
بغداد/ الزوراء:
أثنى زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، عىل قواعده الشعبية، فيما أشار 
إىل ان حبهـم فخـر ورشف.وقال السـيد 
الصـدر يف تغريـدة تابعتها ” الـزوراء“: 
إن ”غايـة الفخـر والـرشف أن رزقنـي 
اللـه حـب القواعـد الشـعبية، وجعلهم 
أفضـل مصاديـق الطاعـة املبـرصة فال 
يحيدون عن األوامـر والنواهي“.وتابع: 
”أسـال الله تعـاىل أن يثبتني عىل حبهم 
وخدمتهـم، وأن يثبتنا وإياهم عىل نهج 
اآلباء واألجـداد املصلحني، وعىل السـلم 

والسالم، وأن يحفظهم من كل مكروه.. 
وأسألهم الدعاء“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـف تقريـر اقتصـادي أمريكـي عن 
احتالل العراق املرتبة 47 عامليا والرابعة 
عربيـا يف أكـرب اقتصـادات عـام 2022، 
فيما كانت املرتبة االوىل للواليات املتحدة 
األوىل عـىل مسـتوى العالم والسـعودية 
مجلـة  العربي.وقالـت  املسـتوى  عـىل 
(CEOWORLD) االمريكيـة التي تغطي 
مجموعـة واسـعة مـن املوضوعات من 
اإلدارة  إىل  واملاليـة  املرصفيـة  األعمـال 
واالسـتثمار، يف تقرير لهـا اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ” العـراق احتـل املرتبـة 
47 بأكـرب االقتصادات يف عـام 2022“.

وأضافـت املجلـة أن“ الواليـات املتحدة 
تعد إىل حـد بعيد أكرب اقتصـاد يف العالم 
لعام 2022 مـن أصل 100 دولة مدرجة 
يف الجـدول بناتج إجمـايل يبلغ 25.346 
تريليون دوالر أمريكـي، تليها الصني يف 
املرتبة الثانيـة بإجمايل ناتج محيل يبلغ 
ثـم  أمريكـي،  تريليـون دوالر   19.919
اليابـان بناتج محيل إجمايل يبلغ 4.912 
تريليونات دوالر أمريكي، ومن ثم جاءت 
أملانيـا رابعا بناتـج محيل إجمـايل يبلغ 

4.256 تريليونـات دوالر أمريكـي، فيما 
جاءت الهند خامسا بناتج محيل إجمايل 

يبلغ 3.534 تريليونات دوالر أمريكي“.
وعربيا وحسب املجلة ”جاءت السعودية 
اوال باملرتبـة 18 عامليا بأكرب ناتج محيل 
إجمـايل وبواقـع 1.040 تريليـون دوالر 
أمريكي، تليهـا اإلمارات العربية املتحدة 
ثانيـا واملرتبـة 32 عامليـا وبناتج محيل 
دوالر  مليـون   501.354 يبلـغ  إجمـايل 
امريكـي، تليها ثالثا مـرص واملرتبة 35 
عامليـا بناتج محـيل إجمـايل 435.621 
مليون دوالر أمريكي، يليها العراق رابعا 
وباملرتبة 47 عامليا وبناتج محيل إجمايل 
يبلـغ 297.341 مليـون دوالر امريكي، 
ومن ثم جـاءت قطر خامسـا وباملرتبة 
225.716 مليون دوالر امريكي.وأشارت 
املجلـة إىل ان“ الناتـج املحـيل اإلجمـايل 
العاملـي يبلغ ما يقرب مـن 94 تريليون 
دوالر أمريكي، وتشـكل الواليات املتحدة 
أكثـر مـن خمس هـذا الرقـم وحدها“، 
الرئيسـية  ”االقتصـادات  ان  مبينـة 
األرسع نمـًوا يف العالم هي الصني والهند 

والربازيل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنواء الجويـة حالة 
الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
توقعـت تسـاقط أمطـار وتصاعداً 
للغبار وانخفاضاً يف درجات الحرارة 
األسـبوع الحايل.وذكر بيـان للهيئة 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”طقس اليوم 
االثنـني سـيكون صحـواً ودرجات 

الحـرارة مقاربـة لليوم السـابق يف 
أن  البـالد“، مبينـاً  أقسـام  عمـوم 
”املحافظات بغداد وكربالء املقدسة 
وبابـل وواسـط وكركـوك واملوصل 
ستسـجل 43 درجـة مئويـة، فيما 
ستسجل محافظة السـليمانية 38 

درجة“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
وطاجيكستان،  قريغيزسـتان  قالت 
امـس األحـد، إن إجمايل عـدد القتىل 
الـرصاع  جـراء  سـقطوا  الذيـن 
الحدودي بينهما ارتفع إىل 71، بينما 
يصمد وقـف هش إلطـالق النار بني 
الدولتني الواقعتني يف آسـيا الوسطى 
الثاني.ومـن جانبـه، حـّض  لليـوم 
الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتني، 
قريغيزسـتان وطاجيكسـتان عـىل 

تجّنـب ”أي تصعيد جديـد“، وذلك يف 
اتصالني هاتفيني أجراهما مع رئييس 
الجمهوريتني السوفيتيتني السابقتني 
اللتـني وقعـت مواجهـات حدوديـة 
بينهما هـذا األسـبوع.وجاء يف بيان 
للكرملـني أن الرئيس الـرويس بوتني 
”دعـا الطرفني إىل تجّنـب أي تصعيد 
جديـد وإىل اّتخـاذ تدابـري إليجاد حل 
بأرسع وقت ممكن وذلك بالوسـائل 
السـلمية والسياسية-الدبلوماسـية 

حرصا“.وكانـت قريغيزسـتان، قـد 
قالـت، امـس األحد، إن إجمـايل عدد 
القتىل الذين سقطوا لديها يف الرصاع 
الحـدودي مـع طاجيكسـتان ارتفع 
إىل 36، كما أسـفر عـن إصابة 129.
واشـتبكت قوات مـن الجمهوريتني 
السوفيتيتني السـابقتني بسبب نزاع 
حـدودي يف الفرتة مـن 14 وحتى 16 
سـبتمرب أيلـول وتبادلتـا االتهامات 
باسـتخدام الدبابات وقذائف املورتر 

املسـرية  والطائـرات  واملدفعيـة 
الهجومية الستهداف مواقع عسكرية 
حدودية وتجمعات سكنية قريبة، ما 
أسفر عن مقتل 54 عىل األقل.وتعود 
قضايـا الحـدود يف آسـيا الوسـطى 
بدرجة كبـرية إىل العرص السـوفيتي 
تقسـيم  موسـكو  حاولـت  عندمـا 
املنطقـة بـني جماعـات تقـع عـىل 
املناطق السـكنية التابعة لها وسـط 
مناطـق عرقيـات أخـرى يف الغالب.

وقالت قريغيزستان أيضا إنها أجلت 
137 ألفا تقريبا من منطقة الرصاع.

ولـم تعلـن طاجيكسـتان أي أرقـام 
رسـمية للضحايا لكن مصادر أمنية 
قالت إن 30 شخصا قتلوا يف األسبوع 
املايض.واتفـق الجانبـان عـىل وقف 
إلطـالق النـار يف 16 سـبتمرب أيلول، 
وصمد االتفاق منذ ذلك الحني إىل حد 
بعيـد عىل الرغم ممـا قيل عن وقوع 

عدد من عمليات القصف بعده.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت نقابة الصيادلة عن عدد الجوالت التفتيشية 
التـي قامت بها خـالل اقل من سـنة، ويف حني اكدت 
رصدهـا ٢٧٠٠ مخالفة، اشـارت اىل ان عقوبة هذه 
املحـالت الوهميـة وفق القانـون هي السـجن ثالث 

سـنوات ألصحابها. وقال نقيب الصيادلة، مصطفى 
الهيتي، يف حديث لـ»الزوراء»: اننا «قبل اكمال سـنة 
كان لدينـا ١٣ الف جولة تفتيشـية وضبطنا خاللها 
مخالفـات متعددة منها عـدم تواجد صيديل بشـكل 
رئيـيس، وايضا رصدنا صيدليات نطلق عليها محالت 

وهمية لبيع االدوية».واضـاف «قمنا بتزويد مديرية 
الجريمة املنظمة بأسماء ومناطق تواجدها»، مشريا 
«كمـا ضبطنا صيدليات تبيع ادويـة منتهية املفعول 
لكن هذه قليلة».  وبنّي «بالنسبة اىل الواقع الصيدالني 
فأهم يشء نبحث عنه يف الوقت الحارض هو من يدير 

الصيدلية النه يجب ان يكون صيدليا فتواجد الصيديل 
يف مكانـه يجعـل كل االجـراءات االخرى سـهلة جدا 
لكونه من سـيقود عملية رصف الدواء اآلمن والفعال 

وهو ما نسميه الخدمات الصيدالنية املتميزة».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قـال الرئيس األمريكي، جـو بايدن، إن 
رد بالده عىل روسـيا يف حال استعملت 
األسـلحة النووية يف أوكرانيا سـيكون 
أفعـال موسـكو.جاءت  بنفس حجـم 
ترصيحـات بايـدن خـالل مقابلـة مع 
شـبكة «يس بي إس» األمريكية، والتي 

تأتي يف أعقـاب تعرض الجيش الرويس 
أوكرانيـا  لخسـائر متتاليـة يف حـرب 
جعلته يخرس مساحات واسعة سيطر 
عليها يف األشـهر املاضية خالل أشـهر.

وكانت الشبكة األمريكية نرشت يف وقت 
سـابق مقتطفات مـن املقابلـة، حذر 
فيها بايدن الرئيـس الرويس، فالديمري 

بوتـني مـن مغبـة اسـتخدام أسـلحة 
الدمار الشامل يف أوكرانيا.وجاء حديث 
الرئيس األمريكي ردا عىل سـؤال بشأن 
احتمال لجوء بوتني إىل أسلحة كيميائية 
أو أخـرى تكتيكيـة نووية.وأفاد بايدن 
«سـتغرّي وجه الحرب بشكل ال مثيل له 
الثانية».وأضاف  العامليـة  الحـرب  منذ 

«سـيصبحون (الـروس) منبوذيـن يف 
العالم أكثر من أي وقت مىض».وكانت 
صحيفـة «نيويورك تايمـز» نقلت عن 
مسـؤولني أمريكيني قولهم إن الرئيس 
الرويس، فالديمري بوتني، قد يسـتخدم 

أسلحة نووية تكتيكية.
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أذربيجان/ متابعة الزوراء:
دانت وزارة خارجية أذربيجان ترصيحات رئيسـة مجلس 
النواب األمريكي، نانيس بيلويس، وأكدت أن تلك الترصيحات 
ال أساس لها من الصحة، ولها أهداف سياسية، وتزيد من 
التوتـرات يف املنطقة.وأعربت الوزارة، يف بيان، عن أسـفها 
لترصيحات بيلـويس التي دانت فيها أذربيجان بسـبب ما 
وصفتهـا بـ“الهجمات املميتة“ ضـد أرمينيا، مضيفة أن 
”اتهامـات بيلـويس باطلة وغـري عادلة، وليسـت مقبولة 
أيضا ومدفوعة سياسـيا، يف ظل اقرتاب انتخابات التجديد 
النصفـي (للكونغـرس) يف الواليـات املتحـدة، ومحاولتها 
السـتمالة اللوبـي األرمينـي هنـاك“ .وتابعـت الخارجية 

األذربيجانيـة أن حديث بيلويس خـالل زيارتها إىل يريفان 
”يمثـل رضبة خطـرية للجهود املبذولـة لتطبيع العالقات 
بني الجانبني“.وحذرت من أن تلك الترصيحات ”ال تساهم 
يف تعزيز السالم الهش يف املنطقة، بل تزيد من التوترات بني 
البلدين“.وقالت بيلويس، يف وقت سابق امس، خالل مؤتمر 
صحفـي يف العاصمـة األرمينيـة يريفـان: ”بالنيابـة عن 
الكونغرس، أدين الهجمات املميتة التي تشـنها أذربيجان 
عـىل أرمينيا“، مضيفة أن الواليـات املتحدة طاملا رصحت 
بأنه ”ال يوجد حل عسكري للرصاع“.وتابعت أن واشنطن 
تراقـب األوضـاع عن كثـب، وأن ”أمـن وسـيادة األرايض 

األرمينية مهم لنا“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت منظمة األغذيـة والزراعة التابعة 
لألمـم املتحـدة (فـاو) أن العـراق واليمن 
ولبنـان من أشـد الـدول ترضراً مـن وباء 
كورونـا والحـرب األوكرانيـة فيمـا يتعلق 
باألمـن الغذائي.وقال املدير العام املسـاعد 
واملمثـل اإلقليمي للـرشق األدنى وشـمال 
الحكيـم  عبـد  ”فـاو“،  ملنظمـة  إفريقيـا 
الواعر، وفق موقع ”سـكاي نيوز عربية“: 
إّن العالم واجـه تحديات متعددة األوجه يف 
السـنوات األخرية، كان لها عواقب وخيمة 

عـىل األمـن الغذائي يف مناطق عـدة ومنها 
املنطقة العربية.وعن البلدان األكثر ترضراً 
بأزمة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية 
األوكرانيـة، أوضح الواعـر ”جميع البلدان 
العربيـة تقريبـاً تأثـرت بشـكل أو بآخـر 
بهاتـني األزمتني، بمـا يف ذلك البلـدان ذات 
الدخل املرتفع والتي قد تأثرت كذلك بسبب 
ارتفاع األسعار ومشاكل سالسل اإلمداد، إال 
أنه ووسـط التحديات التي يشهدها العالم 

حالياً، مثل التغري املناخي، والنزاعات.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن 
الحزبني الكرديني الرئيسـني سـيدخالن 
جلسة الربملان املخصصة النتخاب رئيس 
الجمهورية بمرشح واحد لهذا املنصب، 
فيما اشار االتحاد الوطني الكردستاني 
اىل عـدم التوصل ألي اتفاق بني الحزبني 
حول مرشـح رئيـس الجمهورية، مبينا 

ان كل حزب متمسك بمرشحه.
األوسـاط  ترتقـب  بينمـا  هـذا  يأتـي 
السياسـية والعراقيـون املرحلـة التـي 
وسـط  األربعينيـة  الزيـارة  تعقـب 
توقعـات بأنها سـتكون ”حاسـمة“ يف 
إنهاء األزمات أو اسـتفحالها، بناًء عىل 
توجـه قـادة الكتـل السياسـية أمـا إىل 
التهدئة أو التصعيد.وقال عضو مجلس 
النـواب القيادي يف الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، شـريوان الدوبردانـي، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: ان رئيـس الحزب 
مسـعود  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
بارزانـي يؤكـد دائمـا عىل عـدم دخول 
مجلس النواب بمرشحني ملنصب رئيس 
الجمهورية لكي ال يتكرر سـيناريو عام 
سـيدخلون  الكـرد  ان  مؤكـدا:   .2018
اىل جلسـة انتخـاب رئيـس الجمهورية 
التنسـيق  ان  واحد.واضـاف:  بمرشـح 
والتفـاوض من قبل لجنـة التفاوض يف 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر 
مـع االتحـاد الوطنـي للتوصـل التفاق 
عىل مرشـح واحد، ويف النهاية سـيدخل 
الحزبـان بمرشـح واحـد يمثـل الكـرد 

الجمهورية.من جهتها،  ملنصب رئيـس 
قالـت ريـزان شـيخ دلـري، مستشـارة 
املكتب السـيايس لحزب االتحاد الوطني 
لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف  الكردسـتاني 
انـه حتـى اآلن ال يوجـد أي اتفـاق بني 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحزبـني 
واالتحاد الوطني الكردسـتاني للدخول 
بمرشـح واحد اىل جلسة انتخاب رئيس 
حـزب  كل  ان  الجمهورية.واضافـت: 
ما زال متمسـكا بمرشـحه. مسـتبعدة 

حـول  الحزبـني  بـني  اتفـاق  حصـول 
مرشـح منصـب رئيـس الجمهوريـة.
ونفت شـيخ دلـري االنباء التـي تتحدث 
حول توصـل الحزبـني الكرديني التفاق 
بشـأن منصـب رئيـس الجمهورية.ويف 
وقـت سـابق، كشـف االتحـاد الوطني 
الكردسـتاني عـن موعـد حسـم ملـف 
رئاسـة الجمهوريـة، فيمـا أكـد وجود 
أجواء ايجابية سـيفيض عنهـا التوصل 
إىل اختيار مرشح لكريس الرئاسة.وقال 

عضو االتحاد، أحمد الهركي، يف ترصيح 
صحفي: إن ”ملف رئاسـة الجمهورية، 
ورغـم األجـواء االيجابيـة بـني االتحاد 
الكردسـتاني،  الوطنـي والديمقراطـي 
إال أنـه ال يوجـد أي اتفـاق رسـمي بني 
الحزبني إىل اآلن حول شخصية معينة“.
وأضـاف: ”خـالل الفرتة املقبلة سـنرى 
ما هو السـيناريو األمثل الذي سيفيض 
عنه حسم ملف رئاسة الجمهورية وفق 
االسـتحقاقات الدستورية والقانونية“، 

مبينا انـه ”يف حال وجـود رغبة وطنية 
يف ذلـك، فـإن القـوى الكردية سـتكون 
لهـا دور كبري يف حسـم جزئية رئاسـة 
الجمهورية“.وأوضح القيادي يف اليكتي: 
إن ”الحراك السـيايس الحقيقي سـيبدأ 
بعد انتهاء زيارة أربعينية االمام الحسني 
(ع)“، مشـريا إىل أن ”األجواء السياسية 
التـي تحصـل يف بغـداد تؤثر بشـكل أو 
بآخـر عىل إقليـم كردستان“.وبحسـب 
العرف السيايس فإن رئاسة الجمهورية 
من استحقاق البيت الكردي، كما عملت 
األحـزاب الكرديـة منذ عـام 2005 عىل 
تخصيص رئاسة اقليم كردستان للحزب 
الجمهوريـة  ورئاسـة  الديمقراطـي، 
لالتحـاد الوطنـي، إال أن طمـوح االول 
وتمسـك  الرئاسـة  بكـريس  بالظفـر 
الثاني باالسـتحقاق املتفق عليه صّعب 
مـن تمرير أي مـن مرشـحي الحزبني، 
وعّقد األزمة يف بغداد.ويتوقع الساسـة 
واملواطنـون العراقيون أن تشـهد األيام 
املقبلة ”تحـركات مكثفة بـني الفرقاء 
السياسـيني مـن أجل الوصـول إىل حل، 
باعتبار أن الدسـتور العراقي وما صدر 
عن املحكمة االتحادية – برد دعوى حل 
الربملـان - دق الجرس للكتل السياسـية 
برضورة تشـكيل الحكومة واسـتئناف 
عمل جلسـات مجلس النواب“.ويطالب 
نحو 190 نائبا يف الربملان بعودة جلسات 
مجلس النواب، بعد جمعهم تواقيع بهذا 
الخصوص وتقديمهـا إىل رئيس مجلس 

النواب، محمد الحلبويس.
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بغداد/ الزوراء:
املفاوضات  بدء  الوطنية  االستثمار  هيئة  اعلنت 
لبناء وحدات جديدة  الكورية (هانوا)  الرشكة  مع 
يف  النجار،  سهى  الهيئة،  رئيس  بسماية.وقالت  يف 
مع  التفاوض  بدأت  «الهيئة  إن  صحفي:  ترصيح 
رشكة (هانوا) الكورية لبناء وحدات سكنية جديدة 
التفاوض  «انتهاء  متوقعة  بسماية»،  مجمع  يف 
أن «املرشوع واجه  اسابيع».وأضافت  اربعة  خالل 
التسوية  اموال  بينها  من  املشكالت  من  جملة 
مبينة  اثنني»،  لعامني  العمل  وتوقف  واملخالفات 
انتهاء  بعد  سيتم  جديدة  وحدات  ببناء  «العمل  أن 

التفاوضات مع الرشكة».
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بغداد/ مصطفى العتابي:

وّجه رئيـس مجلـس الـوزراء، القائد 

مصطفـى  املسـلحة،  للقـوات  العـام 

الكاظمي، بتعزيز التنسيق بني مختلف 

املكتـب  األمنية.وقـال  املؤسسـات 

اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 

تلقتـه «الـزوراء»: إن «رئيـس مجلس 

الوزراء، القائد العام للقوات املسـلحة 

مصطفـى الكاظمي، تـرأس اجتماعاً 

الوطنـي،  لألمـن  الـوزاري  للمجلـس 

جـرى فيه بحـث مسـتجدات االوضاع 

األمنية يف البالد، وأبـرز امللفات األمنية 

«االجتمـاع  أن  والعسـكرية».وأضاف 

شهد مناقشـة الوضع األمني، وتعزيز 

مختلـف  ملواجهـة  األمنيـة  الخطـط 

التحديـات، وقد وّجه السـيد الكاظمي 

بتعزيـز التنسـيق األمني بـني مختلف 

عـىل  للحفـاظ  األمنيـة؛  املؤسسـات 

املكتسـبات األمنيـة وتعزيزها».وتابع 

أن «القائد العام للقوات املسـلحة قّدم 

الشكر والثناء للقوات األمنية بمختلف 

صنوفها بمناسبة نجاح الخطة األمنية 

األربعينيـة  الزيـارة  لحمايـة  املعـدة 

والزائرين السائرين من مختلف أنحاء 

العـراق والدول األخـرى، وتمكنها من 

تأمينهم بأفضل شكل».
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 بغداد/الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء إن مجلس الوزراء قرر يف جلسته االعتياديـة الثالثة 
والثالثني املنعقدة يف ۱۳/۹/۲۰۲۲ منح وزارة الرتبية صالحية التعاقد املبارش لطباعة 
املناهج املدرسية مع املطابع.وأشارت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه اىل ان 
«مجلس الوزراء استثنى بموجب القرار الوزارة من أساليب التعاقد املنصوص عليها يف 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ( ٢ لسنة ٢٠١٤ ) ، عىل أن يكون التعاقد ضمن إجمايل 
باألبواب  التقيد  دون  السابقة  للسنة  الرتبية  لوزارة  الفعيل  اإلنفاق  من  املتبقي  املبلغ 
والفروع».ولفتت اىل ان «قرار املجلس أشار اىل ان تكون املطابع املشمولة باالستثناء 

{رشكة النهرين، التعليم العايل، شبكة االعالم العراقي، العمال، الكفيل، التبوغ}».
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تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصات عامة محلية) وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر 
فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي- مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات واألعداد ووثائق املناقصة مقابل مبلغ غري قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم 
تسليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/١٠/١١ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر، ويتحمل من تحال 

بعهدته املناقصة أجور نرش االعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق ٢٠٢٢/١٠/٢ يف نفس مكان القطع.

اوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء 
١. الهويات املبينة تفاصيلها يف الجدول اعاله عىل ان تكون نافذة لعام ٢٠٢٢ مع ارفاق (الهوية الرضيبية - شهادة التأسيس 

–اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
٢. التأمينات االولية حسـب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شـكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرصف 
حكومـي او مـرصف اهيل معتمد مـن قبل البنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشـمال عـىل أال يكون ضمن املصارف 
املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد 
بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل 

أخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلـب كتاب عدم ممانعة من االشـرتاك باملناقصة صادر مـن الهيئة العامة للرضائب نافذة لعـام ٢٠٢٢ (تصوير ملون) 

باسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا) مع هوية رضيبية.
٤. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل) مع تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب.

٥. اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يكون التجهيز والتنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات.
٢. يعترب العطاء نافذا ملدة (١٢٠) يوما من تاريخ غلق املناقصة .

٣. يتم اسـتبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات االولية التي تكون اقل من املبلغ املحدد اعاله.
٤. استبعاد العطاءات التجارية التي ال تتضمن تدوين اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء وتقترص عىل املبلغ االجمايل.

٥. رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .
٦. يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونية او باملداد) عىل جدول الكميات 
املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك او الشـطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون 

كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما، كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
٧. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او إجراء تعديل عليها .

٨. ال يجـوز ملنتسـبي دوائـر الدولة او القطاع العام االشـرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبـارشة ويتحمل املخالف 
التبعات القانونية .

٩. ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .
١٠. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد أدنى.

١١. ال يجـوز مطلقـا بيع العقد او التنازل عنه اىل شـخص اخر، ويف حالـة ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجـراءات القانونية 

بحقه.
١٢. يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة .

١٣. العقـد خاضـع للرضيبة وكافة الرسـوم القانونية وقانون تحصيل الديـون الحكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ والقوانني 
العراقية النافذة .

١٤. يخضـع العقـد لتعليمات تنفيذ العقـود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط امللحقة بهـا املعدلة والوثائق 
القياسـية والرشوط العامة ملقاوالت الهندسـة املدنية والكهربائية .

١٥. يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة 
الضمـان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق صـادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل 

معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٦. يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه وعىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني 

وبشـكل دقيق وواضح.
١٧. املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ املعدلة والوثائق القياسية ومعايري 
التأهيل املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول 
العطاء الذي يقل بنسـبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسـب قرار 

املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
١٨. لرشكتنـا الحـق يف تمديـد موعد غلق املناقصة او إلغاءهـا يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمـل أي تبعات مالية او 

قانونية .
١٩. يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب (I BAN) حسب نظام املدفوعات العراقي .

٢٠. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن .
٢١. مراجعة وزارة العمل والشـؤون االجتماعية السـتحصال اجازات العمل ملنتسـبيكم وفق قانون العمل رقم (٣٧) لسـنة 

.٢٠١٥
٢٢. للجنة دراسـة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسـعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل 

حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.
٢٣. يكون القطع واالشـرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسـبوع (ايام الدوام الرسـمي) من السـاعة التاسـعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .
٢٤. بإمكان كافة املشـرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام السـاعة التاسعة من اليوم التايل 

لتاريخ غلق املناقصة يف مقر رشكتنا يف بيجي-مصفى الصمود.
٢٥. ال تـرصف املسـتحقات النهائيـة إال بعد تقديم بـراءة ذمة من الهيئة العامـة للرضائب ودائـرة العمل والضمان 

االجتماعي .
٢٦. لـرشكات القطـاع العام أفضلية بالسـعر بنسـبة ال تزيد عن (١٠٪) عند تحقـق القيمة املضافة البالغـة (٣٠٪) للمواد 
املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسـب الدليل السـنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات 

العامة املصنعة استناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ .
٢٧. تدفـع املسـتحقات بعد التجهيز بالكامل عىل شـكل ذرعـات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسـب املواصفات والكميات 

الواردة بجدول الكميات .
٢٨. إلـزام رشكات القطـاع املختلط بتقديـم التأمينات االولية اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / دائـرة العقود الحكومية 

العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
٢٩. يقـوم مقدم العطاء بوضع النسـخة االصلية (يف غالف منفصل) ويتم تأشـريه بعبارة (نسـخة اصلية) ووضع نسـخ 
اضافية عدد (٢) مع وضع كل نسـخة من النسـخ االضافية يف غالف منفصل يتم تأشري كل مغلف بعبارة (نسخة إضافية) 

وتوضع هذه املغلفات (االصلية واالضافية) يف مغلف واحد.
٣٠. لالطـالع عىل الـرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعـاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل 

.(  http://nrc.oil.gov.iq) الشبكة العاملية
٣١. يجب االطالع وملئ املعلومات املطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها .

.(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) ٣٢. لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املدير العام 
                                           رئيس مجلس اإلدارة
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بغداد/ الزوراء:

كشـفت منظمـة األغذيـة والزراعة 

التابعة لألمم املتحدة (فاو) أن العراق 

واليمن ولبنان من أشد الدول ترضراً 

من وباء كورونا والحرب األوكرانية 

فيما يتعلق باألمن الغذائي.

وقـال املديـر العام املسـاعد واملمثل 

اإلقليمـي للـرشق األدنـى وشـمال 

إفريقيا ملنظمة ”فاو“، عبد الحكيم 

الواعـر، وفـق موقع ”سـكاي نيوز 

عربيـة“: إّن العالـم واجـه تحديات 

متعددة األوجه يف السـنوات األخرية، 

كان لهـا عواقب وخيمـة عىل األمن 

ومنهـا  عـدة  مناطـق  يف  الغذائـي 

املنطقة العربية.

وعـن البلـدان األكثر تـرضراً بأزمة 

كورونا ومن بعدها الحرب الروسية 

الواعـر ”جميع  األوكرانيـة، أوضح 

البلدان العربية تقريباً تأثرت بشكل 

أو بآخـر بهاتني األزمتني، بما يف ذلك 

البلـدان ذات الدخل املرتفع والتي قد 

تأثرت كذلك بسـبب ارتفاع األسعار 

ومشـاكل سالسـل اإلمـداد، إال أنـه 

ووسـط التحديـات التـي يشـهدها 

العالم حاليـاً، مثل التغـري املناخي، 

والنزاعـات، كان التأثري واضحا عىل 

كل مـن العـراق ولبنـان واليمـن يف 

منطقتنا“.

وأشـار إىل أن لـدى منظمـة ”فاو“ 

خطـة ملسـاعدة البلـدان املترضرة، 

حيث ”نقف مـع البلدان األعضاء يف 

املنطقة أثناء مرورها بهذه األوقات 

الصعبـة، وقد كثفنـا جهودنا لدعم 

هذه البلدان يف إدارة األزمة“.

وتابـع الواعـر ”بالنسـبة ملنطقتنا، 

فقـد وضعنـا نهجـاً جديـداً لدعـم 

البلدان عىل مسـتوى االسـرتاتيجية 

الربامـج  إىل  إضافـة  والسياسـات، 

تصميـم  إىل  الهادفـة  والتدخـالت 

وتطبيـق ُنهج وحلول اسـرتاتيجية 

مستدامة“.

القياديـة  القـدرات  ”بنـاء  وأردف 

والتحليليـة وقـدرات صنـع القـرار 

للبلدان األعضـاء إلمدادها باألدوات 

مثل البيانـات والتنبـؤات واملهارات 

االسـتباقية  السياسـات  لوضـع 

وتنفيذها“.

