
بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئـة النزاهـة، امـس االثنني، 
عـن صدور قراٍر برفع الحصانة عن أحد 
أعضـاء مجلس النوَّاب للـدورة الحاليَّة، 
بتهمة إحـداث الرضر عمداً باملال العام.
وذكـرت دائـرة التحقيقـات بالهيئة، يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”محكمـة 
تحقيـق الكرخ الثانيـة يف بغداد أصدرت 
قـرار رفـع الـحـصانــة عـن عضٍو يف 
مجـلــس الـنـوَّاب للـدورة الـحـاليَّة، 
كان يشغل منصب محافظ صالح الدين 
األسـبق، عـىل خلفيَّـة اإلرضار بدائـرة 

ـة املُحافظة“.وأضافـت إنَّ ”رفـع  صحَّ
الحصانة جاء عـىل إثر املعلومات املُثبتة 
يف التقريـر التدقيقيِّ الصـادر عن وزارة 
ن قيام محافظة صالح  ـة، املُتضمِّ الصحَّ
الديـن باسـتخدام الدرجـات الوظيفيَّة 
ـة يف املُحافظـة  ـة بدائـرة الصحَّ الخاصَّ
دون ُموافقتها“.وأوضحت أنَّ ”محكمة 
تحقيق الكرخ الثانية يف بغداد اسـتندت 
يف قـرار رفع الحصانـة إىل املادة (340) 
من قانون العقوبات العراقي رقم (111 

لسنة 1969) املُعدَّل“.

بغداد/ الزوراء:
جدد اإلطار التنسيقي تمسكه بمرشحه 
الوحيد اىل رئاسـة الوزراء محمد شياع 

السوداني.
وقـال اإلطار يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إنه ”عقد اجتماعه االعتيادي وبحضور 
كامل قياداته وناقـش مجمل االوضاع 
السياسـية واالمنيـة يف البـالد“، الفتـا 
اىل إنـه ”ثمـن الجهـود  الكبـرية التـي 

بذلت إلنجاح الزيـارة االربعينية لالمام 
الحسـني عليـه السـالم“.وجدد اإلطار 
بحسـب البيـان ”تمسـكه بمرشـحه 
محمـد  الـوزراء  رئاسـة  اىل  الوحيـد 
شـياع السـوداني“، نافيـاً ”كل ما غري 
ذلك مـن شـائعات“.وتابع أنه ”ناقش 
االسـتعدادات التي يبذلهـا مع حلفائه 
من اجل اسـتئناف عمل مجلس النواب 

وقيامه بواجباته الدستورية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفاع اطالق اسـتمارة 
عودة املفسوخة عقودهم من منتسبي 
الوزارة.ودعـت الـوزارة يف بيـان لهـا 
تلقته ”الزوراء“، املفسـوخة عقودهم 
من منتسـبي الوزارة، اىل الدخول عىل 

ابتـداًء مـن السـاعة (٨٠٠)  الرابـط 
صباح امـس االثنني ١٩ أيلـول ٢٠٢٢ 
ولغاية السـاعة (٢٤٠٠) ليالً من يوم 
االثنني ٣ ترشيـن األول ٢٠٢٢، لغرض 
ملء االسـتمارة الخاصة باملفسـوخة 

عقودهم.

بغداد/ الزوراء:
امـس  العامـة،  املـرور  كشـفت مديريـة 
االثنني، عن نوعني من الخطط، فيما أعلنت 
تفاصيل مقرتحني قدمتهما لرئاسة الوزراء 
أحدهمـا يتضمن إنشـاء مناطـق حدودية 
حرة لبيع املركبات الشخصية لدول الجوار.
وقال املتحدث باسـم املديريـة العميد زياد 
القيـيس، يف ترصيح صحفـي: إن ”مديرية 

املـرور لديها قسـمان من الخطط بشـأن 
التخفيف من الزخم املروري، األوىل: (آنية) 
والتـي تتضمـن رفـع الكتـل الكونكريتية 
وفتح الطرق بالتعاون مع القوات االمنية، 
والثانية: (مسـتقبلية) عىل مستوى إنشاء 
الجسـور ومرائب السـيارات قـرب املوالت 

واملناطق الصناعية والتجارية“.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلنت 5 أحزاب تونسية، هي الجمهوري  
والتكتل والتيـار الديمقراطي والقطب 
لالنتخابـات  مقاطعتهـا  والعمـال، 
الترشيعيـة املقـررة يف 17 ديسـمرب/
كانون األول املقبل التي دعا لتنظيمها 
الرئيس قيس سـعيد، فيما مثل رئيس 

حركة النهضة التونسية راشد الغنويش 
والقيادي بالحزب عـيل العريض اليوم 
االثنـني أمام قسـم رشطة بوشوشـة 
يف  معهمـا  للتحقيـق  العاصمـة  يف 
شـأن  يف  باإلرهـاب  تتعلـق  شـبهات 
تسـفري تونسـيني للقتـال يف الخارج.

