املحـاور الثالثة 

تعمـل عليها مديرية الدفـاع املدني لضمان 

زيـارة خاليـة مـن اي اصابـات او حوادث 

تتعلق بالحريق او االنقاذ». وحتى السـبت، 

كشـف مصدر يف مديرية املنافـذ الحدودية 

العراقيـة، عن دخول نحـو مليوني زائر اىل 

العراق عرب مختلـف املنافذ الجوية والربية، 

ذلك باالضافة اىل ماليني الزائرين العراقيني. 

ويحيي املسـلمون الشـيعة ذكـرى الزيارة 

االربعينيـة بعد أربعني يوماً عىل عاشـوراء 

ذكرى مقتل اإلمام الحسـني مـع أهل بيته 

وأصحابه يف سـنة ٦١ للهجـرة املوافق ٦٨٠ 

ميالدي.

بغداد/الزوراء:

أكـدت خلية اإلعـالم الحكومي، 

امـس االثنـني، أن وزارة املوارد 

ـذت خطـًة للتقليـل  املائيـة نفَّ

مـن آثـار شـحِّ امليـاه يف أهوار 

فيمـا  الجنوبيـة،  املحافظـات 

أشـارت إىل أن مرشوع تحسني 

مياه نهر الفرات خفض األمالح 

بنسـبة ٥٠٪. وقـال مديـر عام 

مركز إنعـاش األهوار، حسـني 

عـيل الكنانـي، يف بيـان تلقتـه 

«الـزوراء»: إن «قلـة االيـرادات 

املائيـة من دول املنبـع وارتفاع 

للسـنوات  الحـرارة  درجـات 

الثـالث األخـرية أثـر يف األهوار 

بصـورة  اإلغمـار  ومسـاحات 

كبرية، ما دعـا الوزارة اىل اتخاذ 

اجـراءات عاجلـة منهـا اطالق 

خطط لتقليل آثار الشـحِّ املائي 

ومواجهـة الجفـاف والحد من 

تأثري نقـص إمداداته يف مناطق 

«خطـة  أن  األهوار».وأضـاف 

الوزارة تمثلـت بقيام مالكاتها 

يف مركز إنعـاش األهوار ودوائر 

بتوسـيع  والكـري  الصيانـة 

يف  األهـوار  مغذيـات  وتعميـق 

محافظة ذي قـار للحفاظ عىل 

كميـات مياه جيـدة من خالل 

اإلطالقات املتيـرسة، والتي ترد 

وفـق الربنامج التشـغييل املعد 

من قبـل املركز الوطنـي إلدارة 

املوارد املائية، والذي تمَّ اعتماده 

خالل اجتمـاع الخطة الصيفية 

«الخطـة  أن  للوزارة».وتابـع، 

شملت تعميق وتوسيع مغذيات 

ار يف أيمن نهر الفرات  هور الَحمَّ

ومغذيات األهوار الوسـطى من 

أيرس نهـر الفـرات يف محافظة 

ذي قار»، مشـرياً إىل، أنَّ «أعمال 

الكري ورفع الرتسبات الطينية 

التزال مسـتمرة، ال سـيما بعد 

أعمال التوسـيع والتعميق التي 

بـارش املركز بتنفيذهـا يف بداية 

هذا العام، إذ بلغت املسافة التي 

ت تنفيذها ٧٨ كم من املسالك  تمَّ

والجداول املغذية لألهوار».وأكد 

الكنانـي، أن «مرشوع تحسـني 

ميـاه نهـر الفرات الـذي تبنته 

األمانة العامـة ملجلس الوزراء، 

التـي  مهمـة،  ملراحـل  وصـل 

أسـهمت خفض نسـبة األمالح 

الذائبة بنهر الفرات يف محافظة 

ذي قار اىل النصف لتصل النسبة 

الحاليـة إىل (١٨٥٠) جـزءاً من 

املليون بداية هذا الشهر بعد أن 

كانـت ٣٥٤٥ جزءاً مـن املليون 

بداية الشهر السادس من العام 

الحايل»

بغداد/الزوراء:
ناقـش رئيـس أركان الجيش الفريـق أول قوات خاصة الركـن عبد األمري 
رشـيد يار الله، مـع قائد بعثة حلف الناتو يف العـراق الجنرال جيوفاني م. 

اينوتيش، امس االثنني، تطوير قدرات الجيش العراقي.
وذكـر املكتـب اإلعالمي لرئيـس أركان الجيـش يف بيان تلقتـه «الزوراء»، 
امـس االثنني: ان «يار الله، التقى، قائد بعثة حلف الناتو يف العراق الجنرال 
جيوفاني م. اينوتيش، وعدداً من مستشـاري البعثة، ومن الجانب العراقي 
معـاون رئيس أركان الجيـش للتدريب، ومدير التدريب العسـكري، وأمني 

رس البحرية رئاسة أركان الجيش، ومدير قسم امللحقيات».
وأوضح، أن «اللقاء، بحث أطر التعاون والتنسـيق وتوسـيع الرشاكة عىل 
مسـتوى التدريب وتقديم الخربات يف جميع مفاصل املؤسسة العسكرية، 

من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي».

بغداد/الزوراء:

امـس  الرتبيـة،  وزارة  أعلنـت 

اإلثنـني، اسـتثناء طلبة مدارس 

املتميزيـن وثانويات كلية بغداد 

مـن رشط معدل البقـاء املحدد 

(٧٠٪) للعام الـدرايس ٢٠٢٢ – 

. ٢٠٢٣

وذكـرت الوزارة يف بيـان ورد لـ 

«الـزوراء» «موافقة الوزير عىل 

استثناء طلبة مدارس املتميزين 

وثانويـات كلية بغداد من رشط 

معدل البقاء املحدد (٧٠٪) للعام 

الـدرايس القـادم ، فيما سـمح 

لطلبة السادس العلمي املعيدين 

للعام الـدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، 

بالدوام يف املدارس نفسها».

بغداد/الزوراء:

بحثت اللجنـة املالية النيابيـة ووكيل وزارة 

املاليـة طيف سـامي، امـس االثنـني، ملف 

املحارضين واألجراء والعقود.

وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب يف بيان 

تلقتـه «الزوراء» ان «اللجنـة املالية النيابية 

عقـدت اجتماعا برئاسـة النائبة محاسـن 

حمـدون رئيس السـن وحضـور اعضائها، 

واسـتضافت خالله وكيل وزارة املالية مدير 

عام دائرة املوازنة طيف سـامي؛ لبحث عدد 

مـن امللفـات»، مبينـة ان «اللجنة ناقشـت 

آليـة تنفيذ فقـرات قانـون الدعـم الطارئ 

لالمن الغذائي والتنمية وتمويل املستحقات 

املخصصـة ضمن القانـون، اضافة اىل بحث 

قـرار رقـم ٣٣٧ الخـاص بتحويـل العقـود 

واالجـور واملحارضين، واالسـتيضاح حول 

كتاب وزارة املالية رقم ٢٦٣٧٧ لسنة ٢٠٢٢، 

لضمان شـمولهم بالتخصيصات املالية بعد 

تصويت الحكومـة عىل اضافتهم اقرار ٣١٥ 

لسنة ٢٠١٩».وأكد رئيس السن للجنة املالية 

«ارسـال كتاب بعدم ممانعة اللجنة لتمويل 

جميـع املسـتحقات الـواردة ضمـن قانون 

الدعـم الطـارئ لالمـن الغذائـي والتنمية».

فيما اشارت وكيل وزارة املالية طيف سامي 

اىل «اليـة تنفيذ واصـدار التعليمات حسـب 

القانـون اعـاله، اضافـة اىل املشـاكل التي 

تواجه الوزارة يف تسـديد الديـون الخارجية 

ومسـتحقات  للطاقـة  املرصـودة  واملبالـغ 

الفالحني بالتنسيق مع وزارة التجارة، فضال 

عن ملف املفسوخة عقودهم»، مشددة عىل 

«اهميـة ترشيع قانون لتوفري التخصيصات 

املحارضيـن،  ملـف  املالية».وبخصـوص 

كشفت سـامي عن «تشـكيل لجنة لتدقيق 

قوائم االسـماء الواردة بسـبب وجود تعاقد 

بأثـر رجعي مخالـف للقانون مما يتسـبب 

بعدم وجود املبالغ املالية الكافية لهم».

وبحثـت اللجنـة املاليـة مـع وكيل الـوزارة 

القضايـا،  لتلـك  املناسـبة  الحلـول  ايجـاد 

منها التصويـت عىل قانـون املوازنة العامة 

االتحاديـة او ترشيـع قانون، كـون قانون 

الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية ينتهي 

بانتهاء السنة الحالية.

ÔflÏÿy@Ô„bæãi@ b‡nua@ïb‘„@Ú€Îb†@Û‹«@ÜÏ‘»€aÎ@ıaãu˛aÎ@ÊÎãöb0a

بغداد/الزوراء:
اعلنـت مديرية االسـتخبارات واألمن، امس االثنني، القبض عىل سـتة 

مطلوبني بتهم مختلفة يف محافظتي بابل والديوانية.
وذكـرت املديرية يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: أنه «بعـد ورود معلومات 
اسـتخبارية مـن مديرية اسـتخبارات وأمن بابـل التابعـة اىل املديرية 
العامـة، تفيـد بوجود مطلوبني للقضـاء يرمون الدخـول اىل محافظة 
بابل عىل إثر ذلك قامت مفارزنا بنصب كمني محكم يف سيطرة الشهيد 
العقيد خليل شالل، أسفر عنه إلقاء القبض عىل مطلوبني اثنني للقضاء 
وفق أحكام املادة (٤ إرهاب)»، مبينة» إذ ُسلم املتهمان اىل جهة الطلب 

أصولياً».
وأضافـت، أن «مفارزنـا اسـتطاعت وبالتنسـيق مع شـعبة شـؤون 
املخدرات من ضبط أحد املتهمني يقوم باملتاجرة باملواد املخدرة يف مركز 
مدينة الحلة بالجرم املشـهود وبعد عـرض األوراق التحقيقية الخاصة 

باملتهم عىل القضاء قرر إيقافه وفق أحكام املادة (٢٨ مخدرات)».
وأشار البيان اىل ان «مفارز املديرية يف الديوانية نفذت واجبات منفصلة 
نوعيـة، أسـفرت عن القبض عـىل متهمني اثنـني األول يقـوم بتجارة 
األسـلحة الناريـة واملـواد املخـدرة وضبطـت بحوزته كمية مـن مادة 
الكرستال املخدرة ومسدس نوع (٩ ملم)، واآلخر مطلوب للقضاء وفق 

أحكام املادة (٣٢مخدرات)».
وبينـت أن «القبض جاء من خالل وجودهمـا بمركز مدينة الديوانية»، 
الفتة اىل أن «املفارز تمكنت من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمركز 
قضاء الشـامية، وجرى إلقاء القبض بالتنسـيق والتعاون مع مديرية 
مكافحـة الجريمـة املنظمة باملحافظـة». واتم البيـان: «اتخذت كافة 

اإلجراءات الالزمة بحق امللقى القبض عليهم وأُحيلوا اىل القضاء».
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اربيل/الزوراء:

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية يف اقليم 

كردستان، امس االثنني، البدء بتوزيع 

النفط االبيض عىل املواطنني.

«وزيـر  ان  بيـان  يف  الـوزارة  وقالـت 

الثروات الطبيعيـة وكالة كمال محمد 

وجه بـرضورة البـدء بتوزيـع النفط 

االبيض عىل املواطنني».

واضاف البيـان ان» الوزارة سـتبدأ يف 

بدايـة الشـهر ترشيـن االول بتوزيـع 

النفط وسـتكون البداية مـن املناطق 

الجبلية الباردة».

وتشـهد أسـعار النفط األبيض، خالل 

اآلونـة األخـرية، ارتفاعـا ملحوظاً يف 

محافظات إقليم كردستان.

وقال عضو لجنة الثروات الطبيعية يف 

برملان كوردسـتان، عـيل حمه صالح، 

يف ترصيح سـابق إن «اللجنة الربملانية 

الثـروات الطبيعيـة يف  طالبـت وزارة 

اإلقليم، باالجتماع ملناقشة آلية توزيع 

النفط والسيطرة عىل األسعار».

بدوره، أوضح حكيم شـيخاني، الذي 

يعمل بائعا للنفط يف أربيل: ان «سـعر 

برميـل النفـط األبيض العـام املايض، 

كان ١٣٠ ألـف دينار، لكنـه ارتفع إىل 

٢٦٥ ألـف دينار خـالل العـام الحايل، 

الضعف».وتشـري  إىل  ارتفـع  انـه  أي 

اإلحصائيات الرسمية، لوزارة الثروات 

كردسـتان،  إقليـم  أن  إىل  الطبيعيـة، 

يحتـاج إىل ٢٣٨ مليون لـرت من النفط 

األبيض، لتوزيعه بني السكان.



بغداد/ الزوراء:
الذهـب  أسـعار  ارتفعـت 
«االجنبي والعراقي» يف األسواق 
بغـداد  بالعاصمـة  املحليـة 
بشكل طفيف، فيما انخفضت 
يف أسـواق اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، امس االثنني.وقال 
مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
أسواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت، صباح 
امس، سعر بيع للمثقال الواحد 

عيار ٢١ مـن الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربـي بلـغ ٣٥٥ 
الف دينار، وسـعر رشاء ٣٥١ 
الفـاً، فيما كانت اسـعار يوم 
امس، ٣٥٤ الف دينار.وأشـار 
إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيـار ٢١ من الذهـب العراقي 
سجل استقرارا أيضاً عند ٣٢٥ 
الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء 
٣٢١ ألفا.وفيما يخص أسعار 
الصاغـة،  محـال  يف  الذهـب 

فإن سـعر بيع مثقـال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني 
٣٥٥ الـف دينـار و ٣٦٥ ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بـني ٣٢٥ الفاً 
و ٣٣٥ الـف دينـار.ويف اربيـل 
سـجلت أسـعار الذهـب عيار 
٢٤ سـعراً بلغ ٤١٠ االف دينار 
عراقـي، والذهب عيار ٢١ بلغ 
٣٦٣ الف دينـار والذهب عيار 

١٨ بلغ ٣٠٩ آالف.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافديـن اطالق وجبـة جديدة 
من سـلف املوظفني والعقود ومنتسبي الدفاع 

والداخلية
وقـال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل 
«الزوراء»: انه «تم اطالق وجبة جديدة من سلف 
املوظفني والعقود ومنتسـبي الدفاع والداخلية 
التـي تبدأ من ٥ ماليـني وحتى ٥٠ مليون دينار 

بالنسـبة للموظفني واملنتسبني وسلف العقود 
تبلغ ٥ و ١٠ ماليني دينار، وذلك بعد اسـتكمال 
كل اجراءات املنح وفـق الضوابط والتعليمات، 
حيـث يكـون التقديم عىل السـلف عـن طريق 
فروع املـرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات» 
يف  مسـتمرة  مازالـت  «الفـروع  ان  .واضـاف 
اسـتقبال طلبات معامالت الرتويج عن السلف 

للموظفني ومنتسبي القوات االمنية».

بغداد/ الزوراء:
التقـى محافـظ البنـك املركـزي 
العراقي، مصطفى غالب مخيف، 
االتحـاد  سـفري  االثنـني،  امـس 

األوروبي يف العراق فيال فاريوال.
وذكـر بيـان صـادر عـن البنـك 
املركـزي: أنه جرى خـالل اللقاء، 
الـذي حـرضه مديـر عـام مركز 
البنـك  يف  املرصفيـة  الدراسـات 
املركزي العراقـي، بحث العالقات 
الثنائية،  واملرصفيـة  االقتصادية 

وال سّيما يف مجال التدريب.
وأكـد املحافـظ وجـود عالقـات 
االتحـاد  دول  مـع  ”جيـدة“ 
األوروبي، وقال ”نحن نسـعى إىل 

تطويرها“.
كما أشـار إىل تنامـي احتياطيات 
البنك املركزي العراقي من الذهب 
والعمالت األجنبية خالل السنتني 
اإليجابـي يف  وأثرهـا  األخريتـني، 
تحقيق االستقرار املايل يف العراق.

يف  رغبتـه  املحافـظ  وعـرض 
تعزيز التعـاون يف مجال التدريب 

املـرصيف  القطـاع  يف  للعاملـني 
العراقـي، واإلفادة من الخربات يف 

املؤسسات املرصفية األوروبية.

من جانبه، أشـاد سـفري االتحاد 
املركزي  البنـك  األوروبـي بجهود 
يف خـروج العـراق مـن القائمـة 

االوروبيـة للدول عاليـة املخاطر، 
مبديـا رغبته يف تعزيـز العالقات 
العراقيـة ـ األوربيـة يف املجـاالت 

االقتصادية.
ولفت السـفري إىل رغبـة عدد من 
يف  الكبـرية  األوروبيـة  املصـارف 
تمويل املشاريع االستثمارية، وال 
سـّيما يف مجال الطاقة املتجددة، 
بالنظـر إىل ما يملكـه العراق من 

فرص يف هذا الجانب.
وكان أعلن البنك املركزي العراقي 
قد اعلن، األحد، ارتفاع االحتياطي 
النقـدي إىل أكثر مـن (85) مليار 

دوالر أمريكي.
وقـال يف بيـان ورد اىل ”الزوراء“: 
”إن احتياطياتـه األجنبية وصلت 
دوالر  مليـار   85 مـن  أكثـر  إىل 
”أعـىل  أنـه  مؤكـداً  أمريكـي“، 
مستوى حّققه البنك املركزي منذ 

عام 2003“.
وأضـاف أن ”احتياطيـات الذهب 
لدى البنك املركزي تجاوزت كذلك 
130,4 طًنـا بقيمـة 7 مليـارات 
دوالر“، موضحا أن ”العراق وصل 
بذلـك إىل املركـز الثالثـني عامليًّـا 

والرابع عربيًّا“.
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السعراملادة

.1,160,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,080,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

135,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

130,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

300.000  دينارسكس حصو مكرس

750.000  ديناردبل الطابوق

1,180,000 ديناردبل طابوق احمر

600,000  دينارجص  حمل صغري( تك)

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.000 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2500 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

 13,000 – 15,000 دينارلحم عجل عراقي (1 كغم )

8000-8500 دينارلحم عجل مستورد (1 كغم )

3500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 6500 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,500 – 6,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أفـادت وزارة االتصـاالت، امس 
االثنـني، بأنهـا بصـدد اختيـار 
واحـدة مـن الـرشكات العاملية 
املتقدمة لتصنيـع وإدارة القمر 
الصناعـي العراقـي، بعد إغالق 

العطاءات الخاصة باملرشوع.
وبـدأ العمـل بمـرشوع القمـر 
الصناعـي العراقي خـالل العام 
٢٠١٢، بيـد أنـه توقـف نتيجة 
داعـش  عصابـات  سـطوة 
اإلرهابيـة عىل بعض املدن العام 
٢٠١٤ ومـا أعقب ذلـك من قلة 
التخصيصات املاليـة إضافة إىل 
التلكـؤات املاليـة املتعـددة التي 
نتـج عنها إيقاف املرشوع طيلة 

األعوام املاضية.
وزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
االتصـاالت، رعد املشـهداني، يف 
ترصيـح صحفـي، إن الـوزارة 

بصـدد اختيار إحـدى الرشكات 
األقمـار  بتصنيـع  املتخصصـة 
اختيـار  أجـل  مـن  الصناعيـة 

الرشكـة املؤهلة لتصنيع وإدارة 
ملـف القمر الصناعي بالشـكل 
الذي يتناسـب مع توجه الوزارة 

الخدمـات  أفضـل  توفـري  يف 
واملعلوماتيـة  االتصاالتيـة 
للمواطنـني ومؤسسـات الدولة 

عموما.
وبـني: أن املوقـع االسـرتاتيجي 
للعراق يمكنه من تشغيل القمر 
الصناعـي ضمن املـدارات التي 
يحتاج إليها من دون أي مشاكل 
فنيـة أو غريهـا. منوهـا اىل: ان 
القمر الصناعي العراقي سيوفر 
خدماتـه املتعددة التي سـتكون 
متاحة لجميع املؤسسـات التي 

تحتاج إىل خدماته.
قـد  االتصـاالت  وزارة  وكانـت 
أعلنت، يف وقت سـابق من العام 
للموافقات  استحصالها  الحايل، 
األصولية منذ العـام ٢٠٢١ عىل 
إطالق أول قمر صناعي عراقي، 
وأكـدت أنـه سـيكون مرشوعا 
واعداً ذا مـردودات مالية كبرية، 
فضال عما سيحققه من سيادة 
للعراق السـيما أن أغلب البلدان 

تمتلك أقمارا سيادية تمثلها.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (١٫٠١ ٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (١٫٠٤٢٫٦٠٠٫٦٥٥) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٥٤٦٫٦٥٤٫٥٩٤) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عـىل (٥٩٤٫٨٩) نقطة 
مرتفعا بنسبة (٠٫٠١٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٨٨٫٩٢) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٤٢) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عـدد الـرشكات املوقوفة بقـرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل (٥) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (١٧٤) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (٢٥٢) مليـون دينار من خـالل تنفيذ (٣٦) 

صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االحد، أكثر 
من ٢٢٩ مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شـهد خالل مزاده أمس 
لبيع ورشاء العمالت االجنبية استقرارا يف مبيعاته لتصل اىل ٢٢٩ مليوناً و٧٢٥ 
ألفاً و٦٢١ دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس بلـغ ١٤٦٠ ديناراً لكل 
دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغة ١٨٩ مليوناً و٩٢٥ ألفاً و٦٢١ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، فيمـا ذهب املبلغ املتبقي 
البالـغ ٣٩ مليونا بشـكل نقدي.وأشـار املصدر إىل أن ٣٢ مرصفـاً قام بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصدة يف الخارج، و٢٠ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً 

إىل مشاركة ٢٦ رشكة رصافة و٢٠٩ رشكات توسط.