وأضـاف ”بدأنـا استشـعار التأثـري 

الحقيقـي ألزمة كوفيـد19- والتي 

ترافقت مع تباطؤ اقتصادي عاملي، 

مما يؤثر سـلباً عىل وصـول املاليني 

من السكان إىل الغذاء“.

وبني ”كما تفاقم هذا الوضع بسبب 

األزمة األوكرانية، وضعف اإلمدادات 

الغذائيـة، حيـث تسـاهم أوكرانيـا 

وروسيا بحوايل ثلث إجمايل صادرات 

الحبـوب يف األسـواق العاملية، عالوة 

املحاصيـل  إنتـاج  كان  ذلـك،  عـىل 

مسـتويات  مـن  قريبـاً  الرئيسـية 

الركود بسـبب العديد مـن العوامل، 

لريتفع مع ذلك أسعار املواد الغذائية 

يف جميـع أنحـاء العالـم، ممـا أّثـر 

بشـكل خطري عىل رشائـح املجتمع 

ذات الدخل املنخفض“.

الركيزتان  الواعـر ”سـتتأثر  وقـال 

األوليتان لألمن الغذائي، وهما توفر 

الغـذاء وإمكانيـة الحصـول عليه، 

بشـكل خطـري يف عـام 2022، مـع 

مـا يرتتـب عىل ذلـك مـن تأثري عىل 

الركيزتني األخريتني وهما االستخدام 

واالستقرار، وكل تلك األسباب جعلت 

2022 األكثر قسوة“.

وحـول األزمـات التي تتعـرض لها 

املنطقـة العربيـة الخاصـة بنقص 

السـلع األساسـية وعدم االستقرار 

االقتصـادي، أكـد املسـؤول األممي 

عىل عدد مـن اإلحصـاءات ”الجوع 

يف املنطقـة العربية آخـذ يف االزدياد، 

فوفقـاً لتقديـرات عـام 2021، بلغ 

عدد األشـخاص الذيـن يعانون من 

 54,3 املنطقـة  يف  التغذيـة  نقـص 

مـن   12.2% أو  نسـمة،  مليـون 

السـكان، ويشـكل هذا زيادة ثابتة 

عىل مدى العقدين املاضيني، اقرتبت 

مـن الـذروة يف عـام 2011، عندمـا 

عانت املنطقة صدمـة كبرية نتيجة 

الثورات واالنتفاضات الشعبية“.

واوضـح ان ”انعدام األمـن الغذائي 

املعتـدل أو الحـاد واصـل اتجاهـه 

التصاعـدي، مؤثـر اعـىل مـا يقدر 

بنحو 154,3 مليون شـخص يف عام 

2021، بزيـادة بلغـت 11,6 مليون 

شخص مقارنة بالعام السابق“.

وبـني انـه ”ارتفع عدد األشـخاص 

الذيـن يعانـون مـن انعـدام األمـن 

الغذائـي بشـكل مطـرد منـذ عـام 

2014، ويف عـام 2021، عانـى مـا 

%34.7 مـن سـكان  يقـدر بنحـو 

املنطقـة مـن انعدام األمـن الغذائي 

املعتـدل أو الحاد وكانـوا محرومني 

الغـذاء  إىل  املنتظـم  الوصـول  مـن 

والتغذية الكافيني“.

وأشار إىل انه ”يقدر عدد األشخاص 

الذين تعرضوا النعدام األمن الغذائي 

 53.9 2021 بنحـو  الحـاد يف عـام 

مليـون شـخص، بزيـادة قدرها 5 

ماليني عن العام السابق“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـفت نقابـة الصيادلـة عـن عدد 
الجوالت التفتيشـية التـي قامت بها 
خـالل اقل من سـنة، ويف حـني اكدت 
رصدهـا 2700 مخالفـة، اشـارت اىل 
ان عقوبـة هذه املحالت الوهمية وفق 
القانـون هي السـجن ثالث سـنوات 

ألصحابها.
 وقـال نقيـب الصيادلـة، مصطفـى 
الهيتـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: اننا 
”قبـل اكمال سـنة كان لدينا 13 الف 
جولـة تفتيشـية وضبطنـا خاللهـا 
مخالفـات متعددة منها عـدم تواجد 
صيديل بشـكل رئيـيس، وايضا رصدنا 
صيدليات نطلق عليها محالت وهمية 

لبيع االدوية“.
مديريـة  بتزويـد  ”قمنـا  واضـاف 
الجريمـة املنظمة بأسـماء ومناطق 
ضبطنـا  ”كمـا  مشـريا  تواجدهـا“، 

صيدليات تبيع ادوية منتهية املفعول 
لكن هذه قليلة“.

  وبنّي ”بالنسبة اىل الواقع الصيدالني 
الوقـت  فأهـم يشء نبحـث عنـه يف 
الحـارض هـو مـن يديـر الصيدليـة 
النه يجـب ان يكون صيدليـا فتواجد 
الصيديل يف مكانه يجعل كل االجراءات 
االخرى سـهلة جدا لكونه من سيقود 
عمليـة رصف الـدواء اآلمـن والفعال 
وهو ما نسـميه الخدمات الصيدالنية 

املتميزة“.
وأشـار اىل رصد ”2700 مخالفة من 
املخالفـات سـالفة الذكـر“، الفتا اىل 
وإذا  انضباطيـة  عقوبـات  ”وجـود 
تطلـب االمـر نرشهـا فإننـا نقـوم 
بنرشها بدون ان نشـري اىل االسـماء 
الن هذا ينطوي عـىل فائدة للصيادلة 
االخريـن لتجنـب الوقـوع باملخالفة 

نفسها“.

 وعـّرب نقيـب الصيادلـة عـن رفضه 
لتسـمية الصيدليات الوهمية، مؤكدا 
”نحن ال دخل لنا بها ونرفض تسميتها 
صيدلة بـل هي محـالت وهمية لبيع 
الدواء“، مضيفا ”نحن اثناء التفتيش 

نعثر عليهـا لكننا ال ندخل لها لجهلنا 
اىل مـن تعـود فقـد تكـون لعصابات 
لكننا نقوم بإعطاء املوقع اىل مديرية 
إجـراًء  ونتخـذ  املنظمـة  الجريمـة 
بإصدار كتب رسمية“، مؤكدا ”وجود 

تواصل جيد جدا مع الجريمة املنظمة 
الذين يقومون بدورهـم بتنفيذ االمر 
القضائـي وبالتـايل يغلقـون املحل“، 
الفتـا اىل ان ”عقوبـة هـذه املحـالت 
الوهميـة وفق القانون ثالث سـنوات 

سجن ألصحابها“.  
 واشـار اىل ان ”تأجري اجازة ممارسة 
املهنـة حاالت نادرة وتقوم عىل تأجري 
صيديل لصيديل ثاٍن وال اشـكال يف ذلك 
لكـن التأجري لغري الصيـديل بالقانون 
غـري ممكن وعندمـا نرصـد الصيديل 
غري موجـود فالصيدلية تعـد مغلقة 
ملدة اسبوع وإذا تكررت هذه املخالفة 
تصبح العقوبة إغالقا لشـهر وبعدها 

نلغي الصيدلية“. 
وعن حاالت بيع اجازة املهنة، اكد“ ال 
يوجـد هذا االمر ونحن نسـمع حديثا 
عن ذلك لكن الحقيقة ال احد يستطيع 

البيع“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة األنـواء الجوية حالـة الطقس يف 
البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار 
وتصاعـداً للغبار وانخفاضـاً يف درجات الحرارة 

األسبوع الحايل.
وذكر بيان للهيئة تلقتـه ”الزوراء“: أن ”طقس 
اليوم االثنني سـيكون صحـواً ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السـابق يف عموم أقسـام البالد“، 
مبينـاً أن ”املحافظـات بغداد وكربالء املقدسـة 

وبابـل وواسـط وكركـوك واملوصـل ستسـجل 
43 درجـة مئويـة، فيمـا ستسـجل محافظـة 

السليمانية 38 درجة“.
وأوضـح أن ”طقـس يوم غـد الثالثاء سـيكون 
صحـواً مـع بعـض الغيـوم ودرجـات الحرارة 

مقاربة لليوم السابق يف عموم مناطق البالد“.
وأشـار اىل أن ”طقـس يـوم األربعـاء سـيكون 
صحـواً مع بعض الغيوم يف األقسـام الوسـطى 
والجنوبية، فيما سـيكون صحواً اىل غائم جزئي 

مـع فرصـة لتسـاقط أمطـار خفيفـة ببعض 
األماكن من املنطقة الشمالية، والرياح ستكون 
جنوبيـة رشقيـة خفيفـة اىل معتدلـة الرسعـة 
(20-10)كم/س تنشـط خالل النهار اىل (-20

30)كم/س يف املنطقة الوسطى مسببة تصاعداً 
للغبـار يف بعض األماكـن، أما درجـات الحرارة 
فسـتكون مقاربـة لليـوم السـابق باملنطقتني 
الوسطى والجنوبية وستنخفض قليالً عن اليوم 

السابق باملنطقة الشمالية“.

وتابـع أن ”طقس البـالد ليوم الخميـس املقبل 
سـيكون صحواً مع بعض الغيـوم يف املنطقتني 
الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً جزئياً مع 
فرصة لتساقط أمطار خفيفة يف أماكن متفرقة 
مـن املنطقـة الشـمالية، أمـا درجـات الحرارة 
فسـتنخفض بضع درجات يف املنطقة الوسطى 
وعـدة درجـات يف املنطقـة الشـمالية، يف حـني 
سـتكون درجات الحـرارة يف املنطقـة الجنوبية 

مقاربة لليوم السابق“.

@ÚÓÄÄìÓn–n€a@p¸Ïßa@Üá«@@@@@@@@@@@ÄÄÄ€@—ÄÄìÿm@Ú€ÜbÓó€a@ÚÄÄib‘„
Ú‰é@Âfl@›”c@¿@bËmáñä@>€a@pb–€bÉæaÎ

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قـال الرئيـس األمريكـي، جو بايـدن، إن رد 
بالده عىل روسيا يف حال استعملت األسلحة 
النوويـة يف أوكرانيـا سـيكون بنفس حجم 

أفعال موسكو.
جـاءت ترصيحات بايدن خـالل مقابلة مع 
شـبكة ”يس بي إس“ األمريكية، والتي تأتي 
يف أعقـاب تعرض الجيش الرويس لخسـائر 
متتاليـة يف حـرب أوكرانيـا جعلتـه يخرس 
مساحات واسـعة سـيطر عليها يف األشهر 

املاضية خالل أشهر.
وكانـت الشـبكة األمريكية نـرشت يف وقت 
سـابق مقتطفات مـن املقابلة، حـذر فيها 
بايـدن الرئيس الـرويس، فالديمري بوتن من 
مغبة اسـتخدام أسـلحة الدمار الشـامل يف 

أوكرانيا.
وجـاء حديـث الرئيـس األمريكـي ردا عـىل 
سؤال بشـأن احتمال لجوء بوتن إىل أسلحة 
كيميائيـة أو أخـرى تكتيكيـة نووية.وأفاد 
بايدن ”سـتغرّي وجه الحرب بشـكل ال مثيل 

له منذ الحرب العاملية الثانية“.
وأضاف ”سـيصبحون (الروس) منبوذين يف 

العالم أكثر من أي وقت مىض“.

وكانـت صحيفـة ”نيويورك تايمـز“ نقلت 
عن مسـؤولني أمريكيني قولهم، إن الرئيس 
الرويس، فالديمري بوتن، قد يستخدم أسلحة 
نووية تكتيكية، ربما يف تفجري اسـتعرايض 
فـوق البحـر األسـود أو باملحيـط املتجمـد 

الشمايل أو داخل األرايض األوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول استخباراتي 
كبـري أن هناك نقاشـا جاريـا داخل وكاالت 
االسـتخبارات األمريكيـة إذا مـا كان بوتـن 
يعتقـد بـأن مثل هـذه الخطوة (اسـتخدام 
السـالح النووي) سـتخاطر بعزل بالده عن 
البلـدان التـي هـي يف أمـس الحاجـة إليها 
-خاصة الصني-، أو إذا ما كان يحتفظ بهذا 

الخيار عىل سبيل االحتياط.
مـن جانبه، قـال بليس ميزتـال، الباحث يف 
الشـؤون السياسـية، ”أعتقد هنـاك حاجة 
ماسـة إىل اسـتمرار أمريكا عىل ما هي عليه 
ألنها ليسـت طرفا يف الحرب، لكن إذا اعتدت 
روسـيا عىل بالد أخرى ضمن حلف الناتو أو 
عـىل مصالح أمريكا فهذا يعنـي منح البيت 
األبيـض الضـوء االخـرض لدخـول الحـرب 
رسـميا ومنح الناتو الرشعيـة للقيام بذلك 

أيضا“.

وبحسـب ”نيوريـوك تايمز“، فـإن الرئيس 
املسـاس  بعـدم  لبايـدن  تعهـد  األوكرانـي 
باملنشـأت املدنية داخل األرايض الروسية يف 

حال تم تزويد بالده بصواريخ بعيدة املدى.
واستعادت أوكرانيا مناطق واسعة يف الرشق 
مـن القـوات الروسـية املحتلة يف األسـابيع 
األخرية، بفضل األسلحة الثقيلة التي زودها 

بها حلفاؤها الغربيون.
وخالل خطاب إعالن بدء العملية العسكرية 
يف أوكرانيـا يف 24 فربايـر، وجـه بوتن إنذارا 
ضمنيـا أنـه إذا تدخل الغرب فيمـا وصفها 
بأنهـا ”عمليـة عسـكرية خاصـة“، فـإن 
بإمكانه اسـتخدام األسلحة النووية ردا عىل 

ذلك.
مـن جانبه قـال الناطـق باسـم الكرملني، 
دميرتي بيسـكوف، إن روسـيا لن تستخدم 
السالح النووي يف سياق الحرب مع أوكرانيا 

إال إذا واجهت ”تهديدا وجوديا“.
فيما حذر نائب رئيس مجلس األمن الرويس 
ديمرتي ميدفيديف من أن روسـيا سـتنرش 
أسـلحة نووية قـرب دول البلطيـق والدول 
اإلسـكندنافية يف حال قررت فنلندا والسويد 

االنضمام إىل الحلف.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال الرئيس األمريكي السابق، دونالد 
ترامب، يف اجتماع حاشد يف أوهايو إن 
األملان ربما ”يخرسون بالدهم“ بسبب 
انخفاض إمدادات الطاقة الروسـية، 

عىل خلفية الرصاع يف أوكرانيا.
”لـن  كلمتـه:  يف  ترامـب  وأضـاف 
يضحكوا بعد ذلـك... أملانيا تعود اآلن 
إىل األشياء القديمة، بما يف ذلك الفحم، 

وهم ال يملكونه، لن يكون لديهم بلد، 
ولن تبقى لديهم بالد“.

وذكـر ترامـب كيف ضحـك األملان يف 
وقت سـابق عـىل تحذيراته، وأشـار 
إىل أنـه حـذر أملانيا منذ فـرتة طويلة 
من مثل هـذا التهديد، وقـال إنه قدم 
للمستشـارة األملانيـة آنـذاك أنغيـال 
مريكل علمـا أبيض لـ“االستسـالم“ 

أمام روسيا.

علمـا.  لهـا  أرسـلت  ”لقـد  وقـال: 
فتسـاءلت ملاذا أرسلت يل هذا العلم؟“ 
استسلم. من الذي كان يعتقد أن ذلك 

سيحدث بهذه الرسعة“.
تجدر اإلشـارة إىل أن الـدول الغربية، 
بما فيهـا أملانيـا والواليـات املتحدة، 
بـادرت بعد بـدء العمليـة الخاصة يف 
أوكرانيا، بفرض جملة من العقوبات 
ضـد روسـيا، مـن بينهـا عقوبـات 

اسـتهدفت قطاع الطاقة، مما أدى إىل 
زيادة أسعار الكهرباء والوقود واملواد 

الغذائية يف أوروبا والواليات املتحدة.
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  وحـذر 
العقوبـات  أن سياسـة  مـن  بوتـني 
التي ينتهجها الغرب سـتوجه رضبة 
خطـرية لالقتصـاد العاملـي بأكمله، 
وسـتنعكس سـلبا عىل حياة املاليني 

من الناس.

كابول/أ. ف. ب:
 دعت األمم املتحدة سـلطات طالبـان مجدداً إىل 
اتخـاذ ”اجـراءات عاجلة“ إلعـادة فتح املدارس 
الثانوية للفتيات يف أفغانستان معتربًة أن إغالقها 

منذ عام ”مخٍز“ و“ال مثيل له يف العالم“.
وقـال األمـني العـام لألمـم املتحـدة أنطونيـو 
غوترييـش يف تغريـدة عـىل حسـابه يف تويـرت 
”يصادف األحد ذكرى عام عىل استبعاد الفتيات 
مـن املـدارس الثانويـة يف أفغانسـتان. عام من 
معرفة ضائعـة وفرص لن يجدنها أبًدا. للفتيات 
مكانهن يف املدرسـة وعىل طالبان السـماح لهن 

بالعودة“.
بعد استيالئها عىل السلطة يف صيف 2021 منعت 
طالبان الفتيات من ارتياد املدارس الثانوية. ويف 
23 آذار/مـارس لم تـدم محاولة إعـادة فتحها 
سوى بضع ساعات، إذ عادت طالبان عن قرارها 
يف اليوم نفسـه وأعلنـت مجدداً إغـالق املدارس 

الثانوية وسط صدمة آالف الفتيات اللواتي عدن 
إىل منازلهن باكيات.

وأعلنت طالبان حينها أن اإلغالق أتى عىل خلفية 
”مشـاكل تقنيـة“ وأن الدروس سُتسـتأنف مع 

إصدار منهج يرتكز عىل التعاليم اإلسالمية.
وتؤكـد األمم املتحدة أن ”أكثـر من مليون فتاة“ 
تـرتاوح أعمارهن بـني 12 و18 عاماً حرمن من 
الذهـاب إىل املدارس خالل العـام املايض بعكس 
الفتيـان الذين ُفتحـت مدارسـهم يف 18 أيلول/

سبتمرب.
وقـال رئيس بعثـة األمم املتحدة يف أفغانسـتان 
باإلنابـة ماركـوس بوتزيل يف بيـان امس األحد 
”هذه ذكرى مأسـاوية ومخزية ويمكن تجنبها 
تماماً“. وأضاف ”ليس الستبعاد الفتيات املستمر 
من املدرسـة الثانوية أي مربر معقول وليس له 
مثيل يف أي مكان يف العالم. إنه يرض بشدة بجيل 

من الفتيات وبمستقبل أفغانستان“.

وأكـد بوتزيـل أن ”الحرمان مـن التعليم ينتهك 
الحقـوق األساسـية للفتيـات والنسـاء، ويزيد 
من خطر التهميش والعنف واالسـتغالل وسـوء 

املعاملة...“.
وأضاف ”تقع عىل عاتق طالبان مسؤولية خلق 
ظروف مواتية للسالم واالندماج واألمن وحقوق 
اإلنسان واالنتعاش االقتصادي. ويبقى املجتمع 
الدويل عىل اسـتعداد لدعم حكومـة تمثل جميع 

السكان وتحرتم حقوقهم“.
منـذ عودتهـا إىل الحكـم فرضت طالبـان قيودا 
صارمة عىل الفتيات والنسـاء، ما أبعدهن فعليا 
عن الحياة العامة. وأغلق اإلسالميون املتشددون 
املـدارس الثانويـة للفتيـات يف معظـم الواليات 
ومنعوا النسـاء من شـغل العديد مـن الوظائف 
الحكومية. وأمرت الحركة اإلسـالمية املتشـددة 
النسـاء بارتـداء الحجـاب يف الخـارج وُيفضـل 

ارتداء الربقع.
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لم تكن زيارة االمام الحسني (عليه السالم) يف ذكرى أربعينية استشهاده 
سـهلة إطالقا.. فهي صعبة بكل املقاييس، حيث يحرض اكثر من عرشين 
مليون زائر عراقي وعربي واجنبي ويف مساحة محدودة كمساحة كربالء 

.. فهذا أمر قد ال نبالغ إذا قلنا إن فيه إعجازا إلهيا .
فكيف بهذه الحشود املليونية أن تطوف جميعها حول قربه الرشيف وكلها 
تنـام وتأكل وترشب اىل غري ذلـك من االحتياجات االخـرى .. بل ان هناك 
مواكب للخدمة نصبت موائدها عىل امتداد مساحات العراق وتطوع آالف 
الشـباب والرجال والنساء لتقديم الخدمات لزائري الحسني .. خدمات قد 
نعجز عن وصفها، وكما وصفها شـاعر حسيني بأنها امتدت من املوصل 
اىل البرصة لتصل كربالء، وهي ال تقترص عىل املأكل واملرشب بل تعدت اىل 

تفاصيل من الخدمات ال يتسع املجال لذكرها ..
والسـؤال هنا: من دعا كل هؤالء اىل هـذا التجمع الكبري؟ ومن الذي جعل 

الجميع يف تحٍد واضح لكل الصعوبات والعقبات ؟
والجواب هنا : قطعا هو االمام الحسـني .. مـالذ الفقراء .. وال نعني هنا 
الفقـر املادي .. الن الذي يرصف من اجل الخدمات كثري وكثري جًدا .. إنما 
هو الفقر اىل الله سـبحانه وتعاىل .. فالكل يجد باإلمام الحسـني وسيلته 
اىل اللـه .. وال اجـزم إذا قلـت ان زيارات االمام الحسـني جمعية عمومية 
للفقراء الذين يقيمون يف االزقة والشوارع والطرقات املحيطة بكل صوب 
مـن كربالء، بل ويف اغلب بقـاع العراق ودول العالم ممن يحيون شـعائر 

االمام الحسني ..
أنا أملس لدى البعض ان هناك شـعورا خاصا لدى محبي الحسني ممن لم 
تسـعفهم ظروفهم مـن املجيء اىل كربالء يف تلك الزيارة وهو يشـاهدون 
ماليـني الزائرين .. فهؤالء يرون الذين اسـعدهم حظهـم من االقامة عند 
الحسـني أنهـم فازوا بحظ كبري مـن االجر والثواب، وقد يشـعر االخرون 
بالحسـد تجاههم كونهم يـرون ان زيارة االمام الحسـني واالقامة قرب 
رضيحـه الرشيف - وهي يقينا هكذا - تعني ان االنسـان رأى الجنة عىل 
االرض قبـل أن يصلها يف االخرة، كون االمام الحسـني سـيد شـباب اهل 
الجنة وسيد الشـهداء واالستشهاد من القيم االزلية يف التأريخ البرشي .. 
وإن االمام الحسـني الذي نشأ يف عائلة نذرت نفسها للجهاد يف سبيل الله 

ويف سبيل الفقراء ورسالة الحق والقيم االنسانية النبيلة هو مالذ لهم .
إذن من حق الفقراء مـن املاليني أن يزحفوا باتجاه مالذهم والوصول اىل 

مبتغاهم قرب اإلمام الحسني وزيارته والتضحية من اجله .
فسـالم عـىل اإلمام الحسـني نصري الفقـراء وحامـل لواء الحـق والعدل 

والسالم .
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بابل/الزوراء:

أفاد مصدر أمنـي، امس األحد، 

بمقتل شـخص عىل يدي والده 

بينهمـا  حصـل  خـالف  جـراء 

جنوب محافظة بابل.

وقال املصدر إن «رجال أقدم عىل 

قتـل ابنه البالغ من العمر (١٦) 

عاماً بإطالق النار عليه بسـبب 

خالف عائيل يف قضاء الهاشمية 

جنـوب بابل.وأضـاف أن الرجل 

الذ بالفـرار إىل جهـة مجهولـة 

بعد تعرضه اىل طعنة بالسـكني 

من قبل ولده قبل أن يطلق النار 

عليه ويرديه قتيال.

ويف حادث آخر أشـار املصدر إىل 

مرصع خمسة زائرين جميعهم 

أب  وهـم:  واحـدة  أُرسة  مـن 
وزوجتـه وأوالده الثالثـة بينما 

أُصيـب أربعـة آخـرون بجروح 

نتيجـة اصطدام ثالث سـيارات 

عـىل  األربعينيـة  زوار  تحمـل 

طريـق حلـة - نجـف يف ناحية 

الكفل جنوب محافظة بابل.

دياىل/الزوراء:
اعتقلت قوة امنية مشـرتكة الشـخص الذي هاجم زائري االربعينية بـ (دنبوس) 
متنكرا بني الزائرين.وقال مصدر امني ان مقاطع فيديو وثقت قيام شخص يحمل 
دبوسـا داخل مرقد االمام الحسـني هاجم عددا مـن الزائريـن اإليرانيني بوخزات 

متعـددة . مشـريا اىل: ان قوات االمن رصدت املتهم والحقتـه واعتقلته قرب مبنى 
مجلس دياىل وسط بعقوبة. وأضاف: ان التنسيق األمني ومقاطع الفيديو املوثقة 
واملالحقـة األمنية الدقيقة قادت اىل اعتقال املتهم وهو من سـكان مدينة بعقوبة 

وقد تمت احالته اىل الجهات التحقيقية لينال جزاءه العادل .

بغداد/الزوراء:
أعلنت الرشكـة العامة لتعبئـة وخدمات 
الغـاز، امـس االحـد، نجاح الخطـة آلتي 

أعدتها بتوفري اسـطوانات الغاز السـائل 
(غاز الطبخ) والخدمات االخرى يف عموم 
املحافظـات بمناسـبة ذكـرى أربعينيـة 

االمـام الحسـني(ع) وذكر بيـان للرشكة 
تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه انها «من 
خالل الخطة التي أعدتها لهذه املناسـبة 
اسـتنفرت كل جهودها خالل أيام الزيارة 
حيث وجهت جميع املحافظات بتسـخري 
كل إمكانيتهـا لهذه املناسـبة املليونية».

واشارت اىل انها «قامت بتوفري إسطوانات 
وللمواكـب  للمواطنـني  السـائل  الغـاز 
الحسـينية املشـاركة عىل جميـع الطرق 
آلتي يسـلكها الزائرين واملؤدية اىل كربالء 
املقدسة منذ الصباح الباكر وحتى ساعات 
متأخرة من الليل، فضال عن استنفار كافة 
معامـل التعبئة التابعـة للرشكة من أجل 
توفري خدماتهـا للمواطنـني وللزائرين».

والقائمـني  العليـا  «اإلدارة  ان  واضـاف 
قامـوا بـاالرشاف عـىل متابعـة الخطـة 
عـىل الخدمات املقدمة خـالل ايام الزيارة 
حيـث زارت أماكـن العمـل يف املحافظات 
التاليـة (بابل ، والنجف األرشف ، وكربالء 

املقدسة).
بغداد/الزوراء:

الرقـم  ادخـال  التخطيـط  وزارة  أعلنـت 

الوظيفـي ألكثر مـن ٣ ماليـني و ٣٠٠ الف 

موظف.

وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عبـد الزهرة 

الهنداوي، يف ترصيـح صحفي: ان «الوزارة 

أدخلـت األرقـام الوظيفية بواقـع ٣ ماليني 

و٣٠٠ ألـف تقريباً من موظفي الدولة كافة 

ومازال العمل مستمراً».

وأضـاف الهنداوي أن «هناك بعض الجهات 

تشـكيلها صغري ما زالت لم ترسل بياناتها 

بعـد، وهناك تحـرك باتجاه هـذه الجهات 

للحث عىل رسعة إرسـال بيانات موظفيها 

لغـرض  لإلحصـاء  املركـزي  الجهـاز  إىل 

اسـتكمال منصة الرقم الوظيفي»، مشـريا 

إىل ان «مجموعة قرارات صدرت من مجلس 

الـوزراء حول دعم منصـة الرقم الوظيفي، 

من بينها تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة 

التخطيط للشؤون اإلدارية وبعضوية وزارة 

املالية وديـوان الرقابة املالية لغرض تدقيق 

ومقاطعـة البيانـات الخاصـة باملوظفني، 

والقـرار اآلخـر هو إلـزام وحـدات اإلنفاق 

الحكومية بإرسال بياناتها وتتحمل الوحدة 

اإلنفاقية دقة البيانات».

إلـزام  الثالـث هـو  «القـرار  أن  إىل  ولفـت 

املوظفـني غـري الحاصلـني عـىل البطاقـة 

الوطنيـة املوحدة لـرضورة الحصول عليها 

خالل األشـهر املقبلة مع توفري التسهيالت 

منـح  لغـرض  الداخليـة  وزارة  قبـل  مـن 

املوظفـني غـري الحاصلـني عـىل البطاقـة 

الوطنيـة املوحـدة للحصـول عليهـا بهدف 

االسـتفادة من البيانـات البايومرتية ضمن 

منصة البطاقة الوطنية املوحدة لدعم الرقم 

«وزارة  أن  الهنـداوي  الوظيفي».وأوضـح 

التخطيط بذلت جهوداً كبرية خالل السنتني 

املاضيتني من أجل إنجاز املرشوع الذي يمثل 

أهمية كبرية بالنسـبة للواقـع الوظيفي يف 

العراق، ألنه سـيعالج الكثري من اإلشكاالت 

يف الجسـد الوظيفي وكذلك يسـاعد يف رسم 

مسـارات تنموية سليمة وحقيقية ودقيقة 

بشأن اإلنفاق املوايل ملوظفي الدولة». 