وقـال األمني العام للحـزب الجمهوري 

عصام الشـابي إن ”األحزاب الخمسـة 
قـررت مقاطعة االنتخابـات التي دعا 
لها قيـس سـعّيد وفق املرسـوم الذي 
أصدره“.وأضـاف الشـابي يف املؤتمـر 
الصحـايف: ”هـذه االنتخابـات محطة 
أخرية يف األجندة السياسية التي حاول 
أن يفرضهـا سـعيد بعـد انقالبه عىل 

”تونس  والرشعية“.وتابع:  الدسـتور 
ليسـت يف مسـار أو منـاخ انتخابـي. 
وال يمكـن أن نقبل تزكية هذا املسـار 
االنقالبـي يف محطتـه األخرية“.ولفت 
إىل أن: ”75 باملائـة من التونسـيني لم 
يشـاركوا يف االسـتفتاء وبالتـايل فإن 
الدسـتور الـذي فرضـه سـعيد بقوة 

األمر الواقع سـقط سياسياً وأخالقياً 
وانتخابياً“.وأكد الشـابي أن ”سـعيد 
ال يؤمـن بالديمقراطيـة التمثيلية وال 
باألحزاب، وهو يسـعى من خالل هذه 
االنتخابـات إىل فرض نظامه القاعدي 

املبارش“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد السـيايس املسـتقل، عائـد الهـاليل، رضورة 
تشـكيل الحكومـة ووضـع خارطـة طريـق لحل 
الربملـان واعـادة االنتخابات لرتضيـة الجميع بما 
فيهـم الكتلـة الصدرية، فيمـا اشـار اىل ان ابواب 
العمليـة السياسـية سـتفتح إذا فتحـت الحنانـة 
ابوابها.وقـال الهـاليل يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان 

«هناك رغبة اقليمية ودولية بأن ال يستمر الوضع 
يف العراق لفرتة اطول من هذه الفرتة، وعليه هناك 
رسـائل ووسـطاء زاروا العـراق وقدمـوا نصائح 
وقدموا التوجيهات للرشكاء السياسيني»، مضيفا 
ان «العـراق ال تحكمه جهة سياسـية معينة بحد 
ذاتهـا بل يحكمه العراقيون ويجب ان يكون هناك 
تشـارك ضمن هـذا النطـاق». وبني ان» السـيادة 

والديمقراطي الكردستاني عملوا بوصايا الرشكاء 
االطـار  باتجـاه  وذهبـوا  واالقليميـني  الدوليـني 
التنسيقي إلكمال باقي االستحقاقات الدستورية، 
كمـا ان االطار يدركون تمام االدراك انه ال حكومة 
إذا لـم تكـن هنالـك موافقة صدرية عـىل ان تمرر 
هـذه الحكومة». واشـار اىل ان «هناك جهودا اآلن 
منصبة عىل ان يتوجه وفد اىل الحنانة وهناك تأكيد 

عىل هذا املوضوع لكن متى سوف يذهب هذا الوفد 
وَمن هم األشـخاص الذين يمثلون او اعضاء الوفد 
لحد اآلن ال توجد لدينا معلومة حول هذا املوضوع»، 
مسـتدركا «ربما يتألف من شـخص من السـيادة 
وشـخص من الديمقراطي الكردستاني وشخص 

من االطار التنسيقي وهم ينتظرون اإلشارة.