بغداد/ الزوراء: 
أوضح الخبري االقتصادي، نبيل العيل، أسباب ازدياد مبيعات البنك املركزي، 
فيما عد الحل الوحيد للسـيطرة عىل تهريب العملـة يتمثل بضبط املنافذ 
الحدودية.وقـال العيل يف حديث صحفي: إن «املبالغ املهربة من نافذة بيع 
العملـة تتمثل باملبالغ املباعة من قبل البنك املركزي مطروحا منها املبالغ 
الحقيقية لالسترياد، باإلضافة إىل مبالغ التحويالت الخاصة».وأضاف أن 
«ازديـاد مبيعـات املركزي ال بد أن يرتبـط بأحد األسـباب التالية أو أكثر 
منها: زيادة حركة التجارة واالسـترياد، هـروب رؤوس األموال، وتهريب 
منظم من قبل السياسـيني الفاسدين يف ظل وجود تصارع سيايس وصل 
الستخدام السالح».وبشأن الحلول الالزمة لتقويض الفساد يف نافذة بيع 
العملـة، أوضح الخبري أن « الحكومة ال تملك السـلطة عىل البنك املركزي 
حتى ان امتلكت االرادة، لكون البنك املركزي مؤسسـة مستقلة ال تخضع 

لسيطرة الحكومة»، 

@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
b»–mãfl@’‹ÃÌ

@229@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

@Û‹«@Òã�Óè‹€@áÓyÏ€a@›®a@Z7jÇ
âœb‰æa@¡jõi@›r‡nÌ@Ú‹‡»€a@kÌãËm

Ô”aã»€a@Ô«b‰ó€a@ã‡‘€a@ÒäaÜgÎ@…Ó‰ón€@ÚÓæb«@Ú◊ãí@Â«@szjm@p¸bóm¸a

بغداد/ الزوراء:
ذكرت رشطة الخطوط الجوية العراقية، 
امس االثنني، ان تسعرية تذكرة السفر إىل 
لبنـان للذهـاب واإلياب تكلف مـا ُيقارب 

١٦٠ دوالراً امريكياً.
وكانت الرشكة قد نرشت، األحد، عروضا 
لرحـالت من مطار بغداد الـدويل اىل لبنان 
بسعر التذكرة (٥٠) دوالرا فقط، للذهاب 

واإلياب كذلك بـ(٥٠) دوالراً.
وقالت مصادر يف الرشكة امس: ان «سعر 
التذكرة عند الحجز للذهاب ضمن العرض 
هـي (٧٢) دوالراً وتبـدأ من يـوم (١١ اىل 
١٥) من الشـهر الحايل عكـس ما ذكر يف 
اإلعالن مـن يوم (١٠ اىل ١٦) من الشـهر 

الحايل».
وبينت أن «سعر تذكرة العودة من بريوت 
اىل بغـداد بلغ سـعرها (٨٥) دوالراً وليس 
(٥٠) كما مذكور يف العرض، وهذا العرض 
مفتوح فقط ليوم (٢١ و٢٥) من الشـهر 
الحـايل ويف العرض من يـوم (١٧ اىل ٢٣) 

من الشهر الجاري».
وأضافت ان «اإلعالن فيه أخطاء يف سـعر 
التذاكر وكذلك املواعيد، وهذا بسبب خطأ 
مـن قبـل الجهـات املسـؤولة يف اإلعـالم 
والعالقـات، فهي ّمن كتبت هذا األسـعار 
مـن دون ذكـر الرضائـب وغريهـا مـن 

التفاصيل».
مبينـة أن «هـذا سـبب مشـاكل لنـا يف 
يف  يرغبـون  الذيـن  فأغلـب  الحجـوزات 
الحجـز يتصلـون للحجز ضمـن العرض 
املعلن يف الصفحة الرسـمية والذي مازال 

منشورا حتى هذه اللحظة».

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، يوم السبت 
املايض، اعفاء العراقيني من الحصول عىل 

تأشرية دخول.
وذكـر بيـان حكومي لبناني أنـه «بهدف 
تفعيـل التعاون مـع جمهوريـة العراق، 
وافـق مجلس الـوزراء اللبناني عىل طلب 
وزارة الداخليـة والبلديات املتعلق بإعفاء 
العراقيـني مـن رضورة الحصـول عـىل 

تأشرية دخول إىل أراضيه».
اللبنانـي  الـوزراء  مجلـس  ان  واضـاف 
«أصدر قراًرا يقيض بمنح العراقيني الذين 
يرغبون بالقدوم إىل لبنان تأشـرية دخول 
وإقامة مجانية ملدة شـهر قابلة للتمديد 
القادمـني  للرعايـا  أشـهر  ثالثـة  حتـى 
للسياحة. كما تم شطب العراق من املادة 
املتعلقـة بحيازة القادمني عىل مبلغ ألفي 
دوالر أمريكـي نقًدا أو شـيًكا مصدًقا من 
بنك معروف، كرشط أسـايس للدخول إىل 
األرايض اللبنانيـة، وذلك بعد إطالع رئيس 

الجمهورية ميشـال عون وموافقته».

fiÏÇá€a@Ò7ídm@Û‹«@fiÏó®a@Âfl@µÓ”aã»€a@ıb–«g@äaã”@á»i

d�Ç@bËÓœÎ@…”aÏ‹€@Ú–€b¨@pÎ7i@p˝yä@üÎã«@äb»éc@ZÚÓ”aã»€a@ÚÌÏßa@¬Ï�©a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

@ÚÀbó€a@fib´@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@›vèÌ@kÁâ€a

—‹è€a@Âfl@ÒáÌáu@ÚjuÎ@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالربتقال2,500 دينارالباميا

1500 دينارالو750 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ1000دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش750-1250 دينارالخيار

1000 دينارعنب1000 دينارفلفل بارد 

2000 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  750دينارالباذنجان  

1750-2000 دينارالليمون   1000دينارخيار قثاء 

2000 ديناراللنكي   750 دينارالبصل 

1500 ديناراملوز  1000 دينارالجزر 

1500 دينارعلبة فراولة 2500دينارفاصوليا 

1250-2000 ديناررمان 750 دينارلهانة 

500 ديناررقي 1500 دينارقرنابيط  

750ديناربطيخ 1000 دينارشجر  

1500 ديناركريب فوت 1250 دينارخس 

1500-2000 دينارعرموط 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 3000 ديناربروكيل 

1500-2000 ديناركيوي
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@=«¸@ÒãvÁ@ıaäÎ@ÚÓ€bfl@lbjéc@ZÛÓ±@á€bÇ
¡–‰€a@Ú‹é@’Ìãœ

بغداد/ متابعة الزوراء
د مدرِّب سـلَّة النفط، خالد يحيى، أنَّ سـبب مغادرة الالعبني الفريق هو التزام إدارة النادي بلوائح اتحاد اللعبة  أكَّ

والذي حدد سقف التعاقد مع الالعبني .
وقال يحيى إن» االتحاد العراقي لكرة السـلة وضع سـقفاً محدداً للتعاقد مع الالعبني وهو ٥٠ مليون دينار لالعب 
املنتخب و٤٠ مليون دينار لغري العبي املنتخب، وإدارة النادي التزمت بالسـقف املحدد ولم تمنح أي العب اكثر من 
هذا املبلغ، وهذا هو السـبب بمغادرة اغلب العبي الفريق بعد مطالبتهم بأكثر من ٧٠ اىل ٨٠ مليون دينار، علماً أن 
هنالك تعاقدت معهم بهذه املبالغ وتجاوزت السقف املحدد».واضاف يحيى أن» تشكيلة الفريق شهدت جملة من 

التغيريات، إذ غادر سبعة العبني وتم استقطاب مجموعة من الالعبني الشباب باالضافة اىل الالعبني األجانب».

ãºcÎ@ã–ñc

ıaäÎç€a@’Ìãœ@“Ï–ó€@·õ‰Ì@Ï◊Îa@›ÌÏ„b∫a@aá‰ÀÎc@kÉn‰fl@áˆb”

åbn‡æa@äÎá€a@¿@ıb‘j‹€@òÓÇa6€a@—‹fl@pbj‹�nfl@çv‰‰é@Z@⁄ÏÁÜ@Üb„

بغداد/ زيد غالب
العراقـي  االتحـاد  رئيـس  دعـا 
املركـزي للكـرة الطائـرة، جميـل 
العبادي، اىل تكاتف جميع الجهود 
من مؤسسات حكومية وإعالميني 
إلنجـاح  الرياضيـة  والجماهـري 
البطولـة العربية التـي من املؤمل 
اقامتهـا يف العـراق وتسـتضيفها 

محافظة دهوك .
وقـال العبـادي إن“ اتحـاد اللعبة 
واجه الكثري من العقبات يف سـبيل 
البطولـة  منافسـات  احتضـان 
العربية وتم الحصول عليها بجهود 
استثنائية“، مبيناً أن“ هناك عمالً 
العراقـي  االتحـاد  ينتظـر  كبـرياً 

الحكوميـة  الجهـات  أدعـو  لـذا 
واإلعالميـني وأهل اللعبـة لتكاتف 
الجهود والتضافر إلخراج البطولة 
يف أحسـن صـورة وبمنظـر الئـق 
بسمعة العراق الذي يعد واحداً من 

املؤسسني لالتحاد العربي ”.
البطولـة  ان“  العبـادي  وتابـع 
سـتقام يف محافظة دهوك بوجود 
والقانونيـة  الرسـمية  الصـاالت 
عـرشة  اىل  ثمانيـة  وبمشـاركة 
منتخبـات عربيـة“، الفتـاً إىل أن“ 
البطولـة العربية لها نكهة خاصة 
واتحاد اللعبـة عازم عىل إظهارها 
بالشـكل الذي يتناسب مع مكانة 

البطولة ”.

بغداد/ متابعة الزوراء
فـاز فرق الكهرباء عىل أنطاليا هال سـبور الرتكـي (0-4) يف املباراة التي 
أقيمت ضمن معسـكره التدريبي بمدينة اآلنيا، تحضريًا للموسـم الجديد.

قـدم العبو الكهرباء مسـتوى مميـزًا يف أوىل التجارب الوديـة، ونجحوا يف 
فرض سـيطرتهم عـىل مجريـات اللقاء، وتسـجيل رباعية بيضـاء أكدت 
جاهزيـة الفريق للدخول يف منافسـات الدوري املمتـاز الذي ينطلق مطلع 
الشـهر املقبل.وتنتظر الكهرباء، الذي يقوده املـدرب لؤي صالح، مباريات 
تجريبية أخرى مع األندية الرتكية املتواجدة يف آالنيا وأنطاليا.وفضل فريقا 
الكهربـاء والزوراء إجراء تحضرياتهما يف تركيا، بينما قررت نسـبة كبرية 
من األندية املحلية إقامة معسكراتها يف مدينة أربيل.وينطلق الدوري املمتاز 
يف األول مـن ترشيـن األول املقبـل، وترتقب األندية حسـم لجنة الرتاخيص 
اآلسـيوية لعدد الفرق املشـاركة بعـد اإليفاء بالتزاماتها املتعلقة بتسـديد 

ديون الالعبني، واختيار املالعب، وتطبيق بقية املعايري االحرتافية.

@ãœbõm@∂g@Ï«áÌ@Òãˆb�€a@Òãÿ€a@Üb•a
⁄ÏÁÜ@¿@ÚÓiã»€a@Ú€Ï�j€a@Åb≠�@ÜÏËßa

@fibÁ@bÓ€b�„c@Û�ÉnÌ@ıbiãËÿ€a
bÌÜÎ@ÚÓ«biãi@Ô◊6€a@äÏjé

Ú�Ó€bfl@Úflåc@ÚÌc@Âfl@Ô„b»m@¸@¡éÏ€a@¡–„@÷ãœ@ZÏÓ»i@·rÓÁ

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقدت ادارة نادي الزوراء لكرة القدم 
مـع قائـد منتخـب أوغنـدا ايمانويـل 
اوكوي لتمثيل فريقها الكروي ملوسـم 

واحد. 
وابلغ مصدر يف إدارة النادي بأن توقيع 
العقد تم رسـمياً عرب االيميـل، وحاليا 

ننتظـر الفحص الطبي والبدني لالعب، 
وسـيكون أحـد العبي نـادي الـزوراء 

األساسيني يف املوسم املقبل“.
واضـاف أن ”مـدة عقده تمتد ملوسـم 
واحد“، موضحـا أن  ”الالعب ايمانويل 
اوكوي سـيلتحق بتدريبات الفريق بعد 

انتهاء مدة الفيفا دي . 

وبني ”ان املحرتف األوغندي صاحب الـ 
29 عامـاً يلعب بمركز الهجوم، وحاليا 
يعد من ابرز العبي املنتخب األوغندي“.
يذكـر ان فريـق نـادي الـزوراء يقيـم 
انطاليـا  يف  حـايل  تدريبـي  بمعسـكر 
الرتكية يستمر مدة اسبوعني استعدادا 

للدوري املمتاز .

بغداد/ احمد الداغستاني 
كشفت إدارة نادي دهوك الريايض 
عن وجود مشـاكل مالية قد تحرم 
فريقها الكـروي من الحصول عىل 
رخصة املشاركة يف الدوري العراقي 

املمتاز لكرة القدم.
عضـو  الرتاخيـص،  مديـر  وقـال 
املكتـب اإلعالمـي للنـادي، هافال 
بريفكانـي: إن ”نـادي دهـوك لـم 
يكمل معايري الرتاخيص االسـيوية 
وهناك مشاكل مالية وديون بذمته 

تصل اىل ملياري دينار عراقي“.
العراقـي  ”االتحـاد  ان  واوضـح 

لكرة القـدم وقبل انطالق مباريات 
(البـالي اوف) منح الفـرق الثالثة 
املتنافسـة وهـي النارصية وامانة 
لرتتيـب  فرصـة  ودهـوك،  بغـداد 
املـدة  مـن  واسـتثناها  األوراق 
املحـددة النجاز الرتاخيـص والتي 
حددت نهايتها يوم 15 من الشـهر 
الجاري، وذلك بسـبب عدم معرفة 
للـدوري  املتأهـل  الفريـق  هويـة 
املمتاز رغم اقرتاب موعد غلق باب 

الرتاخيص“.
وتابـع بريفكانـي ”مـدة التمديـد 
االضافية املمنوحة من قبل االتحاد 

تـرتاوح مـا بـني 15 اىل 30 يومـاً 
وسنسـعى إلنجـاز كل متطلبـات 
الرتاخيـص يف هـذه املـدة، ولهـذا 
نـود ان نطمـنئ الوسـط الريايض 
بـأن فريـق دهـوك غري مشـمول 
باملدة املقررة التـي حددها االتحاد 
املمتـازة النجـاز معايـري  للفـرق 

الرتاخيص“.
وبشـأن الديون الضخمـة املرتتبة 
عىل النادي والتي البد من حسـمها 
االضافيـة  التمديـد  مـدة  خـالل 
املمنوحة، بنّي بريفكاني أن ”إدارة 
النـادي تبنـت حـًال لهـذه االزمـة 

وقامـت بمفاتحـة حكومـة اقليم 
مهمـة  وشـخصيات  كوردسـتان 
والكل متعاون معنا من اجل تسديد 
الديـون وبالتـايل يكـون النادي قد 
الرتاخيـص  متطلبـات  كل  انهـى 
كالبنـى التحتية والديـون وغريها 
مـن االمـور االخـرى التـي تخص 

الرتاخيص“.
النـادي  ”ادارة  ان  اىل  واشـار 
انجزت نسـبة جيدة من متطلبات 
الرتاخيـص ولم تتبق سـوى امور 
البـد مـن إكمالهـا ليكـون النادي 

جاهزاً للموسم املقبل“.

bÓée@pbÓˆbË‰€@a7õ•@bÌÜÎ@‚ÏÓ€a@ÔÿiåÎ˛a@È–Óõfl@ÈuaÏÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl
ÏÓé�a@Üb•¸a@áœÎ@›j‘nèÌ@fibuäÜ

طشقند/ عدي صبار
خاض منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
اوىل وحداته التدريبية يف  إىل العاصمِة 
األوزبكية طشقند والتي وصلها فجر 
امس االثنني  لخوِض مباراتني وديتني 
أمام منتخِب أوزبكسـتان، اسـتعداداً 
لُبطولـِة نهائيـاِت كأس آسـيا التـي 
ستقاُم يف السابع والعرشين من شهِر 

أيلول الحايل يف دولِة الكويت. 
وتوجـَه املنتخـُب فـور االنتهـاِء من 
إىل مقـّر  إجـراءاِت مطـار طشـقند 

 .( Inspira ) سكنه يف فندِق
ويقابـُل منتخبنـا نظـريه األوزبكـي 
 Yunus Abad اليوم الثالثاء عىل قاعِة
sport center يف تمام الساعِة الرابعة 
عـرصاً بتوقيـِت بغـداد، بينمـا تقام 
املبـاراُة الودّية الثانية يـوم الخميس 
املقبـل يف القاعـِة نفسـها، قبـل أن 
يشـد الرحاَل فجر الجمعة إىل بريوت 
لخوِض مباراتـني وديتني مع منتخِب 

لبنان.
وقـاَل مدير الجهـاز الفنـّي ملنتخبنا 
الوطنـّي، محمد ناظـم الرشيعة: إن 
اللعب أمـام املنتخـِب األوزبكي الذي 
يعدُّ من املنتخبـاِت املتقدمة يف القارِة 
اآلسـيوّية هي فرصٌة مفيدٌة وتجربٌة 
جيدٌة لجميع الالعبني، خصوصاً أنها 
سـتمنحهم مزيداً مـن الثقِة والخربة 
باالحتـكاِك مـع منتخبـاٍت لهـا باٌع 

طويٌل يف كرة الصاالت. 
وأضاَف: إن خوض مثل هكذا مبارياٍت 
يكشـُف لنا املُسـتوى العام للمنتخِب 

قبل الولوج يف الُبطولة.
وتأتي هذه املباريـاُت كما هو معلوم 
يف إطاِر الربنامج املُعد لتهيئِة املنتخِب 
لُبطولـة نهائياِت كأس آسـيا، بعد أن 
وضعتنـا القرعُة إىل جانـِب منتخباِت 

تايلند والكويت وعمان.
ويف سـياق منفصـل، اسـتقبَل وزيُر 
الَشـباب والرياضـة رئيـس االتحـاد 
العراقـّي لُكرِة القدم عدنـان درجال، 
امـس االثنـني يف مقـرِّ االتحـاد، وفَد 

االتحـاد اآلسـيوّي املُؤلـف مـن نائِب 
األمـني العـاّم لالتحاد وحيـد كرداني 
وُمدير قسم اتحادات غرب آسيا كريم 

حيدر.
وتمَّ خـالل اللقاِء، الذي حرضه ُعضو 
االتحـاد محمـد نارص واألمـني العام 
لالتحاِد محمـد فرحـان، الّتباُحُث يف 

الَقضايا التي تخصُّ عمَل االتحاد.
ورحَب رئيـُس االتحاد بالوفِد، ُمتمنياً 

وأن  بغـداد،  اإلقامـة يف  ِطيـَب  لهـم 
تكون الزيارُة مثمرًة وتسهُم يف زيادِة 
الَتقاُرب بني اتحاِد الُكرِة واآلسـيوي، 
والسـعي إىل َتطويـِر جميـع املالكاِت 

العاملِة يف االتحاد. 
وأشـاَر الوفُد إىل إن الهدَف من الزيارِة 
إىل مقـّر االتحاد يتعلـُق باالطالِع عىل 
آلّيـِة العمل املُتبعـِة وكيفّية َتمشـيِة 
األعمـال اليومّيـة، وعـىل إثرها تمت 

زيارُة جميع أقسـام االتحاد والّتعُرف 
عن كثـٍب عىل اآلليِة املُتبعـِة يف انجاِز 

األعمال املُوّكلة إىل األقسام.
وأبـدَى الوفـُد الزائر ارتياحـه الكبري 
للتطوِر الحاصـِل يف عمِل االتحاد من 
النواحي اإلدارّية والتنظيمّية والفنّية 
واملالّيـة، وبصـورٍة تـدُل عـىل رغبـِة 
االتحـاد يف الوصوِل اىل أعـىل َدرجاِت 
التقـدُّم يف انجـاز األعماِل بعيـداً عن 

الطرِق الروتينّية. 
ويف اختتاِم الزيـارة، وجَه الوفُد دعوًة 
إىل رئيـسِ االتحـاد وأعضـاء املَكتـب 
التنفيـذي واألمني العاّم لزيـارِة مقّر 
االتحـاد اآلسـيوّي لعقـِد اجتماٍع مع 
األمـنِي العام ملُناقشـِة ُسـبِل الَتعاون 
بني االتحادين، واالتفـاق عىل الُطرِق 
الكفيلـِة يف تطويِر املالكات العاملِة يف 

االتحاِد بما يخدُم َمسريته ُمستقبالً.

بغداد/ حسني عمار 
د نائب رئيس الهيأة اإلدارية لنادي نفط الوسـط الريايض،  أكَّ
هيثـم عباس بعيوي، أنَّ النادي ال يمرُّ بأّي أزمة ماليَّة، مكّذباً 

ما يتناوله البعض عن هجرة الالعبني.
وقـال بعيوي لقد“ تضاربت األنباء يف اآلونة األخرية عن وجود 
أزمة ماليَّة تعصف بالنادي، مما أدَّى اىل هجرة عدد من العبي 
“ كلَّ ما ينتاولـه البعض بهذا الخصوص  الفريـق ”، مبيناً أنَّ
هـو عاٍر عن الصحة والنادي ال يمر بـأّي أزمة ماليَّة ”، مبيناً 
“ الفريـق يعسـكر يف محافظـة أربيل بصفـوف متكاملة،  أنَّ
وسيسـتمر املعسـكر ملـدة 14 يومـاً تتخللـه مجموعـة من 

املباريات الوّديَّة ”.
ـرت األموال املخصصة  وأضـاف بعيـوي أنَّ ” وزارة النفط وفَّ
للنادي حسب قانون مجلس الوزراء الذي ينص عىل أن تكون 
ميزانية األندية املؤسساتية ملياري دينار ويجري العمل به وال 
توجـد اي معوقات تذكر ”، الفتاً اىل أن“ الهيأة اإلدارية للنادي 
واملتمثلة بمدير عـام رشكة انابيب النفطية ماجد عبد الرضا 
رت جميع متطلبات النادي بجميع نشـاطاته  الكناني، قد وفَّ
ر كل اإلمكانيات  وفرقه املشـاركة يف املنافسـات املحلية وسخَّ
والجهود بما ينسجم مع الضوابط واألنظمة والقوانني لتذليل 

الصعوبات املالية كافة ”.

بغداد/ محمد عماد
أعلَن مدرُب املنتخِب الوطنّي رايض شنيشل إضافَة الالعبني ريوان أمني وعباس محمد 
ُبطولِة  يف  سيشارُك  الذي  الوطنّي  املنتخب  قائمِة  إىل  السويدي  دالكورد  نادي  العبي 
األردن الدولّية للفرتة من 27-23 أيلول الحايل.ومن املؤمل أن يلتحَق الالعبان أعاله بوفِد 
املُنتخب الوطنّي بالعاصمِة األردنّية عمان ما بعد تأريخ العرشين من الشهِر الحايل إىل 
و  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  املُحرتفني.من جهته،  اعلن عضو  الالعبني  بقية  جانِب 
الناطق اإلعالمي، أحمد املوسوي، أن املدرب األجنبي هو من سيقود املنتخب الوطني 
الثاني  إقامتها يف أسبانيا شهر ترشين  الودية أمام منتخب املكسيك املقرر  املباراة  يف 
املنتخب  الذي سيقود  األجنبي  املدرب  مع  املفاوضات  ان  املوسوي:  أحمد  املقبل. وقال 
الوطني بعد بطولة االردن الرباعية قطعت شوطا كبريا ، وسيتم اإلعالن عن اسم هذا 

املدرب وجنسيته قريبا وهو من سيقود املنتخب الوطني يف مباراة املكسيك الودية .