دياىل/الزوراء:
اعلـن مسـؤول حكومـي يف محافظة 
ديـاىل، امس االحد، رفـع اكثر من ٤٠ 
دعـوى قضائية جديدة اليقـاف لعنة 
التجريف.وقال قائمقام قضاء بعقوبة 
عبدالله الحيايل يف ترصيح صحفي ان» 
استغالل االرايض الزراعية بطرق غري 
قانونيـة امر مثري للقلـق بعد تفاقمه 
يف السنوات االخرية بشكل الفت وبات 
يهدد االحزمة الخرضاء حول بعقوبة 
بشـكل مبارش».واضـاف انـه «جرى 
رفـع اكثـر مـن ٤٠ دعـوى قضائيـة 
اىل  عمـدوا  مزارعـني  بحـق  جديـدة 
تجاوز القوانني وبيعها كقطع سكنية 
او صناعيـة او تجاريـة، مـا ادى اىل 
تجريف مناطق واسـعة كانت ارايض 
خصبة لعقود طويلة». واشـار اىل انه 
«قائمقاميـة بعقوبـة بالتنسـيق مع 
الدوائر ذات العالقة ماضية يف مواجهة 
ظاهرة التجريف التـي التهمت قرابة 

٢٤٪ مـن االحزمـة الخـرضاء حـول 
بعقوبة خالل السنوات املاضية بسبب 
اسـتغالل االرايض الزراعية وتحويلها 

اىل قطـع سـكنية دون أي موافقـات 
اصولية».

وتعانـي محافظـة دياىل بشـكل عام 

من ظاهرة تجريـف االرايض الزراعية 
خـالل  بعقوبـة  محيـط  يف  خاصـة 

السنوات املاضية. 

بغداد/الزوراء:
أعلـن محافظ الديوانية، زهري عيل الشـعالن، امس األحد، عن وضع خطة 

خدمية موسعة استكماالً للزيارة األربعينية. 
وقـال الشـعالن يف ترصيح صحفـي إنه «تم عقـد اجتماع موسـع يهدف 
إىل وضـع خطة خدمية شـاملة لتأهيل املناطق واألحياء السـكنية للمركز 
واألقضيـة والنواحـي وعىل الطريق زوار اإلمام الحسـني (عليه السـالم)، 
لتقديـم الخدمات البلدية اسـتكماالً لخطة الزيارة االربعينيـة»، مبيناً، أن 
«االجتماع تـم بحضور إدارات املؤسسـات الحكومية والخدمية ورؤسـاء 

الوحدات اإلدارية ومديري القطاعات البلدية».
وأضـاف أن «الدوائـر الخدميـة والبلدية كلفـت خالل االجتمـاع بمعالجة 
التخسفات يف الشوارع ورفع النفايات وتوزيع الحاويات ورفع التجاوزات 

إضافة إىل صيانة اإلنارة يف الشوارع الرئيسية والعامة».

اسطنبول/متابعة الزوراء:
 أعلنـت وزارة الدفـاع الرتكيـة مقتل 
سـبعة من مسـلحي تنظيم «بي كي 
كي» /حزب العمال الكردسـتاني/ يف 
إطار عملية «قفل املخلب « املتواصلة 
شـمايل العراق.وذكرت الدفاع الرتكية 
يف بيـان لهـا امـس  االحـد: ان احدى 
وحدات الجيش الرتكي املكلفة بعملية 
قفل املخلب رصدت تحركات مسلحني 
اكـراد يف منطقة عملياتها وبعد تبادل 

إلطالق النار استخدمت فيها املدفعية 
تمكنت من قتل سـبعة من مسـلحي 
حـزب العمـال الكردسـتاني شـمايل 
العراق.يذكـر ان الجيـش الرتكي نفذ 
 /  ١٨ يف  واسـعة  عسـكرية  عمليـة 
نيسـان املـايض ومـا زالت مسـتمرة 
أطلـق عليها قفل املخلـب ضد معاقل 
تنظيم حـزب العمال الكردسـتاني يف 
مناطق متينا والزاب وأفشني وبازيان 

شمايل العراق.

بغداد/الزوراء:
أكـدت قيـادة العمليـات املشـرتكة، امـس األحـد، أن 
الخطة األمنية الخاصة بالزيارة األربعينية ستسـتمر 
لحـني خروج آخر زائر من محافظة كربالء املقدسـة، 
فيمـا أشـارت اىل إرشاك اإلسـعاف الجـوي بالخطة.
وقال الناطق باسـم العمليات املشرتكة اللواء تحسني 
«العمليـات  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  الخفاجـي، 
املشـرتكة عملت من خالل اللجنـة العليا املرشفة عىل 
الزيارة األربعينية، برئاسـة وزير الداخلية وتوجيهات 
وإرشاف القائد العام للقوات املسـلحة»، مشرياً اىل أن 
«اللجنة دأبت منذ حوايل شـهرين نحو االستعداد لهذه 
الزيـارة من خـالل التخطيـط والعمليات االسـتباقية 
والتي أسـهمت يف إنجـاح الزيـارة املليونية».وأوضح 
انـه «للمـرة األوىل التـي تصـل فيهـا اعـداد الزائرين 
وبحسـب االحصائيات التقديريـة اىل ٢٢ مليون زائر، 
فضال عن اسـتخدام اكثر من ٣ فـرق، وهذا جهد عىل 
القوات األمنية، وتسـخري مـا ال يقل عن ٥ االف عجلة 
بمختلـف اإلمكانيـات والقدرات التـي تمتلكها وزارتا 
الدفـاع والداخليـة وهيئة الحشـد الشـعبي».وأضاف 
«الجهد االسـتخباري واألمني أسـهم يف استقرار هذه 
الزيارة من خالل اإلرشادات والتعليمات التي أصدرتها 
للزائرين، وكذلك الطرق التي تم اسـتخدامها ألول مرة 
يف نقل الزائرين باإلضافة اىل خطط جديدة والدوريات 
الجويـة من طـريان الجيش والقـوة الجوية، حيث تم 

توفـري طائرات مـن خـالل اإلسـعاف الجوي».وتابع 
«هنـاك إمكانيـات وقـدرات للجهد الطبـي والخدمي 
لـوزارة الدفاع والداخلية والحشـد من خـالل فتحهم 
ألكثـر من ٥٠ خيمة عـالج وتقديم الخدمـات الطبية 
وأكثر من ١٠٥ عجالت إسـعاف، وهو جهد اسـتثنائي 
بالنسـبة للقوات األمنية».وأكد الخفاجي أن «الزيارة، 
تّمـت بإمكانيـات وقـدرات عاليـة وهذا انجـاز كبري 

للجنة املرشفة عىل هذه الزيارة»، مشـريا اىل ان «وزير 
الداخليـة ونائـب القائـد العمليات املشـرتكة ورئيس 
اركان الجيش وكل القيـادات األمنية متواجدين لغاية 
اآلن يف محافظـة كربـالء املقدسـة لالطمنان عىل آخر 
زائر يغادر املحافظة».واسـتدرك بالقول إن «تحديات 
واجهت عمل قيادة العمليات املشـرتكة، منها اإلرهاب 
ومحاولة التأثري عىل الزيـارة»، مؤكداً أن «العمل كبري 

من خالل الوكاالت االستخبارية واألمنية، خاصة الجهد 
االستخباري لكل من وكالة االستخبارات والتحقيقات 
التابعـة للداخلية وجهـاز املخابـرات الوطني وجهاز 
األمن الوطني واالستخبارات العسكرية التابعة للدفاع 
واستخبارات الحشد الشعبي والذي أسهم بشكل كبري 
يف جمع املعلومـات وتوحيدها والتغطيـة عىل الزيارة 
مـن خالل تقاطـع هـذه املعلومات ووصولهـا وعدم 
تمكـن اإلرهابيني من القيام بأية عمليات».وأشـار اىل 
«دور العمليات االسـتباقية األمنية والرضبات الجوية 
والتي قتل بها العديد من اإلرهابيني، فضالً عن إفشال 
املخططات اإلرهابية التـي كانت تحاول أن تمسَّ أمن 
وسالمة الزيارة والزوار»، مبيناً أن «الجهد الكبري الذي 
وفرتـه هذه الوكاالت االسـتخبارية اسـهم يف أن تمر 
الزيارة بسـالم وأمـن وهذا نرص آخر يضـاف للقوات 

األمنية وللجهد االستخباري واألمني» .
واستكمل إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد خالل 
بيان أصدرته خلية اإلعالم األمني بأن الزيارة مستمرة 
لحـني خروج آخر زائر من محافظة كربالء املقدسـة، 
والقـوات األمنية مسـتمرة يف مواقعها ومتمسـكة يف 

العقد والنقاط التي تم نرشها فيها».
وأوضح «هنـاك عمليـة تخطيط ومتابعة مسـتمرة، 
واي قاطع تنتهي مسؤوليته يتم انهاء العمل به امنياً 
وسـحب القـوات األمنية وإعادة نرشهـا وتوزيعها أو 

إرجاعها».
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دياىل/الزوراء:
كشفت دائرة صحة محافظة دياىل، امس االحد، عن انقاذ اكثر 

من ١٥٠ زائرا ايرانيا من موت محقق خالل زيارة االربعني.
وقال مدير اعالم صحة دياىل فارس العزاوي يف ترصيح صحفي 
ان» الطواقم الطبية املنترشة يف منفذ املنذرية الحدودية وبقية 
الطرق الربية املؤدية اىل الحدود مع بغداد انقذت اكثر من ١٥٠ 
زائرا ايرانيا من موت محقق بعد اسـعافهم بالوقت املناسـب 
نتجية تعرضهم اىل نوابات قلبية ومصاعب يف التنفس بسـبب 
معاناتهـم مـن امـراض مزمنة خاصـة ان اغلبهم مـن كبار 

السن».
واضـاف العـزاوي ان «تدخـل الطواقـم الطبيـة ونقل بعض 
الحاالت اىل ردهات الطوارى اسهمت يف انقاذ حياتهم»، مؤكدا 
أن «اجمايل من توفري العناية الطبية لهم بشكل مبارش زاد عن 
١٠ االف زائـر من مختلف الدول االسـالمية خالل االسـابيع ٣ 
املاضية».واشـار اىل ان «اثنني من الزوار فقدا حياتهم بسـبب 
مصاعب صحبة وهما من كبار السن»، مشريا اىل أن «الطواقم 
الطبية نجحت يف احتواء االعداد الكبرية يف منفذ املنذرية والتي 

وصلت يف بعض االيام اىل ٣٥ الف زائر دفعة واحدة».
وشـاركت صحة محافظة دياىل بدعم خطة زيارة االربعني من 
خالل نرش ٣٠ فرقة طبية متخصصة لدعم عرشات االالف من 

الزوار. 

@150@b„â‘„c@Z∂bÌÜ@Úzñ
\’‘´@pÏfl@\Âfl@bÓ„aãÌg@aãˆaå

@ÒäbÌç€a@fi˝Ç@7è€a@tÜaÏy@Ú‹Óóy@Â«@—ìÿm@äÎãæa
ÚÓ‰Ó»iä˛a

Ú�©bi@Ïßa@“b»é�a@⁄aãíg@∂a@päbíc

بغداد/الزوراء:

كشـف مدير اعالم املـرور العميد زياد 

القيـيس، امـس االحد، عـدد الحوادث 

املروريـة التـي حصلـت خـالل زيارة 

اربعينية االمام الحسني (ع) خالل االيام 

العرشة االخرية، فيما أوضح االسـباب 

املروريـة. الحـوادث  وراء  الحقيقيـة 

وقال القييس يف بيان ورد لـ «الزوراء» 

إنه «أثناء مراسـيم الزيـارة االربعينية 

حصلت عـدة حوداث مروريـة، والتي 

تخللتها بعـض االصابـات والوفيات، 

عىل خطوط الطرق الرسيعة».وأضاف، 

أن «الحـوادث حصلـت؛ جـراء اهمال 

السـائقني والسـياقة بتهـور ورسعة 

شديدة»، مبينا أن «القسم االخر منهم 

لـم يلتزموا بقواعـد السـري واملرور».

وأشار اىل أن «الجزء االخر منهم، الذين 

يبحثون عن االمـور املادية باعتبار ان 

الزيـارة مليونية وفيها اعـداداً كبريًة، 

ومحاولـة الذهـاب والعـودة بأقـىص 

رسعة لتحقيق اسـتفادة مادية ونقل 

أكرب عـدد ممكن».وأوضح مدير اعالم 

املـرور أن «االسـباب االخـرى تتعلـق 

بكثافة السري والقطوعات والتحويالت 

والتي تسببت بهذه الحوادث».

وأكـد القييس أن «عدد الحـوادث التي 

حصلت خـالل العرشة االيـام املاضية 

بلغت من ٢٠ اىل ٢٥ حادثاً مرورياً».
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بغداد/ الزوراء:

النفـط  تسـويق  رشكـة  اعلنـت 

العراقية ”سومو“، امس االحد، أن 

الصـادرات النفطية لـألردن خالل 

خمسة أشهر من العام الحايل بلغت 

مليوناً و339 ألف برميل. من جانب 

معلومـات  إدارة  أعلنـت  متصـل، 

الطاقـة األمريكية، امـس، ارتفاع 

صادرات العراق النفطية اىل امريكا 

لتصل ألكثـر من 340 الـف برميل 

يوميا خالل االسبوع املايض.

النفـط  تسـويق  رشكـة  وقالـت 

العراقية ”سومو“ يف جدول اطلعت 

عليه ”الزوراء“: ان ”هذه الصادرات 

هي ألشهر كانون الثاني، ونيسان، 

وايار، وحزيران، وتموز“.

املاليـة  ”االيـرادات  ان  وبينـت 

املتحصلة من هذه الصادرات بلغت 

و128  الفـا  و588  مليونـا   122

دوالرا“، مشرية اىل ان ”معدل سعر 

الربميـل الواحـد املباع لـألردن بلغ 

91.552 دوالرا“.

وكان األردن قـد تلقـى يف أيلـول/ 

سـبتمرب 2021 شحنات من النفط 

آالف   10 لـرشاء  اتفـاق  بموجـب 

برميل يوميا مـن النفط الخام من 

حقـول كركـوك لتلبيـة جـزء من 

الطلـب املحـيل قبـل أن يوقفها يف 

شهر شـباط/ فرباير 2022 نتيجة 

انتهـاء العقـد لتتـم املبـارشة مرة 

أخـرى يف نيسـان/ ابريـل املـايض 

لتتوقف مـرة أخرى يف شـهر آب/ 

أغسطس املايض.

ويصدر العراق النفط الخام بأسعار 

تفضيلية إىل األردن عرب الشاحنات 

الحوضيات بمعدل تقريبي يصل اىل 

10 آالف برميل يوميا.

مـن جانـب متصـل، أعلنـت إدارة 

األمريكية، امس  الطاقة  معلومات 

األحد، عن ارتفـاع صادرات العراق 

النفطيـة اىل امريـكا لتصـل ألكثر 

من 340 الـف برميـل يوميا خالل 

االسبوع املايض.

اطلعـت  تقريـر  اإلدارة يف  وقالـت 

”متوسـط  إن  ”الـزوراء“:  عليـه 

النفط  االسـتريادات االمريكية من 

الخام خـالل االسـبوع املايض من 

تسـع دول بلغـت 5.235 ماليـني 

برميـل يوميـا منخفضـة بمقدار 

547 الف برميل باليوم عن األسبوع 

الـذي سـبقه والـذي بلـغ 5.782 

ماليني برميل يوميا“.

العـراق  ”صـادرات  أن  وأضافـت 

النفطيـة ألمريكا بلغت معدل 343 

ألف برميل يوميا األسـبوع املايض، 

مرتفعة عن األسـبوع الذي سبقه 

الذي بلغت فيه الصادرات النفطية 

ألمريـكا معـدل 222 الـف برميـل 

يوميا“.

كما أشـارت إىل أن ”اكثر اإليرادات 

النفطيـة ألمريـكا خالل األسـبوع 

املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 

2.937 مليون برميـل يومياً، تلتها 

املكسـيك بمعدل 484 الـف برميل 

يوميـاً، وبلغت االيـرادات النفطية 

مـن السـعودية بمعـدل 425 الف 

برميـل يوميـاً، ومن ثـم كولومبيا 

بمعدل 288 الف برميل يومياً“.

”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 

النفط  االسـتريادات األمريكية من 

الخام مـن الربا زيل بلغـت بمعدل 

ومـن  يوميـاً،  برميـل  الـف   255

نيجرييـا بمعـدل 232 الـف برميل 

يوميـا، ومن االكوادور بمعدل 199 

الـف برميـل يوميـا ومـن ترينداد 

توباغو معدل 72 الف برميل يوميا 

فيمـا لـم تسـتورد اي كميـة مـن 

روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  االقتصـادي،  الخبـري  اكـد 
حنتـوش، ان خزينة الدولـة ممتلئة وال 
يمكن لها ان تذهب باتجاه فرض رسوم 
عـىل الوافديـن األجانب خـالل الزيارات 
املوسـمية الكبـرية، الفتـا اىل إمكانيـة 
فرض رسـوم خـالل األيـام العادية عىل 

الزائرين الجانب.
وقـال حنتـوش يف ترصيـح صحفي: ان 
”كربالء املقدسـة توافـد عليها 5 ماليني 
زائـر اجنبـي واكثر مـن 15 مليون زائر 
من داخل العراق إلحيـاء زيارة اربعينية 
االمام الحسني عليه السالم، وباعتبارها 
زيـارة موسـمية كبرية تتسـم باألجواء 

الروحانيـة فـال يمكن تطبيـق او فرض 
رسـوم عىل الزائرين حتى لو كان املبلغ 

دوالرا واحداً فقط خالل هكذا زيارات“.

وأضـاف ان ”العـراق ليـس بحاجـة اىل 
فرض رسوم عىل الزائرين اثناء دخولهم 
العراق خالل موسـم الزيارات االربعينية 
او زيـارة االمام عـيل او الكاظم (عليهم 
السـالم)، فضال عن ان املجتمع ال يتقبل 
هكذا ثقافـة، خصوصا ان هنـاك وفرة 

مالية وخزائن الدولة ممتلئة“.
وبني حنتوش ان ”هناك إمكانية لفرض 
رسوم عىل الوافدين األجانب تصل اىل 50 
دوالراً للفـرد خالل الزيارات الطبيعية يف 
األيـام العادية، وهذه املبالغ باإلمكان ان 
تذهـب لفائدة وخزينـة النجف االرشف 
او كربالء املقدسة او الكاظمية من اجل 

االستفادة منها لصالح تلك املدن“. 

بغداد/ الزوراء:
يعتزم إقليم كوردستان اطالق 
عالمـة تجاريـة يف خطـوة من 
مزيـداً  تسـتقطب  أن  شـأنها 
مـن االسـتثمارات األجنبية إىل 
اإلقليـم، حسـبما ذكرته هيئة 

االستثمار.
ويعد تنويع مصادر الدخل، وال 
سـيما عرب االستثمار، من أبرز 
أولويـات حكومـة اإلقليم التي 

تسـعى جاهدة لعـدم االعتماد 
عـىل املصـدر األحـادي املتمثل 

بالنفط.
يف  االسـتثمار  هيئـة  وذكـرت 
بيان: أن رئيسها محمد شكري 
بحـث مع رئيس دائـرة اإلعالم 
عـادل  جوتيـار  واملعلومـات 
آليات إطـالق العالمة التجارية 
الخاصة بالقطاع االستثماري.

وأضافـت: أن الجانبـني بحثـا 

أهميـة اعتماد عالمـة تجارية 
يف  الحـال  خاصـة، كمـا هـو 
بهـدف  املتقدمـة،  البلـدان 
األمـوال  رؤوس  اسـتقطاب 
األجنبية إىل مختلف القطاعات 

االستثمارية.
تفاصيـل  البيـان  يذكـر  ولـم 
إضافية عن العالمـة التجارية 

أو موعد إطالقها.
وسبق أن ذكرت حكومة اإلقليم 

أن األزمات املالية والسياسـية 
لـن توقف برنامجها يف إرسـاء 
بنيـة تحتيـة مسـتدامة عـرب 

مشاريع خدمية بعيدة املدى.
وكان رئيـس هيئة االسـتثمار 
محمد شـكري، قال يف مقابلة 
سـابقة مـع كوردسـتان 24، 
التاسعة  الوزارية  التشكيلة  إن 
إىل  االسـتثمار  واقـع  نقلـت 

”مرحلة جديدة“.
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جمهورية العراق 
وزارة العدل      رقم االضبارة: ٨٤٥/ت/٢٠٢٢

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

اىل / املنفذ عليه 
فاضل جامل عيدان

لقـْد تحقـق لهذه املديريـة من انك مجهول محـل اإلقامة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتنادا للمادة ٢٧ من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الشطرة خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد

اوصاف املحرر:
قـرار محكمة بداءة الغراف املرقـم ١١٥/ب/٢٠١٩ يف ٢٠١٩/٦/٢٥ واملتضمن دين بذمة املدين 
(فاضـل جامل عيـدان) والبالغ (١٩,٢٠٠,٠٠٠) تسـعة عـرش مليون ومائتان الـف باإلضبارة 

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

فقدان هوية
فقـدت الهويـة الصـادرة مـن وزارة 
 ٢٠٢٢/٥/٢٢ بتاريـخ  الكهربـاء 
سـامي  (حسـني  للسـيد  والعائـدة 
اسـماعيل حبيـب) يف ناحيـة السـدة 
قضـاًء وقـدراً، فعىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق 
وزارة النفط

رشكة مصايف الوسط / رشكة عامة
              بغداد

م/ تنويه

جمهورية العراق           العدد: ٣٦٥٦/ ش/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل       التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٣                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

تبليغ

اىل / املدعى عليه (ايهاب السيد محمد محمد)

املرقمـة  الرشعيـة  الدعـوى  حسـم  ملقتضيـات   

اعـاله واملقامـة من قبـل املدعـي (فاطمة خرض 

عبـد الكريـم) واملتضمنـة طلبهـا دعوى تسـليم 

اثـاث وملجهولية محل اقامتك تقـرر تبليغك اعالنا 

بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه 

املحكمة بموعـد املرافعة املصـادف ٢٠٢٢/٩/٢٧ 

الساعة التاسعة صباحاً. 

القايض

جواد حسني نايف

جمهورية العراق                 العدد: ٥٣٤١/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل        التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١١                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه (ميثم قاسم حسن)

 م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي

 بتأريـخ ٢٠٢٢/٨/١٦ وبعـدد اضبـارة (٥٣٤١/

ش/٢٠٢٢) اصـدرْت هذه املحكمـة حكما غيابيا 

بحقـك يقـيض للمدعيـة (ثنـاء غمـوس نتيـش) 

بتصديـق طـالق املدعية منـك عليه تقـرر تبليغك 

اعـاله  املذكـور  بالحكـم  يوميتـني  بصحيفتـني 

وبإمكانك االعرتاض خالل مده عرش ايام من اليوم 

التايل من تاريخ نرش اإلعالن مع التقدير. 

القايض

ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق          العدد: ٣٦٥٥/ ش/ ٢٠٢٢

مجلس القضاء االعىل       التاريخ : ٢٠٢٢/٩/١٣                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

تبليغ

اىل / املدعى عليه (ايهاب السيد محمد محمد)

 ملقتضيات حسـم الدعـوى الرشعية املرقمة اعاله 

واملقامة من قبل املدعي (فاطمة خرض عبد الكريم) 

واملتضمنة طلبها بنفقة ماضية ومستمرة خاصة 

بهـا وملجهولية محـل اقامتك تقـرر تبليغك اعالنا 

بواسـطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه 

املحكمة بموعـد املرافعة املصـادف ٢٠٢٢/٩/٢٧ 

الساعة التاسعة صباحاً.

القايض

جواد حسني نايف

جمهورية العراق              العدد/٢٢/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل           التاريخ / ٢٠٢٢/٩/١١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية  
محكمة بداءة الغراف

اعالن 
اىل/ املدعى عليه (وادي محسن حميده)

نظرا لصدور القرار املرقم ٢٢/ب/٢٠٢٢ يف ٢٠٢٢/٨/٣١ 
غيابيا تقرر تبليغ املدعى عليه (وادي محسـن حميده) 
واملجهـول محل اقامته يف الوقـت الحايل يف مضمون هذا 
القـرار املتضمـن الحكـم بتمليـك تمام العقار تسلسـل 
(٤٣١/٥٥ الغراف / حي الشهداء) واملسجل بأسم املدعى 
عليه (وادي محسـن حميده) وتسـجيله بأسـم املدعي 
(شاكر طاهر خليف) اعالنا يف صحيفتني محليتني وذلك 
مـن اجل االعـرتاض والتمييـز خالل املـدة القانونية ويف 
حال عدم اعرتاضك سيكتسـب القـرار الدرجة القطعية 

مع التقدير.
القايض 
كاظم سعود جرب

جمهورية العراق        العدد/٢٤٦٥/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل         التاريخ / ٢٠٢٢/٩/١٤ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية  
محكمة بداءة النارصية

اعالن 
اىل/ املدعى عليهم: (عبد العزيز جرب عباس وفجر جرب عباس 

وحسني عباس ردام)
بناًء عىل الدعـوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل 
املدعي (عيل عباس ردام) بخصوص (ازالة شيوع العقار تسلسل 
٨٣٦٨/١١٠ جزيـرة) وملجهوليـة محل اقامتكم تقـرر تبليغكم 
اعالنا بواسـطة صحيفتـني محليتني عىل موعـد املرافعة املوافق 
٢٠٢٢/٩/٢٨ ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم 

قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق االصول.
     القايض
عادل خلف جاسم   

مديرية شؤون االحوال                                 العدد : ٢٥٢٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/١١ 

اعالن
بناًء عىل طلب املدعي (عمار سـمري مسري) والذي يطلب 
مـن خالله تبديـل (لقبه) مـن (الشـطري) اىل (الطائي) 
واسـتناداً ألحكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية 
رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية 
فمـن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 
(١٥) خمسة عرش يوم من تاريخ النرش وعكسه سينظر 

يف الطلب وفق القانون.
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة العامة
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@Ú◊äbìæa@Âfl@·éb”@á‡´@‚ã•@Úibñ�a
ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@…fl

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن املنسـق االعالمي للمنتخـب الوطني لكرة القـدم محمد عماد غياب صانـع األلعاب محمد 
قاسـم عن املشـاركة يف بطولة األردن الدولية، بداعي اإلصابة.وأوضح عماد: «أثبتت الفحوصات 
الطبية لالعب محمد قاسـم أنه يعاني من إصابة يف العضلة الخلفية تعرض لها مع فريقه القوة 
الجويـة يف ودية ضد الكرخ قبـل أيام».وواصل عماد «طبيب املنتخب الوطني عبد الكريم الصفار 
أوضح يف مستجدات األشعة قبل انطالق الوحدة التدريبية املسائية إصابة قاسم بتمزق يف العضلة 
الخلفية من الدرجة األوىل». وتابع «تعذرت مشاركة محمد قاسم يف البطولة الدولية، ألنه بحاجة 

إىل التأهيل لفرتة بني أسبوع و١٠ أيام».

ãºcÎ@ã–ñc

bÓé�@aÜaá»néa@�bÌÜÎ@‚ÏÓ€a@Ô„b‰j‹€a@È–Óõfl@ÈuaÏÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl

@b„Ï‹fl@bflbéÎ@16@áó±@=æaäbj€a@ÙÏ‘€a@lb»€c@kÉn‰fl
Ù5ÿ€a@Òçˆbßa@Ú€Ï�i@¿

بغداد / زيد غالب
والسـهم  القـوس  العبـو  يواصـل 
اسـتعداداً  التدريبيـة  وحداتهـم 
العربيـة  البطولـة  يف  للمشـاركة 
الثانيـة لألندية، وذلـك يف للفرتة ما 
بـني 2 و 8 من شـهر ترشين األول 
املقبـل بمدينـة املنسـتري بتونـس 

الشقيقة.
وقال مـدرب املنتخب الوطني عامر 
حميـد متعـب إن“ رماتنا يواصلون 
وحداتهـم التدريبيـة بواقـع أربعة 
أيام يف األسـبوع من أجـل الوصول 
اىل االسـتعداد األمثـل قبـل انطالق 

منافسـات بطولة األندية العربية“، 
مبينـاً أنـه“ عـىل الرغم مـن بعض 
الصعوبـات التـي تواجـه الالعبني، 
إال إن الرمـاة حريصـون عـىل بـذل 
مجهـود كبـري بغية تحقيـق إنجاز 
يليق بهم وبلعبة القوس والسهم ”.
مـن جانبهـا، أكدت العبـة املنتخب 
الوطني بالقوس والسـهم، فاطمة 
سـعد: أنهـا“ عازمـة عـىل تحقيق 
نتيجـة ايجابية من خـالل التواصل 
التـي تضعها  التدريبية  بالوحـدات 
إلكمـال  الصحيـح  الطريـق  عـىل 

انجازاتها عىل جميع الصعد“.

@ÊÏ–rÿÌ@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€a@fib�ic
ÚÓiã»€a@ÚÌá„˛a@Ú€Ï�j€@Üaá»né¸a

@ù»iÎ@|ub„@ıbiãËÿ€a@…fl@¿a6ya@Z@á„Ïfl
@Ú◊äbìæa@ÊÏ‘znèÌ@¸@µj«˝€a

بريوت/ عدي صبار
عدسة/ مصطفى التقي

يواجـه منتخبنـا الوطنـي يف تمـام السـاعة 
السـابعة من مسـاء اليـوم االثنـني مضيفه 
املنتخب اللبناني عىل قاعة نادي السد الريايض 
يف العاصمـة بريوت، وتأتي هذه املباراُة ضمن 
آسـيا  كأس  لُبطولـِة  ُمنتخبنـا  اسـتعداداِت 
التـي تقـاُم يف الكويـت يف التاسـع والعرشين 
من الشـهر الحايل، وسـبق ان تغلـَب املنتخُب 
الوطنـّي لكرِة الصـاالت عىل نظـريه اللبنانّي 
بهدفني نظيفـني يف املُباراِة الودّية التي أقيمت 
اول امس السـبت وأحرَز هديف الفوز الالعبان 

سالم فيصل ووليد خالد.
ووقـَع منتخبنـا الوطنـّي ضمـن املجموعـِة 
األوىل لُبطولِة آسـيا اىل جانِب الكويت املضيفة 

وتايالند وسلطنة عمان.
وكان مديُر الجهاز الفني محمد ناظم الرشيعة 
اختـاَر (15) العبـاً للمشـاركِة يف املباريـاِت 
الودّيـة مـع منتخبـي أوزبكسـتان ولبنـان، 
وهـم (وليد خالد -  حيـدر مجيد - رافد حميد 
-  سـالم فيصل -  عيل شهاب - فهد ميثاق -  
مصطفى إحسان - مهند عبد الهادي - طارق 
زيـاد -  غيث رياض -  محـب الدين جمعة - 
محمد رعـد - رضغام عبد األمـري. والحراس 

زاهر مهدي - محمد سامي). 
وتألف الجهازان الفنـّي واإلداري ملنتخبنا من 
املُديِر الفني محمد ناظم الرشيعة،  ومصطفى 
عبد الكريم مرتجماً واملدير اإلداري عيل عيىس، 
وعدي صبار منسـقاً إعالمياً، وطالب حسـني 

إدارياً وحبيب جبار معالجاً.