لندن/ متابعة الزوراء:
شـيعت بريطانيا والعالم امللكة إليزابيث 
الثانية، امس االثنني، يف جنازة رسـمية، 
شـهدها رؤسـاء وملوك وأمراء ورؤساء 
وزراء، باإلضافة لقرابة مليون شـخص 
ليودعـوا  لنـدن  شـوارع  يف  يصطفـون 
الراحلة التي اعتلت عرش البالد سـبعني 
امللكـة  جنـازة  مراسـم  عاما.وأقيمـت 
إليزابيـث ملكـة بريطانيا، فيما احتشـد 
قـادة وملوك مـن أنحاء العالـم يف لندن، 

وفـاة  بعـد  لتوديعهـا،  االثنـني،  امـس 
الشـخصية املحبوبـة التي وحـدت األمة 
خـالل فـرتة حكـم اسـتمرت ٧٠ عاماً.
وقبل الساعة ١١ صباحا (١٠٠٠ بتوقيت 
غرينتش) بقليل، ظهـر النعش املصنوع 
البلـوط واملغطـى بالعلـم  مـن خشـب 
امللكـي وفوقـه تـاج اإلمرباطوريـة عىل 
عربة مدفع تحت سـماء ملبدة بالغيوم، 
ليتم نقله يف موكب عسـكري إىل كنيسـة 
األكـرب  آبي.وسـار نجلهـا  وستمنسـرت 

ووريثها امللك تشارلز وكبار أفراد العائلة 
املالكة وراء النعش وسـط أصوات جرس 
تـدق يف الخلفيـة وصمت سـاد شـوارع 
لنـدن، بعد ختـام جنازة رسـمية أقيمت 
آبي.وانتهـت  وستمنسـرت  كنيسـة  يف 
الجنازة بصمت شـهدته الكنيسة واألمة 
ملدة دقيقتني. وبعـد ذلك، بدأ نقل النعش 
مجددا عرب وسـط لنـدن، حيث مر بمقر 
امللكة الرسـمي قرص بكنغهام، إىل قوس 
ولينغتـون يف هايـد بـارك كورنـر، حيث 

تبعه امللك تشـارلز وأفراد العائلة املالكة 
مرة أخرى سـريا عىل األقدام ملسافة ٢٫٤ 
كيلومـرت. ومـن هناك، تم نقلـه إىل قلعة 
وندسـور غرب لندن، حيـث أقيم قداس 
يف كنيسة سـانت جورج.وتم بعد ذلك تم 
إنـزال النعـش يف القبو امللكـي. ويف وقت 
الحق من املساء، يف مراسم عائلية خاصة، 
سيتم دفن نعش إليزابيث وزوجها ألكثر 

من ٧٠ عاما األمري فيليب.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أوضحـت جمعيـة منتجي األسـماك أسـباب 
انخفاض أسعار األسـماك مؤخرا، مطالبة يف 
الوقت نفسه الحكومة بالتدخل إلنقاذ املنتوج 
املحـيل مـن فـريوس (كـوي الهربس).وقال 
رئيـس الجمعية، اياد الطالبـي: إن ’انخفاض 
أسعار األسماك يعود لدخول أسماك مستوردة 
من دول مجـاورة وخاصة من إيـران وتركيا 
إىل البالد، وهذه األسـماك املستوردة أسعارها 

زهيدة يرتاوح سـعر الكيلـو الواحد منها من 
1500 إىل 2000 دينـار، مـا يـؤدي إىل حدوث 
فائض يف األسماك العراقية، مع مراعاة زيادة 
أسعار األعالف وكذلك زيادة العرض، وبالتايل 
ينخفض السـعر‘.وأوضح الطالبي أن ’سـعر 
العلـف وصل إىل مليون ونصـف املليون دينار 
للطـن الواحـد، بعـد أن كان 600 الـف دينار 

للقيمة نفسها.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس اإليراني، إبراهيـم رئييس، يف مطار طهران 
امـس االثنـني، قبيـل توجهـه إىل نيويورك للمشـاركة 
يف اجتماعـات الـدورة الــ٧٧ للجمعيـة العامـة لألمم 
املتحـدة أنه ليـس لديه «أي برنامج» للقـاء أو تفاوض 
مـع األمريكيني.وقـال رئييس الـذي يرافقـه يف الزيارة 
كبري املفاوضني اإليرانيني عيل باقري كني: إنه سـيلقي 
كلمـة يف الجمعية العامة وسـيجري لقاءات ثنائية عىل 
هامش مشاركته يف اجتماعات الجمعية.وشدد رئييس، 

وفق التلفزيـون اإليراني عىل أن «العقوبات والتهديدات 
لم توقف الشـعب اإليرانـي ولذلك فمشـاركتنا يف األمم 
املتحدة تأتي مـن منطلق العزة»، مشـرياً إىل أن الزيارة 
تشـكل فرصـة لبيـان مواقـف الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانية.واسـتبق الرئيس اإليراني زيارته إىل نيويورك، 
بتوجيه رسـائل إىل اإلدارة األمريكية مـن خالل مقابلة 
أجراهـا مع قناة «يس بـي إس» األمريكيـة، وجه فيها 