بغداد/ ليث العتابي
 أكد الجهاز الفني ملنتخب شباب العراق ان 
املنتخب سيعاود مرانه يف  تجمع بغداد يوم 
الخميس املقبل، تتخلله عدة مباريات ودية 
تحضرياً لتصفيات اسيا املقرر إقامتها يف 
املقبل. األول  الكويت خالل شهر  ترشين 

ملنتخب  الفني  املدير   ، محمد  عماد  وقال 
كبري  بشكل  االستفادَة  تمت  الشباب: 
مباريات  شهد  كونه  أربيل،  معسكر  من 
ُمستوى  عىل  الوقوف  أجل  من  مكثفة 
قرار  :“أن  ”.وواصل  تام  بشكل  الالعبني 
التي كان من  التصفيات اآلسيوّية  تأجيل 
املقرر أن تنطلق يف الرابع عرش من الشهر 

بعد  لنا  فائدة  له  كانت  البرصة،  يف  الحايل 
وبني  املُصابني“.  الالعبني  من  عدد  عودة 
تدريباته  سيعاوُد  املنتخب  إن  محمد:“ 
 ، بغداد  العاصمة  يف  املُقبل  الخميس  يوم 
أيام“. ثالثة  راحة  الالعبني  منح  وسيتم 

وزاد ”سيخوض منتخب الشباب يف تجمع 
العرشين  يف  األوىل  مباراتني  األخري  بغداد 
من  والعرشين   السادس  يوم  والثانية 
شهر أيلول الجاري“.وختم”أطالب وسائل 
تم  الذي  الفريق  ومساندة  بدعم  االعالم 
وقٍت  يف  صغرية  قانونية  بأعمار  تشكيله 
املزورين  املدربني  يجب اإلرساع بمحاسبة 

قبل توجيه اإلتهامات لالعبني“.
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الدوحة / متابعة الزوراء
أعلنـت اللّجنة العليا للمشـاريع واإلرث عن 
تنظيم بطولـة يف كرة القدم للمشـّجعني 
خـالل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
بمشـاركة اثنـني وثالثـني فريقـاً من 
يف  املتنافسـة  الـّدول  مشـّجعي 

املونديال.
الفيفـا  مهرجـان  ويسـتضيف 
البـدع  حديقـة  يف  للمشـّجعني 
كأس  منافسـات  بالدوحـة، 
التـي تتواصـل عـىل  املشـّجعني 
مـدى أربعـة أّيــام من التاسـع 
والعرشيـن من نوفمرب إىل الثاني 
من ديسـمرب بنظام كـرة القدم 

الخماسّية.
وتتنافس الفرق املشاركة عىل 
غرار مراحل منافسـات كأس 

العالم ويشـرتط أال يقلَّ عمر املشـّجع املشارك يف 
البطولة عن ثمانية عرش عاماً، وأن يكون مواطنـاً 

أو مقيماً يف البلد الذي يرغب يف تمثيله.
وينبغـي أن تكـون لـدى املتقّدمني الذين سـَيقع 
عليهـم االختيـار خطـط للحضـور إىل قطر خالل 

البطولة، يف حال كانوا مقيمني خارج الّدولة.

بوينس آيرس / متابعة الزوراء
أمـم  كأس  بلقـب  األرجنتينـي  املنتخـب  تـوج 
األمريكيتني لكرة السـلة للمـرة الثالثة يف تاريخه 
عقب تغلبه عىل نظريه الربازييل يف املباراة النهائية 

.(75-73)
واسـتهل املنتخب األرجنتني املبـاراة بقوة بتقدمه 
يف الربـع األول (14-26) وخرجـت األرباع الثالثة 

األخرى قمـة يف اإلثـارة والندية إذ تقـدم املنتخب 
الربازييل يف الربع الثاني (24-22) فانتهى الشوط 

األول بتقدم األرجنتني (48–38).
وتفـوق املنتخـب الربازييل مجـدداً يف الربع الثالث 
(22-19) قبـل أن يتقـدم مجـدداً يف الربع األخري 
(13-8) إال أنه تفوق لم يمنع املنتخب األرجنتيني 

من التتويج باللقب بفارق نقطتني فقط.

ميونيخ / متابعة الزوراء
أكـد الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع 
بايـرن ميونيـخ، أن فريقـه، فقـد كل 
الحيـل خـالل مواجهـة شـتوتجارت 

بالدوري األملاني لكرة القدم.
وتعادل بايرن مع شـتوتجارت (2-2)، 
قبـل مواجهـة برشـلونة بـدوري أبطال 
أوروبـا هذا األسـبوع، علما بـأن التعادل 
أمام شتوتجارت كان هو الثالث عىل التوايل 

يف البوندسليجا للفريق البافاري.
ترصيحاتـه  يف  ليخـت،  دي  وقـال 
نقلتها صحيفة ”بيلد“ األملانية: 

”التعـادل مـع شـتوتجارت ال يرضينـا، 
فهـو ليس جيدا. لقد كانـت مباراة صعبة 

للغاية“.
وأضاف: ”لم نستغل الفرص التي حصلنا 
عليها بشكل جيد، يف الوقت الذي دافع فيه 
شـتوتجارت بقوة وضيق علينا مساحات 
امللعـب. لم نخلق الحلـول الالزمة لتحويل 
فرصنـا يف الشـباك، وصنـع املزيـد مـن 
الفرص“وأتم: ”علينا أن نقدم أداء أفضل يف 
املباراة املقبلة أمام برشلونة بدوري أبطال 
أوروبا، ونعمل عىل تصحيح األخطاء التي 

وقعنا فيها يف املباريات املاضية“.

لندن / متابعة الزوراء
يشعر األملاني توماس توخيل، الذي تحدث ألول مرة 
منذ إقالته من منصبه كمدرب لتشـيليس، بالصدمة 

بسبب القرار الذي كان مفاجًئا.
وانتهت فـرتة توخيل مع البلوز، بعد هزيمة الفريق 
(0-1) خـارج أرضـه أمام دينامو زغـرب يف دوري 
أبطـال أوروبا، وهـي املرة الثالثة التـي يخرس فيها 

الفريق يف 7 مباريات هذا املوسم.
وأصبحت عالقة توخيل مع املالك الجديد للنادي تود 
بوييل متوترة بشـكل متزايد خلف الكواليس، واتخذ 
املالكـون قـراًرا بالتخيل عـن املـدرب األملاني.وتوىل 
جراهام بوتر املسـؤولية، وكان من املقرر أن يكون 
يف موقع املـدرب أمام فولهام، قبل تأجيل املباراة إىل 
جانـب جميع مباريات الـدوري اإلنجليـزي املمتاز 
األخرى يف نهاية األسـبوع، بعد وفاة امللكة إليزابيث 

الثانية.ويف سلسـلة تغريدات ُنـرشت عىل ”تويرت“، 
اعـرتف توخيـل بأن قـرار إقالته كان مؤملًـا، وقال: 
”هذه واحدة من أصعب العبارات التي اضطررت إىل 
كتابتها، وهي واحدة كنت آمل أال أحتاج إىل كتابتها 
لسـنوات عديـدة. أنا مدمـر ألن وقتي يف تشـيليس 
قـد انتهى“.وأضـاف: ”هذا ناد شـعرت فيـه بأنني 
يف بيتـي عىل الصعيدين املهني والشـخيص. شـكرًا 
جزيـًال لجميـع املوظفـني، والالعبـني واملشـجعني 
ألنهـم جعلوني أشـعر برتحيب كبري منـذ البداية“.

وتابع: ”الفخر والفرح اللذان شعرت بهما ملساعدة 
الفريـق عـىل الفوز بـدوري أبطـال أوروبـا وكأس 
العالـم لألندية، سـيبقى معي إىل األبـد. يرشفني أن 

أكون جزًءا من تاريخ هذا النادي، وسـتظل 
ذكريات الـ19 شـهرًا املاضية دائًما، يف 

مكانة خاصة يف قلبي“.

مدريد / متابعة الزوراء
بعد أشهر معدودة من انتقالهما، يعود 
روبرت ليفاندوفسـكي وإرلينج هاالند 
مهاجما برشـلونة ومانشسرت سيتي، 
عىل الرتتيب، للقاء فريقيهما السابقني، 
بايـرن ميونيخ وبوروسـيا دورتموند، 
بعد أن أجربتهمـا قرعة دوري األبطال 

عىل زيارة ذكريات املايض.
يف  ليفاندوفسـكي  البولنـدي  ويعـود 
الجولـة الثانيـة مـن دور املجموعات 
بدوري األبطال إىل ملعب أليانتس أرينا 
حيث أمـىض جزءا كبريا من مسـريته 

الكروية وحقق جميع األلقاب.
بينمـا يتجدد لقاء النرويجي مع زمالء 
املايض يف بوروسـيا حيـث تألق هاالند 
بشـدة خالل املواسـم املاضيـة قبل أن 

يحصل السيتي عىل خدماته أخريا.
البايـرن  موقعـة  البارسـا  ويخـوض 
سـجل  حـني  مفتوحـة،  بشـهية 
ليفاندوفسكي ثالثة أهداف (هاتريك)، 
ليبـدأ مبكرا من موقع الصدارة سـباق 
هـدايف النسـخة الحالية مـن البطولة، 
ليهدد عرش كريستيانو رونالدو املنفي 

إىل الـدوري األوروبي مع مانشسـرت 
يونايتد.

بالهاتريـك  ليفاندوفسـكي  وقـدم 
خاصتـه وإرلينـج هاالنـد وكيليـان 
مبابـي بثنائيتيهما، أوراق اعتمادهم 
ليؤكـدوا  االفتتاحيـة،  الجولـة  منـذ 
جميعـا أن فرقهـم ضمن املرشـحني 

للتواجد يف نهائي إسطنبول.
ويسـتضيف أليانتـس أرينـا املبـاراة 
األكثر ترقبـا يف الجولـة الثانية، لكن 
العيـون لـن تبتعـد كثريا عـن ملعب 
ليفربـول  يخـوض  حيـث  آنفيلـد 
لقـاء صعبا وحساسـا أمـام أياكس 
أمسرتدام بعد الهزيمة املهينة بملعب 

دييجو أرماندو مارادونا.
ويصطدم البايرن والبارسـا يف مباراة 
قد تحسـم مبكـرا مقعد الصـدارة يف 
املجموعة الثالثة نظرا ألنهما الفريقان 
األقـوى يف املجموعـة ويتفوقان نوعا 
مـا عـىل إنـرت، وال وبشـكل أكرب عىل 

فيكتوريا بلزن التشيكي.
وستكون املباراة اختبارا قويا ملرشوع 
البلوجرانـا،  يف  هرينانديـز  تشـايف 

خاصـة وأن العمـالق األملاني هو أول 
فريق كبري يواجهه البارسا منذ بداية 

املوسم وحتى اآلن.
فحتى مع انتصاراته الكبرية يف الليجا 
واكتسـاحه لبلزن األسـبوع املايض، 
يلتقـي برشـلونة فريقـا قويـا عـاد 
بفوز مريح من عقـر دار اإلنرت، رغم 
أن أبنـاء الجنـوب األملانـي ال يزالون 
يكتشـفون طريقهم بعـد رحيل ليفا 

وأهدافه الوفرية.
ولن يسـتطيع أي فريق قطعا ضمان 
التأهـل مـن الجولـة الثانيـة، لكـن 
االبتعـاد عـن  يرغـب يف  ال  الجميـع 
الصـدارة والوصافة مبكـرا للغاية يف 
الوقـت ذاتـه، وينطبـق هـذا املوقف 
عىل ليفربول الذي سـقط يف عقر دار 
نابـويل بنتيجة مهينـة 1-4، ويتطلع 

لرد اعتباره جمهوره.
وال بديل أمـام يورجن كلوب والعبيه 
سـوى االنتصار عـىل أياكـس، الذي 
حقـق فـوزا عريضا يف الجولـة األوىل 
عىل رينجرز، ليصبح أحد املرشـحني 
للتأهـل إىل املراحـل اإلقصائية ويزيد 

من تعقيد األمور يف املجموعة األوىل.
ولم يحقق الليفر االنطالقة املثالية هذا 
املوسـم ال يف الـدوري اإلنجليزي حيث 
يبتعـد عـن املراكـز األربعـة األوىل، وال 
يف أوروبا عقب الخسـارة أمـام نابويل 
الذي يـزور ملعب إبروكس بارك معقل 
جالسـجو رينجرز، حيث يمني نفسه 
بالعـودة إىل إيطاليا بثالث نقاط أخرى 
كي يقرتب من أحد املركز املؤهلة لثمن 

النهائي.
أتلتيكـو مدريـد االحتفـاظ  ويحـاول 
بذاكـرة االنتصارات بعد فوزه العصيب 
عىل بورتـو بملعب واندا مرتوبوليتاتو، 
ويخوض مواجهـة غري مضمونة أمام 
باير ليفركوزن، الذي سـقط يف الجولة 
األوىل أمام كلوب بـروج البلجيكي عىل 

نحو مفاجئ.
بينمـا يحل ممثل بلجيـكا ضيفا اليوم 
الثالثـاء عـىل بورتـو بملعـب األخـري 
الدراجـاو، ويف حال تمكـن من تحقيق 
الفوز فسـيكون قـد قطع مسـافة ال 

بأس بها نحو بطاقة التأهل.
توتنهـام  سـيتصارع  لشـبونة،  ويف 

صـدارة  عـىل  سـبورتنج  ومضيفـه 
املجموعـة الرابعـة بعـد فـوز الفريق 
اإلنجليـزي يف عقر داره عىل مارسـيليا 
وانتصـار الربتغاليـني خـارج أرضهم 
عـىل آينرتاخت يف فرانكفـورت، ليوجه 
أنظارهما مبكرا  السـربز وسـبورتنج 

للغاية نحو ثمن النهائي.
ويبدأ هدير ماكينة األهداف النرويجية 
هاالند وسـط جمهوره الجديد بملعب 
االتحـاد حـني يلتقـي فريقـه األصيل 
دورتمونـد والذي تلقى هزائم قاسـية 
عىل يد السـيتي طوال املواسـم الثالثة 

املاضية من التشامبيونز.
ويبدو أن هاالنـد املتألق مع جوارديوال 
لـن يرتفق بزمالء املايض الذين فازوا يف 

الجولة األوىل عىل كوبنهاجن.
فيمـا ال يـزال إشـبيلية يسـبح عكس 
التيار بسـبب األزمة الداخلية يف النادي 
ملعـب  يف  السـيتيزن  مـن  والهزيمـة 
الفرصـة  لكـن  بيثخـوان،  سانشـيز 
سـانحة أمامه كي يلملم شتات نفسه 
عىل حساب كوبنهاجن الذي يعد نظريا 

أضعف فرق املجموعة السابعة.
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الرباط / متابعة الزوراء
أعلن مدرب املنتخب املغربي وليد 
الركراكـي عن اسـتدعاء حكيم 
الوديتـني  للمواجهتـني  زيـاش 
املنتخـب  يخوضهمـا  التـي 
املغربـي اسـتعداداً ملشـاركته يف 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

.™2022
وكان زيـاش (29 عاماً)، جناح 
تشـليس اإلنكليزي، أكـد اعتزاله 
اللعـب دوليـاً بسـبب خالف مع 
املدرب السـابق البوسـني وحيد 
خليلودجيتش وهو أحد األسباب 
التـي أدت إىل إقالـة األخـري مـن 

منصبه.
الركراكـي خـالل مؤتمر  وقـال 
صحفـي إلعالن تشـكيلته األوىل 
اإلدارة  رأس  تعيينـه عـىل  منـذ 
الفنيـة للمنتخـب إن ”التواصل 
مع زياش كان سهالً وأنا مرتاح 
ألننا فعلنا كل ما يف وسـعنا لكي 

يعود وهو وافق عىل العودة“.
وأضـاف: ”تحدثـت إليه كمدرب 
باننـا  لـه  ورشحـت  للمنتخـب 

بحاجـة إىل أفضـل الالعبني وهو 
نخـوض  ان  يمكـن  وال  بينهـم 
نهائيـات كأس العالـم يف غياب 

العب بقيمة وجودة زياش“.
سـيعطينا  ”زيـاش  وتابـع: 
اإلضافة وسـيأتي ليقاتل. زياش 
يحـب بـالده وأظهـر ذلـك منـذ 
البدايـة بتفضيلـه الدفـاع عـن 

ألوان املنتخـب املغربي عىل غرار 
و(نصـري)  حكيمـي  (أرشف) 
مـزراوي خالفا لالعبـني آخرين، 
الـذي  الالعـب  يل  وبالنسـبة 
يختـار بـالده سأسـاعده ولكن 

بالجودة“.
وأردف قائـًال: ”رغم أنه ال يلعب 
بانتظـام يف تشـليس وهذه حالة 

العديـد من الالعبـني الدوليني يف 
صفـوف النادي اللندنـي والذين 
ال يلعبـون بانتظـام أيضا، لكن 
العـب مثل حكيم يجب وضعه يف 
أفضل الظروف ليقدم لنا االفضل 
وهو سـعيد بذلك خصوصا وأنه 
غاب ألكثر من عـام ونصف عن 

املنتخب“.
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غالسغو / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم تأجيل إحدى مباريات الجولة 
الثانية بدور املجموعات يف دوري أبطال أوروبا ملدة 24 سـاعة.

وقـال االتحاد األوروبي إن مباراة نابويل ورينجرز سـتقام  يوم 
14 أيلول/سبتمرب الجاري، وليس 13 من الشهر نفسه، بسبب 
مخـاوف أمنيـة وتنظيمية.ويتعلـق األمر بتبعات وفـاة امللكة 
إليزابيـث الثانية، وما نتج عن ذلك من تأجيل كل مباريات كرة 
القدم يف إنجلرتا خالل األسـبوع الحايل.ووفقـا ملوقع ”فوتبول 
إيطاليا“، فإن توتنهام أعلن عىل موقعه الرسمي تأجيل مباراته 
يف دوري أبطال أوروبا مع سـبورتنج لشـبونة، لكنهم اعتذروا 
الحقا، مشـريين إىل أن هذا ”خطأ تقني“، كما أكدوا أن املباراة 
سـتميض كما هو مخطـط لها.وتلقى ليفربـول هزيمة مذلة 
أمام مضيفه نابويل (4-1)، عىل ملعب دييجو أرماندو مارادونا 

ضمن املجموعة األوىل يف مسابقة دوري أبطال أوروبا.

biÎäÎc@fib�ic@äÎÜ@¿@Òaäbjfl@›Óudm
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نيون / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“ حكام مباريات الجولة الثانية 

من دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأشـار ”يويفا“، يف بيان عرب موقعه الرسـمي، إىل تعيني الهولندي داني 
ماكييل، البالغ من العمر 39 عاما، إلدارة مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة 

اليوم الثالثاء، وسريافقه هيسيل ستيجسرتا، وجان أوف فريس.
ووقف ماكييل خلف خط املرمى يف مباراة الريال وباريس سان جريمان، 
يف إياب دور ال16 من نسـخة العام املايض، والتي انتهت بفوز املرينجي 
1-3.وفاز برشلونة يف مباراة الجولة األوىل عىل فيكتوريا بلزن (1-4)، يف 

حني فاز بايرن عىل إنرت (2-0(.

Ú„Ï‹íãi@Ú»”Ïfl@›j”@Âèzn€a@b‰Ó‹«@ZoÉÓ€@Ü
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لندن / متابعة الزوراء
أعلنـت رابطة كرة القدم اإلنكليزية، أمس اإلثنني، عودة املنافسـات اعتباراً من اليوم 
الثالثاء.وكانت الرابطة قد قررت  تأجيل مباريات املرحلة السابعة من الدوري املمتاز 

بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وقالت الرابطة يف بيان التأجيل: ”لتكريم حياتها االسـتثنائية ومساهمتها لألمة، ومن 
باب االحرتام، سـيتم تأجيل مباريات الدوري اإلنكليزي املمتاز يف نهاية هذا األسـبوع، 
بمـا يف ذلك مباراة مسـاء أمس االثنني“.اتخـذت الرابطة قرار التأجيـل عىل الرغم من 
توجيهـات الحكومـة الربيطانية بأن إلغـاء األحداث الرياضية ليـس إلزامًيا خالل فرتة 

الحداد الوطني.
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واشنطن/متابعة الزوراء: 

من غري املرجح أن تنتهي يف أي وقت قريب، 
موجـة الدعـوة إىل «الحيـاد» التـي تعصف 
بوسـائل اإلعالم األمريكية والغربية عموماً. 
هذا إذا كانت الدعوة للحيادية، مرتبطة عىل 
األقل، باالستحقاقات السياسية االنتخابية، 
يف ظـل الخالفات السياسـية التـي تعصف 

بالديمقراطيات الغربية يف هذه املرحلة.
لكن، حسـب بعـض املراقبني، وبعيـداً عن 
ادعـاء الحيـاد، الذي يسـعى إىل «تصحيح» 
الخلـل يف العالقـة مـع الجمهور لتحسـني 
ظـروف اإلنتاج والربحية، يبدو مثرياً أن تلك 
الدعوات - التي باتت تأخذ شكل «التطهري» 
- تصـدر فقـط ضـد مؤسسـات إعالميـة 
متَهمـة باالنحيـاز لليرباليني واليسـاريني، 
ومحسـوبة عمومـاً عـىل الديمقراطيني، يف 
حني تعيش املؤسسات املحسوبة عىل اليمني 
والجمهوريـني عمومـاً، حالة «اسـتقرار» 
مزيفة، رغـم «الفـوىض» السياسـية التي 

تعصف بالحزب الجمهوري.
الالفت يف تلك الدعوات أنها تتجاوز الواليات 
املتحـدة، يف ظـل دخـول رأسـمال أوروبـي 
لالستحواذ عىل مؤسسات إعالمية أمريكية، 
بهـدف تـرك بصمته عليهـا و«اإلثبـات أن 
الحيـاد هو يف الواقع املوقف األكثر نجاحاً». 
فقد أعلن امللياردير ماتياس دوبفنر، رئيس 
اإلعالميـة  شـربينغر»  «أكسـل  مجموعـة 
األملانيـة، التـي اسـتحوذت عـىل صحيفـة 
«بوليتيكو» اإللكرتونية األمريكية قبل أشهر 
مقابـل مليـار دوالر، أن لديـه «طموحـات 
عاملية»، ملا يسـميه «نوعاً أكثـر ابتعاداً عن 
الحزبيـة يف الصحافة»، رغم صعوبة تحديد 

ما تعنيه هذه العبارة.

دوبفنـر دعـا يف رسـالة إىل موظفيه صباح 
االنتخابـات األمريكية عام ٢٠٢٠، لالجتماع 
ملدة سـاعة مـن أجـل الصالة لفـوز دونالد 
ترمـب. ورغـم قولـه الحقـاً إنهـا كانـت 
«مزحة» الستفزاز موظفيه، فإنها تعرب عن 

رصاحته!
من الالفت إذن أن تكون الحيادية مقصورة 
عىل وسـائل اإلعـالم «الديمقراطيـة». لكن 
املثـري أيضاً، أن أكثر دعـوات الحياد، تصدر 
أيضـاً مـن «ديمقراطيـني» يشـّددون عىل 
االبتعـاد عـن االسـتقطاب السـيايس الذي 
يقسـم املجتمع األمريكي، «كوسيلة أفضل 

للحفاظ عىل الوحدة».
غري أن هؤالء يف الواقع، ويف ظل عجزهم عن 
تقديم إجابات عن أزمة الحزب الديمقراطي، 
ومعالجة املشاكل السياسية والفكرية التي 
يعانيهـا، يبتعـدون عـن معالجة األسـباب 
الحقيقيـة لهذا االسـتقطاب. ال سـيما، يف 
ظل إغالق السـبل أمام ظهور قادة محدثني 
جـدد للحزب، املهيمن عليه من قبل دهاقنة 
املؤسسـة الحزبية الديمقراطيـة التقليدية 

وعجزتها، بحسب املنتقدين.
ووفـق إحصاءات حديثة، هـذا األمر يرتجم 
غالباً بسيل من الكتابات واملقاالت، بعضها 
يشـجع عىل هـذا الحيـاد، وبعضهـا اآلخر 
ينتقـده، محمـًال إيـاه مسـؤولية تصاعد 
وترية التشـكيك وانعدام الثقـة باإلعالم، يف 

أذهان غالبية األمريكيني اليوم.
يف السنوات األخرية، تحول مراسلو كثري من 
املحطـات اإلخبارية واإلعالميـة األمريكية، 
بما فيها اإللكرتونية واإلذاعية واملكتوبة، إىل 
محللني سياسيني مرغوبني ومطلوبني، من 
إداراتهم ومن جمهور املتابعني واملشاهدين. 