بغـداد/ احمـد الزبيـدي
عرب الالعب الكامريوني، جوتسـوف موندي، 
عن سـعادته الكبرية نتيجة السـنوات الست 
التـي قضاها مـع فريقه السـابق الكهرباء، 
حيث اوضح: انه ترك صورة جيدة عن نفسه  
يف املالعـب العراقيـة. واضـاف: اسـتثني من 
السـنوات السـت التي قضيتها مع الكهرباء 
فقـط السـنة االخـرية، حيـث كانت سـيئة 
للغاية -عىل حد وصفه- بسبب ارشاك بعض 
الالعبني يف صفوف الفريق الذين ال يستحقون 
املشاركة. مبينا: انه اعجب بأداء الفريق منذ 
اول سـنة خـاض فيهـا تجربة االحـرتاف يف 
العـراق فهو نـاٍد كبري وصاحـب بطوالت وال 
يختلف عليه اثنان، وعباس قاسم هو الالعب 

االفضـل يف مركـزه، إذ ان اغلـب العبي فريق 
الكهرباء هـم اصدقائي وتربطني بهم عالقة 
طيبة وأتمنى التوفيق للفريق يف املوسم املقبل 
وانصحهم بتوخي الحذر وابعاد  بعض األفراد 
الذي همهـم الوحيد عمل فـوىض يف الفريق. 
وتحـدث موندي عـن املباراة التي سـتبقى يف 
ذاكرتـه وهي مواجهة الزوراء يف نهائي كأس 

العراق والتي خرسها الفريق بهدف وحيد. 
واعترب موندي العراق بلده الثاني ومن املمكن 
ان يعـود لزيارتـه  مـرة اخرى يف املسـتقبل. 
واكد جوسـتوف: انـه تلقى بعـض العروض 
من االنديـة العراقية إال انه قرر العودة لبالده 
بسبب الظروف الشخصية  أجربته عىل نهاية 

مشواره  االحرتايف  يف الدوري العراقي.

بغداد/حسني الشمري 
حصد منتخبنـا الوطني بألعـاب القوى 
الباراملبـي 16 وسـاما ملونـا يف ختـام  
بطولـة الجائـزة الكـربى التـي جـرت 

احداثها يف مدينة مراكش  املغربية .
وقال رئيس الوفـد العراقي واالمني املايل 
التحـاد العاب القـوى الباراملبي حسـن 
القـوى  بألعـاب  منتخبنـا  تـوج  عـيل: 
بـ16وسـاما منوعـا يف ختـام بطولـة 
الجائزة الكربى التي اختتمت امس االول 
يف مدينة مراكش  املغربية عىل مدار ثالثة 

ايام بمشاركة 48 دولة .
واضـاف: حصـل ابطالنا يف اليـوم االول 
للمنافسـات عىل سـتة اوسـمة ملونة،  
ذهبيتـان كانتا مـن نصيب ولـدان نزار 

يف فعاليـة الرمـح f41 واحمـد غنـي يف 
الفعاليـة نفسـها f40، وثـالث فضيات 
كانـت مـن حصـة فاطمـة فاضـل يف 
فعالية 100م t35 وعـيل مبارك وعباس 
 ،t37 و t38 حاتـم يف الفعاليـة نفسـها
أما الوسـام الربونزي فـكان من نصيب 
كوفـان حسـن يف الفعاليـة نفسـها أي 
رمي الرمـح f41، أما يف اليوم الثاني من 
املنافسـات فقـد حصـل رياضيونا عىل 
خمسـة اوسـمة ملونـة ذهبيـة واحدة 
وثالثة اوسـمة فضيـة وبرونزية واحدة  
كان الوسـام الذهبي مـن نصيب العداء 
عيل مبارك يف فعالية 200م، أما االوسمة 
الفضية فكانت من حصة كل من عباس 
حاتـم يف فعالية 200م وجـراح نصار يف 

قذف الثقـل f40 وولدان نـزار يف فعالية 
قذف الثقل، أما الوسـام الربونزي فناله 
الريـايض كوفان حسـن يف قـذف الثقل، 
أمـا اليوم الثالث واالخري من املنافسـات  
فقد نال ابطالنا خمسـة اوسمة ملونة، 
ثالثة اوسـمة ذهبية وفضيتان، فكانت 
االوسمة الذهبية من نصيب كل من عيل 
مبـارك يف فعالية 400م وعباس حاتم يف 
الفعالية نفسـها 400 وجـراح نصار يف 
رمي القـرص، أما الوسـامان الفضيان 
فكانـا من حصـة احمد غنـي يف فعالية 
رمـي القرص وخضري عبـاس يف فعالية 
رمي الرمح f11، وبهـذه النتائج الجيدة 
التـي اثلجـت الصـدور حصلنـا عىل 16 

وساما ملونا.

@ÚÓ€Îá€a@ÊÜä˛a@Ú€Ï�j€@aÜaá»néa@‚ÏÓ€a@Ú†ãì€a@’Ìãœ@äÎá€a@›�i@ÈuaÏÌ@?†Ï€a
@kÉn‰æa@Â«@åb»u@á‰Ëfl@kÓÃm@Úibñ�a

بغداد/ محمد عماد 

اختتَم املُنتخُب الوطنـّي آخَر وحداته 

يف  للُمشـاركِة  اسـتعداداً  التدريبّيـة 

ُبطولـِة األردن الدولّيـِة للفـرتة مـن 

وسـيخوُض  الحـايل،  أيلـول   ٢٣-٢٧

املُنتخـب الوطنّي  يف السـاعِة الرابعة 

والنصـف مـن عـرص اليـوم االثنـني  

لقـاًء ودّياً أمام نـادي الُرشطِة ضمن 

ِه  آخـر بروفاتـه النهائّيِة قبـل الّتوجُّ

إىل املَملكـِة األردنّيـة عـرص األربعـاء 

املُقبل، وستكون املُباراُة مغلقًة بعيداً 

عـن الُحضوِر الَجماهـريي والتغطّيِة 

اإلعالمّية. 

تدريباُت األمس التي احتضنها ملعُب 

املدينة الدويلّ، وحرضها ُعضو االتحاد 

العراقـّي لُكـرِة القـدم غانـم عريبي، 

شـارَك فيهـا (19) العباً هـم كٌل من 

جالل حسـن ، دلوفان مهدي ، حسن 

أحمـد ، حسـن حبيب ، شـهاب رزاق 

، حسـن عبد الكريم، شـريكو كريم ، 

إبراهيـم بايـش ، منـاف يونس ، عيل 

فائز ، حسني عمار، أحمد عبد الحسني 

، اسو رستم ، زيد تحسني ، محمد عيل 

عبـود ، حمـزة عدنان، حسـني عيل ، 

وكاع رمضان، وكرار عامر .

ابتدأت الوحـدُة التدريبّية داخل غرِف 

مناِزع ملعـِب املدينة بقيـاِس الوزن 

املُتابعـِة  بهـدِف  الالعبـني  لجميـع 

واملُحافظـِة، ومن ثـم ُمحارضة فنّية 

من قبل املدرب رايض شنيشـل، تلتها 

التدريبـاُت عـىل أرضيـِة املَلعب وفق 

واجبـاٍت محـددٍة مـن قبـل الجهـاِز 

الفنـّي إىل الالعبني، ثم تـدرَب الفريُق 

بنِص ملعٍب تـّم خاللها تطبيٌق عميل 

ملُفرداِت املُحارضِة الفنّيِة التي سبقت 

انطالَق التدريبات. 

ويف تطوراٍت جديدٍة، فقد غادَر الالعُب 

محمد قاسم مقرَّ إقامة وفِد املُنتخِب 

ِر التحاقه للُمشاركِة  الوطنّي بعد َتعذُّ

يف ُبطولِة األردن، بينما التحَق شريكو 

كريم  بوفِد املُنتخِب الوطنّي.

عـىل صعيـٍد ُمتصـٍل، سـتَتعذُر عـىل 

ُمحرتِف هامربي مهند جعاز املُشاركُة 

يف ُبطولِة األردن، وذلك بعد تعرُّضه إىل 

تمزٍق عضـّيل يف ُمبـاراِة فريقه أمس 

السـويدّي،  الـدوري  يف  ضـد هاگـن 

وبالتايل تأكـُد غيابه، حيث سـيكون 

بحاجٍة إىل الراحـِة والعالج لفرتة من 

١٠-١٢ يوماً.

ويف سـياق متصل، باَت يف ُحكِم املُؤكِد 

غيـاب العبـي فريـق نـادي الُرشطة 

بُكـرِة القدم بطـل الدوري للموسـم 

املايض ”محمود املـواس وعبد املجيد 

أبـو بكر“ عـن املُواجهـِة الودّية التي 

سـتجمعُه عـرص اليوم االثنـني أمام 

املُنتخِب الوطنّي والتي سـتجري عىل 

ملعِب املدينة الدويلّ .

وقاَل املُديـر اإلدارّي للفريق، هاشـم 

رضا إن عدَم وجود حجوزاٍت للطريان 

بعـد املُبـاراِة قـّوَض فـرَص تواجـد 

الالعبـني يف املُبـاراة ُمبينـًا إن العـب 

منتخـب النيجـر عبد املجيـد أبو بكر 

غـادَر  لاللتحاِق ببعثـِة ُمنتخبه التي 

تسـتعُد ملُواجهِة املُنتخِب املرصّي يوم 

الجمعة املُقبل، فيما سـيغادُر الالعُب 

السوري محمود املواس اليوم صباحاً 

تحضـرياً لالنضماِم ملُنتخب بلده الذي 

سيشـارُك يف الُبطولـِة الرباعّية التي 

سـتقام يف العاصمـِة األردنّيـة عمان 

إىل جانِب منتخبنـا الوطنّي واملنتخب 

العماني ومنتخب البلد املُضيف.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو الهيئة العامة يف االتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل احمـد العلوجي، حـل ضيفا 
يف برنامـج (ديوان الرياضة) الـذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (الديـوان) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج العديد من امللفـات واملحاور التي تخص 
عمل االتحاد العراقي لكرة القدم، ومنها املشاركة التي 
تنتظر املنتخب الوطني يف منافسـات بطولة االردن الدولية وايضا موضوع 
اسـتدعاء الالعبني للمنتخب الوطني وتعاون االندية يف هذا املوضوع، فضال 
عن موضوع ملف االندية التي قسم كبري منها موجود عىل الورق فقط ولم 

يلب الرشوط الخاصة التي تجيز له الحصول عىل اجازة التأسيس.
 ***************

عضـو الهيئة العامـة لالتحاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل جمال الديـن الطائي، احتفل 
بعيـد ميالده قبـل ايام قليلـة، خالـص االمنيات 
لزميلنـا بالعمر املديد ومواصلـة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
لالعب  الثبوتية  األوراق  جميع  إنجاز  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  يف  املغرتبني  لجنة  أعلنت 
كيفن يعقوب، املحرتف بصفوف أوروس الناشط بالدوري الدنماركي املمتاز، ليصبح جاهزا 
لتمثيل أسود الرافدين يف البطوالت املقبلة. وقال عيل شهيم، عضو اللجنة، ”نجحنا يف إنجاز 
من  أيام  عدة  بعد  املغرتبني  لجنة  قبل  من  مشرتكة  وبجهود  يعقوب،  كيفني  الالعب  أوراق 
العمل املتواصل يف بغداد وكركوك، لتصحيح األخطاء الحاصلة يف األوراق املرسلة من السويد“.
االتحاد  قبل  من  باملهمة  تكليفنا  بعد  يعقوب،  أوراق  إنجاز  من  اللجنة  ”تمكنت  وواصل 
العراقي“.وأتم شهيم ”الالعب كيفن يعقوب سيتواجد يف السفارة العراقية بعد حصوله عىل 
موافقة ناديه لغرض إصدار جواز السفر وتم تكليف املدرب أحمد الفلوجي ملرافقة الالعب 
املهاجم كيفن يعقوب (21) عاما يعد من  أن  وإنجاز مهمة استخراج جواز سفره“.يذكر 
العنارص التي قدمت مستويات مبهرة بالدوري السويدي مع جوتنبريج، قبل أن يشد الرحال 

صوب أوروس الذي يحتل حاليا الرتتيب السادس بالدوري الدنماركي املمتاز.

أربيل/عروة عامر 
يكثِّف فريق نوروز بكرة القدم تدريباته 
تحضرياً النطالق الدوري املمتاز بمعسكر 
تدريبي يف أربيل بتواجد الالعبني املحليني 
عىل  الحصول  تعذَّر  أن  بعد  واملحرتفني 
ألسباب  الرتكية  لألرايض  الدخول  سمة 
نوروز  فريق  مدرب  معروفة.وقال  غري 
ويل كريم إن» الفريق بارش مرانه مبكراً 
تموز  شهر  من  والعرشين  الثالث  منذ 
العبي  من  بعض  هجرة  بعد  املايض 
اآلخر  البعض  عن  االستغناء  و  الفريق 
من وجهة نظر فنية وبقاء ثمانية العبني 

مع  التعاقد  بعد  كريم»  «.وأضاف  فقط 
ملف  وإكمال  الالعبني  من  كبري  عدد 
وقت  اىل  احتاج  الفريق  فإن  املحرتفني 
الفني داخل  طويل لتطبيق فكر الجهاز 
املستطيل األخرض والتناغم فيما بينهم، 
واآلن يتوجه الرتكيز عىل اختيار الالعبني 
تطبيق  وطرائق  األساسية  للتشكيلة 
عىل  كريم»  التدريبية».وتابع  الخطط 
النطالق  موعد  تحديد  العراقي  االتحاد 
موعد  إن  إذ  الكرة،  دوري  منافسات 
انطالق الدوري ما زال ضبابياً ؛ ما يؤثر 

سلباً يف إعداد الفرق بشكل عام».

@Ûzöc@lÏ‘»Ì@Â–Ó◊@k«˝€a@Z·ÓËí
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متابعـة   / مانشسـرت 
الزوراء

مانشسـرت  انضـم 
سـباق  إىل  سـيتي 
مـع  التعاقـد 
السـلوفاكي ميالن 
مدافع  سـكرينيار، 
إنرت، خـالل املريكاتو 

الصيفي املقبل.
ينتهي  عقـد سـكرينيار مـع إنرت و

ميـالن يف صيـف 2023، ولم يوافـق املدافع 
السلوفاكي عىل عروض التجديد حتى اآلن.

ووفًقا لصحيفة ”ذا صن“ الربيطانية، فإن 
سـكرينيار بات هدًفا رئيسـًيا ملانشسـرت 

سيتي يف الصيف املقبل، من أجل دعم الدفاع.
وأشـارت إىل أن بيـب جوارديـوال، املديـر الفنـي 
ملانشسـرت سـيتي، سـبق له الشـكوى من كثرة 

اإلصابات يف خط الدفاع.
وأوضحـت: ”رغـم ضـم مانويـل أكانجـي مـن 
بوروسـيا دورتموند يف انتقاالت الصيف املاضية، 
لكـن جوارديوال يرص عىل حاجـة الفريق ملدافع 

إضايف“.
وينافس مانشسرت سيتي عىل الصفقة، الثالثي: 

تشيليس وتوتنهام وباريس سان جريمان.
وكانـت تقارير إيطاليـة قد أشـارت إىل أن إدارة 
إنـرت ميالن تغـري الالعـب بإمكانية رفـع راتبه 
ليصبـح األعىل أجـرا يف الفريـق اللومباردي، من 

أجل التجديد.

مونتيفيديو / متابعة الزوراء
فاز العب كـرة القـدم األوروجواياني، 
فيدريكـو فالفـريدي، بجائـزة أفضـل 
ريـايض يف بـالده، خـالل النسـخة 49 
مـن جوائـز نقابـة 
لصحفيني  ا

الرياضيني املحلية.
ونـال العب ريال مدريـد الجائزة، أثناء 
حدث بقاعة نييل كوتينيو للمؤتمرات يف 
مونتفيديو، بحضور عرشات الرياضيني 
مـن مختلف األلعاب، لكن فالفريدي لم 

يكن متواجدا.
وتعـد مسـاهمة فالفـريدي يف تتويـج 
الريـال بالـدوري اإلسـباني يف موسـم 
2021/2022 ودوري األبطال، من أبرز 
النقاط التي حسـمت الجائـزة لصالح 

العب النادي امللكي.

آوجسبورج / متابعة الزوراء
أعـرب توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، عن حزنه الشـديد، عقب 
الهزيمة أمام آوجسـبورج، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 
السـابعة من الدوري األملاني.وقال مولر، يف ترصيحاته لقناة ناديه: 
”بعـد أربع مباريات محلية بدون فوز، شـعرنا بالذهول والحزن، ال 
أسـتطيع أن أقول أننـا قدمنا أي يشء إيجابي، فقـد خرسنا 0-1“.

وأضـاف: ”لقد صنعنـا الكثري من الفرص أمـام املرمى، ولكن إذا 
لم تهز الشـباك، فلن تحصل عـىل النقاط“.وأتم: ”كدنا نتعادل 
يف نهايـة املباراة عن طريق مانويل نوير الـذي كان قريبا من 
تسـجيل هدفـه األول يف مسـريته، لكـن رافـاي جيكيفيتش 
(حـارس أوجسـبورج) كان أيضـا يف كامـل تركيزه“.وتجمد 
رصيـد بايرن عنـد 12 نقطة يف املركـز الرابع، بعـد أن تلقى 
هزيمتـه األوىل هـذا املوسـم، فيما قفز آوجسـبورج للمركز 

ال11 بوصوله للنقطة التاسعة.

لندن / متابعة الزوراء
ارتقـى توتنهـام إىل الوصافة مؤقتاً 
وحقق فوزاً مثرياً عىل ضيفه ليسرت 
سـيتي بسـتة أهداف مقابل هدفني 
ضمن املرحلـة الثامنة مـن الدوري 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وخرجـت املبـاراة قويـة املسـتوى 
ومثـرية يف أحداثهـا، ففـي الدقيقة 
السادسـة تقدم ليسـرت عـن طريق 
يـوري تيليمانـس مـن ركلـة جزاء 
قبـل أن يتعادل رسيعـاً هاري كاين 

لتوتنهام يف الدقيقة 8.
ووضع إيريك داير أصحاب األرض يف 
املقدمة بعد تسـجيله الهدف الثاني 
مـن رضبـة رأس رائعـة يف الدقيقة 
21 وقبـل نهاية الشـوط األول أدرك 
جيمس ماديسون التعادل لليسرت يف 

الدقيقة 41.
ويف بدايـة الشـوط الثانـي اسـتغل 
األوروغويانـي رودريغـو بنتانكـور 
هفـوة ويلفريد نديدي العب وسـط 
ليسرت وانفرد باملرمى قبل أن يسكن 
الكرة يف الشـباك بثقة محـرزاً ثالث 

أهداف توتنهام يف الدقيقة 47.

ويف الدقيقـة 73 كان الجميـع عـىل 
موعـد مـع هـداف املوسـم املايض 
هيونغ مني سـون الذي دخـل بديالً 
وتمكـن أخـرياً من فـك صيامه عن 
التهديف وسجل أول ثالثة أهداف له 
يف املوسـم دفعة واحـدة، يف الدقائق 

73 و84 و86.
بهـذا الفـوز رفـع توتنهـام رصيده 
إىل 17 نقطـة مرتقيـاً إىل الوصافـة 
مؤقتاً ومتأخراً بفارق األهداف فقط 
خلـف مانشسـرت سـيتي املتصـدر، 
فيما تجمد رصيد ليسـرت عند نقطة 
واحـدة فقط وواصـل الفريق تذيله 
لفرق املسـابقة يف أسوء انطالقة له 

يف الدوري منذ سنوات طويلة..
برشـلونة  واصـل  اسـبانيا،،  ويف 
عروضه القوية يف الدوري اإلسـباني 
بتغلّبـه عـىل ضيفـه إلتـيش املتعّثر 
بثالثية نظيفة يف املرحلة السادسـة 

من منافسات الليغا.
وتناوب عىل تسـجيل أهداف الفريق 
الكاتالونـي كل من البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي (34 و48) والهولندي 

ممفيس ديباي (41).

 16 إىل  رصيـده  البالوغرانـا  ورفـع 
نقطـة يف الصـدارة مؤقًتـا بفـارق 
نقطـة عن ريـال مدريد الـذي واجه 
ديربـي  أتليتيكـو مدريـد يف  جـاره 
العاصمة اإلسبانية يف مباراة انتهت 

فجر اليوم االثنني.
وهو الفوز الخ لربشلونة هذا املوسم 
يف الـدوري اإلسـباني مقابـل تعادل 
وحيد مـع رايو فاليكانـو (0-0) يف 

املرحلة االفتتاحية من الليغا.

وبذلـك تجـاوز الفريـق الكاتالوني 
آثار الهزيمة املخّيبة يف دوري أبطال 
أوروبـا عـىل أرض بايـرن ميونيـخ 
مـن  زادت  والتـي   (2-0) األملانـي 
الضغـوط عـىل فريق املدرب تشـايف 
بالنجـوم والذي  املدّجج  إيرنانديـث 
كان أكثر األندية نشـاًطا يف املريكاتو 

الصيفي.
بدوره واصل ليفاندوفسكي هوايته 
يف تسـجيل األهداف إذ بات يف جرابه 
 6) املحـّيل  الـدوري  يف  أهـداف   8
مباريات) و11 هدًفـا يف 8 مباريات 
خاضها بجميع املسابقات.. وأصبح 
البولنـدي، الـذي سـجّل يف كل مـن 
مبارياتـه الخمس األخرية يف الدوري 
اإلسباني، أول العب يف القرن الحادي 
والعرشيـن يوّقع 8 أهـداف يف أول 6 

مباريات له يف الليغا.
يف املقابـل تكّبـد إلتيش، الـذي عانى 
األمرين بعـد طرد مدافعـه غونزالو 
فريدو (14)، خسـارته الخة مقابل 
تعـادل واحـد ليتجّمد رصيـده عند 
نقطة يتيمة ويقبع يف ذيل الرتتيب..

ويف أملانيـا، ولـم تكـن عـودة مدرب 

إىل  روزه  ماركـو  الجديـد  اليبزيـغ 
بوروسـيا  السـابق  فريقـه  معقـل 
مونشـنغالدباخ جيـدة ألّن فريقـه 
سقط بنتيجة قاسـية قوامها ثالثة 

أهداف نظيفة.
وسجل يوناس هوفمان ثنائية للفائز 
يف الشوط األول قبل أن يضيف الدويل 
الجزائري رامي بنسبعيني الثالث يف 
الدقيقة 53 ليحسـم النتيجة نهائياً 

يف صالح فريقه.
ويف ايطاليا، حقق ساسولو انتصارا 
صعبـا أمام تورينو وتغلب عليه 1 / 
0 ، يف املرحلـة السـابعة من الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
ويف مباراتني يف املرحلة نفسها، حقق 
إمبـويل انتصارا ثمينا خـارج ملعبه 
وتغلـب عىل مضيفـه بولونيا 1 / 0 
كما تغلب سبيزيا عىل سامبدوريا 2 
/ 1 .. وحسم ساسولو املباراة بهدف 
وحيـد سـجله أجوسـتني ألفاريز يف 
الثواني األخرية مـن املباراة، لريتفع 
ساسـولو رصيده إىل تسـع نقاط يف 
املركز العارش ويتجمد رصيد تورينو 

عند عرش نقاط يف املركز التاسع.

كذلـك حسـم إمبـويل املبـاراة أمام 
بولونيـا بهدف وحيد سـجله فيليبو 
باندينيـيل قبل 15 دقيقـة فقط من 

نهايتها.
األول  االنتصـار  إمبـويل  وحقـق 
لـه يف املوسـم بعـد أربعـة تعادالت 
وهزيمتـني، لريفع رصيده إىل سـبع 
نقاط ويقفز إىل املركز الثالث عرش، 
بينما تجمد رصيد بولونيا عند سـت 
نقـاط وتراجـع إىل املركز السـادس 

عرش.
وتغلـب سـبيزيا عىل سـامبدوريا 2 
/ 1 لريفـع األول رصيـده إىل ثماني 
نقاط يف املركز الحادي عرش ويتجمد 
رصيد سـامبدوريا عنـد نقطتني يف 
املركـز التاسـع عرش قبـل األخري..
وتقـدم سـامبدوريا بهدف سـجله 
عبـد الحميـد صابـري يف الدقيقـة 
11 ثـم تعادل سـبيزيا بعدها بثوان 
موريلـو  جيسـون  سـجله  بهـدف 
العب سـامبدوريا بالخطأ يف مرمى 
فريقه..ويف الدقيقة 72، سجل مباال 
نزوال هـدف الفوز لسـبيزيا ليهدي 

الفريق النقاط الثالث.

7الرياضي
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فالنسيا / متابعة الزوراء
أكد النجم األوروجوائي املخرضم، 
مهاجـم  كافانـي،  إدينسـون 
فالنسـيا، عقب أول مشـاركه له 
مع فريقـه الجديـد بانتصار عىل 
سيلتا فيجو (0-3) ضمن الجولة 
سـيظل  أنـه  لليجـا،  السادسـة 

يتذكرها بـ“سعادة كبرية“.
ويف ترصيحـات تليفزيونية عقب 
ملعـب  احتضنـه  الـذي  اللقـاء 
(املسـتايا)، قال: ”لـم نبدأ املباراة 
نستسـلم،  لـم  ولكننـا  جيـدا، 
النهايـة،  يف  النسـق  واكتسـبنا 
املبـاراة  هـذه  أتذكـر  وسـأظل 

بسعادة بالغة“.
كمـا أكد صاحب الــ35 عاما أنه 
ملعايشـة  للغايـة  كان متحمسـا 
أجـواء (املسـتايا) داخـل امللعـب 
بعـد أن شـعر بهـا يف املدرجات يف 
املباريات السـابقة التي شاهدها 

بعد اإلعالن عن انتقاله للفريق.
وقـال يف هـذا الصدد: ”لقـد كان 
شعورا مذهال. اإلحساس بمشاعر 
اللعب يف املسـتايا كان مذهال منذ 
وصـويل إىل هنا، ولكن اإلحسـاس 

من امللعب أمر مختلف تماما“.
كمـا تحـدث النجـم الـدويل عـن 
مدربه اإليطايل جينـارو جاتوزو، 
حيث أشـار الالعب الذي شارك يف 
ظهوره األول ملـدة 71 دقيقة قبل 
أن يخرج ُمسـتبدال، إىل أنه يعرف 
كيف يمنح الحافز للفريق بصفة 
دائمة، كما أن الطاقة التي ينقلها 
لالعبني مهمة للغاية ”ال سـيما يف 

قائمة مليئة بالالعبني الشباب“.
وشدد العب املان يونايتد اإلنجليزي 
سـابقا عىل أن أهم مـا يف املباراة 
هـو ”الفوز، رغم وجـود إمكانية 

ن بشكل مستمر“. للتحسُّ
وتطرق أيضا للحديث حول االتفاق 
مع املنتخب األوروجوائي عىل عدم 
سبتمرب/أيلول  ملعسكر  االنضمام 
الجـاري، من أجل التأقلم بشـكل 

أكرب عىل ناديه الجديد بعد أشـهر 
من االبتعاد عن املالعب.

وأوضـح: ”هـذه األمـور تحـدث 
مـع  محادثـات  هنـاك  أحيانـا. 
املدرب، ومـع الطاقم املسـاعد يف 
املنتخـب، ويجب أن يكـون هناك 
م لألمر. األمور تمت كما يجب  تفهُّ
أن تكون، واآلن يجب الرتكيز فيما 

هو قادم، والعمل بقوة“.

äbÓ‰Ìãÿé@·ö@Û‹«@Úèœb‰æa@›»ìÌ@>Óé@6èì„bfl

á€bi@ãèÌ˛a@7Ëƒ€bi@Û‰ÃnÌ@¿bìm

fibÌá„Ïæbi@êÌÎä@÷b®@Êdìi@›flc@ÒäÜbi

Ò7j◊@ÒÜb»èi@ÏvÓœ@bn‹Óé@Òaäbjfl@ã◊âmc@›√dé@ZÔ„bœb◊

باريس / متابعة الزوراء
استدعى مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، العب وسط 
نادي مرسـيليا جـوردان فرييتو إىل التشـكيلة التي تخوض 
نهاية الشهر الحايل مباراتني يف دوري األمم األوروبية يف كرة 
القدم، بدالً من العب وسـط أسـتون فيـال اإلنكليزي بوبكر 

كامارا املصاب بركبته، حسب ما أعلن االتحاد املحيل.
وهـذه إصابـة جديدة لتشـكيلة ديشـان الذي يفتقـد عدداً 
مـن نجومه عىل غـرار بول بوغبا، نغولو كانتي، كينغسـيل 

كومان، كريم بنزيمة.
وكان ديشـان استدعى كامارا بدالً من أدريان رابيو الذي لم 

يتعاف بشكل كاٍف من اصابة يف ربلة ساقه اليرسى.