اتهامات للبيت األبيض.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتـالف النـرص أن جلسـة الربملان 
ليسـت  انعقادهـا  حـال  يف  املقبلـة 
بالرضورة ان تكـون مخصصة الختيار 
رئيـس الجمهورية وتشـكيل الحكومة 
وانما ملناقشـة واقرار القوانـني، وفيما 
اشار اىل ان االزمة السياسية يف طريقها 
اىل الحل، قـّدم عدداً من النـواب طلبات 
رسـمية اىل رئاسـة الربملان السـتئناف 

مجلس النواب اعماله.
سـالم  النـرص،  ائتـالف  عضـو  وقـال 
الزبيـدي، يف حديث لـ“الزوراء“: انه البد 
من معـاودة مجلس النـواب مهامه ألن 
امامه توقيتات دستورية ملناقشة واقرار 
القوانـني املهمـة، فـال يمكـن ان يبقى 
معطـال او بقـاء البلد من دون سـلطة 
ترشيعيـة. الفتـا اىل: ان جلسـة الربملان 
تكـون  ان  بالـرضورة  ليسـت  املقبلـة 
مخصصة الختيـار رئيـس الجمهورية 
ورئيس وزراء وتشـكيل الحكومة وانما 
ملناقشـة القوانني.واضـاف: انـه يمكن 
ارسـال تطمينات اىل التيار الصدري بأن 
الجلسة الربملانية التي ستعقد لن تكون 
مخصصة الختيـار رئيـس الجمهورية 
او تشـكيل الحكومة. مؤكـدا: ان االزمة 
السياسـية يف طريقهـا اىل الحل يف حال 
نجـاح املفاوضات مع التيـار الصدري.
واشـار اىل: ان املرحلـة املقبلـة تتطلـب 
تشـكيل حكومـة بكامـل الصالحيـات 
تهـيء النتخابات مبكـرة، وهذا ال يأتي 

والحـوار  املفاوضـات  خـالل  مـن  إال 
البناء بن الجميـع. محذرا من اتخاذ أي 
خطوات استفزازية قد تؤدي اىل تصعيد 
جديد.من جهته، قال النائب عن تحالف 
الفتح، عـارف الحمامـي، لـ“الزوراء“: 
ان هنـاك مجموعة مـن الطلبات قدمت 
رسـميا من قبل عدد من اعضاء مجلس 

النـواب اىل رئاسـة مجلـس النـواب من 
اجل اسـتئناف مجلس النـواب اعماله.
وأضـاف: ان رئاسـة املجلـس تسـلمت 
الطلبـات وبانتظار النظـر بها. مرجحا 
انعقـاد جلسـة الربملـان خـالل االيـام 
جميـع  ان  اىل:  املقبلة.واشـار  القليلـة 
القوى السياسـية متفقـة عىل رضورة 

عـودة مجلـس النواب ملمارسـة مهامه 
الدستورية .من جهته، كشف النائب عن 
ائتالف دولة القانون، محمد الزيادي، عن 
وجود لقاءات ألطراف مقربة من االطار 
وأخرى من التيار الصدري لغرض تهيئة 
األجواء للقاء الحنانة املرتقب بني السيد 
مقتـدى الصدر واللجنـة الفنية املنبثقة 

عن االجتماع الثاني للقوى السياسـية، 
فيما أشـار اىل ان انعقاد جلسة الربملان 
سـيحدد قريبـا جـدا. وقال الزيـادي يف 
ترصيـح صحفي: ان ” حراكا سياسـيا 
جـرى ومازال يجري تقوده شـخصيات 
سياسـية مقربـة مـن االطـار وأخرى 
مقربة من التيار لغـرض تهيئة األجواء 
للقاء الحنانة املرتقب بني السـيد الصدر 
واللجنـة الفنيـة املنبثقة عـن االجتماع 
واملتمثلـة  السياسـية  للقـوى  الثانـي 
برئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
نيجريفـان  كردسـتان  إقليـم  ورئيـس 
البارزانـي ورئيس تحالـف الفتح هادي 
العامري“. مرجحا ان ” يتم اللقاء خالل 
مدة قصرية جدا ” . وأضاف ان ” انعقاد 
جلسـة الربملان سـتحدد قريبا جدا، وان 
الجلسـة املقبلـة سـوف لـن تخصـص 
الختيار رئيس الجمهورية وانما سـتتم 
مناقشـة الخالفات السياسية للوصول 
اىل تطابـق بالرؤى“.وأشـار الزيادي اىل 
”وجود إشـارات إيجابية التفاق الحزب 
واالتحـاد  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
الوطنـي الكردسـتاني عـىل شـخصية 
واحـدة ملنصـب رئيـس الجمهوريـة ” 
. وكان تحالـف الفتـح دعـا، أمس أول 
السـبت، اىل حراك سـيايس جديد يجمع 
قوى سـنية وكرديـة وشـيعية للذهاب 
نحـو تشـكيل الحكومة الجديـدة، فيما 
ترسيـع  إىل  السياسـية  القـوى  دعـا 