إال أن تراجع حجم املشاهدات، بما يف ذلك يف 
سـاعات الذروة والربامج األكثر استقطاباً، 
جـراء فقـدان الثقـة، قـرع جـرس اإلنذار 

الستعادة هذا الجمهور.
ومـا يثري االهتمـام أيضاً، أن تلـك الدعوات 
غالبـاً مـا تنتـرش وتتوسـع يف أعقـاب أي 
حـدث سـيايس، خصوصـاً، إذا كان ناجماً 
عن قرارات خالفية مـن النوع الذي تتخذه 
املحكمة األمريكية العليا، عىل سـبيل املثال. 
وهـذا ما يـؤدي إىل الخلط بـني ردود الفعل 
الناقمـة عـىل تلـك القـرارات - وحقيقـة 
أن أحـكام املحكمـة - بمعـزل عـن طبيعة 
توازناتها اآليديولوجية، ليست مسؤولة عن 
تراجع الثقة بوسـائل اإلعالم وتراجع نسبة 
املشاهدين، أو عن االستقطاب السيايس، ما 

يفرتض وجاهة الدعوة إىل العودة للحياد.
يزعم كثري من موظفي شـبكة «يس إن إن» 
الحاليني والسـابقني أن الهجـرة الجماعية 

املفاجئة وعمليـات الطرد من املحطة، التي 
شـملت أسـماء إعالميـة كربى فيهـا، مثل 
برايان سـتيلرت مضيـف الربنامج اإلخباري 
اإلعالمي األسبوعي «مصادر موثوقة» (ملدة 
ثالثة عقود)، ومراسـلها املخرضم يف البيت 
األبيض جون هاروود (الذي استقال أخرياً)، 
قـد بدأت يف أعقـاب انضمـام كريس ليخت 

عىل رأس املحطة.
هـؤالء يتهمـون ليخـت بأنه بـدأ عمله من 
خـالل إخـراج – أو إبعـاد - األصـوات التي 
غالبـاً مـا تنتقد دونالـد ترمـب وحلفاءه. 
يف املقابـل، قـال ليخـت، إنه يريـد من «يس 
إن إن» املسـاعدة يف اسـتعادة الثقـة التـي 
فقدهـا كثري مـن الناس يف وسـائل اإلعالم. 
وأضـاف أن هدفه تقديم صورة جديدة أكثر 
«حياديـة» آيديولوجياً، تتمـاىش مع نظرة 
ديفيد زاسالف، رئيس املؤسسة األم «وورنر 
بـروس»، من خالل «التحـدث بال خوف عن 

الحقيقة للسـلطة، وتحدي الوضع الراهن، 
والتشـكيك يف التفكـري الجماعـي وتثقيف 
املشـاهدين والقـراء، مع حقائـق واضحة 
وتعليقات ثاقبة، عرب احرتام وجهات النظر 

املختلفة دائماً».
الواقـع أن دعوات ليخـت «لتنويع» حضور 
املشـاركني يف حـوارات «يس إن إن»، فتحها 
أكثر أمام اتجاهات «الـرأي اآلخر»... يعني 
ظهور مزيد مـن السياسـيني الجمهوريني 

واليمينيني.
غري أن حضـور «الرأي اآلخـر» يف املحطات 
واليمينيـة،  املحافظـة  اإلعـالم  ووسـائل 
كان ويبقـى شـكلياً. وعـىل سـبيل املثـال، 
عـىل  ترمـب  معـاريض  اسـتضافة  تـكاد 
محطـة «فوكـس نيـوز»، املحسـوبة عـىل 
الجمهوريـني واملحافظني عمومـًا، تقترص 
عـىل «أهـل البيت» مـن معـاريض ترمب يف 
الحزب الجمهوري نفسـه. وهـذا ما حصل 
األسـبوع املـايض، عندما اسـتضافت وزير 
العدل السـابق وليام بار، لتسمح له بانتقاد 
رئيسـه السـابق يف قضية امللفـات الرسية 
التـي صادرها محققو الــ«إف بي آي» من 

منزل ترمب يف ماراالغو قبل نحو شهر.
ومع قـدوم الوافد األملانـي األوروبي الجديد 
ماتيـاس دوبفنـر إىل مجتمـع املليارديرات 
اإلعالميني، وإعالن «قلقه» من أن الصحافة 
للغايـة،  مسـتقطبة  أصبحـت  األمريكيـة 
وتنجـرف نحـو اليسـار، مثـل «نيويـورك 
تايمـز»، وتقـع وسـائل اإلعـالم املحافظة 
تحت تأثري «الحقائق البديلة» الرتمبية، قال 
دوبفنر إن صحيفة «بوليتيكو» اإللكرتونية 
تعـد «فرصـة عظيمـة» ملمارسـة تأثريها 
واقتطاع حصـة أكرب يف السـوق األمريكية، 

وهـذا بينمـا ُيجمع الخرباء عىل أن وسـائل 
اإلعالم ككل تتجه أكثر فأكثر نحو الرقمنة. 
وخالل مقابلة صحفية، قال دوبفنر أخرياً: 
«نريد أن نثبت أن كونك محايداً هو يف الواقع 
املوقف األكثـر نجاحاً... إنـه الرهان األكرب 

واألكثر تناقضاً».
لكن كيف يأمل دوبفنر يف تعريف الصحافة 
«غري الحزبية» يف ظل االستقطاب السيايس 
الحـاد الذي يلقي بثقله عىل وسـائل اإلعالم 
األمريكيـة؟ ثم إنه شـخصياً كان قد رصح 
بأن ترمب اتخذ الخطوات الصحيحة بشـأن 
خمـس قضايـا مـن أصل مـا اعتـربه أهم 
سـت قضايا خـالل نصـف القـرن املايض، 
وهي: «الدفـاع عن الديمقراطيـات الحرة» 
يف مواجهة روسـيا والصـني، و«دفع حلفاء 
الناتو إىل زيادة مساهماتهم»، و«اإلصالحات 
الرضيبيـة»، و«جهـود السـالم يف الـرشق 
األوسـط»، فضالً عـن «تحـدي االحتكارات 
التكنولوجية»، رغم إقراره بفشـلها ضمناً، 
فيما فشل يف «التصدي لتغري املناخ». وختم 
قائـًال: «لم تفعل أي إدارة أمريكية بما فعله 

ترمب خالل السنوات الخمسني املاضية».
وبينما يحـاول دوبفنر االنتقال إىل السـوق 
األمريكية وما وراءها، يقول إنه «يأمل أيضاً 
يف الوصول عرب تلك الخطوط الفاصلة، التي 

تتشكل داخل ديمقراطياتنا».
يف املقابـل، ينظر اليسـاريون والوسـطيون 
الليرباليـون بعـني الريبـة إىل دوبفنـر، ذي 
الصـالت بصحيفة «بيلـد» األملانية اليمينية 
املشاكسـة، وهي الصحيفة األكثر مبيعاً يف 
أوروبـا، واملطبوعة التي تعـد الرافعة املالية 

ملجموعة «أكسل شربينغر».
 (عن/صحيفة الرشق االوسط)

لندن/متابعة الزوراء:
أفرجت السـلطات الهنديـة بكفالة عن الصحفـي صّديق كابان (43 عامـاً) بعد حواىل 
عامني من السجن ملحاولته مقابلة عائلة شابة من الداليت (املنبوذون أو أدنى الطبقات 
االجتماعيـة الهندية) تعرضـت لالغتصاب الجماعي يف هاثراس يف واليـة أوتار براديش 

(شمايلّ الهند).
وكانت الشـابة - الضحية (19 عاماً) قد تعرضت لالغتصاب الجماعي والرضب، ما أدى 
إىل وفاتهـا عام 2020، وقيـل وقتها إن الرشطة أحرقت جثتها بعد ذلك من دون موافقة 
أرستهـا. ويف 5 أكتوبر/ترشيـن األول مـن العام نفسـه اعتقلت الرشطـة كابان عندما 
كان يف طريقـه إىل هاثراس لتغطية القضية، واحتجزتـه بحجة التحريض عىل اإلرهاب 
والفتنة وتهم أخرى. واستندت الرشطة بشكل غري مفهوم، إىل قانون منع األنشطة غري 

املرشوعة لعام 1967 (UAPA)، وهو قانون صارم ملكافحة اإلرهاب.
وكتبت الرشطة يف الئحة االتهام املقدمة إىل املحكمة أن كابان كتب ”يف كثري من األحيان 
تقاريـر فقـط للتحريض ”، وأنه ”يتعاطف مع املاويني والشـيوعيني“. وأشـارت الئحة 
االتهام إىل أنه عمل يف مركز أبحاث تابع لجماعة سياسية إسالمية، أي ”الجبهة الشعبية 
الهنديـة“ (PFI)، وبحسـب الالئحـة نفسـها، فإن الجبهـة متورطة يف أنشـطة تتعلق 
باإلرهاب.وأرص كابان يف التحقيق عىل أنه كان ذاهباً إىل هاثراس فقط لتغطية اغتصاب 
الفتـاة وقتلها، لصالح موقع Azhimukham، لكـن الرشطة رفضت اإلفراج عنه، وبقي 
معتقالً، رغم مناشدات املنظمات املحلية والدولية التي طالبت السلطات الهندية باإلفراج 

عنه، معتربة اعتقاله قمعاً لحرية عمل الصحفيني، ومزيداً من التضييق عىل عملهم.
وأصدر وقتها املعهد الدويل للصحافة (مقره فيينا) بياناً أدان اعتقاله، وجاء فيه: ”نحن 
قلقون للغاية من أن كابان قد اسـُتهِدف واحُتِجز بسبب نشاطه الصحفي“. وقال نائب 
مديـر املعهد سـكوت غريفن، العام املـايض: ”يف غياب أدلة تربر هـذه االتهامات، يجب 
إسـقاط جميع التهم املوجهة إىل كابان عىل الفـور“. وقالت لجنة حماية الصحفيني إن 

التهم التي وجهتها الرشطة لكابان كانت ”وهمية“ وطالبت باإلفراج عنه عىل الفور.
كل ذلـك لـم يمنع محكمة الله أبـاد العليا، من رفض طلب الكفالـة املقدم من كابان يف 
أغسـطس/آب املايض. ثم انتقل ملفه بعد ذلـك إىل املحكمة العليا للطعن يف أمر محكمة 
اللـه أباد. وقـال رئيس املحكمة العليا يف الهنـد، يو الليت، بعد منح كابـان الكفالة يوم 
الجمعـة املـايض: ”لكل شـخص الحق يف حرية التعبـري. إنه يحاول إظهـار أن الضحية 
بحاجـة إىل العدالـة ورفع صوت مشـرتك. هل هـذه جريمة يف نظر القانون؟“. وأشـار 
مـن جهته محامي كابان، هاريس بريان، إىل أن االدعاء فشـل يف تقديم أدلة تدعم التهم 
املوجهة ملوكله.وفّصل املحامي املسـار القضائي الذي اتخذته القضية، بحسب ما نقلت 
عنـه صحيفة ”ذا غارديان“ الربيطانية، ”قال االدعاء إن الجبهة الشـعبية للهند أودعت 
مبلـغ 45000 روبيـة (564 دوالراً) يف حسـاب كابان املرصيف لدعمه نشـاطات متعلقة 
باإلرهـاب. لكننـا قدمنـا دليالً يوضـح كيف ومتى قـام كابان نفسـه بإيـداع املبلغ يف 
حسـابه“. وقال بريان إن حجة االدعاء بأن الجبهة قدمت أمواالً ألنشـطة إرهابية باءت 

بالفشل يف املحكمة العليا.

بغداد / نينا:
 طالـب املرصد العراقي للحريـات الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني السـلطات 
االمنيـة يف محافظـة النجـف بإطـالق رساح الصحفي عـيل الرشيفي الـذي اعتقلته 
الرشطة بعد منتصف ليل االحد عندما كان يغطي فعاليات الزيارة االربعينية يف النجف 

االرشف.
وقـال املرصـد: انه حصل عـىل مقطع فيديوي يظهـر فيه عنارص مـن الرشطة وهم 
يعتقلـون الرشيفي الـذي يعمل لصحيفة املسـتقل، والذي اكد لهم انـه يحمل بطاقة 
العمل الصحفي، وانه عضو يف نقابة الصحفيني العراقيني ، لكنهم لم يلتفتوا اىل كالمه 

واقتادوه اىل مكان غري معلوم.

 
رام الله/متابعة الزوراء:

مددت محكمة الصلح الفلسطينية 
يف أريحـا، رشقي الضفـة الغربية، 
الفلسـطيني  الصحفـي  توقيـف 
محمـد عتيق (30 عامـا) 10 أيام 
أخـرى، بعـد أسـبوع مـن إلقـاء 

القبض عليه.
وقـال املحامي الناشـط يف قضايا 
االعتقال السيايس شاكر أطميزة، 
النيابـة  ”إن عتيـق عـرض عـىل 
العامة يف أريحا، ووجه إليه املحقق 
سـؤاالً عما إذا كان بحوزته سالح 
أو قام بالتجارة بالسـالح انطالقاً 
من التهمة املوجهة إليه، أي حيازة 
سالح من دون ترخيص، وقد كان 
سـؤاالً عاماً وفضفاضاً، من دون 
الحديـث عـن أيـة وقائـع معينة 
بذاتهـا، ولم ُيسـأل عـن أي يشء 

آخر؛ وقد نفى عتيق التهمة“. 
”ال  أطميـزة:  املحامـي  وأضـاف 
بامللـف،  مضبوطـات  أي  توجـد 
بـل وال يوجـد رابط بـني املتهمني 
الثالثة بامللف نفسـه، سواء عالقة 

شخصية أو مناطقية“.
املعتقلـني  توقيـف  تمديـد  وتـم 
اآلخريـن بامللـف ذاته عـرشة أيام 

أيضـاً، وهما زياد صالح وإبراهيم 
صالـح مـن مدينة جنني، شـمايل 
الضفة الغربية، بينما يقطن عتيق 

يف بلدة برقني غرب جنني.
وبحسـب أطميـزة، فـإن اقتصار 
العامـة  النيابـة  لـدى  التحقيـق 
عـىل جلسـة اليوم وتقديم سـؤال 
فضفـاض لـه حـول السـالح من 

أن  يعنـي  محـددة،  وقائـع  دون 
التحقيـق الفعيل معـه يجرى لدى 
األجهـزة األمنيـة، وهو مـا يكون 
عادة ملفاً رسيـًا ال يمكن االطالع 
عليه، وال يطلع عليه حتى القايض 
أو النيابـة العامـة، يف إشـارة إىل 
إمكانيـة أن يكـون التحقيق حول 
وقائـع مختلفة عن التهمة املعلنة 

هـذا  أن  القضاء.واعتـرب  أمـام 
”سلوك قانوني لتحقيق غاية غري 
قانونيـة“، موضًحـا أن ”توجيـه 
التهمة هـو من مهام النيابة وأمر 
طبيعـي، لكـن إن كان الهدف هو 
فقـط تمديد توقيـف املتهم، فذلك 
ينتهـك ضمانات اإلنسـان وقرينة 
أن  الـرباءة، فاألصـل يف اإلنسـان 

يحاكم وهو حر طليق“.
وأضـاف أطميـزة: ”اعتدنـا عـىل 
للناشـطني  التهـم  هـذه  توجيـه 
والصحفيـني، لكسـب أطول فرتة 
ممكنة من التوقيـف، ألن القضاة 
ال يسـتجيبون لتوصيـات األمن يف 
القضايا املتعلقـة بالتهم اللصيقة 
بحريـة الـرأي والتعبـري والعمـل 
الصحفي، ويقومون بإخالء سبيل 
املتهمـني بتلـك القضايـا، وتوجه 
هذه التهـم من أجـل تهويل األمر 
أمام القايض، وإعطاء صورة أمام 
القضـاء أن التهمـة خطـرة عـىل 
األمن والنظام العـام، فيتم تمديد 

توقيفه أطول فرتة ممكنة“.
ال  القانـون  أن  املحامـي  وأكـد 
يسمح لألجهزة األمنية بالتحقيق، 
بـل بأخـذ إفـادة املوقوفـني، وأن 
الصالحيـة يف التحقيق هي للنيابة 
العامة، لكن الواقع مختلف، حيث 
تقوم األجهزة بالتحقيق وبتنظيم 
محارض، لكنها ال تذهب إىل النيابة 
أو املحكمـة، بـل مـا يتـم تزويـد 
املحكمـة والنيابـة بـه هـو إفادة 
متعلقة بالتهمـة، أما التحقيقات 
العملية فتجـرى من دون أن يعلم 

بها أحد.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أثـار توقيف السـلطات الجزائرية الصحفي 
بلقاسـم حوام، عىل خلفية نرش مقال حول 
قـرار توقيف تصديـر التمـور الجزائرية إىل 
الخارج بسـبب مشكالت يف املواد الكيميائية 
املستخدمة يف الزراعة، جدال إعالميا واسعا.

وأصـدرت السـلطات الجزائريـة توجيهات 
مشـّددة إىل وسـائل اإلعـالم املحلية، تقيض 
بعدم نرش وتناول معلومات غري مؤّكدة من 
شـأنها املسـاس باالقتصاد واملنَتج الزراعي 
الجزائـري، متوعـدة ”املخالفـني“ باتخـاذ 
اإلجـراءات القانونية الالزمـة. يأتي ذلك إثر 
نرش صحيفة ”الـرشوق“ مقاال عن توقيف 
تصدير التمور الجزائرية إىل الخارج بسـبب 
تّرضر املُنَتج من املواد الكيميائية املستخدمة 

يف الزراعة.
كاتـب  إيـداع  الجزائريـة  النيابـة  وقـررت 
املقال بلقاسـم حـوام، الصحفـي يف جريدة 
”الرشوق“ (غري حكومية)، الحبس املؤقت. 
وذكـر حـوام، يف مقالـه الـذي نـرش يوم 7 
سبتمرب الجاري عىل لسان مصادر، أن وزير 
التجـارة الجزائري كمال رزيـق قرر الوقف 
الفـوري لتصدير تمور دقلة النور الجزائرية 
إىل الخـارج، بعـد أن ُسـحبت من عـدد من 
األسـواق األوروبية نتيجـة معالجتها بمواد 

كيميائية غري مرخصة يف أوروبا.
وأضاف التقرير أن هذا القرار اتخذ للحفاظ 
عـىل سـمعة التمـور الجزائريـة، ومعالجة 
املشـاكل املرتبطـة بتصديرهـا، مشـريا إىل 
الخسـائر التي تعرض لها املنتجون بسـبب 
األسـواق  الجزائريـة مـن  التمـور  سـحب 
الخارجية.وعقـب نرش التقرير قدمت وزارة 
التجـارة بالغـا قضائيـا تتهـم فيـه جريدة 

”الرشوق“ والصحفي بـاإلرضار باالقتصاد 
الوطني، وتبع ذلك اسـتدعاء حـوام للمثول 
أمام وكيـل الجمهورية (النيابة العامة)، ثم 
قـايض التحقيـق الذي أمـر بإيداعه الحبس 
املؤقت، بعد توجيه التهمة إليه رسـميا، كما 
تقـرر منع جريدة ”الـرشوق“ من الطبع يف 
املطابع التابعـة للحكومة ملدة 10 أيام، مما 
أدى إىل توقف صدورها ورقيا، رغم سـحبها 

املقال من موقعها.
وأصدرت وزارة التجارة الجزائرية بيانا نفت 
حفـي، معتربة  فيـه مـا ورد يف التقرير الصُّ
أن كل مـا جاء فيه ”مبنـي عىل معلومات ال 
أسـاس لها مـن الصحة، وغري مـربرة وبها 
مسـاس باالقتصـاد الوطني والثـروة التي 
تزخـر بهـا الجزائـر“، مضيفـة أن ”جودة 

التمور الجزائرية مطلوبة“.
ودخلـت وزارة الزراعة الجزائرية عىل الخط 
ببيان أصدرته ونفت فيه وجود أي مشـاكل 
يف تصديـر التمـور الجزائريـة إىل األسـواق 
”املبيـدات  إن  الـوزارة  الخارجيـة. وقالـت 
املسـتعملة ملكافحـة اآلفـات الزراعيـة هي 
مبيـدات مصـادق عليها، وهي مسـجلة يف 
سـجل مواد الصحة النباتية ذات االستعمال 

الفالحي املعتمدة من قبل السلطات“.
وأضافـت أن ”الجزائـر بصفتهـا عضـوا يف 
االتفاقيـة الدولية للصحـة النباتية لم تتلق 
أي إبالغ أو إشعار رسمي من طرف املمثلني 
الرسـميني للصحة النباتية للدول املستوردة 

برفض تمورنا“.
وتشـتهر الجزائر بإنتاج تمـور دقلة النور، 
والتـي  الرشقيـة،  محافظاتهـا  يف  خاصـة 

تكتسب سمعة طيبة يف األسواق األوروبية.
وأعلـن مجّمع الـرشوق لإلعالم الـذي يضّم 

يف  تلفزيونيـة،  قنـوات  وعـّدة  الصحيفـة 
بيـان، عن ”صدمة كبـرية“ إزاء ”قرار إيداع 
الصحفي بلقاسم حوام الحبس املؤقت، عىل 

خلفية محتوى املقال“.
وعـّربت ”الـرشوق“ عن ”ثقتهـا الكاملة يف 
العدالـة الجزائرية“، وأعلنـت ”تكليف هيئة 

محامني للمرافعة عن حوام“.
ورأت أّن الصحفـي ”لم يقم سـوى بتحرير 
مقـال يف سـياق واضـح جـداً، وهـو تنوير 
ميدانيـة،  بمشـكلة  العموميـة  السـلطات 
عىل لسـان املتعاملني أنفسـهم، بعيـداً عن 
أّي تأويـالت تعّسـفية ال صلـة لها بمقاصد 

واتجاه املوضوع“.
للصحفيـني  الوطنـي  املجلـس  وأصـدر 
الجزائريـني بيانـاً قـال فيـه إنـه ”فوجـئ 
بتوقيف بلقاسم حوام“ وأعرب عن تضامنه 

معـه، مشـرياً إىل أن ”هنـاك عقوبات أخرى 
يمكن أن تسلط عىل الصحفي يف حال ثبوت 

ارتكابه خطأً مهنياً“.
وأكـد املجلس معارضته سـجن أي صحفي 
النصـوص  مـن  انطالقـاً  كتابتـه،  بسـبب 
القانونية الناظمة لقطاع اإلعالم وعىل رأسها 
قانون اإلعالم، ودعا إىل ”اإلفراج الفوري عن 
حوام، مع ترك القضيـة تأخذ مجراها وفق 
الطرق التي يكفلها القانون“. كما دعا وزير 
التجارة إىل ”اسـتخدام حق الرد يف الصحيفة 
وتنويـر الـرأي العام حـول القضيـة، وحل 
أي مشـكلة مع اإلعـالم بالحـوار بعيداً عن 