@¿@aäbflb◊@Âfl@�̧ ái@ÏnÌ7œ
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مانشسرت / متابعة الزوراء
أفـاد تقرير صحفي إنجليزي بأن مانشسـرت يونايتد مـا زال مهتًما بضم البلجيكي 
يوري تيليمانس، العب وسـط ليسرت سـيتي.وينتهي تعاقد تيليمانس مع الثعالب، 
بنهاية املوسم الجاري، ويحق له التوقيع ألي ناٍد آخر، يف يناير/كانون الثاني املقبل.
وارتبط اسـم تيليمانـس، باالنتقال ألكثر مـن ناٍد يف املريكاتـو الصيفي املايض، من 
بينهـا مانشسـرت يونايتد وآرسنال.وبحسـب صحيفـة ”ذا صـن“ الربيطانية، فإن 
املدرب الهولندي إريك تني هاج، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، طالب بضم 3 العبني 
لتدعيم الفريق يف يناير/كانـون الثاني املقبل.وأضافت الصحيفة، أن تني هاج طلب 
إحضار ظهري والعب وسط مبدع ومهاجم، مشرية يف الوقت ذاته، إىل أن العب الوسط 
املقصـود هـو تيليمانس.ومن املحتمل أن يرحب ليسـرت سـيتي ببيـع تيليمانس يف 

املريكاتو الشتوي، لتفادي رحيله مجاًنا يف نهاية املوسم.

aÏuÎäÎc@¿@ÚÓˆb‰rnéa@Òçˆbu@áó±@Ü7–€bœ
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برشلونة / متابعة الزوراء
كال تشـايف هرينانديز املدير الفني لربشـلونة، املديح لالعب الشـاب أليخاندرو بالدي عقب الفوز عىل إلتيش بنتيجة (0-3)، ضمن 

منافسات الجولة السادسة من الليجا، عىل ملعب ”سبوتيفاي كامب نو“.وقال تشايف، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة ”آس“ عقب 
املبـاراة: ”بالـدي تفوق عىل الطرف بصناعة هدفني، وولد الخطورة يف الهجوم، ولديه حالـة بدنية مميزة، ونملك 3 العبني مميزين يف 

مركز الظهري األيرس“.وأكمل: ”نحن فريق كبري جًدا، والجميع يعمل ويتدرب جيًدا، ونمر بسـنة غري نمطية وتقويم مضغوط، ونحتاج 
للجميع، وبعيدا عمن يلعبون، فالفريق عىل قدر املسؤولية“.وأضاف: ”لدينا أفكار واضحة جًدا للعب، ونريد السيطرة عىل الكرة، وأعتقد 

أن الفريـق تحسـن منذ وصولنا، وحان الوقت ملواصلة العمل ككتلة واحـدة وعائلة“.وواصل: ”جميع الالعبني الـ25 جاهزون ألي مباراة، 
واليـوم أدى الالعبون الكثري مـن األدوار الدفاعية الفردية“.واعترب املدرب أن لعب إلتيش منقوصا بدايـة من الدقيقة 14 عقب طرد جونثالو 

فريدو غري املباراة.ورصح: ”صار اللعب تموضعيا بعد الطرد، بلمستني أو ثالثة. صارت األمور أسهل بعد الطرد“.
وأثنـى تشـايف عـىل األداء الذي قدمه بيدري يف املباراة حيث قـال: ”إنه العب بارز ألنه يفعل أمورا كثرية طيبة، ومـع إمكانياته يمكن مقارنته 

بأفضل العبي خط الوسط الذين مروا عىل هذا الفريق“.وبخصوص مباراة ديربي العاصمة وإمكانية تصدر البارسا للمسابقة حال تعثر ريال 
مدريد أمام أتلتيكو قال: ”تصدر املسابقة قبل التوقف الدويل أمر جيد، لكنه ليس شيئا محوريا“. وبهذا االنتصار يقفز برشلونة لصدارة ترتيب 

الليجا بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتيش عند نقطة وحيدة يف املركز األخري.

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
توقع إيدين تريزيتش، املدير الفني لبوروسـيا دورتموند، أال يمتد غياب قائد 

الفريق ماركو رويس لعدة أشهر، بعد تعرضه لإلصابة.
وقال تريزيتش لشبكة ”سكاي“ عقب الفوز عىل شالكه 1 /صفر بالدوري 
األملانـي: ”يبدو أنـه تعرض إلصابـة يف األربطة، ال نعرف إىل متى سـيغيب، 

علينا أن ننتظر لحني إجراء فحوصات أكثر تفصيال“.
ولدى سـؤاله عما إذا كان رويس سيغيب بني 6 و8 أسابيع ، قال تريزيتش: 
”ال ، ال نعتقـد أنه األمر سيسـتمر لهذه املدة“.وتشـري ترصيحات تريزيتش 
إىل إمكانيـة لحاق رويس بمشـوار املنتخب األملانـي يف مونديال قطر أواخر 
العـام الجاري.ورضب األملاني الدويل رويـس البالغ من العمر33 عاما بيديه 
عىل وجهه بسـبب شدة األلم، وبعد محاولة لعالجه استمرت ملدة طويلة تم 

إخراجه عىل نقالة من امللعب يف الدقيقة 30 من املباراة أمام شالكه.

وبـات مـن املحتمل بشـدة أن يغيب رويس عن املشـاركة مـع املنتخب 
األملاني يف مباراتي دوري األمم األوروبية أمام كل من املجر وأمام 

إنجلرتا يف 23 و26 من الشـهر الجاري عىل الرتتيب.يشار 
إىل أن قائـد دورتموند عانى كثريا يف الفرتة املاضية 

مـن إصابات خطـرية حرمته مـن الكثري من 
املشـاركات حتى مع املنتخب األملاني أيضا.

وكان رويـس تخلـف ألسـباب بدنية عن 
املشـاركة مع املنتخب األملاني يف بطولة 
كأس العالـم عـام 2014 وبطولة كأس 
األمـم األوروبيـة عـام 2016 وكذلـك 
بطولـة يورو 2020 التي أقيمت يف عام 

.2021
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باريس/متابعة الزوراء:

بـني عامـي ٢٠٠٥ و٢٠١٥، كانت نسـبة 

النسـاء بني خـرباء األخبار عىل مسـتوى 

العالـم أقّل مـن ٢٠٪، بحسـب تقرير من 

عـام ٢٠٢٠ حول غيـاب وجهـات النظر 

النسائية يف األخبار.

وقـد أفاد التقرير بأّن «عدد مرات اقتباس 

ترصيحات الرجال يف األخبار عرب اإلنرتنت 

يبلـغ الضعف مقارنًة بالنسـاء يف اململكة 

املتحـدة، وثالثة أضعاف يف جنوب أفريقيا 

والواليـات املتحـدة، وأربعـة أضعـاف يف 

كينيا، وخمسة أضعاف يف نيجرييا، وستة 

أضعاف يف الهند».

مـن جانبهـا، قالت كاتبـة التقريـر لوبا 

كاسوفا إّن تشبُّع املصادر الذكورية يرجع 

إىل اختالل التوازن بني الجنسني يف املشهد 

اإلعالمـي، «فاألخبـار ينتجهـا الرجال يف 

األسـاس، وتغطي عدًدا أكـرب من الرجال 

ويستهلكها املزيد من الرجال».

ويف عـام ٢٠١٦، بـدأ روس أتكينـز، مذيع 

األخبار لدى بي بي يس، يف العصف الذهني 

 Outside Source مع زمالئه مـن برنامج

حـول كيفيـة تغيـري الروايـة السـائدة. 

وإلعـادة توجيـه التغري الثقايف وتحسـني 

إنتـاج املحتوى لـدى «بي بـي يس»، حّدد 

أتكينـز وفريقـه ثالثـة أهداف رئيسـية. 

وأوضح قائًال: «أردت الحصول عىل بيانات 

أفضل حول تمثيل املـرأة فيما نقدمه من 

صحافـة ومحتوى؛ وأن استكشـف تأثري 

تضمـني التمثيـل يف تفكرينـا وعملياتنـا 

التحريريـة واإلنتاجية اليومية. كما أردت 

إثبات أّن التمثيل العادل ليس هدًفا نتطلع 

إليه فحسـب، بل إّنه هدف يمكن تحقيقه 

بشكل مستمر».

وقـد أّدت هذه األهداف إىل إطالق مرشوع 

٥٠:٥٠. ويف البداية، كانت نسـبة النسـاء 

بـني املسـاهمني يف «بي بـي يس» أقل من 

٤٠٪. ولكـن يف غضـون أربعة أشـهر من 

بـدء املـرشوع، ارتفعت النسـبة ووصلت 

إىل ٥٠٪ اآلن.مـن جهتها، قالـت هيويتي 

هيليسياليس، التي تقود الخدمة الداخلية 

يف املـرشوع، إّن «[أتكينـز وفريقه] كانوا 

يفكرون يف عدد النسـاء يف الربامج املُذاعة 

عـىل الهـواء يف اليـوم السـابق، ولكن لم 

يسـتطع أحد أن يتذكر الرقـم، لذا بدأوا يف 

تسـجيل العدد. وهذا التسجيل يف حد ذاته 

يعني أن الناس يفكـرون يف املوضوع، ثم 

يصبحون أكثر إبداًعـا ويبذلون املزيد من 

الجهـد لوضـع مجموعة أشـخاص أكثر 

تنوًعـا يف الربامج املُذاعة عىل الهواء، وذلك 

لجعل تغطيتنا اإلخبارية شـاملة للجميع 

هـو   ٥٠:٥٠ املسـتطاع».مرشوع  بقـدر 

عبـارة عن نظـام ذاتي املراقبـة ومصّمم 

ليالئم تدفقات العمل الحالية، وهو مبني 

عىل ثالثة مبادئ أساسية: جمع البيانات 

وقيـاس مـا تتحكـم فيـه والرتكيـز عىل 

الجودة.عند جمع البيانات، يبدأ الباحثون 

بمراقبة محتوى «بي بي يس» واستخدامه 

لتضمني األصوات األكثـر تنوًعا يف تغطية 

املؤسسـة. ويف هذا الصدد، قالـت إفيولوا 

إّن  املبـادرة،  لـدى  الباحثـة  أديديـران، 

«البيانـات تـؤدي دوًرا مهًمـا يف تحقيـق 

أهدافنا. فـكل فريق مشـارك يف املرشوع 

يحسب عدد األشخاص الذين يظهرون يف 

برامجه. كم عدد الرجال أو النسـاء الذين 

نسـتضيفهم ملناقشـة قضايا السـاعة؟ 

ويسـاعدنا ذلك يف إنشـاء قاعـدة بيانات 

للمسـاهمني، نضيـف إليهـا األشـخاص 

ونشاركها مع فريق األخبار حتى يتمكنوا 

مـن التواصل مـع مجموعـة متنوعة من 

الخرباء».كمـا يبحث الفريـق عن الخرباء 

مـن جميع أنحـاء العالـم والذيـن لديهم 

درايـة بتقنيات إجراء املقابالت يف «بي بي 

يس» ويمكنهـم تقديم نظـرة ثاقبة حول 

هيليسياليس  الناشئة.وأوضحت  القضايا 

أّن «هنـاك العديـد مـن الخبـريات حـول 

العالم، ولكن أغلبهـن ال يحظى باالنتباه 

وندعوهـن  عنهـن  نبحـث  لـذا  الـكايف. 

لحضـور ‘األيـام املفتوحـة’ شـخصًيا أو 

افرتاضًيـا، حيث يلتقـني بمحرري بي بي 

يس ومنتجيهـا وأعضـاء الفـرق التقنية، 

وذلك لـرشح عملية إجـراء املقابالت لدى 

الشبكة».ويف قاعدة بيانات «بي بي يس»، 

ال يسـّجل الفريق إّال أسـماء املسـاهمني 

والخـرباء. أّمـا اآلخريـن الذين يشـكلون 

جزًءا مهًما من قصص األخبار اليومية – 

مثل السياسيني أو شهود العيان – فال يتم 

احتسابهم. وهكذا تتكون قاعدة البيانات 

مـن املراسـلني واملحللـني واألكاديميـني 

والخـرباء وغريهم مّمن تشـملهم تغطية 

«بي بي يس».

وأضافت هيليسياليس أّنه «ال يوجد تنازل 

عـن الجودة. فعـادة مـا نلجـأ إىل أفضل 

املساهمني، بغض النظر عن تأثري ذلك عىل 

أرقـام املرشوع، إذ نضع التميُّز التحريري 

يف قمة أولوياتنـا. كما أّن مرشوع ٥٠:٥٠ 

يهـدف إىل مسـاعدة صنـاع املحتوى عىل 

اكتشاف أصوات جديدة لتعكس الجماهري 

التي يخدمونها بشكل أفضل».لقد توّسع 

املـرشوع متجـاوًزا غرفة األخبـار يف «بي 

بـي يس»، ووصـل إىل شـبكة عامليـة من 

املنظمـات الرشيكة التي تطبق منهجيته. 

وارتفـع عـدد الـرشكاء، من مؤسسـات 

إعالمية عامة وخاصة وأوساط أكاديمية، 

ليصل إىل ١٤٥ منظمة يف ٣٠ دولة. وبعض 

 Deutsche Welle هذه املنظمات تشـمل

وNDR.وهـذا العـام، نـرش أكثـر من ٧٠ 

عضـوًا بشـبكة رشكاء مـرشوع ٥٠:٥٠ 

بياناتهـم إىل جانـب بـي بـي يس إلظهار 

التقـدم الـذي أحـرزوه يف تمثيـل املرأة يف 

مختلف أنواع املحتـوى والصناعات. ومن 

بـني املنظمات التـي كان عـدد الخبريات 

لديها أقـل من ٥٠٪ عندما بـدأت يف رصد 

البيانات، شـهدت ٧٣٪ تحسًنا يف التوازن 

بني الجنسـني يف املحتـوى الـذي تقدمه.

وبحسـب أديديران، فإّن «هؤالء الخبريات 

يتمتعن باملعرفة الكافية إلضافة املزيد من 

املسـاهمات املفيدة إىل املحتوى اإلعالمي، 

ولكن ألنهـن ال يحظني باالنتبـاه الكايف، 

فإننا دائًما ما نسـتضيف نفس املجموعة 

مـن األشـخاص يف جميـع برامجنـا. أّما 

مـرشوع ٥٠:٥٠، فقـد مكننا مـن جذب 

األصـوات الجديـدة. إًذا فـكل مـا يتطلبه 

األمر هـو الوصول إىل األصـوات الجديدة، 

وخاصة أصوات النسـاء، واسـتضافتهن 

إىل وجهات نظرهن».وتخطط  واالستماع 

«بـي بي يس» اآلن إىل التوّسـع يف املرشوع 

من خـالل تجربة رصد التنوع االجتماعي 

واالقتصـادي وتطبيقـه يف وقت الحق من 

هذا العـام، وذلـك اسـتناًدا إىل إطار عمل 

٥٠:٥٠، إىل جانـب هـدف تحقيـق نسـبة 

٢٥٪ بـني املوظفـني الذين ينحـدرون من 

خلفيـة أقـل اجتماعًيـا واقتصادًيا.مـن 

جهته، قال ليـكان أوتوفودونرين، الخبري 

يف مجـال التطوير اإلعالمـي، إّن املبادرات 

مثـل مـرشوع ٥٠:٥٠ من «بـي بي يس» 

أساسـية لتحقيق التوازن بني الجنسـني 

يف التقارير اإلعالميـة. وأضاف أّنها «نهج 

بالثنـاء  وجديـر  مقصـود  اسـرتاتيجي 

لضمـان فرصـة عادلة لتضمـني أصوات 

النسـاء يف التقارير اإلعالميـة. فمن دون 

مثل هذا النهج الواعي، لن تتحقق الدعوة 

التقاريـر  يف  النسـاء  أصـوات  زيـادة  إىل 

اإلعالمية. ولكن عندما تكون هناك قاعدة 

بيانـات للخبريات، فلن يكـون هناك عذر 

لعدم وجود نسـاء للتحدث إليهن حول أي 

موضوع «.  

(عن/شبكة الصحفيني الدوليني )    

تونس/متابعة الزوراء:
قالت أوساط سياسية تونسية إن املرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس قيس سعيد ملواجهة الشائعات التي 
تمّس من أمن تونس ومن أعراض الناس ال يستهدف حرية الرأي واإلعالم، وألجل ذلك فهو يحتاج إىل تجاوب 
مـع هذه الخطوة من اإلعالم العام والخاص الـذي تّرضر من تحويل مواقع التواصل إىل فضاء للمعلومات 
املفربكة والشائعات السياسية التي ال تراعي أّي ضوابط أو أخالق.وأضافت األوساط السياسية التونسية 
أن مثل هذا التجاوب سـيقطع الطريق عىل اإلشـاعات واألقاويل ويجّنب الدولة مـن إحراج الظهور كمن 
يكمم األفواه يف وقت تسـعى فيه لتنقية املناخ من الفوىض التي كانت سـائدة يف املايض، والتي رضبت كل 
القيم واألخالق، وكان اإلعالم أكثر مترضر منها، حيث وجد نفسـه يالحق اإلشاعات التي فرضت عليه إما 
االنخراط فيها أو الظهور بمظهر اإلعالم الهاميش غري املواكب.وشددت هذه األوساط عىل أنه بقطع النظر 
عن موقف وسـائل اإلعالم من قيس سـعيد وسياسـاته، فإن سـعيه لتنظيم ما ينرش عىل مواقع التواصل 
املختلفة يخدم مصلحتها قبل أّي قطاع آخر، ويفتح أمامها الطريق إلعادة بناء عالقة جديدة مع الجمهور 
عـىل قاعدة املصداقية والنزاهة ومخاطبة العقل بدال مما كان سـائدا من نرش أخبار ووثائق وتسـجيالت 
مفربكة ومـزورة بعضها طال الحياة الخاصة لإلعالميني، فضال عن السياسـيني ومختلف الفاعلني.ومن 
شـأن املرسـوم الجديد الذي يسـعى ملطاردة اإلشـاعات عىل مسـتويات كثرية أن يضع العبء األكرب عىل 
أجهـزة الدولة التي سـتكون مطالبة بكشـف املعطيات وتقديمها يف بيانات صحفيـة تقطع طريق اللغط 
بشأن توقيف املتهمني بخرق املرسوم وهتك أعراض الناس، ومنع التوظيف السيايس لحرب مفتوحة عىل 
اإلشـاعات التي يتجاوز رضرها الرئيس قيس سـعيد ومحيطه إىل املس بأمن البالد واسـتقرارها.وأصدر 
الرئيس التونيس الجمعة مرسـوما يفرض عقوبة بالسـجن خمس سـنوات وغرامة مالية كبرية عىل كل 
شـخص ينرش ”أخبارا كاذبة“ أو ”إشـاعات“ عرب اإلنرتنت.وينّص املرسوم املنشـور يف الجريدة الرسمية 
عـىل عقوبة بالسـجن ملدة خمس سـنوات وغرامة قدرهـا 50 ألف دينار تونـيس (15500 يورو) بحق أّي 
شـخص ”يستخدم عمدا شـبكات االتصال وأنظمة املعلومات إلنتاج أو ترويج أو نرش أو إرسال معلومات 
كاذبة أو شـائعات كاذبة“.ويستهدف املرسوم األشخاص الذين ُيقِدمون عىل تلك األفعال ”بهدف االعتداء 
عـىل اآلخريـن أو اإلرضار باألمـن العام أو بـث الذعر“ بني املواطنني. وبحسـب املرسـوم، تصبح العقوبة 
”مضاعفـة“ يف حـال كان املُسـتهَدف موظفا عاما.وانتقد ناشـطون عـىل اإلنرتنت املرسـوم فور نرشه، 
معتربين أن السـلطات قد تسـتخدمه لتكميم اإلعالم أو إسـكات املعارضني، لكن نشطاء آخرين أكدوا أن 
مثل هذا املرسوم كان مطلبا للكثري من السياسيني واإلعالميني ورجال األعمال واملوظفني واملواطنني خالل 
السـنوات املاضية بسبب التجاوزات الكثرية عىل مواقع التواصل، والتي عجز القضاء عن مواجهتها بحزم 
تام بسـبب غياب النصوص التي تعالج القضايا املرفوعة.وقالت نائبة نقيب الصحفيني التونسـيني أمرية 
محمد ”إن املرسوم الجديد ينسف حرية التعبري خاصة عندما يتم استعمال عبارات فضفاضة وظفها بن 
عيل لتكميم األفواه وسجن املعارضني واالعتداء عىل حرية الصحافة“.لكن املحلل السيايس التونيس باسل 
الرتجمـان اعترب أن القرار يهدف إىل ”مواجهة الشـائعات التي انترشت عـرب منصات التواصل االجتماعي 
خالل عرش سـنوات“، وأن هذه املنصات ”تحولت إىل وسـيلة لنرش الكذب وهتك األعراض وتشـويه سمعة 

الناس يف كافة املجاالت“.

بغداد / نينا :
 اسـتضاف مكتب يونسـكو العـراق اعمال املؤتمـر االقليمي لتحديث خطـة عمل األمم املتحدة لسـالمة 
الصحفيني ومكافحة اإلفالت من العقاب UNAP، بحضور ممثل مجلس القضاء األعىل يف العراق بالتزامن 
مـع الذكـرى العارشة إلطالقها.وقّدم ممثل مجلس القضاء األعىل القايض، حاتم جبار عودة ، يف الجلسـة 
الخاصة بسالمة الصحفيني، عرضا تفصيليا عن إجراءات السلطة القضائية يف سياق عمل اللجنة الوطنية 
لحماية الصحفيني التي طورتها يونسكو العراق عام 2016.ويف هذا املؤتمر اإلقليمي للدول العربية وشمال 
إفريقيـا، قّدم العراق نموذجه الخاص بالسـالمة ومكافحة اإلفالت من العقـاب ضمن أربعة بلدان قدمت 
نماذجها لضمان سالمة الصحفيني ووضع حد لإلفالت من العقاب، كما سلط الضوء عىل جوانب الحماية 
واألمـان للصحفيني من وجهة نظر السـلطات الحكومية كوكاالت إنفاذ القانـون والجهاز القضائي.وقد 
أسـهم املشاركون من العراق من الصحفيني والناشـطني يف الدفاع عن حقوق االنسان يف عرض مجموعة 
متنوعـة من املخاطر والصعوبات التـي يواجهونها والتي قد ال تغطيها خطة العمـل التي اعتمدتها األمم 
املتحـدة قبـل عرش سـنوات.وتحدث ممثل مجلس القضاء االعـىل عن الوحدة الخاصـة بالجرائم املرتكبة 
ضد الصحفيني ”منصة االبالغ الرقمية للصحفيات، الخطوط السـاخنة لحماية الصحفيني، قرار مجلس 
القضـاء األعـىل بتكليف 22 قاضياً يف محاكم االسـتئناف بالنظـر يف القضايا ، ومنـع اعتقال الصحفيني 
ألسـباب تتعلق بأجور البث واالرسـال او تراخيص العمل للمؤسسات االعالمية“، مثمنا مساهمة منظمة 
اليونسـكو ودورهـا يف دعم هذه اإلنجـازات من خالل اآلليـة الوطنية العراقية لسـالمة الصحفيني والتي 
أنشـأها مكتب اليونسـكو يف العراق عام 2018.يشـار إىل أن القضاء العراقي يشـارك ألول مرة يف تحديث 
”مؤرشات السالمة ومؤرشات اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني“، ويأتي هذا املؤتمر 
بعد املشاورات اإلقليمية التي جرت منتصف شهر ايار املايض يف الرباط برعاية اليونسكو وحرضها ممثل 
عن السـلطة القضائيـة يف العراق.وكانت ، هيئة اإلعـالم واالتصاالت ووزارة الداخليـة ونقابة الصحفيني 
العراقيني ،ضمن املؤسسـات الحكومية التي شـاركت يف املناقشـات وسـاهمت يف تقديـم رؤاها لتحديث 
املؤرشات العاملية لسالمة الصحفيني ومكافحة اإلفالت من العقاب. الجدير بالذكر ان هذا النشاط يأتي يف 
سـياق مجموعة من مشاريع اليونسكو كمرشوع كرس حاجز الصمت املمول من قبل السفارة الهولندية 

يف العراق، وبرنامج املانحني املتعدد MDP لدعم حرية التعبري وسالمة الصحفيني.

الحلة/نينا:

نجـا مراسـال قناتـي البغداديـة 

والرابعـة ”زين العابدين الشـبيل 

وزيـد الشـهيبب“ مـن محاولـة 

مركـز  الحلـة  جنـوب  اغتيـال 

محافظة بابل.

وقـال مديـر اعـالم رشطـة بابل 

 “: الحسـيني  عـادل  العميـد 

كانـوا  مجهولـني  مسـلحني  ان 

يسـتقلون دراجـة ناريـة اطلقوا 

يسـتقلها  عجلـة  عـىل  النـار 

بالقـرب مـن قضـاء  املراسـالن 

الهاشمية جنوب الحلة، فأصابوا 

العجلة بأرضار مادية دون اصابة 

املراسلني ”.

واضاف :“ ان الرشطة بدأت حملة 

بحث عن املنفذين ”.

هـذا وقـد أدان مكتـب املفوضية 

العليا املسـتقلة لحقوق اإلنسـان 

يف بابل اسـتهداف مراسيل قناتي 

قبـل  مـن  والرابعـة  البغداديـة 

أرضار  إىل  أدى  ممـا  مسـلحني 

بالعجلـة التي كانوا يسـتقلونها 

الهاشـمية  قضـاء  طريـق  عـىل 

جنوب الحلة.

مديـر  العطـار،  احمـد  وقـال 

العليـا  املفوضيـة  “ان  املكتـب: 

لحقـوق االنسـان / مكتـب بابل 

تديـن محاوالت العنـف واالغتيال 

التـي يتعـرض لهـا الصحفيـون 

واالعالميـون يف محافظـة بابـل 

خالل الفرتة الحالية، حيث تعرض 

املراسـلون ”ذو الفقار الخفاجي 

و زيـد الشـهيب و زين الشـبيل“ 

اىل عمليات اطـالق رصاص وهذا 

مؤرش خطري عـىل تصاعد العنف 

ضد الصحفيني يف املحافظة“.

السـلطات  ندعـو  واضـاف: 

القضائية والقوات االمنية اىل بذل 

الجهـود ملعرفـة الفاعلني بأرسع 

وقت كون هذه العمليات تمثل احد 

اسـاليب تقييد حرية التعبري عن 

الرأي وتكميم األفـواه لالعالميني 

الذين يعملون بجد لنقل الحقيقة 

وتسـليط الضوء عىل السلبيات يف 

املجتمع واالنتهاكات التي يتعرض 

لها املواطنون يف محافظة بابل ”.