املتابعات القضائية“.
وقـال املجلـس إن قـرار حبـس الصحفـي 
مخالف لنص الدسـتور الذي منـع العقوبة 

السالبة للحرية بحق الصحفيني.
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املخرجـة التلفزيونيـة ميديـا فخر الدين 
اهـال وسـهال بـك وانـت ضيفة الـزوراء 

اليوم.
-اهـال وسـهال بـك كزميـل نلتقـي بعد 

سنوات عديدة .
* البطاقة الشخصية الكاملة  لطفا ؟

- ميديـا فخرالدين مواليد  بغداد شـباط 
١٩٦٩ من اب كوردي االصل وام تركمانية  
خريجـة كليـة الفنـون الجميلـة قسـم 
الفنـون السـمعية واملرئية سـنة ١٩٩١   
متزوجة ولـدي احمد وداليا وحاليا اعمل 

يف  جمعيـة االمـل العراقيـة يف اربيـل .
* النشأة والعائلة وعالقتهما بتخصصك 

الحايل ؟
-نشـأت  وترعرعـت يف بغداد مـن عائلة 
ليسـت لهـا عالقـة بالفـن لكـن فيهـا 
مواهب كثرية كالصوت الجميل والرسـم 
لكـن عائلتي كان لهـا تأثري كبري يف حبي 
للفن خاصة مـرسح الدمى وحني جاءت 
الفرقة الروسـية للدمـى اىل بغداد عملت 
امـي املسـتحيل لكـي تأخذنـي للعرض 
النهـا كانت تقدر مواهبي حينها يف تقليد 
االصـوات الكارتونيـة بالـذات الكارتون 
الـرويس ولـم اجـد أي ممانعـة منهم يف 
ممارسـة اي نوع من العمل الفني وكنت 
احظى باهتمام كبري مـن جميع اعضاء 
العائلـة خاصـة عندمـا كانـوا يطلبون 
مني ان اقلد بعض الشـخصيات القريبة 
من العائلة ..  اكملت دراسـتي االبتدائية 
واملتوسطة يف بغداد ومن ثم كلية الفنون 
الجميلة قسـم الفنون السمعية واملرئية 

فرع السينما .
* هل مارست التمثيل او أي عمل ابداعي 

خالل مراحللك الدراسية االوىل ؟
- خالل سـنوات الدراسـة كنت  اشـارك 
باستمرار يف فرق التمثيل واملوسيقى حيث 
كان لدي صـوت جميل واذن موسـيقية 
اضافة اىل اني كنت  امارس حبي لالذاعة 
يف تقديـم القصائد يف اذاعة املدرسـة كما  
اني كنت ارسـم واخط النرشات املدرسية 
يف  مرتـني  النشـاط  درس  لدينـا  وكان 
االسـبوع نمارس فيـه هواياتنـا الفنية 
حيـث كانـت مدرسـتي نموذجيـة فكنا 
ندرس الرسم الهنديس والنجارة واملعادن 
والكهربـاء والتجارة ممـا جعل لدي إملام 
بأشـياء كثرية واصبحت لدي استقاللية 
يف شـخصيتي كما كان ملدرسات الثانوية 
الشـاملة أثر يف تكوين شخصياتنا وحبنا 
الكبـري للغـة العربية.. لقد كانت السـت 
عفـاف لها الفضـل الكبـري بتقوية لغتنا 
العربية ومخارج الحـروف وكيفية نطق 
الحروف والكلمات بشكل صحيح وكيفية 

إلقاء القصائد فهي االسـتاذة التي يجب 
ان اخلع قبعتي لها .

* اول عمـل ابداعـي عملتـه لـه عالقـة 
بتخصصك الحايل.

-اول عمـل ابداعـي له عالقـة بعميل هو 
االذاعة املدرسـية ومشـاركتي يف اوبريت 

غنائي يف الحفل السنوي للمدرسة. 
* ماذا كانت الهوايات االوىل ؟

-كانت التمثيل والرسم والخط والغناء.
* الكلية هل كانت مخاض تفكري وقرارا 

اساسيا لنهجك يف الحياة؟
- دخـويل اىل كليـة الفنـون الجميلة كان 
قـرارا مهما وشـخصيا فمنذ املتوسـطة 
حيـث كانـت رغبتـي ان ادخـل اىل معهد 
الفنـون الجميلة لكن املدرسـة التي كنت 
ادرس فيهـا واسـمها الثانوية الشـاملة 
كانـت تجربنا عىل اكمال الدراسـة لغاية 

دخولنـا الكليـة لكنـي قدمـت يف قسـم 
الفنـون التشـكيلية وقد تم قبـويل ولكن 
حدث خطأ يف االسم حيث انتقلت اىل قسم 
الفنون السـمعية واملرئيةو لم اكن ارغب 
يف  دخويل هذا القسـم الذي ال اعلم شـيئا 
عنه لكني ومنذ االسبوع االول تحول حبي 
من الفنون التشـكيلية اىل حب السـينما 
والتفزيون وكنت مـن الطالبات املميزات 
يف االكاديميـة التي تحولـت فيما بعد اىل 
الكليه ودرسـت كل مايخـص التلفزيون 
والسينما واالذاعة عىل يد اعظم االساتذة 
منهـم جعفـر عـيل ووليـم يلـدا وصالح 

القصب وغريهم من فطاحل الفن. 
* حدثينا عن مشاركاتك الفنية يف الكلية 

بشكل كامل وليس باختصار؟
- بالذات يف الكلية كنت اشـارك يف جميع 
االعمال واالطاريح االذاعية والتلفزيونية 
والسـينمائية لجميـع الطلبـة.. اتذكر يف 
احـدى السـنوات احـد االسـاتذة بعدمـا 
انتهـى املهرجان السـنوي لقسـمنا قال 
مزحـة بأننا سـنغري اسـم املهرجان من 
مهرجان الفنون السينمائية والتلفزيونية 
اىل مهرجـان ميديـا لكثرة االعمـال التي 
شـاركت فيها والذي اذكره اني شاركت 
يف اطروحة الفنان املرحوم فتح الله احمد 
مع العزيزة هديل كامـل واطاريح كثرية 
غريهـا اضافة اىل بعض املرسحيات منها 
مرسحيـة ميديـا ومشـاركتي يف الفرقة 
الغنائيـة للجامعـة ومرسحيـات الدمى 
التـي كان لها تأثري يف حبي ملرسح الطفل 
فيما بعد حيث شاركت مع الفنان عاصم 
الخيال يف مرسحيـات كثرية وكانت لدينا 
فرقـة فنية لالطفال، كنـا نقدم عروضنا 
واملـدارس  والعلويـة  الصيـد  نـوادي  يف 
واسـتمرت هـذه الفرقة لسـنوات وبعد 
توقـف الفرقة عـن العمـل اصبحت لدي 
فرقتـي الخاصـة لالطفـال وكان هنـاك 
تعـاون كبـري بيني وبـني الفنان هاشـم 
سـلمان والفنان عامر العمـري يف تنفيذ 

حفالت االطفال .
*  خـالل وجـودك يف الكلية هل وسـعت 
عالقاتك مـع االوسـاط الفنيـة اذكريها 
واذكـري اهـم االعمـال التي اسـتطعت 

تحقيقها يف هذه الفرتة؟

-الحقيقة لم تكن لدي عالقة باالوسـاط 
الفنية خالل دراسـتي لكن كانت عالقتي 
وطيـدة ببعـض الفنانـني الذيـن كانـوا 
زمالئـي يف الجامعـة مثل العزيـزة هديل 
كامـل وسـهى سـالم وفـارس طعمـة 
وصبـاح عطـوان ولـم يكن ابي يسـمح 
يل بالعمـل خـالل دراسـتي لكـي اتفرغ 

للدراسة .
* التخرج واطروحتك بماذا كانت حدثينا 

عنها بالتفصيل ؟
-اطروحتـي كانت فيلما قصريا من افالم 
الكارتون وكان اسـمه املصيدة  لشـغفي 
الكبـري بأعمـال االطفال حتى السـمنار 
الـذي قدمتـه -أي البحـث- كان يخـص 
االعمـال الرتبويـة للطفـل ونـال الفيلم 
استحسان اسـاتذتي رغم ان القصة هي 
من قصص ادب االطفـال املعروفة حيث 

ينقذ الفار االسـد مـن املصيـدة وبالتايل 
ينقذ االسد الفار ويرد له املعروف وقد نفذ 
العمل بمساعدة التلفزيون الرتبوي انذاك  
وقد اخـرتت هذا النوع مـن االعمال رغم 
صعوبته لشـغفي الكبري بعمـل االطفال 
فقـد طلب مني اسـاتذتي ان اختار عمال 
بسـيطا كبقية الطالب لكني ارصيت عىل 
هـذا الفيلم الني اعتربته بداية التخصص 

بالنسبة يل .
* اول عمـل مؤسسـاتي او وظيفي متى 

واين وملاذا كان يف هذا املكان؟ 
-تم قبـويل يف وزارة الدفاع قسـم االعالم 
العمـل  رفضـت  لكنـي  تخرجـي  فـور 
لشـعوري بأنني فنانة وال يمكن تقييدي 
بعمل عسـكري وبقيت يف البيت ملدة سنة 
ابحـث عـن عمل يناسـب قدراتـي لغاية 
مـا عملـت يف االذاعة والتلفزيـون العمل 
الـذي كنـت اعتربه ضمـن اختصايص يف 

الجامعة .
* اول عمل اخراجي لك حدثنا عنه ؟

-اول عمـل اخراجـي كان الثقافـة بـني 

الناس من اعداد وتقديم مزهر الخفاجي  
والقـى الربنامـج نجاحـا جماهرييا الن 
مواضيع الربنامج كانت تخص املواطنني 
وثقافتهـم ومـن املواضيـع املهمـة التي 
نوقشت يف الربنامج انحسار الشباب عن 
القـراءة – مـرسح الشـباب – الذكريات 
وطـرق توثيقهـا وتوالت االعمـال بعدها 
الكاريكاتـريي  املوجـز  برنامـج  منهـا 
وفنون تشكيلية ويف دائرة الضوء اضافة 
اىل التقاريـر الثقافيـة التي كنـا ننفذها 
خـالل  اليوميـة  والتقاريـر  باسـتمرار 
املهرجانات الفنية والشـعرية واملرسحية 

التي كانت تقام يف بغداد .
* ملاذا اخرتت االخراج التلفزيوني ؟

- لـم اخرت االخراج بل هـو الذي اختارني  
اصبـح  النـه  االخـراج  اخـرتت  حيـث 
تخصـيص يف الجامعة واحببـت االخراج 
النه خلـق لعمليـة ابداعيـة متكونة من 
عدة ابداعات  واعترب نفيس من الشـباب 
املحظوظـني حيـث كانـت لدينـا فـرص 
إلخـراج الربامـج الجيـدة حيـث كانـت 
هنـاك مجموعة مـن االعالميـني  اللذين 
اداروا االذاعة والتلفزيون الذين شـجعوا 
الشـباب كثـريا واخـص بالذكر االسـتاذ 
فيصل اليارسي واالسـتاذ صباح الربيعي  
والدكتور مظفر االدهمي هؤالء كان لهم 

اثر كبري يف مسريتي.
* كيـف دخلت عالم االذاعـة والتلفزيون 

ومتى ؟
- بعد تخرجي بسـنة أي يف ١٩٩٢ دخلت 

اىل مبنى االذاعة والتلفزيون بمشـاركتي 
يف مسلسل دمى اسمه عودة القبطان دع 
دع، وبالصدفة واثناء جلويس يف كافيرتيا 
املبنـى تعرفت عىل املخرج  االنسـان االب 
حمـودي عيـدة وعـرض عـّيل ان اعمـل 
كمسـاعد مخرج معه وقدمني لالسـتاذ 
صبـاح الربيعي الـذي وافق فـورا وفعال 
بـدأت العمل يف القسـم الثقايف  وعملت يف 
عـدة برامج منها اضواء ثقافية  -  فنون 
تشـكيلية   - موسـيقى موسـيقى مـع 
املخـرج نـارص حسـن، ويف عـدة اعمال 
سياسـية مع املخرج فيصل جواد كاظم 
وبرامـج منوعة مـع االسـاتذة اثري عبد 
الوهـاب  وسـاهر مـريزا  هـذا التنوع يف 
االعمـال التي شـاركت فيها اثـر كثريا يف 
عمـيل يف برامـج االطفال فيمـا بعد الني 
اعتـرب برامج االطفال جامعـة لكل انواع 
الفنـون . أما اول قسـم عملـت فيه فهو 
القسم القسـم الثقايف يف تلفزيون العراق 
مع املخرج حمودي عيدة رحمه الله ومن 
ثم انتقلت اىل قسـم برامج االطفال ومن 

ثم توليت رئاسـة القسـم كمـا اني كنت 
اعمـل يف االذاعة اثناء وجودي يف القسـم 
الثقـايف، واول عمل قمت به يف التلفزيون  
هـو مسـاعد مخـرج يف برنامـج اضواء 

ثقافية. 
* كيف توالت عليك االعمال ؟

- كان الجميع يشـيد بنشـاطي وابداعي 
هـذا ما جعـل االسـتاذ فيصـل اليارسي 

يعطيني مجموعة من االعمال .
يتطلـب  االطفـال  اقسـام  يف  العمـل   *
تخصصـا يف هذا املجال كيـف حاولت ان 

توصيل لالطفال رسالة معينة ؟
- لـم يكن عمل االطفـال صعبا عّيل ألني 
كنت شـغوفة بـه منذ الطفولـة ودعمت 
حبـي هذا بالعلـم حيث قـرأت كثريا عن 
برامـج االطفال والرسـائل الرتبوية التي 
يمكـن ان تقدمها هـذه الربامج ودخلت 

دورات مهمـة منها دورة اعـداد وتقديم 
برامـج االطفـال يف سـوريا مـع جامعة 
الـدول العربيـة مـع خـرباء بريطانيـني 
ومرصيـني لهـذا لم يكن مـن الصعب ان 
تكـون يل نظرة تربوية ملـا يقدم لالطفال  
ومـاذا اقدم لـالوالد ومـاذا اقـدم للبنات 
وايضـا كل مرحلة عمرية يجب ان تعامل 
بطريقـة خاصة حتى الكلمـة التي تقال 
يجـب ان تفكر فيها هل هي مناسـبة او 

ال .
* ما الربامج التي قمت بإخراجها؟

- بالنسبة للربامج الثقافية اهمها الثقافة 
بـني النـاس وفنـون تشـكيلية  واملوجز 
الكاريكاتـريي. أمـا رحلتي مـع االطفال 
فبدأت مع وليـد حبوش حيث كانت لديه 
فكرة برنامـج لالطفال وعرض الربنامج 
عـّيل وتحمسـت لـه كثـريا وفعـال قمنا 
بتنفيذ الحلقة صفر يف تلفزيون الشـباب  
ونجح بشـكل كبري واصبحـت له قاعدة 
جماهرييـة حتـى قـام مدير عـام دائرة 
االذاعة والتلفزيون السـيد صباح ياسني 

باسـتدعائي وطلب مني ان اترك برنامج 
هيال هوب مـع وليد حبـوش، وان اعمل 
يف قسـم برامـج االطفال وطلـب مني ان 
اقـوم بإخراج برنامج اطفال مميز وكان 
برنامـج ألعاب عيل بابـا من تقديم نادية 
السعدي وسعد خليفة وعبدالله البرصي 
جماهـريي  مسـابقات  برنامـج  وكان 
بألعاب ضخمة نفذها لنا الفنان املرحوم 
عاصـم الخيـال مصمـم الدمـى االول يف 
العراق وكانـت البداية مع االطفال والني 
كنـت اعمل يف  مرسح الدمى بعد تخرجي  
والنـي كنـت اقرأ كثـريا كتـب علم نفس 
الطفل وكل ما يخص االطفال لهذا كانت 
اعمـايل مميزة نوعا ما  النها كانت تحمل 
رسائل تربوية، ومن هذه االعمال برنامج 
ارنوبه التي اثرت كثـريا يف حياة االطفال 
وبرنامـج الـوان  وبرنامـج كشـكول ثم 

دخلـت اىل عالـم تقديـم برامـج االطفال 
بالصدفـة حـني غابـت مقدمـة برنامج 
اطفـال عىل الهواء الـذي كنت اخرجه انا 
وضغط عـّيل املدير العام االسـتاذ مظفر 
االدهمـي بأن اقـدم انا الربنامـج والقى 
الربنامـج يومها نجاحا كبـري وكان عدد 
املكاملـات يفـوق كل حلقـة مـن حلقات 
الربنامـج ما فتح امامـي االبواب لتقديم 
الربامج حيـث قدمت برنامج اطفال عىل 
الهواء وسـتوديو االلعاب وبرنامج قوس 
قزح كمـا قدمنـا برامج خاصـة باليوم 

العاملي للطفل .
* هـل كانت بعض برامجـك تنفذ خارج 
االسـتوديو وهـل كنـت مـع املـالك عند 

التنفيذ ؟
- كانـت لـدي الكثري مـن الربامـج التي 
نفـذت خارج السـتوديو بـل كنت افضل 
هذا النوع من الربامج النه حيوي وقريب 
للنـاس اكثر وكنت ارافـق مالك التصوير 
مـن االلف اىل الياء وكنت اعمل يف مونتاج 
برامجي بنفيس حتـى اتمكن من اضافة 

االبداع الشخيص عىل الربنامج .
* اين تضعني نفسك بني مخرجي برامج 

االطفال ؟
- ال اسـتطيع ان اقيم نفـيس الن التقييم 
يأتي مـن املشـاهدين لكنـي ارى نفيس 
مـن  اكثـر  الربامـج  تقديـم  يف  ابدعـت 

االخراج.
* هـل كنت مـن يختار العمـل ام يطرح 

عليك؟
- بعـض االعمـال كانت تطـرح عّيل لكن 
عىل االكثر كنت انا صاحبة فكرة الربامج 
التـي عملت فيهـا وكثريا مـا كنت اتذمر 
مـن بعض االعمـال التي كنـت اجرب عىل 
اخراجهـا الني لم اكـن مقتنعة بفكرتها  
كمـا كانت هناك افـكار برامج ال تحظى 
بقبول من قبل املدراء لعدم قناعتهم بها.

* هل كتبت للطفل وما هي الربامج التي 
قمت بإعدادها ؟

-جميـع الربامج التـي قدمتها كانت من 
اعدادي منها سـتوديو االلعاب وكشكول 
والوان والعاب عيل بابا اضافة اىل الربنامج 
الصيفـي الذي كنا نقـوم بتنفيذه طوال 
العطلة الصيفية صباحا، والجدير بالذكر  

اني تسلمت رئاسـة برامج االطفال عام 
٩٨ وكانـت هـذه الصالحيـة تسـمح يل 

بتنفيذ افكار كثرية كنت احلم بها. 
عـن  الحديـث  ترغبـني  االعمـال  أي   *

تفاصيلها وكيف اسندت تلك ؟
-احب ان اتحدث عـن جوانب اخرى غري 
الثقـايف واالطفال فقد كانت يل مشـاركة 
اعتز بها لسـنوات يف برنامج حذاري من 
اليأس وكان عميل مع الربنامج بالصدفة 
حيث استمع لصوتي املخرج خطاب  عمر  
وانا اقدم برنامج عالم االطفال يف االذاعة 
واعجـب بصوتـي لهـذا اعطانـي جميع 
ادوار االطفال يف الربنامج واستمريت مع 
الربنامج عدة سـنوات. أما عالم االطفال 
الذي اسـتمر لغاية سقوط النظام والغاء 
الربنامـج  وكان  والتلفزيـون  االذاعـة 
يقدم لالطفـال يف االذاعة وكنا انا ونادية 
السـعدي حيث تقوم هي بدور دنفوشـة 
وانا حنفوشة كنا نقيض اجمل الساعات 
يف تسجيل الربنامج الننا كنا نعمل بحب، 
والجديـر بالذكر ان املخرج كان االسـتاذ 
كريـم الهدو، واريد ان اتحدث عن الدراما 
ايضـا حيث شـاركت مـع املخـرج نبيل 
يوسف بعدة اعمال كمساعد مخرج منها  
مسلسـل شـقة مقابل شـقة ومسلسل 
قضية الدكتور سـني ومع املخرج طارق 
الجبوري يف مسلسل جواهر وكان العمل 
يف الدرامـا لـه طعم اخر يختلـف اختالفا 
كليا عن الربامـج، كما ان القليل يعلمون 
بأنـي كنـت اعمـل ككـورال يف سـتوديو 
حكمت وستوديو الرواد مع مجموعة من 
الفنانني منهم احمـد جميل عازف العود 
واملطرب احمد نعمة واملطرب اسـماعيل 
وناديـة  بسـام  هـال  والفنانـة  فاضـل 
السـعدي حيـث كنـت اغنـي االعالنـات 
الغنائية والكـورس الغنائي مع مطربني 
كبـار منهم حاتم العراقـي وياس خرض 

وهيثم يوسف والكثري من املطربني.  
* مـن بـني كل اعمالك أي االعمـال التي 

تعتزين بها وكانت ذات جهد خاص؟
قنـوات  عـدة  يف  عملـت   ٢٠٠٣ -بعـد 
منهـا الرشقيـة والحرة عـراق وفضائية 
كوردستان حيث عملت مراسلة اخبارية 
يف فضائيـة كوردسـتان وكانـت تجربة 
جديـدة بالنسـبة يل. أمـا يف قنـاة الحرة 
فكان يل برنامج اسـمه بني جيلني وكان 
من الربامج الناجحة لكني احب التحدث 
عـن برنامج كنـوز الذي قدمتـه يف قناة 
الرشقيـة  كان من الربامـج املهمة حيث 
والتاريـخ  والثقافـة  االدب  رواد  يوثـق 
والفـن، تعرفت من خالل هـذا الربنامج 
عـىل شـخصيات اثـرت يف حياتـي وكان 
الربنامـج لـه طعم خاص حيـث التقيت 
العظيم جالل الحنفي وعالم االثار بهنام 
ابو الصوف واملؤرخ حسني امني والفنان 
خليـل الرفاعـي واملرسحـي اسـعد عبد 
الرزاق والفنان التشـكييل نـوري الراوي  
وغريهم مـن فطاحل ورواد العراق وكان 
اجمـل ما حصـل يل اني التقيـت الفنانة 
الجميلـة عفيفة اسـكندر ال سـيما اني 
كنـت من اشـد املعجبني بفنهـا وصوتها 
واغانيها وقد قمت بالغناء امامها لتقول 
يل صوتك جميل جدا لكني ال اشجعك عىل 
دخول هـذا املجـال الني خـرست الكثري 
وربحـت القليل وكان كالمهـا مؤثرا جدا 

بالنسبة يل .
* هل شاركت بعض برامجك خارج البلد 

او خارج الدائرة.
- لم اشارك يف اي برنامج خارج البلد .

* اخريا تحدثي عن تعاونك مع االذاعة؟
-كمـا ذكرت سـابقا فقد كنـت اعمل يف 
برنامج عالم االطفال وكنت مواظبة عىل 
تسـجيل الحلقـات باسـتمرار اضافة اىل 

برامج اذاعية كثرية اكثرها لالطفال.
* آخر اعمالك ؟

- حاليـا ال اعمـل يف االعـالم فقـد تركت 
االعالم منذ سـنوات ألسباب كثرية ولكن 
اخر قناة عملت بها هـي هنا بغداد كنت 
الظـروف  والن  اربيـل  مـن  مراسـلتهم 
العائلية اصبحت صعبة خاصة بعد وفاة 

زوجي.
* شـكرا يـا ميديـا متمنـني لـك الخـري 

والسعادة .
- شكرا لكم عىل هذا الحوار الشيق.

ضيفة صفحتنا هذا االسبوع املخرجة التلفزيونية ميديا فخر الدين التي عملت معنا كزميلة يف تلفزيون 
السينمائي،  االخراج  قسم   – الجميلة  الفنون  اكاديمية  من  املايض  القرن  ثمانينيات  يف  تخرجت  العراق، 
وعملت يف اقسام عديدة كمساعد مخرج، ثم تدرجت يف عملها حتى تمت املوافقة عليها ان تحصل عىل 

عنوان مخرج .
 دخلت العديد من الدورات الفنية وغري الفنية وكانت نتائجها طيبة، وعملت يف اقسام االطفال والربامج الثقافية، 
واستطاعت ان تخرج العديد من اغاني االطفال، وخالل عملها حصلت عىل تكريمات عديدة منها الجائزة الذهبية 
للطفل وشهادة تقديرية يف  العاملي  البث  برنامج كشكول لألطفال وشهادة تقديرية من مهرجان يوم  عن تقديم 

مجال الربامج التلفزيونية بمناسبة ذكرى تأسيس تلفزيون العراق .
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يجعل الزميل الذي يتحّىل بمجموعة من 

الخصـال الحميـدة دورة العمل ممتعة 

وسلسـة.. باملقابـل، ُيسـّمم الزميل ذو 

الشـخصّية ”الصعبـة“ أي ذلـك املزعج 

أو اليسء بيئـة العمل. يف مواجهة النوع 

الثانـي مـن زمـالء العمل، ثمة أسـس 

ينبغي عىل كّل موظف معرفتها.

يف التايل ثالث طرق مسـاعدة يف التعامل 

مع زمالء العمل السيئني وهي:

1. مـن املُفيـد محاولة إيجـاد أي عامل 

مشـرتك مع زميـل العمل العنيـد، األمر 

الذي يجعل العمل أكثر تسامحاً.

الزمـالء  عيـوب  تجاهـل  محاولـة   .2

أو  العمـل  عـن  واملتهرّبـني  الكسـاىل 

املغروريـن مطلـوب... مهمـا أغضبـك 

زميل بعدم جاهزيته أو تفاخره وتسّبب 

بالضيـق لك، فـإن رّد الفعـل املتمّثل يف 

التجاهل مجٍد.

3. الحزم مطلوب، خصوًصا يف الرّد عىل 

زميـل لحوح ومزعـج... يف هذه الحالة، 

يجـب إطالع األخـري بأّنه يلهيـك ويؤّثر 

سـلًبا يف ”إنتاجّيـة“ العمـل، مع الطلب 

إليه أن يحرتم مسـاحتك وأن ال يتحّدث 

إليك إال إذا كان السؤال مرتبًطا بالعمل، 

وذلك باسـتخدام لهجة مهذبة وحازمة 

يف آن واحـد. إن لـم يجـدي ذلـك نفًعا، 

الخطوة التالية هـي التواصل مع املدير 

للتدّخل.

التعامـل باحرتام هو مـن حّق كّل زميل 

عىل زميله

كما ان هناك مجموعة من األساسـّيات 

التـي ينبغـي وضعها يف الحسـبان عند 

التعامل مع زمالء العمل، لغرض حسن 

التـّرصف مـع الشـخصيات الصعبة أو 

املزعجة:

التعامل باحرتام هو من حقوق الزمالة، 

ال سـّيما مـن خـالل مشـاركة زميـل 

العمل أفراحـه والوقوف معه يف أزماته، 

بعيًدا عن أي إسـاءة، وجعل التنافس يف 

مضمار العمل رشيًفا.

البعـد عـن االنضمـام ألي تحزّبـات يف 

ألن  العواقـب،  محمـود  فعـل  العمـل 

التحزّبـات مبنية عـىل مخالفة الضمري 

وتقديـم املصلحة عـىل كل يشء. أضف 

إىل ذلك، تعني التحزبات خسارة أطراف 

أخرى.

من الهـاّم االنتباه إىل الوقـوف يف الخّط 

األّول، يف معركة ال ناقة للموّظف بها وال 

جمل، وإّنما يرغب منها البعض تصفية 

الحسابات مع اآلخرين!

يطلـع  ألن  يصلـح  زميـل  كّل  ليـس 

ومشـكالتك  الخاّصـة  أحوالـك  عـىل 

وخصوصّياتـك، فالبعض قد ييسء إليك 

بمعرفته لبعض تلـك الخصوصيات، ما 

يستدعي الحذر.

فـرض االحرتام يتجاوز محاولة كسـب 

وّد الزمـالء، وذلـك ألن االحـرتام يجلب 

الحـّب الحًقـا، ويف الطريـق للوصول إىل 

ذلك، ال يجب الظهور بمظهر الشـخص 

الودود واملتسامح وطيب القلب وخفيف 

الـدم من دون تـوازن، مـا يجعل بعض 

الزمالء يخطئ يف حّقك كثريًا.

الـودود  الشـخص  بمظهـر  الظهـور 

واملتسامح وخفيف الدم من دون توازن 

يجعـل بعـض الزمـالء يخطـئ يف حّق 

املرء.التعاون صفـة طّيبة تمتلك عظيم 

األثـر يف النفـس، لكن ينبغـي أن يكون 

التعاون متبادًال حتى ال ينجرف يف اتجاه 

االستغالل.من الهاّم تقنني التواصل مع 

أولئك األشـخاص الذين يخـربوك بأّنهم 

يخشـون  الجميـع  وأن  الكثـري  فعلـوا 

سـطوتهم!الحذر واجـب، ال سـّيما من 

”الجواسـيس“ يف العمل أي أولئك الذين 

يهدفـون إىل إشـاعة الفتنة أو اإلسـاءة 

إىل سـمعتك املهنّية.مع فشل العالقات، 

نصابهـا،  إىل  األخـرية  عـودة  يصعـب 

كزمالـة تطـورت اىل صداقة وفشـلت. 

عندئـذ، ينبغـي التعامـل مـع العالقـة 

بشكل مختلف لضبطها.

النجاح يف كسـب الزمـالء ال يقّل أهمية 

عن كسـب املديـر بل إن كسـب الزمالء 

يمّثل تحّدًيـا أكرب. لكن، عىل كل موّظف 

أن يتذكـر أّنـه لن يتمّكن من كسـب وّد 

الجميع، إذ سـيبقى هناك مـن يخالفه 

يف املسـري املهني، وقد يتحـّول األخري إىل 

خصم وعدّو.

قـد يصبـح األوالد أكثـر توتراً 

عندمـا يقـرتب وقـت الدخول 

يعانـون  املدرسـة، وربمـا  إىل 

من بعـض األعـراض مثل آالم 

املعدة واإلسـهال بفعـل التوتر 

والقلق الذي ُيصاحب انتقالهم 

من مدرسة إىل أخرى. فما هي 

النصائح التي يمكن أن تخفف 

عن الطالب االنتقال ومساعدته 

عىل أن يكون أقل قلقاً؟

املدرسـة هي واحـدة من أهم 

فيهـا  يتعلـم  التـي  األماكـن 

فكريـاً  وينمـون  األطفـال 

ورغم  وعاطفيـاً.  واجتماعيـاً 

رغبة األطفـال القوية بالعودة 

إىل بيئـة مدرسـية صحية، إال 

أّن التغيـري قـد يمثـل تحديـاً 

صعبـاً. من املهـم أن نتذكر أن 

األشـخاص ال يتفاعلـون مـع 

التغيـري بنفـس الطريقة، فقد 

ُيـدرك أحـد التالمـذة أّن العام 

الدرايس القادم سيبدو مختلفاً 

عن السـنوات املاضية. وتتمثل 

الخطـوة األوىل ملسـاعدته عىل 

االنتقال يف الحفاظ عىل طريقة 

تفكري صحية والرتكيز عىل ما 

هو إيجابـي. وقـد يجد طالب 

املدارس الثانوية أن عواطفهم 

تتأرجح بـني الحماس والقلق، 

ورغم أنهم قد يدعمون التغيري، 

ولكـن كلمـا اقرتبـت لحظـة 

التغيـري، زاد احتمال الشـعور 

بالتوتر.

النصائـح  بعـض  التـايل  يف 

الصحـة  إدارة  يف  للمسـاعدة 

وتسـهيل  لـألوالد  النفسـية 

العـام  هـذا  إىل  انتقالهـم 

الدرايس:

- الوعي والدعم: يجب التعرف 

قلـق  أو  مخـاوف  أي  عـىل 

مستمر، واالستمرار يف التحدث 

مع الولد حول مخاوفه.

االلتـزام  الدائـم:  التفـاؤل   -

بشـأن  اإليجابـي  باملوقـف 

االنتقـال، وتشـجيع الولد عىل 

فعل اليشء نفسه.

- االسـرتخاء وتعلـم مهارات 

دفـع  التوتـر:  إلدارة  جديـدة 

كيـف  استكشـاف  إىل  األوالد 

يمكـن لالسـرتخاء أو الرتكيز 

الذهنـي أو التقنيـات األخـرى 

للتحكم يف التوتر، مثل اليوجا، 

وتهدئـة الذهن. يوجـد العديد 

من الفصول الدراسية املجانية 

وتطبيقـات الصحة النفسـية 

مـن  العديـد  اإلنرتنـت.  عـىل 

املهـارات متنقلة ويمكن  هذه 

اسـتخدامها يف أي وقت ويف أي 

مكان.

- وضـع روتـني يومـي عادي 

والحفاظ عليه: يجب مساعدة 

الولد عىل االستيقاظ والذهاب 

إىل الفـراش يف نفـس األوقـات 

كل يـوم قـدر املُسـتطاع، مع 

تذكريه برشب املـاء، ومحاولة 

املداومـة عـىل نظـام غذائـي 

صحي والرتكيز عىل ممارسـة 

األنشطة البدنية، حيث يساعد 

الجسم السليم يف الحفاظ عىل 

مزاج وفكر صحيني.

- الحصـول عـىل الدعـم مـن 

خالل األصدقاء: مساعدة الولد 

يف التعرف عىل بعض األصدقاء 

الذيـن قـد ينتقلـون أيضـاً إىل 

وتشـجيعه  األخرى،  املدرسـة 

عىل التواصل قبل بدء املدرسـة 

ملساعدتهم جميعاً عىل الشعور 

بمزيد من الثقة. 
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املقادير:
ملعقة خمرية فورية

كيلو دقيق
ملعقة كبرية ملح

2 كوب ماء فاتر
طريقة التحضري:

انخـيل الدقيق جيـداً حتى تتخليص 
من أي كتل موجودة فيه.

أضيفـي امللـح والخمـرية للدقيـق 
تتداخـل  حتـى  جيـداً  وحركـي 

املكونات.
صبـي املـاء الفاتـر مـع التحريـك 

املستمر باستخدام ملعقة.
اتركـي املكونات يف الثالجة ملدة ليلة 

كاملة.
ادهني صينية الفرن بالزبدة ورشة 

من الدقيق.
حمي الفرن عىل درجة حرارة  220 

مئوية.
شـكيل العجينـة بالشـكل الدائري 

حتى االنتهاء من الكمية.
للفـرن  الصينيـة  قومـي بإدخـال 
املحمى ملـدة 15 دقيقة حتى يحمر 

قعـر الخبز ثم ضعـي الصينية عىل 
الشواية حتى يحمر وجهها.

اتركي الخبز حتى يربد ثم قدميه.

يعتـرب شـم الروائح يف بعض األحيـان تجربة 
غري سـارة، وقد يكون سـببا يف إنقاذ حياتك، 
كأن تشـم رائحـة طعام يحـرتق لتتمكن من 
إنقـاذ املوقـف قبل انـدالع حريـق، ومن بني 
املواقف التي قد تسـعفك فيها حاسـة الشم، 
إذا شـممت رائحة خيـار يف املنـزل.و يف حال 
شـممت رائحـة الخيـار يف املنـزل، يف الوقت 
الـذي ال يقوم فيه أحد بطبخـه أو أكله، فهذا 
قـد يعني أن هنـاك أفعى سـامة يف منزلك، و 
قـد يكون هناك حيوان قاتـل يزحف بمنزلك، 
كاألفاعي الجرسية السامة، عىل سبيل املثال، 

يف حال انترشت رائحة الخيار.ويعود السـبب 
وراء هذه الرائحة، إىل الغدد املوجودة يف قاعدة 
ذيل الثعبان، ومن املمكن أن تشتد الرائحة إذا 
اختلطت مع فضالته، وعندما يخاف الثعبان، 
يطلق الرائحة الشـبيهة بالخيار، كآلية دفاع 
ويمكـن أن تحتـوي أوكار األفاعـي السـامة 
أيضـا عـىل تلـك الرائحة.وشـدد املوقـع عىل 
أهمية االتصال بخرباء التعامل مع الحيوانات 
والزواحـف لتخليصـك منها، يف حـال تأكدت 
مـن وجودهـا يف املنزل، وعـدم االقرتاب منها 

بنفسك.
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يعترب رشب املياه من أفضل ما يمكن إدخاله للجسـد، سـواء للكىل أو الطاقة أو حتى 
الكولسرتول. لكن للمياه الساخنة منافع أخرى تضاف لالئحة وتتخطى فائدتها سوء 

طعمها.
نعددها يف ما ييل:

تحسني الهضم:
تحفز املياه السـاخنة عملية الهضم، إذا عندها ال يحتاج الجسم لطاقة كبرية لتفتيت 
الطعـام، وعندهـا يتم هضم الوجبة بشـكل أرسع لتمتصها األمعـاء الداخلية أرسع. 
أمـا املياه الباردة فتفعل عكس ما تـم ذكره، وهو ما يفرس تقديم املطاعم فنجانا من 

القهوة او الشاي مبارشة بعد الطعام.
التخلص من السموم:

تسـاعد املياه السخنة الجسم عىل إخراج السـموم مع العرق والبول. تساعد حرارتها 
السـاخنة يف رفع حرارة الجسـم وبالتايل التعرق. لذا ال داعي لتجويع الجسـم برشب 

عصائر الخضار والفواكه للتخلص من السموم.
تنشيط الدورة الدموية:

تتخلـص املياه السـاخنة أيضا من ترسـبات الدهـون التي تتجول حول جسـمك، ما 
يسـاعد عىل تنشـيط الدورة الدموية وإيصال تدفق الدم الالزم للعضالت. وتماما كما 
يحصل عند االسـتحمام بمياه سـاخنة، فأن رشب املياه السـاخنة يسـاعد يف توسيع 

األوردة والرشايني، ما يفسح املجال لتدفق الدم.
تسكني اآلالم:

تلجأ العديد من النسـاء لوضع كيس املياه الساخنة عىل بطنها عند حدوث آالم الدورة 
الشـهرية، ونفـس املفعـول يتـم إذا ما رشبـت كوبا من املـاء السـاخنة إذ يتم تليني 

العضالت وتسكني األلم وكذلك آالم الرأس وغريها.
خسارة الوزن:

يعتربرشب املياه الطريقة األوىل واملثالية نحو خسـارة الوزن، ألنها تسـاعد عىل إطالة 
مدة الشـعور بالشبع. وتساهم املياه الساخنة يف رفع درجة حرارة الجسم التي ترفع 

من معدالت األيض أو التمثيل الغذائي حتى يف أوقات الراحة.
تأخري الشيخوخة:

كلما تخلص الجسـم من السـموم، كلما تعافت البرشة بشكل أرسع عرب تعايف الخاليا 
نفسها، وعندها تخف التجاعيد وتتفتح املسامات 

التخلص من اإلمساك:
يعد اإلمسـاك أشـهر نتائج الجفاف، فاملياه مسـؤولة عن اسـتمرار حركة الطعام يف 

األمعاء. فما بالك لو كانت ساخنة.
تنظيف البرشة:

تفتح املياه الساخنة املسامات وتتخلص من السموم وترطب البرشة بطريقة طبيعية. 
وكلما قلت الباكترييا وتدفق الدم كلما قلت فرص ظهور بثور والتهابات.

شعر صحي:
تنشط املياه الساخنة الخاليا العصبية يف جذور الشعر، ما يجعلها أكثر نعومة وملعانا. 
وكلما زاد نشـاط تلك الخاليا كلما رسعت عملية إطالته. ويعترب جفاف الجسـم أكرب 

مسبب لجفاف الشعر، فربع الشعرة الواحدة مصنوع من املياه.
التخلص من القرشة:

تحافظ املياه الساخنة عىل ترطيب جلد الرأس وبالتي منع تكوين القرشة املكونة من 
خاليا جافة ميتة.
تقليل االلتهابات:

وهي حيلة يعتمدها محبو الطبيعة والتخييم، فكلما شعروا بخطر اآلالم والتسمم من 
الطعام غلوا املياه لتعقيمها ثم رشبها للقضاء عىل ما قد يتسبب بااللتهابات.

تحسني عملية التمثيل الغذائي أو األيض:
يرفع رشب كوبي ماء سـاخنة يف اليوم من معدالت الحرق بنسـبة %30 أي نحو 40 

دقيقة. فرفع درجة حرارة الجسم يعني رفع الحرق.
تخفيف آالم الحلق:

املياه السـاخنة أفضل طرق مكافحة عوارض نزالت الربد، من املخاط إىل البلغم وحتى 
الحلق. تعمل املياه االسـخنة عىل التخلص من هذه الرواسـب والتخفيف من احتقان 

الجيوب األنفية.

تتوافـر يف محـال بيـع قطـع الغيار، 
املشـابك الهادفـة إىل ربـط امتدادات 
طويلة من أسـالك وكابالت الكهرباء 
مًعا، وذلك لتشـكيل حزم أصغر، األمر 
الذي ُيسـّهل إخفاء هـذه األخرية، مع 
اإلشارة إىل أن األسالك التابعة ألجهزة 
وغرفـة  املطبـخ  يف  عـدة  إلكرتونّيـة 
الجلـوس وغرفـة املكتـب، واملمتـدة 
عىل الجدار أو األرضّية تشـّوه مشـهد 
الديكور الداخيل. لذا، تتوافر مجموعة 
من الحيل البسـيطة والفّعالة إلخفاء 

األسـالك الكهربائّيـة حتـى ال يكون 
مظهرها مزعًجا يف املنزل...

مـا هـي األفـكار إلخفـاء األسـالك 
الكهربائية؟

1 عوًضـا عـن إخفـاء األسـالك، من 
املمكن التفكري بطرق إبداعية لتمويه 
الرشائط الكهربائّية املمتدة عىل الجدار 
أو يف األرضّيـة أي تحويل األسـالك إىل 
عنارص زخرفية، بصورة تدمج بفكرة 
الديكـور الداخـيل السـائدة. تشـتمل 
الطـرق اإلبداعّيـة، واملبتكـرة، للقيام 

بذلك عىل إخفاء األسـالك خلف كومة 
من الكتـب، ما يمّثل عنـًرصا زخرفيًّا 

يحل الكثري من الفوىض.
الهدايـا  بعلـب  االسـتعانة  تصـّح   2
املزخرفـة، وذلـك مـن خـالل وضـع 
األسالك الكهربائية يف أحد الصناديق، 
مع القيام بثقوب يف الصندوق إلدخال 
األسـالك. من املُمكـن االحتفاظ بهذه 
الصناديق عـىل رّف خزانة التلفزيون 

أو عىل سطح املكتب...
3 ُتجمـع الكابالت الكثـرية واملزعجة 

التابعـة لطاولة العمـل، خلف قطعة 
جذابة من القماش.

4 اللوحة الخلفية الخشـبية مساعدة 
يف تغطيـة األسـالك خلـف التلفزيون 

املعلّق عىل الحائط.
5 تشـتمل الطـرق املتبعـة يف تمويـه 
عـن  والكابـالت  األسـالك  حضـور 
مشـابك  اسـتخدام  عـىل  األنظـار، 
الكابـالت واألسـالك الجّذابـة لناحية 
مـواد  مـن  واملصنوعـة  الشـكل، 
قـد  املعـدن)  أو  مثـًال،  (البالسـتيك، 

تنسجم مع الديكور السائد يف الغرفة. 
أضـف إىل ذلك، قـد ُتسـتخدم الحبال 
إلخفاء مظهـر األسـالك الكهربائية.
األفـكار  تتعـّدد  ثانيـة،  جهـة  مـن 
الهادفة إىل الحّد من الفوىض يف املنزل، 
وخصوًصا عندمـا يتعلّق األمر بجمع 
أجهزة التحّكم العائدة للتلفاز وجهاز 
البث والتكييف و... يف سـّلة مصنوعة 
من القّش، علًما أن السالل القّش هي 
إضافات محّببة إىل الديكور، ال سـيما 

”املودرن“ والبوهيمي.

مـكاوي فـرد الشـعر، ومجففات الشـعر، 
والحـرارة املرتفعة، جميعها عوامل ُتسـبب 
يف كرس الشعريات، وتفقد الربوتني الطبيعي 
الذي يحافظ عىل صحتها، ما يجعل الشـعر 
جافـاً ومفتقـراً للمعـان واملرونـة. يف هـذا 
السـياق، نطلـع عـىل طـرق عـالج الشـعر 

املحروق من االستشوار.
أحد األسـباب األكثر شـيوعاً لحرق الشـعر، 
هو اسـتخدام مكـواة تجعيد الشـعر، أو أي 
جهاز تسخني إلكرتوني آخر. يمكن أن تؤدي 
الحرارة العالية غالباً إىل شعر محروق، وهو 

أمر يصعب عالجه. 
لكن، مع توافر العديد من العالجات الطبيعية 
ذات خصائـص مرطبـة، يمكنـك تحضـري 
ماسك لرتطيب الشـعر التالف واملحروق من 

خالل تطبيق الخطوات اآلتية:
ماسـك املـوز وزبـت الزيتون لعالج الشـعر 

املحروق
يعترب زيت الزيوت مرطباً رائعاً للشـعر، أما 
املوز يحتوي عىل خصائص مضادة لألكسدة 
وكذلـك فيتامـني ”يس“ مـا يجعلـه عالجـاً 

طبيعياً رائعاً للشعر التالف واملحروق.
املكونات:

1 موزة ناضجة.
1 ملعقة كبرية من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضري واالسـتخدام: قرشي ثمرة 
املـوز وقطعيهـا إىل قطع صغـرية، وأضيفي 
إليها زيـت الزيتون. اخلطـي املكونات جيداً 
للحصـول عـىل مزيج لـني ومتجانـس. ثم، 
وّزعي األخري عىل شعرك بالتساوي مع تدليك 
أطراف الشعر جيداً، واتركيه ملدة 30 دقيقة. 