نيوم/متابعة الزوراء:
اإلعالميـة  نيـوم  قريـة  افتتـاح  يعتـرب   
وأسـتوديوهات بْجَدة الصحراوية خطوة 
مهمة يف طريق تحّول السعودية إىل مركز 
إقليمـي رائد يف صناعـة اإلنتاج اإلعالمي؛ 
وذلـك باعتبـار أن  الصناعـات اإلعالمية 
واإلبداعية تقود النمو وُتحفزّه، كما تقود 
زمام القـوة يف االقتصـادات واملجتمعات 

التقدمية يف العالم.
و أعلنـت نيـوم خـالل هذا األسـبوع عن 
االفتتاح الرسـمي لقرية نيـوم اإلعالمية 
الصحراويـة،  بْجـَدة  وأسـتوديوهات 
اللتني تحتويان عىل أكرب األسـتوديوهات 
الصوتيـة ومرافق دعـم إنتـاج األفالم يف 

اململكة.
اإلعالميـة  نيـوم  قريـة  وشـهدت 
وأسـتوديوهات َبْجَدة الصحراوية تشغيل 
ثالثة أسـتوديوهات صوتية تلبية للطلب 
من اإلنتـاج اإلقليمي والـدويل عىل مرافق 
األفـالم املميـزة، حيـث قّدمـت يف فـرتة 
التشـغيل التجريبي خالل األشـهر الـ18 
املاضية دعماً لنحـو 25 إنتاجاً تلفزيونياً 
وسـينمائياً. كما يجري العمل حالياً عىل 
صوتيـة  أسـتوديوهات  سـبعة  تجهيـز 
جديـدة، بتقنيات عالية، لتكون جاهزة يف 

الربع األول من 2023.
وقال مدير قطاع اإلنتاج اإلعالمي والرتفيه 
والثقافـة يف نيـوم وايـن بـورغ ”تمتلـك 
نيوم حالياً أوىل األسـتوديوهات الصوتية 
البنيـة  اململكـة، وتدعمهـا  املتطـورة يف 
التحتيـة املتطـورة، وفرق عمـل متمكنة 
بخـربات عامليـة وبيئـة أعمـال مزدهرة 
تتسم بسـهولة ممارسـة األعمال، وهي 

خطوة مهمـة لنصبح مركزاً إقليمياً رائداً 
يف صناعة اإلنتاج اإلعالمي وتوفري تجربة 
إنتاج سلسـة تؤكـد قدراتنـا وإمكانياتنا 
لدعم هذه الصناعة“. وأوضح بورغ ”يعد 
هـذا إنجاًزا مهّما يف تحقيق هدفنا املتمّثل 
يف أن نصبـح مركـزًا لصناعـة اإلعـالم يف 

املنطقة“.
ويعد تطوير صناعة اإلعالم إحدى النقاط 
املحوريـة يف خطة رؤية اململكـة العربية 
السـعودية 2030. وأشار بورغ إىل ”الدور 
الحيوي“ الذي يلعبه قطاع اإلعالم يف خلق 
فرص العمل واالبتـكار. ومع ذلك قال إن 
”صناعـة اإلعـالم يف الرشق األوسـط لها 
تاريـخ مـن التـرشذم“، حيـث ”ال تصل 
املنطقـة إىل املكان الذي ينبغـي أن نكون 
فيـه“. وأكد أن ذلك يعـود جزئّيا ”إىل هذه 
الطبيعـة املجزأة التي مـرت بها الصناعة 
عـىل مـدى العقـود القليلة املاضيـة، إنه 
االفتقـار إىل نقطـة محوريـة للصناعـة 

واملمارسات“.
ويعترب بـورغ أن ”مجـال اإلعالم رشيان 
الحيـاة النابض يف عرصنـا الحديث، نرى 
أن الصناعـات اإلعالميـة واإلبداعية تقود 
النمـو وُتحفـزّه، وتقـود زمـام القـوة يف 
يف  التقدميـة  واملجتمعـات  االقتصـادات 
العالم بفضل مسـاهمتها يف الناتج املحيل 
اإلجمايل. أضـف إىل ذلك مكانتها املهمة يف 
نرش املعرفة وتطوير هذا املجال عرب اإلبداع 
واالبتـكار وإنشـاء منصـات ُتحكـى من 
خاللها قصص ستسـهم الحقاً يف تشكيل 

الهوية الثقافية للفرد واملجتمع“.
حاليـاً  اإلعالميـة  نيـوم  قريـة  وتضـم 
أستوديو صوتّيا نموذجيا بمساحة 2400 

مرت مربع، وهو متاح لإلنتاج، مع مرافق 
تتضمـن غـرف مكيـاج وغرفـا خرضاء 
ومكاتـب إنتاج. ويجري العمـل عىل بناء 
ثالثـة أسـتوديوهات أخـرى، بينما تضم 
أسـتوديوهات َبْجـَدة الصحراويـة حالياً 
أسـتوديوهني صوتيـني عـىل شـكل قبة، 
وتبلغ مسـاحتهما 3000 مرت مربع، وتم 
تشغيلهما فعلياً، ومن املقرر أيضاً تشغيل 
أربعة أسـتوديوهات جديدة بحلول نهاية 

عام 2022.
وسـتكون هـذه األسـتوديوهات موطنـاً 
ملرافـق اإلنتاج ذات املسـتوى العاملي، بما 
يف ذلـك مكاتب اإلنتـاج الثابتـة ومخازن 
واملالبـس  واإلكسسـوارات  الديكـورات 
ومرافـق املؤثـرات السـمعية والصوتيـة 
كافة، باإلضافـة إىل الكامـريات ومعدات 

للحمولـة  الـدرون  وطائـرات  اإلضـاءة 
الثقيلـة، والرافعـات واملصاعـد وغريهـا 
يف  املتوفـرة  الرئيسـية  التجهيـزات  مـن 
املوقعـني. كما سـيتم توفـري 350 وحدة 
سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة 
مريحة وسلسـة للممثلني وطواقم العمل 
يف مواقـع التصوير.وبالتزامن مع اكتمال 
تجهيز األسـتوديوهات الصوتية ومرافق 
اإلنتاج شـكلت نيوم فريق إنتاج دويل من 
ذوي الخـربات الطويلة، لتلبية احتياجات 
ومتطلبات املنتجني وطواقم العمل وتوفري 
تجربـة إنتـاج سلسـة وفعالـة ومجدية 
اقتصادياً.ومدينـة نيوم التـي أعلن عنها 
للمـرة األوىل يف عام 2017 مسـتوحاة من 
أجواء أفـالم الخيال العلمـي، حيث تضم 

سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.
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  د. وليد جاسم الزبيدي
املقدمـة: ال أتِقـُن فنـوَن الناقـِد املحرتِف يف 
وضـع ديباجٍة أوليـٍة يف مدرسـٍة أو ظاهرٍة 
يعتمُدها هـذا العلُم الذي يرتقـي بالّنص أو 
املُنجـز، أو يزيـُح عنُه ضبابيًة مـا، وال أحّب 
اسـتخداَم املصطلحاِت التي أغلبها أجنبية، 
أو معرّبة، يتمشدُق بها البعُض، بل ال ُتكتب، 

أو ُتنطُق أحياناً يف صورِتها الصحيحة.
 لذلَك، أقرأ الّنـصَّ بصورِه املختلفِة بقراءتي 
املتواضعـِة وأضعـُه عـىل الورق حسـَب ما 
أفهـم وحسـبما وصلنـي سـلباً أو إيجابـاً، 
لكّنـي و-للحّق والحقيقة- الّسـلب ال أكتُب 
فيـه، بقدرما أتعلـُم منُه وأسـتفيد . وهكذا 
وجدتنـي مـع روايـة (بـني حياتـني) نتاج 
ناقدٍة، وناقدٍة ذرائعيٍة، فكتابُة الّنص شـعراً 
أو نثـراً، أو رسداً، من قبل شـاعر أو سـارد، 
صورة من صـور األدب، تجد صـورًة أخرى 
من نتـاج لناقد، والناقد البـّد أن نجد بل هو 
يجـد يف كتابته الشـعرية أو الرسدية منحى 
آخـر يسـري يف اتجاه للمتلقي الـذي يضع يف 
ذهنه أسئلة عّدة، منها.. هل الناقُد سيتفوق 
يف كتابته الشـعرية أو الرسدية؟ عىل الكاتب 
أو الشـاعر، الذي ال يمتلك أدوات ومقوّمات 
النقـد..؟ وهل سـيكتُب الناقد بـروح الناقد 
املتفحـص الـذي يضع الكلمـة تحت مجهر 
أّنـُه  أم  ومصطلحاتـه؟  ومدارسـه  أدواتـه 
سيكتُب بإحسـاِس كاتٍب أو شاعر..؟ وهذا 

ما سنتعرف عليه بعد قراءة املنجز .
الروايـة وفصولها/ تبدأ الروايـة بالعنوان( 
بـني حياتني) ثم اإلهـداء فاملقدمـة، وتليها 
فصـوٌل، تـم تقسـيمها اىل واحـٍد وعرشين 
فصالً. ولـكل فصٍل عنوان، يمّثُل مرحلًة من 
مراحل الرتاكم يف الرسد أو املحكي ليتصاعد 
البناء الدرامي. عدد صفحات الرواية (224) 

صفحة. 
القـراءة: بعد أن تقرأ الروايـة، قراءًة متأنيًة 
متدبـرًة، تظـّل حاملـاً تـارًة وحائـراً تـارًة 
أخرى، تتلبّسـَك هذه الـ (غالية) التي تفتح 

لك نوافـذ حياتهـا الخاصـة والعامـة وكل 
تفاصيل يومياتهـا، وصفحات من عذاباتها 
ومـا تعانيه، ومـا تفّكر بـه. تضعنا وتربط 
هواجسنا بدءاً من العنوان الذي تتناسل منه 
كل الخيـوط التي تربط وترتبط به األحداث، 
يف حيواٍت مختلفة متصارعة وليسـت حياة 

واحدة. 
    نظّل مع قارئٍة، سـبقْت أقرانها وتسابقت 
مـع ذاتهـا، لتجـَد عقلها وفكرهـا أكرب من 
حجمهـا وعمرهـا واملرحلة الدراسـية التي 
التفاتـٍة لهـذا املكنـون  تـدرس فيهـا. ويف 
والخزيـن، تقرتُح علينـا (الروائية) وُتقنُعنا 
بوجود شـخص أو (صديـق خيايل/عصام) 
يرافق بطلـة الروايـة (غالية)منـذ الّصغر، 
تناقُشـُه وتتحـاوُر معه، ُيرشـُدها ويقرتُح 
عليها، وتظل معه ومع هذا الّظل (الضمري) 
يف رسـائل ومواعيد. بعدها تكتشف (غالية) 
الطبيبـة املثقفـة، التـي تزوجـت  وكانـت 
حياتهـا مع زوجها جحيماً، وورثت طفلتها 
(نـور) صديقاً خياليـاً، كالذي كان مع أمها 
(عصام). األحداث تتسابق ونتابعها بشغف 

لنعـرف التـايل. فتأخذنـا الروائيـة( بصوت 
غالية) لتفتَح لنا نوافذ عىل التاريخ القريب ، 
وعىل الحارض ، وما عاشته (سورية) والبالد 
العربيـة والعالم من أحداث، يف حرب ترشين 
1973م، وماصاحبتها من أزمات مجتمعية 
ونفسية واقتصادية وهجرة، ورصاع وموت. 
وما جرْت من احداث يف العام 2012 يف تونس 
ثم ليبيا، فمرص، فاليمن، وحتى سوريا، وما 

ُسّمي خطأً بـ (الربيع العربي).
شخصية بطلة الرواية/

شـخصية مرّكبـة، فيها الجمـال، والضبط 
جعلهـا  والحضـور،   ، والـذكاء  وااللتـزام، 
مرمًى يف نفوس وأعني املعجبني والحاقدين. 
مـْن يحبها ويتمنى لها كل خـري، ومْن يرى 
النقـص والعاهات يف ذاته ملا فيها من نضج 

وفكر وقوة .
شـخصية، عانـت عىل مـدار حياتها بوجود 
كائن يسكنها ويتعايش معها، هو (الصديق 
الوهمـي / عصام) الذي أّثـَر يف حياتها أيما 
تأثرينفيس. حياتها الزوجية (الفاشـلة) مع 
(زوٍج) مريض ويعاني من عقٍد كثرية، حاوَل 

أن يعكس أمراضه عليها. شـخصية مرّكبة 
يف منـاٍح مختلفة فضالً عن الجانب النفيس، 
فهي باختصاٍص علمي، ويستهويها األدب، 
والكتابـة والقراءة. كما أنهـا أصيبت بحالة 
من حاالت املـرض النفيس، الذهان، ومرض 

(النوم القهري). 
الشخصية، عاشت حياًة يف بالدها ومدينتها 
(طرطـوس)، وحياًة أخـرى يف (بريوت) مع 
ابنتها وعائلة أختها (سما). عاشْت حياتني، 
حياة مع (الصديق الوهمي/ عصام) وحياة 
أخرى بدونه. عاشـت حياتني، حياة الحرب 
وحياة السـلم. عاشـت أكثر مـن حياة قبل 
الـزواج ، ومـع زوجهـا وعائلتهـا، وبـدون 

زوجها. 
أّي حياٍة إختارْت؟

اللغـة يف الروايـة، لغة شـعرية، تتقـّدم كل 
فصـل مقاطع تحّس مـن خاللها نّصا آخر، 
يداعـُب مخيلة القارىء ويهمـُس يف أذنهأّن 

الروائية مهووسة شعراً وخاطرًة. 
وألّنها (الروائية) طبيبـة ، فهي تتقُن طرق 
الولوج اىل مصّحاتنا ومشـاعرنا وما نحمله 

من طفولة األمس، تحّفُز فينا الطفولة، كما 
تحّفز يف مكاٍن آخـر (الرجولة) و(األنوثة). 
ال تسـتخدُم مبضعـاً وال مرشطـًا وال تخّدر 
أجسـادنا لتشـتغل يف أماكن الجرح واأللم، 
بـل لها لغـة وأسـلوب تجعل مـن الطفولة 

تستيقظ. 
   وألنهـا تقـرأ ، ظّل الكتاُب هاجَسـها الذي 
تعيُش يف الوعي والالوعي، وصاحبتُه وجعلْت 
منـه الصديَق األقرَب من أقـرب الناس اليها 
فعاشـها وسكنها حواراً ونشـاطاً وتفكرياً، 
وظـّل ينمـو معها، حتـى أحّسـت بعد حني 
أنهـا تكتـب ، وكتاباتهـا لهـا قـرّاء ونّقاد، 
حيُث تفّجَر هذا العطاء بعد أن كان حبيسـاً 

إلنشغاالتها بمتاعب ورضوب الحياة. 
   هـل همـا حياتان؟ ليكون عنـوان الرواية 
(بني حياتـني)، حني قرأُت، وجـدُت حيوات 
كثـرية، متوائمـة حينـاً ومتنافـرة أحيانـاً 
أخـرى. وأّدعـي أن الحياتني التـي أرادْت أن 
نصَل اىل شيفرة (أو مفتاح) الرواية، حياتها 
العمليـة والعلمية ، وحياتهـا الثانية األدبية 
التـي لم تكـن بالضد مـن الحيـاة األوىل بل 

مكملة ، والتي توّجت نجاحاتها املحسـوبة 
يف حياتها األوىل، أو جاءت لتصحيح األخطاء 
واآلالم التـي اجرتحتها يف حياتها األوىل. هذا 

من جانب العنوان .
أّمـا الشـأن الثانـي يف الروايـة، هنـاك مـْن 
يجعلهـا يف خانة كتـب (املذّكـرات)، وفريق 
آخر قـد يقول أنهـا يف ( أدب السـرية)، وقد 
يقـوُل فريـٌق ثالٌث، أنهـا روايـة (تاريخية) 
حافلـة بتاريخ الحـروب الخارجية واألهلية 
وأحوال الساعة ، أو أنها تبحُث يف علم نفس 
الطفـل بخصـوص (الصديـق االفـرتايض- 

لغالية وابنتها نور).
 لكّني ال أجد الرواية فيها من أدب املذّكرات، 
التي تهتم بيوميات األدبية وتفاصيل حياته. 
ولـم أجدهـا سـريًة ذاتيـًة تحكي عـن حال 
(الروائيـة) سـواء اقرتبـت بعـض األحداث 
منهـا أو كانـت جـزء مـن هـذه األحـداث، 
فللسرية شأن آخر وصياغة وأسلوب قرأناه 
لدى أغلب الكّتـاب العرب والعامليني. كما أن 
الروائيـة كانت صياغتهـا للرواية ُيبنى عىل 
جمـع األجنـاس األدبيـة املختلفة(الشـعر، 

النثر، املقال، الرسد ..).
    أجـُد أّن هذه الرواية تمتلك ذاتها وهوّيتها 
الخاصـة بها بمـا تحمله من لغـة وأحداث 
بـاب  يف  أضعهـا  أن  وصياغة،وممكـن 
(التجريب) والبحث عـن ذات أخرى وجنس 
آخر للرواية،  اسـتطاعت فيها (الروائية) أن 
تجعلنـا ال نشـعر بامللل وال بتكـرار الحدث، 
أو تكـرار الجمـل، بـل كانت محّفـزة لتأمل 
القارىء واشتغال هواجسه ووضع األسئلة 
والتبـرص يف كنه مـرام الروائية. هي الرواية 
األوىل التي أقرأها للدكتورة(عبريخالد يحيى) 
فوجدتها عارفًة بمسـالك الرواية وحرفتها، 
وقـادرة يف جعل هذا النسـيج هارموني من 
الجمال عـىل حزنه وآالمه، لتؤسـس يف ذات 
املتلقي أسـئلًة يبحُث عن إجاباٍت لها، ألنها 
لم تكـن حياتها أو (حيواتهـا) لوحدها، بل 

حياة كل إمرأة عربية ورشقية.  

www.alzawraapaper.com
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 قراءة /  قاسم املعمار:
واثـق الجلبـي كاتـب وشـاعر يسـتحق املتابعة 
واالعجـاب بمـا يكتنزه من باع وافـر وخصب يف 
مخزونه االدبي صاحب النفس املرهفة وجمالية 
الكلمة وسـموا املعنـى وعمق الفلسـفة الذاتية 
للرتكيبـة يف الرسد وااليمـاء واالنحناء له خصال 
متميـزة يف كتاباته ومقطوعاته الشـعرية جمع 
الشـتات وقرب الصورة عرب مطالعاتنا ملا عادت 
به اصداراته التسـعة يف ارتشـافات وشـواطيء 
اللؤلؤ وتسـبيحة عارية والفـرزدق وقرشة امللح 
وكل انواع الحيل ال تفيد املوتى ويوسـف ال يعرف 

الحب وشفاه الشطرنج وفقيه الطني. 
- ففـي االمـس القريـب اهدانـي صديـق العمر 
االديـب والشـاعر امللحمـي االثاري عـيل صباح 
ابراهيم مسـك الختام االصدار العارش يف شظايا 
لسان للجلبي سمان وسـجق بمثابة صلة وصل 
ذاتية تضاف اىل رصيدي املعريف لهذه الشـخصية 
االدبية عرب ديوانه الشعري الرائع هذا الذي يعده 
عالمة عىل تثوير الشعر العمودي وبث الروح فيه 
مـن جديد فقبور القصائد يجـب ان تجدد ويعاد 
ترميمها خدمة الصالتها االنسـانية. وهو القائل 

فيه االستاذ الشاعر محمود الهاشمي..
دعاني واثق الجلبي           بصوت رائق عذب
اىل سفر من االسفار         لم نقرأه يف الكتب

حروف زينت ألقاً            من املرجان والذهب
- وحيما نطوف يف ثنايا عرشات القطع واملنثورات 
الشـعرية يف هـذا الديوان الـذي بدأهـا بقصيدة 

(فؤاد) الرائعة السـبك والغور .. منها ..
يصحوا الفؤاد 

عىل يديِك
تهزه ذكرى الرقاد

هو من شفيف الروح
بعض من أَلِم

او رسب احالم الفتى
كالطيف مرَّ

ولم يكن ذكرى قلِم
هل من جحيم ترتضيها الروح

هل من سعري ارتميها
كي تفرحي 
كي تشعري
اني ُمحيت

فشفاهك طعمي
وهل مات السكوت

فالله يف روحي
انبعاث ال يموت

- هكذا تتصاعد وتائر العشـق الروحي االدبي يف 
تجلياته الشـعرية املتوهجة القاً ما بني القريض 
والنثر يف شطرها وعجزها وجزالة الحرف والكلمة 
وصدى معناها وسهولة تلقيها .. نعم انها قدرية 
هذا الكائن البرشي اجده ضائعاً مسرياً حاملاً بعيد 
يف رؤوياه بعيد املنال قد قسـت دونياه يف عتمتها 
وهو وجل الخوف وحسن الذريعة ومعاناة الزمن 
راح يف حمى شظايا اللسان املتعثر .. انتابه الريح 
من كل جانب.. الربيع له صورة قاتمة كأصفرار 
الخريـف ونوباته الهزازة للقلـوب احاطته آرسة 

املوت وهالة القبور بمنجاتها..
اقولها بكل احاسـيس القـراءة ان لكل مقطوعة 

وقفتهـا كونهـا تحمـل اكثـر مـن حـدث ورؤيا 
وملمـح من بصائـر الزمن وهاالته فلقد ملسـت 
االبـداع والجمـال االدبي متصدحاً بـكل اغراضه 
الشـعرية من غـزل واحوانيات وشـجاعة وكرم 
ورثاء وبكائيـات يف منهجية هذا الفن الشـعري 
بشـقيه الحر وقافيته يف الوزن.. اطالالته تكتبها 
فلسـفة البالغة والتمحـور واالنتقالية يف الرسد 
واملغزى دالة عىل عمق ثقافته وتبرصه الحاملة.. 

- كان هذا الشـاعر دائم االعجاب والتأثر بفحول 
شعراء العرب امرؤ القيس والفرزدق وبشار وابو 
نؤاس واملتنبي وابن هاني والرشيف الريض واخر 
العنقود الجواهري ففي ارتشـافاته لعبق الكالم 
وحـزن القلب وذاكـرة العقل تأخذنـا يف بروزات 
بني الخلود واملوت عرب هامشيات تعرتيها فوىض 

الحياة تائهاً..
ينشد البصرية والعدل والحرية..

اين هي يا تـرى.. هو الثائـر الجريح عىل مكائد 
الدهر الصارخ بوجه الظالم كأنه حامل سيفه يف 

طريق ثورة الجياع .. وهو املنشـد..
سـئمت الحـروف التي تقتـل         اغنـي فتبكي 

وال أثمل
دعتنـي وكفـي بها مقلة             وصوت به الريح 

ال ترحل 
ووجـه كئيـب وصمت كبـا         وطفل وجرح به 

ُمثقل
اجرجـر ثقـيل بال رفقـة            كأنـي وقوم بهم 

أثكل
حتى قوله ..

تسـاور قلبي شـظايا لسـان         كأطياف ريح 
بها يغزل

فاقلـع نفـيس بأنـي الفتـى           وارىض بأنـي 
الذي يحمل

فـإن ضيعونـي بقيت يـدا          تطـوق عمرا ... 
متى يسدل

يف هذه الصدفة مع االديب االسـتاذ واثق الجلبي 
عـرب هذا االهداء القيم الذي ومن خالل ما وجدت 
مـا تحملـه عقليته الثقافيـة الفذة مـن تحريك 
ادواتـه بدءاً من الحـروف واملفـردات والجمل يف 
مسـارات التوليفات البالغية يف التسبيه والرتوية 
والبيـان واالعجاز والسـجع والكتابة والتضخيم 
واالستهالل فهو امللتقط والوايف والكاشف واملبدع 
انشد لكل يشء ماضياً غريداً استحسنته النفوس 
اللغـوي ووضـوح  وطابـت رسيرتهـا الدراكـه 
مقاصـده. جاءت وقفـات العديد مـن اصدقائه 
ثناءاً ودعـة وعطاءاً مثمراً وتبجيـًال النعطافاته 

الفكرية.
وعـن قصيدتـه اقتـيل قلقـي يقـول..

تعايل واقتيل قلقي            عليك بحرمة الورق
تعايل واحفظي رجالً         رماه الوجد يف الطرق

وغطى قلبه اململوء          بنار الشوق والغرق
تعايل نسكب املديات        يف مضمونها االرق

ثم ينشد اخرى يف قصيدته اال تذكريني..
اال تذكريني وانت النجوم

وانت كواكب هذي السماء
وانت
وانت

ربيع التمني وبوح الثمار

عىل مقلتيك يكون الندى 
كطفل يتيم

يحاورك من شقيق املدى
وصوت ضلوعه ناي قديم

وقـد اثـارت اعجابي اطاللـة عىل شـظايا واثق 
الجلبي كتبهـا الدكتور هادي حسـن حمودي يف 

مفاتحة ديوان...
اذا عصفـت بـك رياح الهموم واسـتعرت اجنحة 
من الغيـوم او النجوم. صنعت شـظايا اللسـان 
املجروح الكلمات والساعي وراء الالهثني يف عالم 

الصياغات االنيقة.
من الف جيل يقتفي
مرآك صانعة الندى 

تلك املحاجر كالصقيع املر ينحتها الصدى
وعىل يديك حمامة 

ماتت كأصداء الردى 
وانا الغريق املرتجى 

ال طوق فيه وال بدا
- هنـا يل تعقيباً عىل مفهوم (شـظايا) مفردتها 
شـظية االتية فعـًال من التشـظي اي التبعثر اثر 
التهشم واالنكسـار والتحطم املؤذي املدمر مادياً 
ومعنويـاً اذن مفهومهـا هنا نوعـان االذى االول 
جارحاً نازفاً دماً عالجه وشفاءه قد ال يأخذ زمناً 
طويـل البقاء يف حـني الثاني (املعنـوي) الخارج 
عن لسـان البرش فيعتمد مدى فاعليته وتأثرياته 
النفسـية يف املتلقي عمقاً وتجريـح بهدف اذالل 
وتضعيف الخصـم اي التأثري القلبي والروح معاً 

يف شخصية املقابل.
- ان شـاعرنا االديب الجلبي كان شجاعاً ورائعاً 
ومتوازنـاً بارقـاً يف قدرية الحـق واالنصاف عرب 
رسدياته الشـعرية التي مصدرهـا الروح النقية 
فرغم قرص بعضها اال انها حملت ثقالً فلسـفياً 
وادبياً مؤثـراً وصوراً رائعة للتصدي والشـموخ 
يف هـذه الحيـاة بالحـق واالرادة الحـرة والتمثل 
بالقـول املأثور (قل الحـق وال تخف) فانت اهالً 
لالبداع واملبدعني يف وطننـا الحبيب وايام حافلة 

باملزيد.

الزوراء / خاص:

صدر مؤخرا كتاب ”الثقافة اإلسالمية 

يف أذربيجـان: من القرن السـابع اىل 

أوائـل القـرن الثالـث عـرش“ باللغة 

للربوفيسـورة  ص)   462) العربيـة 

األذربيجانيـة نرجيس علييفا يف دبي 

باإلمارات العربية املتحدة.  

يتكون كتاب الدكتـورة نرجيس من 

سـبعة فصول متناسقة فيما بينها، 

رتبتهـا الكاتبة للكشـف عـن جذور 

وامتداداتهـا  اإلسـالمية،  الثقافـة 

والحـدود  أذربيجـان،  بالدهـا  يف 

التـي بلغتهـا يف تشـكيل الحضـارة 

األذربيجانيـة املميـزة. كذلك يتحدث 

الكتاب عن نشاط العلماء املنحدرين 

مـن أذربيجان يف الخالفة اإلسـالمية 

وعالقاتهـا العلميـة والثقافيـة مـع 

مراكز العلم والثقافة فيها واملدارس 

يف أذربيجـان.. عرفـت أذربيجان بعد 

الثقافة اإلسـالمي منذ فجر اإلسـالم 

الذي يفصلنا عنه 15 قرنا. وشـملت 

هـذه العمليـة النواحـي االجتماعية 

االقتصادية، وكذلك الفكرية الثقافية 

مـن حيـاة املجتمـع. بـل إن العامل 

اإلسـالمي له أثر يف كل حدث تاريخي 

مهـم وقـع يف أذربيجـان يف القـرون 

الوسـطى. ورغم كل ذلك لم تسـتأثر 

باإلسـالم  املميـزة  الحضـارة  هـذه 

فـرتة  منـذ  والبحـوث  بالدراسـات 

طويلة، ولم يشهد الدين اإلسالمي مع 

قواعده الرشعيـة واألخالقية تقييما 

الدراسـات  بـل وخلـت  موضوعيـا، 

املتعلقـة به عن املنهـج العلمي. مما 

أفقـده املوضوعيـة العميقة الالزمة.

نرجيـس  د.  الربوفيسـورة  تشـغل 

علييفا منصب مدير شـعبة ”تحقيق 

وتقديـم تاريـخ أذربيجـان ” لـدى 

املتحف الوطني للتاريخ االذربيجاني.

فقد كتبت باألذربيجانية والروسـية 

والرتكيـة، ومن منشـوراتها يف هذا 

املجال ”أذربيجان ىف مؤلفات ياقوت 

الحمـوي. باكو، سـنة 1999 و“ابن 

ماكوال عن أهل العلم األذربيجانيني، 

2014، وأيضا كتـاب ”دور مؤلفات 

العـرب يف دراسـة البيئـة العلمية يف 

أذربيجان (من القـرن 11 ايل القرن 

”أذربيجـان  وكتـاب   ،2015  ،13

البلـدان“  ”معجـم  يف  والقوقـاز 

التاريـخ  ”متحـف  وكذلـك   ،2020

التاريـخ  األذربيجانـي:  القومـي 

والعلـم والثقافـة. 2017، ”العلماء 

العلـم  مراكـز  يف  االذربيجانيـون 

وغـري   “2018 للخالفـة،  والتعليـم 

ذلـك مـن الكتـب املهتمـة بالشـأن 

الثقايف والتاريخـي والعلمي ملنطقة 

القوقاز.
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ُجْرٌح   أَصاَب   ُفؤادي   خاَنني  أََمٌل
ما باَت  َعْيٌش  لَنا  َفالِْبْرشُ  َقْد  َرَحال
اُه   يف   َيِد  َمْن َفالَْعْدُل  َمْهزَلٌَة    َكفَّ

لِلِْعلِْم   ُمْنَتِهٌك      ِبالَْجْهِل    َقْد  َعِمال
َجْهٌل  َبدا  َيْعَتيل   َعرْشاً   لِذي  َعلٍَم

ْوُق  َقْد  َخِجال َهْل  أَْبَتغي  َمَدداً  َفالشَّ
ما ُعْدُت  أَلَْقى  َغدِي ُحرَّاً   َوُمْبَتِسماً
ْعُر  يف  َوَطني  ُيْنَفى   إِذا  َعَدال َفالشِّ
أَْميش   ِبال   َنَظٍر    َفالُْقْبُح   ُمْنَتِرشٌ
أَْهَوى َصدَى  َكلٍِم َوالَْحرُْف  َقْد  ُقِتال
ِذْئٌب إِذا    َيرَْتدي  لِْبَساً    لِذِي   َعلٍَم
إِْقرَأْ  َوداعاً   عىل   َسْعٍد  َولَْو  ُغِمَل
قي َفالْلَْيُل يل َسَكٌن يا َشْمُس ال َتْرشُ
أَْخُلو  إِىل َسَحٍر   ِشْعرِي   َفما  َكَمال
َهْيهاَت أَْن َترُْسُموا   لَْوحاً ِبال  َحَزٍن
يف ُكلِّ َيوٍْم  َترى  َسْعياً َوَقْد ُفِصال
َكْيَف  الَْحياُة  إِذا أَْصَبْحُت ُمرَْتِبكاً
َمْوٌت   ُيالِحُق  َخرْياً  َوَقْد   َوَصال

ما ِزلُْت أَْتُلو ِحكاياتي َوَقْد َرَسَمْت
ما صاَر ِمْن أَلٍَم  ِمْن َهْوِل ما َحَصال

Îb‰íÏÇ@›Ó«b8g



الـزواج عالقـة قائمـة عـىل الرشاكـة 

بـني الزوجـني، هـذه الرشاكـة تحتـاج 

إىل الرصاحـة والشـفافية حتـى تنجح 

وتكـون عالقة صحية مسـتقرة وآمنة، 

ولكـن قد تختلـط بعـض املفاهيم لدى 

بعـض األزواج، فيظنـون أن الرصاحـة 

والشـفافية تعني عـدم وجود أي حدود 

بني الزوجني، ولكن الحقيقة أن العالقات 

الصحية ال تخلو مـن الحدود، فالحدود 

بمثابة قوانـني تحمي الطرفني وتضمن 

لهمـا الشـعور بالحرية واالسـتقاللية، 

مما يحّسن األداء يف العالقة.

إذا كنِت عىل وشـك الـزواج، أو متزوجة 

بالفعل، يجب أن تتعريف عىل أهم الحدود 

الشـخصية التـي يجب عليـِك حمايتها 

بتجاوزهـا.  لزوجـك  السـماح  وعـدم 

تابعي القـراءة وتعريف عىل أهم 4 حدود 

شـخصية يجـب عليـِك حمايتهـا بعـد 

الزواج.

1. الحديث عـن تفاصيل خاصة بعالقة 

سابقة

إذا كان قد سـبق لـِك الـزواج، فعالقتك 

السـابقة لها حـدود ال يجـب تخطيها، 

يمكن الحديـث مع زوجك عن الخطوط 

العريضـة لعالقتـك السـابقة مـن باب 

املصارحـة، ولكـن ال يجـب التطرق إىل 

التفاصيـل  فهـذه  خاصـة،  تفاصيـل 

تخص شـخص آخر يجب عـدم اخرتاق 

خصوصيته، كما أنها لن تفيد يف عالقتك 

الحالية، فال تتطرقي إليها وال تسمحي 

لزوجك بالحديث أو السؤال عنها.