بعدها، اشطفي شعرك بالشامبو واملاء.
ّكـرري هـذه الوصفـة يوميـاً وملـدة شـهر 

للحصول عىل النتائج املرضية. 
الحـرص عىل قص ثالث بوصات من الشـعر 
كل شـهرين، للتخلص من األطـراف التالفة 

واملحروقة.
استعمال املاسكات الطبيعية ذات الخصائص 

املرطبة، لتعزيز ملعانه.
تطبيق عالج الكرياتني للشـعر، وهو بروتني 
مسـؤول عن مظهر الشعر الصحي والالمع. 
يمكنك الحصـول عىل الكرياتـني يف كريمات 

االستحمام، وعالجات إصالح الشعر، والعديد 
من منتجات الشعر.

الحّد من استخدام مجففات الشعر.
تطبيق السريوم عىل الشعر قبل االستشوار.

االبتعاد عن مسـتحرضات العناية بالشـعر 
ذات تركيبات قاسية، كالكربيت.

تنـاول األغذيـة الغنيـة بأحمـاض أوميغا 3 

الدهنيـة، والتـي تعّد الحليـف املثايل إلصالح 
الشـعر املحـروق والتالـف، ولهـذا ننصحك 
بإضافـة بـذور الكتـان والجـوز يف وجباتك 

اليومية.
زيادة كمية الخرضوات التي تتناوليها، ألنها 
مليئة بالحديد وفيتامني ”يس“ والتي تتوافر 

يف الخرضوات، واألفوكادو، والجزر. 

No: 7796   Tue   13    Sep    2022العدد:   7796   الثالثاء    13    أيلول    2022



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي

ÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

NNN@›rfl@Úó”

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

سـيتم إعـادة بحث وتقييـم أرائـك أو أعمالك 
بشـكل مـن األشـكال. اذا لم تكن األمور تسـري 
عىل مـا يرام، قد تميـل إىل إرجاع السـبب إىل خطأ 
صدر من اآلخرين أو كنتيجة للظروف الحالية. من 

األفضل االحتياط والتحلربج

خططك التي تضعها من أجل مسـتقبل أفضل 
تتطلـب منـك اهتمامـا وعناية أفضـل. إذا كنت 
تفكر يف مستقبلك بجدية ولديك أفكار وخطط جيدة، 
عليك أن تطبقها عىل أرض الواقع، فاألحالم واألمنيات 
وحدها ال تكفي. ال تحـاول أن تنفذها بالكامل اليوم 

ولكن عليك أن تتحرك ولو خطوة لألمام.

يجـب أن تكون اليـوم أكثر عفويـة وتلقائية. كما 
يتعـني عليك أيضا أن تتوقف عـن مهمة تنظيم حياة 
اآلخريـن. لديك رغبة دائما يف ترتيب كل يشء ولكن من 
املشـوق أيضا أن ترتك األمور تسري بطبيعتها فاألحداث 

غري املتوقعة أحيانا ما تكون مثرية.

األفـكار والـرؤى النابعة من داخلـك تعزز من 
كفاءتك يف أي يشء تقوم به اليوم. تفكر بشـكل 
عميل ومنطقي جدا. تقـوم عادة بعملك عىل أكمل 
وجه، ولكن إن كان ذلك األمر مستحيال هذا اليوم، 

ال تحمل نفسك ما ال تطيق.

ال داع ألن تكـون مسـيطرا عـىل كل املوجوديـن 
حولك ألن شـخصيتك تبعث عىل النفور اليوم لقوتك 
وديكتاتوريتك، فهناك مناوشـة ضمـن نطاق العمل يف 
ساعات الظهرية قد تنشب بينك وبني أحد زمالئك يف العمل، 
يف املساء كن حذرا يف كل كلمة تقولها ملن تحب ألن الظروف 

األخرية ال توحى بأن العالقة جيدة .

تشـعر بالرعب عندما تجد أن كل يشء من حولك يسـري 
ببطء شـديد. ربما تنظـر لألمور بطريقـة مختلفة فكل 
يشء عىل مـا يرام. قد ينتابك شـعور بأن البعـض يتجاهلك 
ولكن ربما يكون ذلك بسـبب توترك واضطرابك. تحتاج إىل تغيري 

أسلوب حياتك حتى تتخلص من هذه املشاعر املضطربة.

تطـرح اليوم حلوال منطقية للمشـكالت التي 
تواجهك. كما تحاول اليوم أن تعرض أفكارك عىل 
من حولك حتى تسـتفيد مـن خرباتهم وتجاربهم. 
تسرتجع بعض ذكريات املايض عىل الرغم من عدم 
التفكري فيها منذ فرتة طويلة جدا. كن متفائال وال 

تدع أي يشء يفسد عليك يومك.

هـل تعلم مـا سـيحدث عندما تقـرر أن تهتم بنفسـك 
وبصحتـك هذا اليوم؟ هذا ما سـتخربك به الكواكب. أنت 
بحاجة إىل االسرتخاء والراحة. عليك أن تغمض عينيك وتحلم. 
ال تفكـر يف أي يشء وحاول أن تنىس هموم العمل ومشـاغله. ال 

تحتاج أي يشء سوى الراحة والهدوء.

يعـاود اليوم الحبيب االتصال بـك وربما تكون 
هـذه املكاملـة رس إعـادة العالقـة مـرة أخرى. 
تالحظ أنه عاطفي ورومانيس جدا ولذلك سيتقرب 
إليك بكل الوسائل. تحفزك هذه األجواء عىل قراءة 

بعض القصائد أو الروايات الرومانسية.

تواجـه مشـكلة معقـدة اليـوم عـىل الصعيد 
املادي. ربما تحاول نسـيان هذه املشكلة لحني 
وجود حل لها وتستأنف عملك بشكل طبيعي. أنت 
معتـاد عىل التحكـم يف أي موقـف يواجهك وهذه 
املشكلة لن تفسد يومك. تماسكك وثقتك يف نفسك 

هما وسيلة اآلمنة الجتياز هذه األزمة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت محظـوظ بأصدقائـك وعائلتك، هـذا اليوم 
ستسـتمتع بقضاء وقت فراغك بجانبهم. عرب لهم 
عـن حبك وسـعادتك لوجـودك بجانبهم. أي شـخص 
يتمنى أن يكون مكانك اليوم.يومك ميلء بالسعادة واإلبداع 
والبهجـة واملرح والضحك. أنت مصـدر اإللهام الوحيد ملن 

حولك.

1882 - هزيمـة أحمـد عرابـي يف معركـة التـل الكبري وبدايـة االحتالل 
اإلنجليزي ملرص.

1936 - انـدالع معـارك كربى يف القـدس إثر احتالل الجيـش الربيطاني 
ملخفر الرباق يف املدينة.

1940 - القوات اإليطالية تغزو مرص وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
1943 - تنصيب شيانج كاي شيك رئيًسا لتايوان.

1955 -إقامة عالقات دبلوماسـية بني أملانيا الغربية واالتحاد السوفيتي 
ألول مرة منذ الحرب العاملية الثانية.

1968 - ألبانيا تنسحب من حلف وارسو.
1970 - بدايـة الصـدام املسـلح بني الجيـش األردني ومنظمـة التحرير 

الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول األسود.
1988 - امللك فهد بن عبد العزيز يضع حجر األسـاس لتوسـعة املسـجد 

الحرام يف مكة.
1993 - يارس عرفات وإسحاق رابني يوافقان عىل اتفاقية أوسلو القاضية 

بمنح الفلسطينيني الحكم الذاتي عىل أرايض السلطة الفلسطينية.
2001 - السـلطات األمريكية تسـمح بتسـيري جزئي للرحـالت الجوية 
املدنيـة فوق أجـواء الواليات املتحدة وذلك بعد منـع أي طائرة ركاب من 

التحليق ملدة يومني بعد هجمات 11 سبتمرب.
2015 -الصحفيـة الفرنسـية املشـهورة كالر شـازال تنهي مسـريتها 
يف تقديـم األخبـار يف قناة تـي أف 1، وتحقق رقما قياسـيا يف آخر نرشة 

تقدمها بـ10.2 مليون مشاهد.
ـح  2017 -فوز حليمة يعقوب ِبرئاسـة سـنغافورة بعد اعتبارها املُرشَّ
ل امرأة تتوىلَّ رئاسـة  ـل لِهـذا املنصـب، لُِتصبح بذلـك أوَّ الوحيـد املُؤهَّ

دولتها.

طريقة حمل حقيبتك تكشف عن شخصيتك

نزيهة سليم

ما ينراد اْلها روحه للقاضي 
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يرضب للشـخص يشُكل عليه حل مشكلة بسيطة ، ويصعب عليهالتخلص من 
ورطة صغرية . 

أصله: 
أن رجال كان عىل سـفر . فمّر يف طريقه عىل مدينة صغرية ، يتمّيز أهلها بأنهم 
غشـمه بسـطاء . وكان الوقت ليال ، فذهب الرجل يفّتـش عن خان يقيض فيه 
ليلتـه . فمّر يف أحد األزّقة ، فرأى جمعا من الناس يف هرج ومرج ورأى عروسـا 
يف لبـاس العـرس ، تقـف أمام أحـد البيـوت ، وقد التـّف حولها وجهـاء القوم 
يتجادلون ويصخبون . فسـأل أحد الحارضين عّما يجري ويدور ، فقال له : (( 
عدنا مشـكلة كلّش چبرية .. هاذي العـروس طويلة ، وباب بيت العريس نايص 
.. واحنـا حايريـن .. نهـدم باب البيـت ، صاحب البيت ما يـرىض.. نگص رجل 
العـروس ، العريس ما يرىض .. نگص راس العروس ، العروس تموت وآهلها ما 
يرضـون. وما دا ندري اشـلون نطلع من هالورطة )) . وقبـل أن يجيبه الرجل 
بـيشء، سـمع أحد وجهاء القوم يصيـح : (( ماكو حل .. غـري نروح للقايض ، 

وهو يحل املشكلة )) . 
فاقرتب الرجل من ذلك الوجيه ، وقال له : (( يابه .. هاي املسألة بسيطة .. 

{ ماينراد الْها روحة للقايض } . إفسـحوا يل الطريق )) . ثم اقرتب من العروس 
وأمسـك برأسـها ، وقال لها : (( أشـو بنيتي .. نّيص راسچ شويه )). فطأطأت 
العروس رأسها ، وانحنت قليال ، فاستطاعت املرور من باب الدار . فضّج القوم 
بعبارات الدهشة والتعّجب . ورفعوا أصواتهم بآيات الثناء والشكر . وعجبوا من 
سعة إّطالع ذلك الرجل الغريب ، وذكائه . فقّدموا له من الهدايا ما غمره .. ومن 
الشـكر والثناء ما أفرحه وّرسه . فعلم الرجل أن أهل تلك املدينة أناس بسطاء . 

فضحك من قلة عقولهم وغبائهم وجهلهم . 
وذهب ذلك القول { ماينراد الْها روحة للقايض } مثال يتداوله الناس 

1. بحر واسع - البحر العميق ويستخدم للداللة عىل كتاب يف اللغة.
2. جواهر - نقوم بدرسها.

3. قمة األشياء - ملون بلون من ألوان البرشة.
4. شاعر لبناني مهجري - له عالقة بالغالف الهوائي حول األرض.

5. حالة القعود - ملك الغابة.
6. آلـة موسـيقية جلدية - رمـز الكربيت يف الكيمياء - بنت تتسـم 

بالعناد.
7. عكـس متماسـك - ”.... زاده الخيـال“ كنـا غناهـا محمـد عبد 

الوهاب.
8. مطربة تونسية - مرتفع (معكوسة).

9. كرة (بلهجة البعض) - اسـم علم مؤنث بمعنى القردة الصغرية 
- يف السلم املوسيقي.

10. انفجـار الصبـح - رجل دين مسـيحي - آخـر يشء يحمل فيه 
اإلنسان إىل مثواه األخري.

1. طريق معبد الستخدام الطيارات - رقة يف التعامل أو يف الشكل.
2. مجموع حربة - مهرجان موسيقي تونيس.

3. يوضع عىل الحصان - ممر جبيل حدودي شـهري بني افغانستان 
وباكستان.

4. فعل اصدار الصوت من حرشات مثل النحل - مدينة عراقية نشـأ 
فيها خط من خطوط اللغة العربية املهمة.

5. أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني بعد نهر الفولغا.
6. فعـل مـاض مرتبط بنشـاط الحرامـي (معكوسـة) - يف الحية 

ويوصف بالزعاف (معكوسة).
7. لك ويستخدمه غريك أكثر منك - تقال يف لون العيون.

8. احتفاالت تقام يف مناسبات تكريمية أو تسويقية وغريها.
9. نصف واحد - مطرب سوري يلقب بسلطان الطرب - إله الشمس 

عند الفراعنة.
10. باعث النهضة املوسيقية يف مرص.

حمـل الحقيبة عىل كتف واحد بالقرب 
من الجسم :

أنت شخصية عملية وتحتاج لألخرين 
إلثبات أنهم يسـتحقون ثقتك . عندما 
تقابـل أشـخاص جـدد يف حياتـك قم 
بالبحـث عـن هـذه العالمـات حتـى 
يمكنـك الوثوق بها . كما أنك شـخص 
يبحـث أساسـاً عن اإلنجـاز يف حياته، 
وال ترغـب يف إضاعـة وقتـك يف األمور 
الصغـرية التي ال جدوي منهـا. تتميز 
املواقـف  التـرصف  يف  بالـذكاء عنـد 
املختلفـة . تتميـز الشـخصية الواثقة 
من نفسـها بأنها مبادرة يف ترصفاتها 
ال تخـيش املخاطر تبـادر بالترصفات 
بقوة ألنها تثق يف قدرتها عيل مواجهة 
املشـاكل والتحديات . ال تحاول التأثر 
بالظـروف املحيطـة ودائماً مـا تركز 
عيل أهدافهـا بعيداً عن لحظات اليأس 
التـي تواجها يف طريـق تحقيق هدفها 
. ليـس من السـهل إثـارة غضبها ألنه 
يمكنها التحكم يف إنفعاالتها والظهور  
بالسيطرة عيل مشاعرها بشكل جيد . 

تحب تويل املسئولية بدون خوف رغبة 
منها يف تحملها وإنجازها .

الحقيبـة عـىل كتـف واحـد   تحمـل 
وتسمح لها بالحركة بحرية :

عندمـا تقومي بتعليق الحقيبة بحرية 
عـىل الكتـف  بحرية عـىل جانب واحد 
من الجسـم، وليس أمامك . فإن هذه 
الشـخصية عفويـة . ترغـب يف إتخاذ 
الحيـاة كمـا تأتـي فالنـاس يعرفـوا 
إنفتـاح  لديـك   . وذاتيـاً  بأنـك واثقـاً 
عـيل التجـارب املختلفـة يف الحيـاة . 
الشـخصية املحبة للحياه لديها املزيد 
مـن الطاقة وال تتعب بسـهولة وغالباً 
ما تعطـي األخرين دفعة قوية وال تدع 
للسـلبية بالتأثري عىل حياتك ألن هناك 
املزيد من األشياء يف العالم التي تحتاج 
إيل تجربتها . هذا ما يجعلك شـخصية 
جرئية تميل إىل أن تنجذب إىل أى شـئ 
أو أى شـخص . منفتح عـىل التجارب 
لإلسـتفادة منها .وإكتساب الخربات . 
شـخصية مرشقة بإسـتمرار . ُيعجب 
األخرين بشـخصيتك ألنهم يـروا بأنك 

شـخصية ال ُتهـزم وتحـاول  تجـاوز 
التحديـات . بالرغـم مـن أنـك تبـذل 
مجهـود كبـري إال أنـك يف نهايـة اليوم 
يمكن أن تشـعر بالسـعادة ملجرد أنك 

حققت أحد أهدافك يف الحياة .
 حمل الحقيبة عىل املرفق :

يمكن ان تظهـر هذه الوضعية الهيبة 
والسيطرة . يمكنك وضع األولوية عىل 
الوضـع واملوقف، ويمكن أن تشـري إىل 
أنك تحمل حقيبـة  ثمينة  . لديك نمط 
حديس تتوقع مـا يمكن أن تتلقاه من 
العالـم . وفقـاً لوود، يمكـن أن يحمل 
وضـع الحقيبـة عىل املرفـق إىل العديد 
من اإلشارات . فعادة ما يقوم املشاهري 
بهـذه الوضعية وقد تجعل جسـمهم 

يبدو اكرب ومتنوع يف الصورة .
القـرارات واألفـكار  إتخـاذ  إىل  تميـل 
بمفردها بدون الحصول عىل مشـورة 
املحطني بهـا . وبمجرد أن تنفذ قرارك 
تصبـح عـىل إسـتعداد للمحادثـة مع 
أفـكارك  حـول  والحديـث  األخريـن  
وقراراتك. فأنت شخص هادئ وسلمي 

لديك قوة داخلية للشـعور بالسـعادة. 
كما أنك حسـاس وعاطفـي خصوصاً 
عندمـا تتعلق األمور التـى تمس قلبك 
. لديك خيال واسـع للتفكـري يف العالم 

املحيط بك .
 حمل الحقيبة يف يدك :

هذا النمط اكثر نضوجاً. يعتقد الناس 
أنه حمل الحقيبة يف يدك أنك شخصية 
حازمـة، منظمة تنظيماً جيـد، وأكثر 
كفاءة . يمكن أن تكون هذه الوضعية 
للمـراة العملية عند الذهـاب إىل مكان 
العمل . أهم سـمات هذه الشـخصية 
أنهـا طموحـة وتسـعى للرتكيـز عىل 
املهمة التي تقوم بها حتى تصبح أكثر 
إنتاجيـة. يميـل األشـخاص إىل حمـل 
الحقيبة بهـذه الطريقة عندما يريدوا 
املزيـد مـن اإلهتمام إىل الزي نفسـه  . 
عادة عندمـا تقوم بحمـل الحقيبة يف 
يدك سوف تسلط الضوء عىل املالبس .

تسـعى هىـذه الشـخصية للعيش يف 
حياة متوازنـة ويف نفس الوقت تبحث 
عـن حيـاة عاليـة الجـودة وتحقيـق 
بعض النجـاح  . ُتغرم بكل ما يوجد يف 
املدينة من معارض، رشكات، أطعمة، 
ألعـاب، ثقافـة. أنـت شـخص تمتلك 
الكثـري مـن الدوافع والحمـاس الكايف  
ملواجهـة اإلنتكاسـات بكل سـهولة . 
يمكن أن يكون الحي املثايل لك يف سان 
فرانسـيكوا لكـي تعيـش بداخله هو 

. SoMa
يحـب  الطمـوح،  الشـخص  بالطبـع 
املغامرة وال يخاف من الفشل يرغب يف 
التجربة بإسـتمرار وبداخله املزيد من 
التفاؤل الذي يدفعه ملواجهة التحديات 
الثقـة  مـن  عـايل  مسـتوي  لديـك   .
بالنفـس والتي تسـاعدك يف تحقيق 

طموحاتك .

مدينـة  يف  سـلمي  نزيهـة  ولـدت 
وألبويـن  تركيـا،  يف  إسـطنبول 
محمـد  والدهـا  وكان  عراقيـني، 
سليم ضابطا يف الجيش، وقد برزت 
الفنانة نزيهة يف أرسة تحب الرسـم 
والفـن التشـكييل وقـد بـرز منهـا 
الفنانني املشـهورين سـعاد سـليم 
ونزار سليم وكذلك جواد سليم الذي 
كان لـه دور يف عمل نصـب الحرية 

املشهور يف بغداد.
تخرجـت من معهد الفنون الجميلة 
يف بغـداد، ثـم سـافرت إىل باريـس 
أعمالها  ألكمال دراسـتها، ومعظم 
تجسد حال وواقع الحياة البغدادية 
من الناحية األجتماعيـة والثقافية 
وأظهرت فيها معاناة املرأة العراقية 

يف املجتمع.
لها العديد من األعمال منها: شـباك 
بنـت الجلبـي- ليلة عـرس- صانع 
اللحف- افراح املرأة - الدخلة، وغري 
ذلـك الكثـري، ولكن رسقـت معظم 
تلك األعمال مـن املتحف العراقي يف 
مركز صـدام للفنون أثـر االجتياح 
األمريكي للعراق سنة ٢٠٠٣ يف أسوا 
عملية تخريـب تعرضت له املتاحف 
يف العـراق ولم يبق مـن تلك األعمال 
سـوى سـت لوحـات هـي: (امرأة 
مسـتلقية، األهوار، بائـع البطيخ، 
الحـرب، بورتريـة لفتـاة، الجدة)، 
واللوحة األخرية تصور امرأة عجوز 
يف حجرهـا كـرة صـوف، ويف كفها 

اليمنـى إبرتا الحياكة، وقد تعرضت 
أجـزاء مـن هـذه اللوحـة للتلـف 
والتخريـب املتعمـد. تلـك اللوحات 
منهـا اثنتـان معروضتـان يف قاعة 
العرض يف دائرة الفنون التشـكيلية 
اللوحـات  أمـا  الثقافـة،  وزارة  يف 

األربعة األخرى فقد تم حفظها.
وعملت مع شقيقها الفنان العراقي 
األبرز يف القرن العرشين جواد سليم 
وشقيقها اآلخر نزار سليم وكوكبة 
من الرسـامني والنحاتني الرواد عىل 
التأسيس ملدرسة فنية منفتحة عىل 
الحداثة وليست منقطعة عن الرتاث، 
إن رحيل نزيهة سليم خسارة كربى 
للفـن والثقافـة يف العـراق، بيـد أن 
أعمالهـا سـتبقى جـزءاً أصيالً من 

ثروة العراق الفنية.»
توفيـت أثـر مـرض عضـال يف ١٥ 
فربايـر ٢٠٠٨ عـن عمـر يناهز ٨١ 

سنة.
أُقيم لها تشـييع أنطلق من دارها يف 
منطقة الوزيرية قرب كلية الفنون 
الجميلـة، والتـي تعـود لشـقيقها 
الراحـل الفنـان جواد سـليم حيث 
مثواهـا االخـري يف مقـربة الشـيخ 
معروف يف جانـب الكرخ من بغداد. 
ملجلـس  العامـة  األمانـة  واعلنـت 
الوزراء العراقي الجمعة يف بيان عن 
ايفـاد ممثـل عنها حرض مراسـيم 
تشـييع الفنانة الراحلـة فضال عن 

تبني مراسم الدفن والعزاء.

اقض وقتك مع األصدقـاء واألرسة، وفكر يف قضاء يوم 
عىل الشاطئ. سيكون األطفال بحاجة إىل مراقبة دقيقة، 
ولكنك عىل قدر املسـئولية وسـتقوم بها عىل أكمل وجه. 