2. أرسار عائلتك

أفراد عائلتك هم أهلك أنِت، يأتمنونِك عىل 

أرسارهم ويشاركونِك تفاصيل حياتهم، 

ولكن بصفتك فـرد منهم، وال يتوقعون 

أن تشـاركي بها شـخص آخر، حتى لو 

كان زوجـك، فاحرتمي خصوصية أفراد 

عائلتـك، وال تفـيش أرسارهـم لزوجـك 

مهمـا حاول هو سـؤالك عـن تفاصيل 

تخصهم. كوني حاسمة.

3. مناقشة خصوصية جسمك

قد يحمل جسمك بعض العالمات كآثار 

جانبية ملرض سابق أو عملية جراحية، 

هذه العالمات حدود شخصية من حقك 

تقبلهـا أو تغيريهـا، ولكـن دون تدخل 

من زوجك، فجسـمك ملكيـة خاصة لِك 

وحدود شـخصية عليِك حمايتها وعدم 

أو مناقشـة  السـماح ألحـد بانتقـاده 

عيوبه.

4. باب الحمام!

الحـدود  أحـد  الحمـام  بـاب  لألسـف 

الشـخصية التـي ينتهكهـا البعض بعد 

الزواج بحجة أن الزوجني ال فارق بينهما، 

بينما يجـب الحفاظ عىل خصوصية أي 

فرد عند دخول الحمام عرب إغالق الباب، 

حتى ال ُتفقد الرومانسية بني الزوجني.

تعتـرب األدويـة املسـكنة لأللـم التى 
 ” الفعالـة  املـادة  عـىل  تحتـوى 
الباراسـيتامول“ من أكثـر العقاقري 
التى يلجـأ إليها املرىض لعـالج األلم 
ىف وقت قصـري، ولكن ما املقدار الذي 
يجب أن تتناوله؟ وهل يمكنك تناوله 

عىل معدة فارغة؟.
وتسـتخدم هـذه املسـكنات لعـالج 
الـدورة  وآالم  الصـداع  مثـل  اآلالم 
وجـع  أو  الظهـر  وآالم  الشـهرية 
األسـنان، باإلضافـة إىل أعراض الربد 
واألنفلونـزا، ومـن الشـائع جـًدا أن 
معظمنا ال يتحقق أبًدا من اإلرشادات 
املوجودة عـىل الدواء، ولكن من املهم 

أن نأخذها وفًقا للقواعد.
ويمكن إعطاء أقراص تلك املسكنات 
الشـائعة ألي شخص يزيد عمره عن 

10 سنوات وال يعاني من الحساسية 
ويحتـاج إىل مسـكن لأللـم أو عالج 
ألعراض الـربد واألنفلونزا، باإلضافة 
إىل األوجاع واآلالم، لذا يمكن استخدام 
الدواء لتقليل درجة الحرارة املرتفعة 
سـاعة.  غضـون  يف  عـادة  ويعمـل 

الجرعات املسوح بها:
دواء  أي  تعليمـات  دائًمـا  اقـرأ   .1
تتناولـه ، حيث تختلف الجرعات من 
نـوع إىل آخـر يف بعض األحيـان، مع 
جميـع  هـذه الفئـة من املسـكنات، 
تكون الجرعـة املعتادة هي قرص أو 

قرصني 500 ملج يف املرة الواحدة.
2. يجـب أال تتناول تلـك األدوية  مع 
أدويـة أخـرى، لكنه ىف نفـس الوقت 
للنسـاء  االسـتخدام  آمـن  يكـون 

الحوامل واملرضعات.

3. يحتاج بعض األشخاص إىل توخي 
مزيـد من الحـذر عند تناولـه، حيث 
يمكـن أن يكون لديك حساسـية من 
هـذه العقاقـري، خاصة األشـخاص 
الذيـن يعانـون من مشـاكل يف الكبد 
أو الـكىل، أو يتناولـون دواء الـرصع 

أو السل.
هل يمكنـك تناول هـذه األدوية عىل 

معدة فارغة؟
ويمكـن تنـاول تلـك املسـكنات  مع 
الطعـام أو بدونه - يمكنـك أن تأكل 
وترشب بشكل طبيعي، وينص موقع 
NHS الربيطاني عىل ما ييل: ”يمكنك 
تناوله  بأمان عـىل معدة فارغة، وىف 
بعض األنواع املحـدودة قد ينتج عنه  
تهيـج يف بطانـة املعدة، لـذا البد من 

اتباع اإلرشادات املرفقة بكل دواء.

توّصلت دراسـة حديثـة أجرتها مجموعة مـن الباحثني يف 
أمريكا، إىل أنه باإلمكان استخدام الوجوه املبتسمة لتحسني 
نوعية الوجبات التي يتناولها األطفال، والتأثري عىل الطفل 
الختيار وتناول أطعمة أفضل للصحة من الخيارات املتاحة، 
سـواء يف املنزل أو يف املطاعم واملقاهي، حيث تبنّي أن شكل 
الوجه املبتسـم أكثـر جاذبية للطفل.ووفقا للدراسـة التي 
عرضت أمـام االجتماع السـنوي ألكاديمية طـب األطفال 
يف سـان دييغو بكاليفورنيا، وضـع الباحثون عالمة الوجه 
املبتسـم عىل األطعمة الصحية، كالفواكـه والحليب الخايل 

من الدسـم، والحبوب الكاملة، والتي ُتعترب مفيدة للصغار 
مـن مرحلة رياض األطفـال، وحتى املرحلـة االبتدائية، ثم 
استخدمت الوجوه الباسـمة يف املرحلة الثانية من التجربة 
كعالمـة عـىل وجبـات صحيـة كاملة.ووجـد الباحثـون 
القائمـون عىل الدراسـة، أن الحليب خايل الدسـم قد زادت 
مبيعاتـه بمعـدل 549 باملئـة، حيـث زادت مـن 7.4 باملئة 
إىل 48 باملئـة، وارتفعـت مشـرتيات الفواكه بـكل أنواعها 
بنسـبة 20 باملئة، كما ارتفعت مشـرتيات الخرضوات بكل 
أنواعها بنسـبة 62 باملئـة، ويف املقابل انخفض اإلقبال عىل 

حليب الشـوكوالتة من 86.5 باملئة إىل 44.6 باملئة، وسجل 
اختيـار الوجبـة الصحيـة الكاملـة ارتفاعا نسـبته 33.5 
باملئة، بعد إضافة وجوه باسـمة عىل أطباقها.وتعليقا عىل 
نتائج الدراسـة، أكد الربوفيسـور روبرت سـيجل، املرشف 
عىل األبحاث بمركز سينسـيناتي لألطفـال، أنه من املمكن 
تحسـني تغذية األطفال يف املرحلة االبتدائية لتقليل معدالت 
السمنة وزيادة الوزن، والحّد من تناول الدهون املشبعة غري 
الصحية، وزيـادة تناول الخـرضوات والفواكه، واألطعمة 

الصحية املختلفة لتحسني صحة الطفل.

كما كشـفت دراسـة أخرى أجراها املركز القومي بجامعة 
كولومبيا، عن أن التوتر بني أفراد األرس الذين اعتادوا تناول 
الطعـام معا بانتظام يكـون أقل، وتـزداد احتماالت تفوق 
هـؤالء األطفال دراسـيا والحصـول عىل درجـة ممتازة يف 
دراستهم بنسبة 40 باملئة عن غريهم، من أبناء األرس التي 
ال توجد ألفة بني أفرادها وال يجلسـون مع بعضهم البعض 
بانتظـام. كما أن تناول أفـراد األرسة الطعام معا يزيد من 
قدرة األطفال ورغبتهم يف تناول األطعمة املختلفة، ويحسن 

صحتهم وقدراتهم العقلية والجسدية. 
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املقادير:

البيض : 5 حبات

سكر : كوب

الفانيليـا : 2 ملعقـة صغـرية 

(بودرة)

الزيت النباتي : كوب

طحني : 2 كوب

لبن زبادي : 2 كوب

ملعقـة   2  : بـودر  بيكنـج 

صغرية

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبرية 

(لدهن صينية الفرن)

طحني : 2 ملعقة كبرية (لدهن 

صينية الفرن)

كبـرية  مالعـق   3  : القرفـة 

(مطحونة)

طريقة التحضري:

بوعـاء  البيـض  افقـيس   .1

الخلط، وأضيفي كوب السكر 

باسـتخدام املرضب  واخفقي 

اليدوي.

2. أضيفـي الفانيـال البودرة، 

والزيـت النباتـي، والطحـني، 

واخلطـي  الزبـادي  واللبـن 

املكونـات، وأضيفـي البيكنج 

باودر وحركي.

الفـرن  صينيـة  جهـزي   .3

النباتـي،  بالزيـت  بدهنهـا 

والطحني.

4. صبـي ربـع كميـة خليـط 

الكيـك، ووزعيـه بالصينيـة، 

وأدخليه للفرن ملدة 10 دقائق 

عىل درجة حرارة 180.

5. عند النضـوج، ريش طبقة 

من القرفة املطحونة.

6. كـرري العمليـة السـابقة 

حتى االنتهاء من كمية خليط 

عـىل  الحـرص  مـع  الكيـك، 

وضع طبقـات الكيك عىل رّف 

الشواية.

7. زيني وجه الكيك بطبقة من 

القرفة املطحونة، وقدميها.
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تتسـاءل الكثري من الفتيات والسـيدات عن أسهل طريقة لتنظيف 
الرمـوش االصطناعية بالطريقـة الصحيحة لجعلهـا تدوم لفرتة 

أطول.
والرمـوش االصطناعيـة لهـا تأثـري كبري عـىل مظهـرك بالكامل، 
فسـواء كنت تريدين رموشـاً كثيفة أو طويلة، فإن زوج الرموش 
املثايل سيفي بالغرض، و عىل الرغم من أنك قد تكونني معتادة عىل 
التخلص من رموشـك االصطناعية بعد إزالتها، فنحن هنا إلبالغك 
أنه طاملـا أنك تعرفني كيفية تنظيف الرموش االصطناعية، يمكنك 

إعادة استخدامها لعدة مرات.
إذا كنـت تبحثني عن بعض الحلول الرسيعة لجعل الرموش املزيفة 
تدوم لفرتة أطول وتظهر جديدة حتى بعد عدة اسـتخدامات، فقد 

وصلت إىل املكان الصحيح، استمري يف القراءة لتتعلمي املزيد.
طرق تنظيف الرموش يف املنزل:

تنظيف الرموش االصطناعية بصابون األطباق:
ماذا تحتاجني:

صابون سائل لألطباق.
طبق عريض.

ماء ساخن.
مناديل ورقية.

عصا املاسكرا النظيفة.
ملقط الرموش أو ملقط إزالة الشعر.

طريقة التنظيف:
الخطـوة 1: صبي بعض املاء السـاخن يف طبق واسـع ثم أضيفي 

ملعقة صغرية من سائل غسيل الصحون واخلطيه جيداً.
الخطوة 2: ضعي رموشك يف هذا املحلول ملدة 15 ثانية.

الخطوة 3: بمجرد إخراج رموشـك، استخدمي ملقاطاً لسحب أي 
غراء متبقي من رشائط الرموش برفق.

الخطوة 4: اشطفي الرموش باملاء الدافئ.
الخطـوة 5: ضعي الرموش عىل منشـفة ورقية إلزالـة املاء الزائد 
أو أي رطوبـة متبقيـة و إذا وجـدت أن رموشـك ملتصقـة معـاً ، 

فاستخدمي عصا ماسكرا نظيفة لتنظيفها وتمشيطها.
الخطـوة 6: بمجـرد أن تجف الرمـوش تماماً، اسـتخدمي امللقط 

لوضعها مرة أخرى يف الصندوق.
تنظيف الرموش الصناعية بمزيل مكياج العيون:

ماذا تحتاجني:
مزيل مكياج العيون الخايل من الزيوت.

إناء زجاجي.
كرات قطنية.

مناديل ورقية.
ملقط الرموش أو ملقط إزالة الشعر.

طريقة التنظيف:
الخطـوة 1: ضعي كمية صغرية من مزيل مكيـاج العيون يف وعاء 

زجاجي، وضعي رموشك يف هذا املحلول ملدة 2 إىل 3 دقائق.
الخطوة 2: بمجرد إزالتها، ضعيها عىل منشـفة ورقية اسـتخدمي 

قطعة قطن لفرك املادة اللزجة املخففة منها.
الخطوة 3: اسـتخدمي امللقط لسحب أي غراء متبقي من الرشيط 

األسايس.
الخطوة 4: بمجرد أن تصبح رموشـك نظيفة وجافة، احفظيها يف 

علبتها حتى تحتاجني إليها مرة أخرى.

يهـدف األشـخاص لزيـادة تنـاول 

ويصـل  الصحيـة،  الخـرضاوات 

األوراق  ذات  السـبانخ  إىل  البعـض 

التمثيـل  عمليـة  لتعزيـز  الداكنـة 

البعـض  يختـار  بينمـا  الغذائـي، 

اآلخـر الشـاي األخـرض للحصـول 

عـىل الكافيـني، ونعلـم جميعـا أن 

البطاطـس غنيـة بشـكل طبيعـي 

بمضـادات األكسـدة والفيتامينات 

(ب 6 وفيتامـني ج) والبوتاسـيوم 

واأللياف، لكن مـاذا عن البطاطس 

املصابة بالبقـع الخرضاء؟ هل من 

اآلمن تناولها؟.

األخـرض  اللـون  يحـدث  ملـاذا 

للبطاطس؟

تنتـج النباتات الكلوروفيل يف وجود 

الضـوء، ونظرًا ألن البطاطس تزرع 

تحـت األرض، فـإن هـذا التعرض 

للضـوء يسـبب تغـريات أخـرى يف 

البطاطس يمكن أن تكون مشكلة، 

إىل جانب الكلوروفيل األخرض يرتاكم 

مركـب آخـر يسـمى ”سـوالنني“، 

وتتميز البطاطس التي تحتوى عىل 

نسبة عالية من السوالنني بطعمها 

املـر وتكـون ضـارة عنـد تناولهـا 

بكميات كبرية، حيث يسـبب تناول 

كمية كبـرية من السـوالنني القيء 

وآالم البطن واإلسهال والصداع.

هل يمكنني قطع الجزء األخرض؟

مـن أجـل أن تكـون آمًنـا، يجـب 

أال تـأكل البطاطـس الخـرضاء أو 

األجـزاء الخرضاء مـن البطاطس، 

ويجب التخلص منها.

هل هنـاك طريقة ملنـع البطاطس 

من التحول إىل اللون األخرض؟

نعـم ، البيئـة التـي تخـزن فيهـا 

بتلويـن  عالقـة  لهـا  البطاطـس 

وتميـل  الجذريـة،  الخـرضاوات 

اللـون  إىل  التحـول  إىل  البطاطـس 

بسـبب  أسـايس  بشـكل  األخـرض 

التخزيـن غـري املناسـب، ويـوىص 

بتخزيـن البطاطس يف مـكان بارد 

وجـاف ومظلـم، حيـث يوجـد حد 

أدنـى مـن الضـوء وال يوجـد ضوء 

فلورسنت.

تعترب الرضاعـة الطبيعية مفيدة للغاية لكل من 
األم والطفـل، نظـرًا ألن حليـب األم هـو املصدر 
الوحيـد لغـذاء الطفل ، فمن الـرضوري أن تويل 

اهتماًما وثيًقا لنظامك الغذائي كأم.
وهناك بعـض األطعمة الخارقة التـي قد تكون 

مفيدة بشكل خاص للنساء املرضعات: 
1. البيض

يعتـرب البيض غني بالربوتـني والكولني واللوتني 
والفيتامينـات B12 و D والريبوفالفني وحمض 
الفوليـك، يقدمون وجبة غـداء رسيعة أو وجبة 
خفيفة للحصول عىل أفضـل العنارص الغذائية، 

استهلك البيضة بأكملها.
2. سمك السلمون

 يعتـرب السـلمون مصـدًرا كبـرًيا للربوتني وهو 
أيًضا غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامني 
ب 12 ، يحتـوي عىل فيتامـني د الطبيعي ، وهو 
أمـر نـادر وينقصه الكثـري من النسـاء، ُيقرتح 
اسـتخدام أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامني 

ب 12 ملنع اكتئاب ما بعد الوالدة.
3. البقوليات

 يجـب أن تكـون البقوليـات والفاصولياء جزًءا 
مـن نظامـك الغذائـي ألنهـا مزوديـن ممتازين 
للربوتني والحديد واأللياف، كما أنها تحتوي عىل 

الكثري من املعـادن واملواد الكيميائيـة النباتية ، 
وهـي مركبات تنتجهـا النباتات ولكنها ليسـت 

مغذيات.
4. الخرضاوات الصليبية

الخرضوات الصليبية املعروفة أكثر بالخرضوات 
الورقيـة ذات قيمة غذائية عالية، و تشـمل هذه 
املجموعة الغذائية السـبانخ ، والخس، الكرنب ، 
والقرنبيط ، والربوكيل ، تعد الخرضوات الورقية 
مصدًرا رائًعا لفيتامني ج ، واأللياف ، ومضادات 
األكسـدة، والفيتامينـات أ ، ج ، هــ ، ك فهـي 
تحتوي عىل عدد قليل جًدا من السعرات الحرارية 
وبالتـايل ، يمكنك تناولها باسـتمرار دون القلق 

بشأن كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.
5. املكرسات

واملعـادن  والفيتامينـات  واألليـاف  الربوتـني 
ومضـادات األكسـدة ، وكذلك الدهـون األحادية 
غـري املشـبعة املفيـدة واملتعددة غري املشـبعة ، 
كلها وفرية يف املكـرسات، ُينصح باللوز كمصدر 
رائع للكالسيوم غري األلبان ، مما يجعلها مثالية 

لألمهات املرضعات.
6. ماء جوز الهند

 يوفـر جوز الهند املزيد من البوتاسـيوم مقارنة 
بأربعـة مـوزات بينما يكـون منخفًضا بشـكل 

طبيعي يف السـعرات الحرارية وخايل من الدهون 
وخايل من الكوليسـرتول،كما أنها غنية بحمض 
اللوريك والكالسيوم والفوسفور، ومن الرضوري 
أن تحافظـي عـىل رطوبتك أثنـاء الرضاعة، من 
املفـرتض أن يكون ماء جوز الهنـد أكثر فعالية 
يف تعويـض السـوائل املفقـودة مـن املرشوبات 

الرياضية أو املاء ألنه ميلء باإللكرتوليتات.
7. البذور

البـذور هـي مجموعـة غذائيـة أخـرى رائعـة 
للنساء املرضعات، باإلضافة إىل األلياف والحديد 
واملغنيسـيوم والفوسـفور والنحاس واملنغنيز ، 
تعد بذور السمسم مصدًرا غنًيا للكالسيوم، تعد 
بذور الشـيا مصدًرا رائًعا للربوتني والكالسـيوم 
والحديـد والدهـون الحيويـة ، وكلهـا رضورية 
لألمهـات املرضعات، يمكـن إضافتها إىل نظامك 

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

هل عملت الفـرتة املاضية عىل زيـاردة دخلك 
الشهري؟ إذا كنت قمت بذلك بالفعل، ستندهش 
اليوم بالنتائج وسـتجني ثمار جهودك. تسـتطيع 
اليـوم أن ترتـاح بعـض الوقت لكـي تتخلص من 

الضغط الذي سيطر عىل أعصابك الفرتة املاضية.

ربما تحسن استغالل مواهبك الفنية هذا اليوم. 
لديك رغبة يف إعادة تلوين لوحاتك القديمة لتضفي 
ملسـة أنيقة عـىل املنزل. الرسـم ليس للتسـلية فقط 
ولكنه قد يحسن من مزاجك بشكل عام ويحفزك عىل 

العمل خالل األيام املقبلة!

ربما تزورك اليوم مجموعة من األصدقاء يف منزلك. وربما 
تجد نفسـك اليوم محط أنظار الجميع. ستسـتمع بالوقت 
الـذي تقضيه مع هـؤالء األصدقـاء. ربما تسـتغل الوقت يف 
اللعـب أو قـراءة بعض الروايات. مهما كانت األنشـطة التي 

تقوم بها معهم، بالتأكيد ستشعرون بالسعادة.

تسـتغل الوقت اليوم يف التفكري يف بعض املشاريع 
التي بـدأت فيهـا الفـرتة املاضية ولكنك لـم تعرف 
نتائجها بعـد حتى اآلن. لم ال تتحدث مع بعض الزمالء 
يف العمل لتسـتفيد من خرباتهم ومعلوماتهم؟ ننصحك 
بأن تتأكد من معلوماتك قبل تغيري الخطط لكي ال تندم 

يف وقت ال ينفع الندم.

تنتابـك مشـاعر غريبـة تجـاه شـخص ما 
بالتحديـد. تخطـط لاللتقاء بهذا الشـخص يف 
املسـاء باملطعـم املفضل لديـه. زيـارة معرض ما 
أو حضـور حفل ما مع هذا الشـخص قـد يكون أمرا 

ممتعا جدا وشيقا.

تركز اليوم عىل بعض النشاطات الخاصة كالرسم 
أو الحياكـة أو تصنيع املجوهـرات أو أي عمل حريف 
آخر. هذا أمر جيد ألنك سـتكون سـعيدا بما تصنع. ال 
تنـس تخصيص وقـت للراحة حتى تحمي نفسـك من ألم 

العينني.

فقـدت األيـام املاضية ورقة أو كتابـا أو ملفا 
يتعلق بالعمل، واليوم ستعثر عليه بسهولة. هذا 
امللف ذو أهمية بالغة بالنسبة لك فهو عىل األرجح 
يحتوي عىل معلومـات تتعلق بمسـتقبلك املهني. 
ربمـا تقيض معظم يومك يف فحـص هذا امللف من 

جديد.

تبدو اليوم يف حـال أفضل. ال تظن أن الحبيب ال يالحظ 
ذلك. اذا كنت ترغب يف النجاح ويف تحقيق يشء ذي قيمة، 
فحان الوقت أن تتحالف مـع اآلخرين، قد يكونون أقرباء أو 
أصدقاء أو زمالء يف العمـل. ال تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك 

االنتفاع من هذه الفرصة وبذل املجهود.

تتذكر اليوم أحداث املايض ولكنك ربما ال تلقي 
لها باال ألنها ال تتعلق بحارضك اآلن، ولكن عليك 
أن تبحث عن السـبب الذي جعلك تتذكر مثل هذه 
األحداث. عندما تقارن ماضيك بحارضك، سـتجد 

أن حياتك قد تغريت تماما.

تشعر أن العالم من حولك غريب جدا، فلم ال تفكر 
يف التخطيط لرحلة ملكان ما ؟ قمت بعملك عىل أكمل 
وجـه الفرتة املاضية وتسـتحق الرتفيـه واملتعة. إذا لم 
يكن لديك وقت كاف اليوم، عىل األقل تواصل مع رشكة 
سـياحة أو قم بعمل بحـث عىل اإلنرتنـت للتعرف عىل 

املنطقة التي ستزورها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كل األمور املتعلقة بالحب والرومانسـية والزواج 
تسـري عىل مـا يـرام اليـوم. تبـدو اليـوم متعاونا 
ومشجعا ملن حولك. يدور حوار مثمر بينك وبني بعض 
األصدقاء. يجب عليك أن تفكر قبل أن تتكلم. كن حذرا من 
إسـاءة فهم بعض األفكار، وال تدع ألحد الحاقدين فرصة 

إلفساد هذا اليوم الجميل.

1882 - الخديوي توفيق يصدر مرسوًما يلغي فيه الجيش املرصي.
1929 - إبطـال قانون ”املرأة الَفصلّية“ وهو قانون عراقي لتعويض عائلة 
املقتول بامرأة من عائلة القاتل، ُتسّمى املرأة َفصلّية وُتجرب عىل الزواج بغري 

مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.
1941 - قوات أملانيا النازية تسـتويل عىل كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية 

وذلك خالل الحرب العاملية الثانية.
1957 - الواليـات املتحـدة تقـوم بأول اختبـار لتفجري قنبلـة نووية تحت 

سطح األرض.
1959 - منع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف من زيارة ديزني الند.

1971 - سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.
1973 - تنصيـب األمري كارل غوسـتاف ملًكا عىل السـويد خلًفا لجده امللك 

غوستاف السادس أدولف وذلك تحت اسم كارل السادس عرش غوستاف.
1982 - عالم الحاسوب األمريكي سكوت فاملان يرسل بريد إلكرتوني يقرتح 
فيه اسـتخدام النمطان :-) و :-( للتعبري عن حالتي الفرح والحزن. ويعترب 
هـذا الربيد أول وثيقة تحتوي عىل إنفعالة أو ما يعرف بالـ ”إموتيكونذ“ أو 

”سماييل“.
1988 - إرسائيـل تطلـق القمـر الصناعـي ”أفـق 1“ عـىل متـن الصاروخ 

”شافيت“.
1999 - قوة حفظ السالم متعددة الجنسيات التابعة لألمم املتحدة تصل إىل 

تيمور الرشقية يف محاولة إلستعادة النظام والقانون يف املنطقة.
2002 -اشتعال الحرب األهلية يف ساحل العاج.

2006 - الجيـش التايلنـدي ينقلب عىل السـلطة بعد عدة أزمات سياسـية 
ويعلن حالة الطوارئ.

2007 - اغتيال النائب يف مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجري 
سيارته يف منطقة سن الفيل.

2014 - إعالن رفض االسـكتلنديني االسـتقالل عن اململكة املتحدة بنسـبة 
تجاوزت %55، وذلك بعد استفتاء شعبي يف البالد تم يف 18 سبتمرب.

2015 - انتهاء األلعاب األفريقية الحادية عرشة يف برازافيل ومرص تتحصل 
عىل املرتبة األوىل.

2016 - مغـادرة نحـو 300 مسـلح أغلبهـم مـن املصابـني حـي الوعر يف 
حمص باتجاه محافظة إدلب اسـتكماالً التفاق مصالحة سـابق مع الدولة 

السورية.
2017 - زلـزاٌل بلغت ُقوَّته 7.1 درجات يـرضب جنوب مدينة بويبال جنوب 

املكسيك، ويتسبب ِبمقتل 217 شخًصا عىل األقل.

حلل شخصيتك بدقة باختيار أحد الرموز

الضفدع األصم
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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1. حديقة أشـجار مثمرة - اسـم علم مذكر بمعنـى األكثر رشفا 
(معكوسة).

2. البالبل - ملس.
3. سحابات - أعلنت رسا.

4. جبل صغري - أدوات حربية للوقاية من العدو.
5. انتفـاخ جلـدي - يطلبـه كل مـن وقـع يف مشـكلة - تكلم عن 

اآلخرين يف غيابهم.
6. بلع األكل بال مضغ - حرف جر.

7. مصنوع من الجلد - وضع شيئا يف رصة.
8. خوف شديد - ربان املركب.

9. ثانـي اكرب اباطـرة املغول ولد يف كابول وتويف يف دلهي - شـجر 
رفيع وطويل للحماية من الريح.

10. اكرب حقل نفط كويتي - يشعر بالحر.

1. هاجـم فجـأة - معـدن نبيـل (ال يتفاعـل مـع العنـارص 
األخرى).

2. املادة الرئيسية يف لب الخشب وجدران الخلية - عدد سنوات 
حياة االنسان من يوم مولده حتى مماته.

3. تنترش وتغطي - جواب - متأدب يف سلوكه وذو رفعة.
4. ضمري متكلم - منطقة مليئة بالبساتني - حرف نداء.

5. حصيلة - االسم القديم للبحرين.
6. مرض السل.

7. االسم القديم لعمان العاصمة االردنية يف العرص الروماني.
8. هرب - حطم.

9. أول انتحـاري يف التاريـخ الذي هدم املعبد عليه وعىل أعدائه 
- مخيم يف بريوت.

10. محتلون ومستغلون لألرض والبرش.