اهتم بالحبيب حتى لو كان يف مكان بعيد عنك.
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كاعد والدموع تسيل ناوشني القلم دكتــــــب 
افكر والشريط ايدور حاير مدري شريد اكتـــب 
كلت اكتب عتب للروح واصير اني ملعتــــــــب 
طلع حته القلم زعالن ايكول عوفني واني اكتب



ِفَداًء  ملثـواَك  من   َمْضــَجِع             
بأعبَق   من   َنفحاِت  الِجنـاِن             
فوف»            َوَرْعَياً  ليوِمَك  يوِم  «الطُّ
ِوُحزْناً  عليَك  ِبَحْبِس  النفوس             
وَصْوَناً   ملجِدَك  ِمْن  أَْن   ُيَذال             
فيا  أيُّها   الوِْتُر   يف   الخالِديَن             
ويا   ِعَظَة    الطامحنَي    الِعظاِم             
تعاليَت   من   ُمْفِزٍع  للُحتوِف             
ٍد              تلوُذ   الدُّهوُر    َفِمْن    ُسـجَّ
َشـَمْمُت  َثرَاَك   َفَهبَّ   النَِّسيُم             
رُْت  َخدِّي  بحيُث  اسرتاَح              وَعفَّ
َغاِة             وحيُث   سناِبُك   خيِل  الطُّ
َوِخلُْت وقـد طارِت  الذكرياُت              
وُطْفُت   بقربَِك   َطْوَف الَخَياِل              
يِح              ِ

كأنَّ   َيَداً  ِمْن   َوَراِء  الرضَّ
َتُمـدُّ   إىل   َعالَــٍم  بالُخُنـوِع             
َتَخبَّـطَ   يف  غابــٍة   أْطَبَقـْت             
ِمرِي             لُِتْبـِدَل  منُه  َجِديـَب   الضَّ
وتدفَع  هذي  النفوَس  الصغاَر             
 تعاليَت   من   صاِعٍق    يلتظي        
تأّرُم   ِحقداً  عىل   الصاعقاِت             
ولم  َتْبُذِر   الَحبَّ   إثَر  الهشيِم              

ولم  ُتْخِل  أبراَجها  يف  السماء              
َّ  من  ِجْذِمـِه               ولم  َتْقَطِع  الرشَّ
ولم  َتْصِدِم  الناَس  فيما  ُهـُم              
تعاليـَت من  «َفلَـٍك»  ُقْطـُرُه              
فيابَن  البتـوِل   وَحْسِبي   ِبَها            
ويابَن   التي  لم    َيَضْع   ِمْثُلها             
ويابـَن   الَبِطيـِن  بال   ِبْطَنـٍة              
ويا ُغْصَن  «هاِشـَم» لم  َيْنَفِتْح             
ويا  واِصالً  من  نشيِد  الُخلود             
َيِسرُي  الَوَرى   بركاِب  الزماِن            
ُ   َرْكـَب  الخلـوِد              وأنَت  ُتَسـريِّ
َتَمثَّلْـتُ  يوَمـَك  يف   خاطـرِي             
ْصـتُ  أْمرََك  لم   أْرَتِهـْب             َوَمحَّ
وُقلْـُت:  لعـلَّ  َدِويَّ   السـنني            
َعاُة              َوَما   َرتََّل   املُْخلُِصوَن   الدُّ
وِمْن  «ناثراٍت»  عليَك   املساَء             
لعلَّ   السياسَة   فيما   َجَنـْت            
وترشيَدَهـا    ُكلَّ   َمـْن    َيدَِّيل             
ِجّي             لعلَّ  لِذاَك   و»َكْوِن»   الشَّ
يداً يف اصطباِغ حديِث الُحَسنْي            
وكانـْت َولَّما  َتـَزْل  َبـــْرَزًة              

ًة              َصناَعاً  متى   ما    ُترِْد    ُخطَّ
وملـا   أََزْحـُت    ِطالَء   الُقُروِن              
ِأريـُد   «الحقيقَة»   يف   ذاِتَهـا              
وَجْدُتـَك يف صـورٍة  لــم  أَُرْع              
ومـاذا!  أأْرَوُع  ِمْن  أْن  َيُكون             
ـِي-              وأْن َتتَِّقي - دوَن ما َترَْتئ
وأن  ُتْطِعَم  املوَت  خرَي  البننَي              
»  ِمن   هاِشٍم               وخرَي  بني  «األمِّ
ُدوِر               حاِب بخرِي  الصُّ وخرَي  الصِّ
وَقدَّْسـتُ  ِذكراَك  لم   انتِحـْل             
ُكوِك            ْمَت َصْدِري وَرْيُب الشُّ َتَقحَّ
َوَراَن َسَحاٌب  َصِفيُق  الِحَجاب              
يَِّبـاِت             َوَهبَّـْت  ِرياٌح  من   الطَّ
إذا  مـا  َتزَْحَزَح   َعْن   َموِْضٍع            
ــكُّ  فيما  َمَع               وَجـاَز  ِبَي  الشَّ
إىل  أن  أََقْمـتُ  َعلَْيـِه  الدَّلِيـَل             
فأْسـلََم  َطوَْعا ً إليَك   الِقَيـاَد              
ْرَت  ما  اْظلَمَّ  ِمْن  ِفْكرَِتي            َفَنوَّ
وآَمْنـُت   إيماَن  َمْن  ال  َيـرَى             
َماِء               بأنَّ  (اإلباَء)  ووحَي   السَّ
ـُع   يف   (جوهٍر)  خالٍِص               َتَجمَّ

قدمـت وعفـوك عـن مقدمي 

رحبتيـك  يف  الحـرم  قدمـت 

فمذ كنت طفال رأيت الحسـني 

و مذ كنت طفال عرفت الحسني 

و مذ كنت طفال وجدت الحسني 

السـالم  فأنـت  عليـك  سـالٌم 

الكربيـاء  اىل  الدليـل  انـت  و 

الخائفـني  معتصـم  انـك  و 

لقـد قلت للنفس هـذا طريقك 

و خضت و قد ضفر املوت ضفرا 

و مـا دار حولـك بـل انت درت 

من الرفض و الكربياء العظيمة 

ـّـك من دون قصد فمات  فمس

ليـوم القيامـة يبقى السـؤال 

الـاليـرد  املـربم  القـدر  هـو 

النبـي  حبيـب  عليـك  سـالم 

النبـي  صفـات  اعـز  حملـت 

خـريوك  انهـم  داللـة 

بل اخـرتت موتك صلت الجبني 

و مـا دارت الشـمس اال و انت 

الحــوّم  آلــك  عـىل  سـالم 

و هم يدفعـون بعري الصدور 

النبيـني  بكـرب  يحتضنـون  و 

راحتـني  عـىل  عليـك  سـالم 

بالضيـاء  بطونهمـا  تشـع 

ترتقـي  هالـة  عـىل  سـالم 

بالجـالل  متوجـة  طهـور 

تهـاوت فصاحـة كل الرجـال 

فراحت تزعـزع عرش الضالل 

و لو كان لالرض بعض الحياء 

سـالم عـىل الحر يف سـاحتيك 

عليـه  عتـب  و  عليـه  سـالم 

فكيـف و يف الف سـيف لجمت 

و احجمت كيف و يف الف سيف 

و لـم انتظرهـم اىل ان تـدور 

لكنـت انتزعـت حـدود العراق 

الـرتاب  هـذا  تاريـخ  لغـريت 

و يـا سـيدي يـا اعـز الرجال 

و بـن الـذي سـيفه مـا يـزال 

يحـس مـرؤة مليـون سـيف 

و تمسـك انت ثـم ترخي يديك 

فاين سـيوفك مـن ذو الفقار 

والجهـاد  الهـدى  عـيل  عـّيل 

و يا اكرم الناس بعد النبي وجها 

ملكت الحياتـني دنيا و اخرى 

فـدى لخشـوعك مـن ناطـق 

قدمـت و عفوك عـن مقدمي 

و بـي غضـض جـل ان ادريه 

العراق  ايقظـت جـرح  كأنـك 

للباتـرات  قـال  الـذي  السـت 

و طـاف بـاوالده و السـيوف 

الكربيـاء  باضلعـه  فضجـت 

كذا نحن يا سـيدي يا حسـني 

كـذا نحـن يـا ايهـا الرافديـن 

الن ضـج من حولـك الظاملون 

و ان خانك الصحب واالصفياء 

الذئـاب  عيـون  علينـا  تـدور 

الجـراح  عـراة  وقعنـا  لهـذا 

فيـا سـيدي يـا سـنا كربـالء 

بالضيـاء  منائـره  تشـع 

و يا عطشـا كل جدب العصور 

سـاطبع ثغري عـىل موطئيك 

اسـريا كسـريا حسـريا ضمي

محـرِم مـن  ملثـواك  سـالم 

انتمـي ضـوءه  اىل  منـارا 

افطـِم لـم  لـآلن  و  رضاعـا 

احتمـي بأسـواره  مـالذا 

بالـدِم مختضبـا  كنـت  ان  و 

بما ديـس من صـدرك االكرم

يـا مـن مـن الذبح لـم يعصم

القـي بـه املـوت كي تسـلمي

فمـا فيـه للـروح مـن مخرم

محكـم زرد  يف  املـوت  عـىل 

حتـى بـرصت و حتـى عمـي

و ايقـاك نجمـا مـن االنجـم

املبهـم هـل املـوت يف شـكله 

املـربم القـدر  خـادم  ام 

برعـم مـن  طبـت  وبرعمـه 

االقـوم بمعيـاره  فـزت  و 

تثلـم فلـم  خـريوه  كمـا 

تنـدم لـم  و  تتلفـت  لـم  و 

التـوأم كاالخ  لألالءهـا 

املـرضم ذلـك  يف  حواليـك 

الطاهـر االرحم عـن صـدرك 

مـا غـاص فيهم من االسـهم

اقتـم فلـك  يف  كشمسـني 

و تجـري الدمـاء مـن املعصم

مريـم مرتقـى  بألالءهـا 

العنـدم بالـدم  مخضبـة 

امللهـم تفجعهـا  امـام 

مفعـم باوجاعـه  بصـوت 

اليتـّـم باحرفهـا  ملـادت 

و مقحمـه جـّل مـن مقحـم

املغـرم بـه  الشـغوف  عتـب 

و عمـرك يـا حـر لـم تلجـِم

و لـو كنت وحـدي لـم احجِم

دمـي يـا  دوائرهـم  عليـك 

دمـي يف  ارسـائهم  ان  ولـو 

ملجـم بنـو  منـه  نـال  فمـا 

لـم يعجـم يـا مرشعـا قـط 

اذا قيـل يـا ذا الفقـار احسـم

واملحـزم كفـك  بـني  رست 

مزعـم مـن  زعمـك  تنكـر  و 

الضيغـم ذلـك  مـن  اينـك  و 

عظمـت لـدى الله من مسـلم

معـدم مـن  امـرئ  اغنـى  و 

بـبيتـك مـن درهـم ليـس  و 

ابكـم مـن  لجوعـك  فـداء 

العلقـم و  الـدم  مـن  مزيـج 

و نفـس ابـت ان اقـول اكظم

دمـي يف  كلـه  فتيـاره 

خذينـي وللنفـس ال تهزمـي

معصـِم عـىل  سـوار  عليهـم 

و صـاح عـىل موتـه اقدمـي

شـداد عـىل القهـر لم نشـكِم

تهـدم لـم  قـط  سـوارتنا 

االظلـم اىل  وكلنـا  فانـا 

فقـد خاننـا مـن لـه ننتمـي

ايهـا نتحتمـي فنحتـار مـن 

االالم لؤمهـا  عـىل  كبـارا 

االعتـم الحلـك  يف  يـأللـُئ 

امللهـم بالوجـع  تذخـر  و 

الزمـزِم ورده  مـن  سـينهل 

ملثـِم مـن  الرضـك  سـالم 

َر    باألبلَــِج     األرَوِع َتَنــوَّ
ُرْوَحاً  ومن  ِمْسِكها   أَْضـَوِع
  وَسْقَياً  ألرِضَك  ِمن  َمْصـَرع
عـىل  َنْهِجَك   النَّيِّــِر  املَْهَيـِع
بمـا  أنَت  تأبـاُه   ِمْن  ُمْبـدَِع
َفــذَّاً ، إىل  اآلَن   لم   ُيْشـَفـِع
لالهنَي   عـن   َغـِدِهْم   ُقنَّـِع
وُبـوِرَك  قبــُرَك من  َمْفـَزِع
ـِع عـىل  جانبيـه  ومــن  ُركَّ
َنِسـيـُم  الَكرَاَمـِة ِمْن  َبلَْقـِع
َخــدٌّ   َتَفرَّى   ولـم   َيْضـَرِع
 جالْت  عليـِه   ولم   َيْخَشــِع
ِبروحـي  إىل   َعالَــٍم   أْرَفـِع
بصومعــِة  املُلَْهــِم   املُْبـدِع
حمراَء    « َمْبُتـوَرَة  اإلْصَبـِع»
ٍق  ُمْتـَرِع ْيــِم  ذي  َرشَ  َوالضَّ
عىل ُمْذِئٍب  منـه  أو  ُمْسـِبـِع
 بآَخـَر  ُمْعَشْوِشـٍب  ُمْمـِرِع
خوفــاً  إىل   َحــرٍَم    أَْمَنــِع
 َفـإْن  َتــدُْج  داِجَيـٌة   َيلَْمـِع
لم  ُتْنِء   َضْيـراً   ولم   َتْنَفـِع
ِوقــد  َحرََّقْتـُه  ولـم   َتـْزَرع

ولـم  تأِت  أرضـاً  ولم  ُتْدِقـِع
وِغـلَّ  الضمائــِر  لم  َتْنـزِع
عليـِه  ِمَن  الُخُلـِق   األْوَضـِع
َيُدوُر عىل املِْحـَوِر  األْوَســِع
َضَماناً  عـىل  ُكلِّ   ما  أَدَِّعـي
كِمْثلِِك  َحْمــًال  ولم  ُترِْضـِع
ويابَن الفتى الحاسـِر األْنـَزِع
بأْزَهــَر  منـَك  ولـم   ُيْفـِرِع
 ِخَتـاَم  القصيـدِة   باملَْطلَـِع
  ِمْن   ُمْسَتِقيـٍم  ومن   أْظلَـِع
 مــا  َتْسـَتِجـدُّ  لــُه   َيْتَبـِع
ْدُت صوَتَك  يف  َمْسـَمِعـي وَردَّ
 ِبَنْقِل  « الرَُّواِة «  ولم   أُُْخـدَِع
 بأصــداِء  حادِثـَك  املُْفِجـِع
ـِع» من « ُمرِْسلنَِي « ومْن  «ُسجَّ
ْعـِر  واألْدُمـع ْبَح   بالشَّ والصُّ
عىل الِصــٍق  ِبـَك أو  ُمدَِّعـي
ِبَحْبـٍل   ألْهلِيــَك  أو  َمْقَطـِع
 َوُلوَعـاً   بُكـلِّ َشــٍج  ُمْولـع
 بلـوٍن   أُُِريـَد   لَــُه    ُمْمِتـِع
يـُد  الواِثــِق   املُلَْجأ  األملعـي

وكيـَف  ومهما  ُتـرِْد  َتْصَنـِع
وِسـْرتَ الِخَداِع  َعـِن    املْخـدَع
بغرِي   الطبيعـِة   لم     ُتْطَبـِع
ِبأَْعَظــَم   منهــا   وال   أْرَوِع
 لَْحُمـَك   َوْقَفاً  عىل   املِْبَضـِع
ِع ـرَّ ــِل   الشُّ ضمريََك   باألُسَّ
ـِع ِمـَن  «األَْكَهلِيـَن» إىل الرُّضَّ
وخرَي  بني « األب « ِمْن  ُتبَّـِع
َكاُنــوا   ِوَقــاَءُك ،  واألْذَرِع
 ِثَيــاَب  التَُّقــاِة    ولم    أَدَِّع
 ِيِضــجُّ  ِبُجْدَراِنــِه   األَْرَبـِع
َعـَيلَّ  ِمـَن   الَقلَــِق   املُْفـِزِع
يِِّبيـَن «  ولم    ُيْقَشـِع و» الطَّ
َتأَبَّـى   وعــاَد   إىل   َموِْضـِع
كِّ فيما معي « الجدوِد « إىل الشَّ
ِمْن   « مبدأٍ «   ِبَدٍم    ُمْشـَبـِع
َوأَْعَطـاَك    إْذَعاَنـَة   املُْهِطـِع
وَقوَّْمَت ما اْعَوجَّ من  أْضُلِعـي
كِّ ِمْن َمرَْجع ِسَوى الَعْقل يف الشَّ
وَفْيَض   النُُّبوَِّة ، ِمـْن   َمْنَبـِع
َتَنزََّه  عن  ( َعرَِض )  املَْطَمـِع

العراقيـني  للشـعراء  كان 
قصائد رائعة يف تخليد ورثاء 
اإلمام الحسـني (ع)، وكانت 
من أروع القصائد الشـعرية 
التـي كتبوهـا يف مسـريتهم 
األدبيـة والشـعرية.. الزوراء 
رائعتـني  قصيدتـني  تنـرش 
للشـاعرين الكبريين (محمد 
مهدي الجواهري وعبد الرزاق 
عبد الواحد) بمناسبة ذكرى 
استشـهاد اإلمـام الحسـني 

(عليه السالم).
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الشهيُد َمن يقتل يف سبيل الله تعاىل، وسمي شهيداً ألنه يكون يوم القيامة شاهداً عىل كل من ظلمه، وعىل 
املنحرفني. 

إن ذكرى استشـهاد سـيدنا اإلمام الحسني (عليه السـالم) وريض الله عنه وأرضاه من أعظم الذكريات يف 
التاريخ اإلسالمي. 

سـيدنا «الحسـني» قتل مظلوماً شـهيداً. أما من قتله، أو أعان عـىل قتله، أو ريض بذلـك، فعليه لعنة الله 
واملالئكة والناس أجمعني.

نعـم .. الحسـني منهٌج لـ«الشـهادة والتضحية»، ومثاٌل للدفاع عن الحق، واالسـتماتة مـن أجل إحقاقه، 
التزاما بالحقيقة ودفاعاً عنها يف وجِه الجربوت والظلم والطغيان.

إن املآيس التي وقعت عىل سيدنا الحسني بن عيل بن أبي طالب (ع) تثري مشاعَر اإلنسانية أجمع، وكل منا 
يستشعر يف ذاته التعاطَف واالنجذاب إىل هذه الشخصيِة العظيمة التي غرّيت مجرى التاريخ، وبقيت درسا 

عميقا حارضاً يف نفوس االجيال.. جيالً بعد جيل، ومدرسة شامخة للتضحية والثبات. 
وسيدنا الحسني (ع) من الشخصياِت الفذة والكبرية يف تاريخ األمة االسالمية، وثورته هي ثورٌة ضد الظلم 
مـن أجـل االصالح واإلنسـانية، ولم يكن طالباً للسـلطة أو باحثـاً عن منصب أو مجد شـخيص، أو مغنم 

دنيوي.. إنما كان يريد إصالح أمة جده رسولنا الكريم محمد «صىل الله عليه وآله وسلم». 
يقول رسـولنا الكريم محمد (صىلَّ الله عليه وسـلَّم): «َمْن ُقِتَل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشـِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن أَْهلِِه 

َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه َفُهَو َشِهيٌد، َوَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه َفُهَو َشِهيٌد». 
وهذه املناسـبُة األليمة يذكرها الذاكرون ويسـجلها املؤرخون بمداٍد من الفخر والعزة، فاستشهاد سيدنا 

الحسني هو مثاٌل عظيم وكبري للقوة والتضحية، والدفاع عن الحق، واالستماتة من أجل إحقاقه. 
تهيأت لإلمام الحسـني بيئٌة ونسـب لـم يحظ أحد بهما ال قبلـه وال بعده، عدا أخيه اإلمام الحسـن (ع).. 
والـده أمـري املؤمنني عيل بن أبي طالب (ع)، ووالدته فاطمة الزهـراء (ع)، وهو أطهُر حضن وأرشف بيت 
يف العرب، وجده رسـول الله (صىل الله عليه وسلم) نبي الرحمة، خاتم االنبياء واملرسلني، معلم اإلنسانية 

ومربي البرشية، أرشف األنبياء. 
يف هـذا البيـِت النبـوي العظيـم تربى سـيدنا الحسـني، ورضَع أخـالَق النبوة وشـب عىل مبادئ الرسـالة 

اإلسالمية. 
قال رسـول (صىل الله عليه وسـلم): «إن الحسـن والحسني سيدا شـباب أهل الجنة». وقيل إن رسول الله 
(عليه الصالة والسـالم) أخذ بيد الحسـن والحسـني، فقال: من أحبني وأحب هذين (الحسـن والحسـني) 

وأباهما وأمهما، فهو معي يف درجتي يوم القيامة. 
أما من أقوال سـيدنا اإلمام الحسـني بن عيل (عليه السالم): «اْألَِمنُي آِمٌن، َوالَْربِي ُء َجرِي ٌء، َوالَْخاِئُن َخاِئٌف، 
َوالُْمِيس ُء ُمْسَتْوِحٌش».. والذي يتمعن يف هذه املقولِة العظيمة يجد يف كل كلمٍة منها منهجا عظيما، ومعنى 

كبريا ومؤثرا. 
هنا أقول.. إن السـري عىل نهِج سيدنا الحسني (ع) ليس رياًء وادعاًء، بل هو تضحيٌة وفداء، وطريق للعدل 

واملساواة والصواب، وال يمكن أن يكون غري ذلك.
إن واقعـة كربـالء األليمـة تركت تأثرياً بليغاً عىل أفكاِر اإلنسـان، ليس للمسـلمني فحسـب، بل حتى غري 
املسلمني منهم.. فعظمُة الثورة وذروة التضحية، والصفات األخرى التي يتحىل بها الحسني (ع) وأنصاره 
أّدت إىل عرِض الكثري من اآلراء حول هذه الثورة العظيمة، السيما أن بعض الكتاب غري املسلمني كتبوا عن 
هذه الواقعة.. وأدناه بعض آراء الكتاب واملشاهري عربياً ودولياً يف شخصيِة اإلمام الحسني (ع) وثورته. 

املهاتامـا غانـدي: «تعلمت من الحسـني كيف أكون مظلومـا فأنترص»، و«لقد قرأت بدّقة حياة الحسـني 
الشـهيد العظيـم، واهتممُت اهتماماً كافياً بتأريخ واقعِة كربالء، واّتضـح يل أّن الهند إذا أرادت أن تنترص، 

فعليها أن تقتدي باإلمام الحسني عليه السالم». 
جربان خليل جربان- فيلسوف وأديب لبناني: «لم أجد إنساناً كالحسني سّجل مجد البرشية بدمائه». 

عبـاس محمود العقـاد- كاتب وأديب مرصي: «ثورة الحسـني واحدة من الثورات الفريـدة يف التاريخ، لم 
يظهـر نظرٌي لها حتى اآلن يف مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسـّية.. فلم تدم الدولة األموّية بعدها 
حتى بقدر عمر اإلنسان الطبيعي، ولم يمِض من تاريخ ثورة الحسني حّتى سقوطها أكثر من ستني سنة 

ونّيف». 
ـ عالم آثار انكليزي: (لقد قّدم الحسـني بن عيل أبلَغ شـهادة يف تاريخ اإلنسـانية، وارتفع  وليـم لوفتـسـ 

بمأساته إىل مستوى البطولِة الفذة).
أنطوان بارا- عالم مسيحي: «لو كان الحسني منا لنرشنا له يف كل أرٍض راية، وألقمنا له يف كل أرٍض منربا، 

ولدعونا الناس إىل املسيحّية باسم الحسني». 
ويف الختام أقول: هنيئاً لسيدنا الحسني (ع) الشهادة يف سبيل الله.. وهنيئاً له هذه املنزلة الكبرية يف الدنيا 

واآلخرة، وهنيئاً ملن ساَر عىل نهجه الصحيح واقتفى أثره.
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