يمكـن اجـراء اختبـار تحليـل 
شـخصية بسـيط ورسيع جداً 
أن يساعد عىل كشف خفاياها 
وتحديـد ابـرز مواضـع قوتها 
ونقاط ضعفها وافضل طباعها 
واكثرها سـوًءا او سلبية. كما 
انـه يظهـر ما يجـب فعله من 
اجل تصحيح االخطاء وتحقيق 
تكـن  أيـاً  السـعادة والنجـاح 
الظـروف واملواقـف واملصاعي 
التـي يمكـن مواجهتهـا. وهو 
مـا يمكـن التوصـل اليـه من 
الشـخصية هذا.  اختبار  خالل 
ولخوضـه يجـب اختيـار احد 

الرموز من ١ اىل ٤.
من اجـل اختبـار الشـخصية 
ورسيعـة  سـهلة  بطريقـة 
ومعرفـة الكثـري مـن ارسارها 
وخفايا املصـري يجب النظر اىل 
الرسوم االربعة واختيار احدها 
من دون تردد او تفكري وبشكل 

فوري.
الرمز ١

يعنـي اختيار هذا الرمز التمتع 
بشخصية هادئة وودودة. كما 
انه يدل عىل القدرة عىل اكتشاف 
االكاذيب التي يمكن ان يتفوه 
بها بعض االشـخاص. ويعني 
ايضـاً النضـج عـىل املسـتوى 
الذهني والقدرة عىل اسـتيعاب 
ونقـاط  اآلخريـن  اخطـاء 
ضعفهـم. ويشـري اىل امكانية 
االلتـزام بالكثـري مـن القواعد 
واحـرتام القوانـني املفروضـة 
يف اي مـكان وسـياق، وهو ما 
يسـاعد عـىل تحقيـق النجاح 
وعىل خـوض التجارب الصعبة 
وبلوغ النتائج املرجوة يف معظم 
االحيان. كما يكشف هذا التمتع 
بالقدرة عىل تفهم الجميع من 
دون تذمـر او اعـرتاض وعـىل 
محاورتهـم بهـدوء وبعيداً عن 

اثارة الخالفات واالنفعاالت.  
الرمز ٢

 مـن خفايـا الشـخصية التي 
يمكن ان يكشـفها هـذا الرمز 
والقـدرة  بالطمـوح  التمتـع 
عـىل السـعي الدائـم اىل القيام 
بخطوات اىل االمام. ومنها ايضاً 
االستعداد يف الكثري من االوقات 
لبذل الجهود مـن اجل تحقيق 
املخططـات  وتنفيـذ  االحـالم 
وتحقيـق االهداف. لكنه يدل يف 
املقابل عىل النظرة الواقعية اىل 
الحيـاة وعىل التخطيـط الجيد 
قبل اخذ اي قرار اياً تكن درجة 
اهميته. كما يكشف هذا الخيار 
امكانية التعاطـف مع كل من 
يحتـاج اىل ذلك ومد يـد العون 
والقـدرة  الظـروف  كل  يف  لـه 
عىل بنـاء العالقات االجتماعية 

املثمرة.  
الرمز ٣

مـن دالالت هذا الرمـز الجمع 
بني اللطف والشـجاعة والقوة 
يف شخصية واحدة. وهو يعني 
ايضاً عدم االستعداد لالستسالم 
امام الحواجـز واملطبات ويدل 
عـدم  وعـىل  التواضـع  عـىل 
الرغبـة يف الحصـول عـىل مـا 
لدى اآلخرين مـن ممتلكات او 
مـا يحققونه من انجـازات يف 
واملهنية.  االجتماعيـة  الحيـاة 
ويـدل عـىل الرغبـة الدائمة يف 
بعيداً  الداخيل  بالسـالم  التمتع 
عن ضجيج الحيـاة وخالفاتها 

وتناقضاتهـا  ومشـاكلها 
وعقباتها ومشاعر التوتر التي 
االجتماعية  العالقـات  تواكـب 

التي تتخللها احياناً.
الرمز ٤

اختبـار  خـالل  مـن  يمكـن 
الشـخصية هذا اختيـار الرمز 
رقـم ٤. وهذا يشـري اىل الرغبة 
الدائمة يف السيطرة عىل اآلخرين 
كمـا عـىل املواقـف واالحـداث 
يف كل الظـروف. وهو يكشـف 
القـدرة عـىل اثبـات الحضـور 
امام الجميع يف كل املناسـبات، 
ما يعـود اىل التمتـع بالجاذبية 
يمكـن  ال  التـي  وبالكاريزمـا 
معظم الناس مقاومة تأثريها. 
ويـدل هـذا الخيار عـىل رفض 
التغيـري يف الكثري مـن االحيان 
وعىل تفضيـل الروتني والنظام 
السائد عىل اي ظرف جديد وان 
كان مفيداً. ويعنـي ايضاً عدم 
القـدرة عـىل تنـايس االخطاء 
التـي يرتكبها اآلخـرون. ويدل 
عىل السـعي الدائم اىل الشعور 
باالمان من خالل االعتماد عىل 
املصادفـة او عىل الدعـم الذي 
يقدمه بعض االشخاص. ومن 
االرسار التـي تظهـر من خالل 
هذا الرمز عـدم التمتع بالصرب 
او بالقدرة عـىل تحمل املواقف 
الصعبة والقيـام احياناً بإلقاء 
التبعـات عـىل عاتـق اآلخرين. 
وهو مـا يدل عليه الرمز رقم ٤ 

يف اختبار الشخصية هذا.   

كانت هناك مجموعة من الضفادع، 
قرروا أن يهاجروا اىل منطقة أفضل، 
منطقة بهـا االكل الوفـري واألنهار 

والجو املعتدل. 
أكمل الضفـادع سـريهم بالطريق 
الصعـب، يف لحظة وقـع ٣ ضفادع 

بحفرة عميقة.
عندمـا رأى الضفـدع األول العمـق 
الذي وقعوا به استسـلم من البداية 
بـدون أي محاولة. لكن الضفدعني 
املتبقيـان بـدأ بالقفـز بأقـىص ما 
يسـتطيعا  أن  أمـل  يف  يمكنهمـا، 

الخروج.
بـدأت باقي الضفادع تنظر لهم من 
فوق، ثم قالوا:استسلما ألمر الواقع 
انظـرا كـم هـذه الحفـرة عميقة، 
استسـلما مثـل رفيقكم انـه ذكي 
عرف انه من مستحيل الخروج من 

هذا العمق.
يسـمعانه  الـذي  اإلحبـاط  رغـم 
مـن باقـي الضفادع باألعـىل، بقيا 
يحـاوالن بـكل قوتهمـا. لكـن مع 
باقـي  واسـتمرار  الوقـت،  مـرور 
الضفادع بإحباطهما بعبارات مثل 
(ال ترهقا نفسيكما أكثر، استسلما 
ملوتكمـا، صديقكما ذكي استسـلم 
ملصـريه…)، بـدأ الضفـدع الثانـي 
باستسالم رغم انه كان األقوى بني 

جميع الضفادع.
الضفـدع الـذي لـم يستسـلم كان 
ضعيـف البنيـة، لكـن كلمـا يـرى 
رفاقـه باألعـىل يحدثونـه بعبارات 
محبطة يشـحن أكثر ويقفز أقوى 

من التي سبقتها.
ضل الضفدع الذي لم يستسلم يقفز 
ويقفز، وكل ما يشغله هو الخروج 
مـن الحفرة. بينمـا ينظر اىل األعىل 

ملجموعته التي تكلمه بسلبية.
أخريا! اسـتطاع الضفـدع األضعف 
الخروج من الحفرة… لم تستوعب 
باقي الضفادع مـا حصل، ثم بدأوا 

بطرح األسئلة:
تشـعر  أال  تستسـلم؟  لـم  ملـاذا 
باإلرهـاق؟ ألم تكن تسـتمع اىل ما 
نقوله؟. بعد الكثري من التساؤالت، 
تبني أن ذلـك الضفدع النحيف فاقد 
أن  يظـن  كان  السـمع.  لحاسـة 
الضفادع باألعىل تقوم بتشـجيعه، 
وليس احباطه لذلك كان ينظر لهم 

ويقفز بحماس.
بعـد رؤيـة الضفدعـان املتبقيـان 
ملا حصل، تحمسـا فبـدأ باملحاولة 
جاهدا حتى استطاعا أيضا الخروج 

من الحفرة العميقة.
العربة من القصة

مـرشوع  او  فكـرة  لديـك  كان  إذا 
ما، او حتـى هواية تحبهـا. وكنت 
تخطـط لالسـتمرار يف ذلـك اليشء 
الذي احببته، ابدا ال تستسـلم فقط 

الن شخص ما قال لك ما يحبطك.
الخطـأ الذي يقـوم به أغلبنـا، أننا 
نسأل األشـخاص الخطأ. معظمنا 
مـن  شـخص  او  صديقـه  يسـأل 
عائلته، تسأله حول موضوع ما لم 

يجربه من قبل.
عندمـا تؤمـن بما تقوم بـه، وترى 
أنـك بالطريـق الصحيـح. ال تـدع 
األشخاص السـلبيني يأثرون عليك 

بأفكارهم املحبطة.
كن أنت شعلة الحماس لألشخاص 
من حولك، ارهم من أنت بإنجازاتك 
ونجاحـك. وسـيتبعون خطاك من 
اجـل تحقيـق النجـاح كمـا فعلت 

أنت.

هناك بعـض املواقف واألمـور الغريبة قد تحدث 
اليوم. حظك سعيد فال تكن قلقا.هل تود أن تذهب 
ملـكان لطيف وجميـل؟ إذن يمكنك القيـام بذلك عىل 
الفـور. هل تتوقع الحصول عىل ترقية أو عالوة اآلن؟ 

سيتحقق حلمك اليوم!

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

شلون ابدي واكلك اني مشتـــــــاك
وانت اول شخص زلزل كيــــــــاني
وانت اول عشك شيبني بصبــــــاي
وانت اول حرف يتعلمه الســــــاني
وانت اول عشك مطبوع بالــــروح
ربيته على ايدي وهو ربــــــــــاني
جنت تايه ابغربه ودربي كله هموم

مشيت بدرب حبك هــــــــــو دالني
كل حلظه حبيبي الشوفتك اشـــتاك
الن شوكي بغيابك حيــــــــل اذاني



اليوم  حفالت  أوىل  املهندس  ماجد  النجم  يحيي 
أيلول/    ٢٢ الخميس  يوم  السعودي،  الوطني 
العربية  باململكة  القصيم  يف  الجاري،  سبتمرب 
السعودية، ويقدم خالله باقة مميزة من أشهر 
أغنياته، وذلك ضمن الحفالت التي يحيها نجوم 

الغناء والطرب من أجل هذه املناسبة.
وطرح النجم ماجد املهندس أحدث أغنياته التي 
الفيديوهات  موقع  عىل  «لندن»،  اسم  تحمل 
«يوتيوب»، ومنصات مواقع التواصل االجتماعي 

وألحان  برقان،  كلمات  من  واألغنية  املختلفة، 
فهد النارص، وتوزيع سريوس.

وطرح الفنان ماجد املهندس فيديو كليب أغنية 
سعيد  كلمات  من  مؤخرًا،  بالجفا»،  كريم  «يا 
بن مانع، وألحان املوسيقار طالل، وتوزيع زيد 
وإخراج  منذر،  أبو  خالد  عام  وإرشاف  عادل، 
سعيد املاروق، وقد تم تصوير العمل يف دبي ملدة 

ثالثة أيام.
أغنية  املهندس  ماجد  مؤخرًا  طرح  كما 

«مسكني»، واألغنية من كلمات فيصل الشعالن، 
ويف  سريوس،  توزيع  طويحي،  محمد  وألحان 
أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم 
علوي،  أحمد  كلمات  من  وهي  تروح»،  «حرام 
وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم عالء الدين.

باملوديل  االستعانة  تمت  كليب  الفيديو  ويف 
الصديقة  وهي  شايك  إيرينا  الشهرية  العاملية 
كريستيانو  الشهري  الكرة  لالعب  السابقة 

رونالدو.

بمنزلها يف قطر.  كبرياً  بعد نشوب حريقاً  رياض ملوقف صعب  العراقية رحمة  الفنانة  تعرضت 
الحريق. بعد  بمنزلها  الرضر  حجم  يظهر  فيديو  مقطع  انستغرام،  عىل  حسابها  عرب  ونرشت 
برشية. إصابات  أي  يخلف  ولم  املنزل،  وصالة  الخيمة  عىل  اقترص  الحريق  إن  رحمة  وقالت 
وأضافت: «ال حول وال قوة إال بالله، قدر الله وما شاء فعل، عندي بالبيت بقطر صار حريق.. 
لله بالحديد وال  الله ما كان أعظم، الحمد  البيت، دفع  الحمد لله جاء عىل الخيمة وصالة 

بالبرش».
ويف منشور آخر، قالت رحمة رياض: «الحمد لله عىل نعمة األهل.. أختي نعمة وزوجها يا 

روحي ما قرصتوا تعبتكم معي، الله ال يحرمني منكم».
ويف سياق اخر، تستعد الفنانة رحمة رياض، لجولتها الفنية الجديدة يف الواليات املتحدة 
البوسرت  انستغرام»،   » عىل  الرسمي  حسابها  عرب  متابعيها،  رحمة  وشاركت  األمريكية، 
الرتويجي لجولتها الفنية بأمريكا.وعلقت رحمة: «متحمسة التقي بكل املحبني يف الواليات 
مؤخراً  رياض  رحمة  طرحت  آخر  جانب  أكتوبر».عىل   ٧ من  تبتدي  فنية  بجولة  املتحدة، 
وتوزيع  وألحان عيل صابر  األسري  كلمات حيدر  للكمر» وهي من  «اصعد  الجديدة  اغنيتها 
محب الراوي وتحظى األغنية بنجاح كبري حيث حققت أكثر من ١٣ مليون مشاهدة لغاية اآلن 

رغم مرور أقل من شهر عىل طرحها.
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الهوائية  الدراجة  ظهرت  مرة،  ألول 
املصنعون  يخطط  التي  الطائرة 
يف  املقبل  العام  إلطالقها  اليابانيون 
ديرتويت  بمعرض  املتحدة  الواليات 
الحضور  شبهها  والتي   ، للسيارات 
سلسلة  يف  ظهرت  التي  بالدراجات 
تقرير  بحسب  النجوم،  حرب  أفالم 

.(Reuters) «لوكالة «رويرتز
تريسمو»  «إكس  دراجة  وصنعت 
رشكة  قبل  من   (XTURISMO)
 AERWINS) «إيروينز تكنولوجيز»
ويمكنها  اليابانية،   (Technologies
وتصل  دقيقة،   ٤٠ ملدة  الطريان 
رسعتها إىل ٦٢ ميال يف الساعة (١٠٠ 

كيلومرت يف الساعة).
املشارك  الرئيس  سزوت  ثاد  وقال 

السيارات بعد إجراء اختبار  ملعرض 
القليل  هناك  رائع،  «أمر  إنه  طريان 
متحمسا  كنت  لكنني  الخوف  من 
طفل  وكأنني  أشعر  للغاية.. 

صغري».
التنفيذي  وأوضح مؤسس والرئيس 
 (AERWINS) «إيروينز»  لرشكة 
«الخطط  إن  كوماتسو  شوهي 
جارية لبيع نسخة أصغر يف الواليات 

املتحدة عام ٢٠٢٣».
الطائرة  الدراجة  سعر  ويبلغ 
اليابان  يف  بالفعل  للبيع  املعروضة 
ويأمل  دوالر،  ألف   ٧٧٧ نحو 
إىل ٥٠  التكلفة  كوماتسو يف خفض 
أصغر  كهربائي  لنموذج  دوالر  ألف 

بحلول عام ٢٠٢٥.
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  يف كتابه «عودة الوعي» الذي أدان فيه الحقبة النارصية منقلباً عىل رواية 
«عودة الروح» التي برشت بعبد النارص وثورة يوليو، يتحدث توفيق الحكيم 
عن قضية إلغاء الطربوش يف مرص لكونه يمثل رمزاً للتبعية العثمانية، وكيف 
إن هذا الطربوش ال يوفر دفئاً يف شتاء وال يقي من الشمس يف الصيف ولم 
ينجح احد يف فرض خلعه أو تغيريه، وقد أراد الصحفي القديم محمود عزمي 
إىل  واضطر  أحد،  يتبعه  فلم  القبعة  ولبس  العرشينيات،  يف  ذلك  إىل  يدعو  أن 
ثورة  زعيم  زغلول  سعد  إن  الحكيم  ويعتقد  الطربوش،  إىل  والعودة  خلعها 
١٩١٩ لو قام بالخطوة األوىل يف هذا السبيل لتبعته األمة أو أكثرها: «خصوصاً 
بخلع  أمره  وقتئذ  اصدر  قد  كان  أتاتورك  كمال  الرتكية  الثورة  وزعيم  وأن 
نحن  ونظل  بها  جاءتنا  التي  البالد  من  تزول  فكيف  تركيا.  يف  الطربوش 
متمسكني؟ «. وتجددت دعوة إلغاء الطربوش يف الثالثينيات، وكثر الجدال عىل 
صفحات الجرائد املرصية، وكان الحكيم نفسه طرفاً فيها، وانتهى األمر بأن 
خلع وحده الطربوش ولبس البرييه ، وثبت عىل ذلك حتى رآها تعلو الكثري 

من الرؤوس .
الرسمية  واأللقاب  والتسميات  الرأس  أغطية  أو  األزياء  حول  االختالف  إن   
والربوتوكولية بني حقبة زمنية وأخرى، قد يبدو أحياناً رصاعاً شكلياً ال أكثر 
يتعلق بتطور الحياة وتغيري املفاهيم االجتماعية والثقافية وأنماط العيش، غري 
إن هذا األمر يف جوهره يمثل تحدياً ورصاعاً بني إرادتني وسلطتني وعقليتني 
ومزاجني، وانه يصبح يف لحظات التحدي حداً فاصالً بني االستقالل والتبعية، 
العرب  بالد  طول  يف  عثمان  آل  ترك  فقد  العثماني.  الطربوش  حال  هو  كما 
وعرضها أزياء وألقاباً وكنايات كثرية غلبت عىل الوظائف والرتب واملناصب 
الحكومية واملهن الشعبية، ومن ذلك ما ذكره الباحث واملرتجم اللبناني نادر 
رساج يف كتابه « أفندي الغلغول» وهو احد أعيان حي الغلغول البريوتي الذي 
حمل لقب األفندي، وكان هذا اللقب الذي يدل عىل االحرتام ُيمنح بمرسوم، 
درون بها العرائض، فيكتبون إىل  أما كلمة أفندم فكانوا يف العهد العثماني ُيصَّ
املترصف « دولتلو أفندم حرضتلريي» واىل القائمقام «سعادتلو» واىل املدير « 
رفعتلو» واىل اإلنسان املحرتم  رفيع املقام «عزتلو» التي تعني صاحب العزة . 
ويحيص بحث « مراسم وايل بغداد « للباحثة ميعاد رشف الدين الكيالني عدداً 
من الكنايات املرتبطة بخدمة الوايل مثل « االبريقدار» وهو الشخص املسؤول 
عن استحمام الوايل وسكب املاء عىل يديه، و» القفطانجي» الذي يرشف عىل 
هندام الوايل وحسن مظهره، و» القهوجي بايش» الذي يحرض القهوة للوايل 
املكتب  مسؤول  أما  واألموال،  اإلدارة  عن  املسؤول  الدفرتدار»  و»  وضيوفه، 

الخاص للوايل، أو ديوانه فيسمى « الديوان أفندييس» .
 وأيام العهد امللكي يف العراق شاع استخدام الباشا وألبيك، أما بعد ٢٠٠٣ فقد 
قيل  والتي  وسيادة،  ودولة  فخامة  مثل  العالية  للمناصب  تسميات  شاعت  
مثلما  إلغائها،  عىل  سيعمل  انه  املتعاقبني  الوزارات  رؤساء  أحد  حكم  أثناء 
والتخفيف  اإلداري  الرتهل  من  التقليل  بهدف  الوزارات  تقليص  عىل  سيقدم 
من الضغط عىل امليزانية التشغيلية، غري أن ذلك لم يتحقق ال يف عهده وال يف 
عهد من تبعه. والحق إن األمر ال يتعلق بالتسميات وال باألقوال، إنما باألعمال 
واألفعال، وإن أي مسؤول وأي رئيس وزراء يعمل بجد عىل اصالح حال البالد 
ويؤمن معيشة العباد ويطمئنهم عىل حارضهم ومستقبلهم، فأن «عزتلو» 

يستحق كل األلقاب، إن أحسن اختيار «الدفرتدار» و» الديوان أفندييس» .
، ومنه  املرة  الفكر» هذه  « تحت شمس  الحكيم يف كتابه  توفيق  إىل  وعودة 
مقال « كادر املقامات « الذي سخر فيه من األلقاب امللكية قبل يوليو ١٩٥٣ 
مثل « صاحب الرفعة « و « صاحب الدولة « و «صاحب املعايل» و «صاحب 
السعادة «و «صاحب العزة «، ويف هذا األمر يقول : وغري ذلك مما يثري االبتسام 
عندما نتذكر رجالً مثل « ترششل» الذي يومئذ كان يهز العالم وال يحمل إال 

لقب « مسرت»، الذي يحمله سائق سيارته.
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باإلنرتنت،  اتصال  دون  من   ٢٠٢٢ عام  يف  العالم  سكان  ثلث  يزال  ال 
إحصاءات  أحدث  بحسب  الجديدة،  االتصاالت  وترية  يف  تباطؤ  وسط 
بيان:  يف  لالتصاالت  الدويل  االتحاد  الجمعة.وقال  املتحدة  األمم  نرشتها 
وبينما  اإلنرتنت،  العالم  حول  شخص  مليار   ٥,٣ حوايل  اآلن  «يستخدم 
ال يزال النمو مشجعاً، يشري االتجاه إىل أنه يف غياب استثمارات جديدة 
فإن  التحتية وزخم جديد الستقطاب مهارات رقمية جديدة،  البنية  يف 
فرص ربط سكان العالم بحلول عام ٢٠٣٠ ترتاجع بشكل متزايد»، وفق 
فرانس برس.يأتي ذلك فيما ال يزال ٢,٧ مليار شخص غري قادرين عىل 
الوصول لإلنرتنت هذا العام. فقد كان عددهم ٣ مليارات يف ٢٠٢١ و٣,٦ 
مليار عام ٢٠١٩، قبل جائحة كوفيد-١٩.«دفعة جيدة»كما شدد األمني 
العام لهذه املنظمة التابعة لألمم املتحدة هولني جاو عىل أن هذا األمر 
الحفاظ عىل  علينا  يجب  لكن  االتصال،  دفعة جيدة من حيث  «أعطانا 
الوترية عينها لضمان استفادة الجميع» من الخدمات الرقمية.وأضاف 
أنه «ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل مزيد من االستثمار يف الشبكات 
النماذج وعمليات  أفضل  من  الرقمية وترشيعات مستوحاة  والتقنيات 
التدريب».إىل ذلك حدد االتحاد الدويل لالتصاالت عقبتني رئيسيتني أمام 
هدفها املتمثل يف جعل سكان العالم متصلني بشكل كامل: السكان الذين 
يصعب  الذين  السكان  أكثر  أيضاً  هم  بالشبكة  متصلني  غري  يزالون  ال 
الوصول إليهم، فضالً عن صعوبات االنتقال من نفاذ بسيط للشبكة إىل 
التقليل  ما يتم  العقبات غالباً  أن  وصول منتظم وسهل.ويعترب االتحاد 
من شأنها مثل: رسعات االتصال البطيئة للغاية، واألسعار املرتفعة جداً 
الحواجز  أو حتى  الرقمية  الثقافة  إىل  للمعدات واالشرتاكات، واالفتقار 
التمييز بني الجنسني وأحياناً النقص يف  الثقافية واللغوية، ولكن أيضاً 

النفاذ إىل الكهرباء.

كشف تقرير حديث أن تطبيق مؤتمرات الفيديو 

«زووم» يعمل حاليا عىل خدمة بريد الكرتوني، 

يظهر  أن  يمكن  حيث  تقويم،  وتطبيق 

التطبيقان باسم «Zmail» و «Zcal»، وإذا تم 

تصديق التقرير ، يمكن إطالق هذه الخدمات 

يف أقرب وقت ممكن يف نهاية هذا العام.

الخدمتني  هاتني  أن  إىل  املعلومات  وتشري 

اإلعالن  ويمكن  عامني،  منذ  التطوير  قيد 

 Zoomtopia مؤتمر  يف   Zcal و   Zmail عن 

هذا  من  نوفمرب  يف  عقده  املقرر  للرشكة، 

العام. 

ملؤتمرات  مرادًفا   Zoom أصبح  وبينما 

من  يزال  ال  فقد  الوباء،  منذ  الفيديو 

خدمة  إىل  بالتبديل  الناس  إقناع  الصعب 

فقد  بهم،  الخاصة  اإللكرتوني  الربيد 

لالجتماعات   Zoom األشخاص  يستخدم 

من  يزاالن  ال   Outlook و   Gmail لكن   ،

فإن   ، لذا  استخداًما،  الربيد  خدمات  أكثر 

العمل  للهيمنة عىل مساحة   Zoom خطة 

ستواجه منافسة شديدة عند إطالقها.

 Google Chat ويف محاولة أخرى ملواجهة

 Zoom جدد ، Slack و Microsoft Teams و

اسًما  وأعطاه  به  الخاص  املراسلة  نظام 

جديًدا - Zoom Team Chat، حيث يقول 

ولهذا   ، مفقوًدا  كان  ما  شيًئا  أن   Zoom

السبب اضطروا إىل تغيري االسم. وفًقا لـ 

Zoom ، هناك بعض امليزات الجديدة التي 

يجب أن تعزز العمل الجماعي والتعاون.

اغسطس ٢٠٢٢،  بتاريخ ١٨  اللبنانية مرييام فارس،  الفنانة  اطلقت 
أغنية مرصية بعنوان «قضيها انبساط» من كلمات مصطفى حسن، 
والحان أحمد مصطفى، توزيع هاني ربيعة، وماسرتيغ ماهر صالح.، 
التواصل  مواقع  عىل  الرتند  قائمة  صدورها  فور  األغنية  تصّدرت 
عىل  أيام  ثالثة  ملّدة  الصدارة  يف  وبقيت  ولبنان،  مرص  يف  االجتماعي 
يف  اصدرت  التي  العربية  األغاني  قائمة  ترّبعت عىل عرش  كما  تويرت، 
الرتند  اللحظة تتصّدر  اليوتيوب ومازالت لغاية هذه  الفرتة عىل  هذه 
اصدار  عىل  مرييام  األجنبية.اّرصت  الدول  وبعض  العربية  الدول  يف 
قليًال خاصة  «لنفرح  أيامنا هذه تحت شعار  يف  بالذات  األغنية  هذه 

السنوات  العالم» بعد  بها  مّر  التي  القاسية  املاضية 
الجمعة  من  انبساط  ونقضيها 
أغنية «قضيها  للتالت»، صّورت 
وظهرت  برلني،  يف  انبساط» 
فيها مرييام مفعمة بالحياة 
أّدت  وقد  عرصية  بإطالالت 
رقصة  املصورة  األغنية  يف 
ما  الخاص  تصميمها  من 
انتقلت عىل مواقع  أن  لبثت 
االجتماعي  التواصل 
قبل  حتى  كتحدّي 
اعلنت  وقد  انطالقها، 
ستطلق  اّنها  مرييام 
عىل  الرقصة  تحدي 
«قضيها  أغنية 
 « ط نبسا ا
مبارشة.

سيطرت حالة من الغضب عىل األمري 
ميغان  وزوجته  هاري  الربيطاني 
ماركل، بعد ترصف غري متوقع تجاه 
القرص  رفض  بعد  وذلك  أبنائهما، 
ابنيهما بصاحب  إىل  يشار  أن  امللكي 
السمو وصاحبة السمو امللكي، حتى 
بعد أن يمنحهما جدهما امللك تشارلز 

الثالث ألقاباً جديدة رسمياً.
أصبحا أرتيش وليليبيت، أبناء هاري 
أمرياً  الفنية  الناحية  من  وميغان، 
وأمرية بعد وفاة امللكة إليزابيث وتويل 
امللك تشارلز الثالث، جدهما، العرش، 
والربوتوكوالت  للقرارات  وفقاً  وذلك 
الخامس  جورج  امللك  عن  الصادرة 
يف عام ١٩١٧. ولكن بحسب تقارير 
منحهما  يتم  ال  قد  فإنه  تدولها،  تم 
السمو  صاحب  التلقائي  اللقب 
ألبناء  عادة  ُيمنح  والذي  امللكي، 

وأحفاد امللك.
ووفقاً لصحيفة ذا صن الربيطانية 
أن ميغان وهاري خاضا نقاشات 
متوترة للغاية حول القرار امللكي 
اللقب،  من  أبنائهما  يجرد  الذي 
كثرية  محادثات  هناك  وكانت 
خالل األسبوع املايض، أرص فيها 

وليليبت  آرتيش  أن  عىل  الزوجان 
يعتربان أمرياً وأمرية.

صن:  ذا  ملوقع  املصدر،  وأضاف 
ألن  بالغضب  وهاري  ميغان  «شعرا 
أخذ  يستطيعان  ال  وليليبت  آرتيش 
هذا  امللكي-  السمو  صاحب  لقب 
أمرياً  يكونا  أن  يمكن   - االتفاق  هو 
استخدام  يمكنهما  ال  ولكن  وأمرية 
ألنهما  امللكي  السمو  صاحب  لقب 
املالكة  العائلة  أفراد  من  يعدان  ال 

العاملني».

يف  آرتيش  والدة  وقت  إىل  وبالرجوع 
عام ٢٠١٩، لم يمنح لقب األمري حيث 
إليزابيث  امللكة  ابن  حفيد  كان  إنه 
الربوتوكوالت  الثانية. ولكن بموجب 
امللكية، فمن املفرتض أن يمنح االبن 

هاري  واألمري  ماركل  مليغان  األصغر 
جانب  إىل  تلقائياً،  امللكي  اللقب  اآلن 
األحفاد  أصبحا  ألنهما  شقيقته، 
بريطانيا  ملوك  ألحدث  املبارشين 

امللك تشارلز الثالث.

حالة  صربي،  هند  النجمة،  تعيش 
تألق فني خاصة عام ٢٠٢٢، 

كثرية  إشادات  نالت  إذ 
«كرية  يف  دورها  عن 

والجن»،  الذي يعرض 
السينمات  يف  حالًيا 
إيرادات  أعىل  محققا 
املرصية،  السينما  يف 

حتى  سجل  والذي 
جنيه،  مليون   ١١٣ اآلن 

العرض  يف  مستمر  والفيلم 
العربي، وظهرت  يف مرص والوطن 

يف  الفني  النضوج  درجات  أعىل  يف  هند 
الفيلم، ورسخت قاعدة جماهريية كبرية بعد شخصية «دولت فهمي» 
والنقاد  الجماهري  إعجاب  نالت  والتي  الشعبية،  املقاومة  اعضاء  أحد 

وصناع السينما يف آن واحد.
مراد  أحمد  للمؤلف   ،«١٩١٩» رواية  من  مستوحى  والجن»  «كرية  فيلم 
الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد 
العزيز، أحمد عز، هند صربى وسيد رجب، مع أحمد مالك، عىل قاسم، 
هدى املفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضالً 

عن تواجد بعض املمثلني األجانب.
ويشاركها  ونعمة»  «فضل  الجديد  فيلمها  طرح  صربي  هند  وتنتظر 
العرض  دور  يف  طرحه  املقرر  ومن  الكدواني،  ماجد  النجم  البطولة 
ماجد  بطولة  ونعمة»  «فضل  فيلم  املقبل،  أكتوبر   ٥ يوم  السينمائى 
العبد،  ياسمينا  رضوان،  محمد  حافظ،  محمود  صربي،  هند  الكدوانى، 
رأسهم  عىل  الرشف  ضيوف  من  وعدد  الجندى  أحمد  إسماعيل  الطفل 

محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.