خطواتهم لحل األزمة الراهنة.
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بغداد/ الزوراء:
بإطالق  االثنني،  امس  املالية،  وزارة  بارشت 
أيلول  لشهر  الدولة  موظفي  رواتب  تمويل 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  الحايل.وذكرت 
اليوم،  بارشت  الوزارة  يف  املحاسبة  «دائرة  أن 
غري  والجهات  الوزارات  رواتب  تمويل  بإطالق 
الحايل».ودعت  ايلول  لشهر  بوزارة  املرتبطة 
االنفاق  وحدات  «جميع  البيان  بحسب  الوزارة 
التابعة للوزارات اىل مراجعة مقر الوزارة / دائرة 
املحاسبة وحسب جدول املراجعة املعتمد لغرض 

البدء باجراءات التمويل».
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بغداد/ الزوراء: 
غادر رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، اىل مدينة نيويـورك االمريكية 
 ٧٧ الــ  الـدورة  اجتماعـات  لحضـور 
للجمعية العامـة لالمم املتحدة، فيما دعا 
القـوى الوطنيـة والسياسـية إىل التحّيل 
بالهـدوء والصرب والركـون إىل لغة الحوار 
والعقل.وقـال الكاظمـي يف بيـان ملكتبه 
االعالمـي تلقتـه «الـزوراء»: نغـادر اآلن 
إىل مدينـة نيويـورك يف الواليـات املتحدة 
األمريكية؛ للمشاركة يف اجتماع الجمعية 
العامـة لألمـم املتحـدة باسـم العـراق.. 
عملنا خالل العامني املاضيني، عىل إقامة 
أفضل العالقات مع جرياننا ومع املجتمع 
الـدويل، ورفعنـا مـن مسـتوى حضـور 
العراق يف املحافل الدولية، وعززنا التعاون 
والرشاكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً 
عـىل مصالـح شـعبنا بـكل املسـتويات.

أّكـدت  حكومتنـا  تجربـة  إن  واضـاف: 
دوراً  يـؤدي  أن  باسـتطاعته  العـراق  أن 
مهماً يف تثبيت االسـتقرار باملنطقة، وأن 
يكون سـاحة لتقريب وجهات النظر بني 
الجميـع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه 
عىل كل املسـتويات، مؤكدا انـه ال بد من 

اإلشـارة إىل أن األزمة السياسـية الحالية 
صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، 
وهـذا يتطلب حواراً هادئاً ورصيحاً يضع 
مصلحـة العراق وشـعبه فـوق الجميع. 
وتابع: أدعو القوى الوطنية والسياسـية 
إىل التحـيلّ بالهـدوء والصـرب، والركـون 
إىل لغة الحـوار والعقل، والتسـلح بإرادة 
صلبة، وروح وطنيـة عالية؛ لنعرب ببلدنا 
مـن هـذه املرحلـة إىل بر األمـان يف هذه 
اللحظـة التأريخية، عـرب حوارنا الوطني 
القادر عىل إنتاج حلوٍل تنهي هذه األزمة 

الراهنة.

ÒáÌáu@ÚÄÓébÓé@ÒäÜbjfl@szjmÎ@ÚÄÓ»Ìãìn€a@pbÄibÉn„¸a@Ú»†b‘fl@Â‹»m@laçyc@5@Z@ê„Ïm
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية، امس االثنني، بدء تصدير منتجاتها إىل السوق العراقية 
اعتباراً من األسبوع املقبل.وقال مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية، لويس لحود، خالل 
الرابع الذي نظمته بلدية كفر  لقائه عددا من املشاركني يف مهرجان «املونة والعنب» 
مشكي يف محافظة البقاع اللبنانية: إن «السوق العراقية سوف تفتح أمام املوز والعنب 
املقبل».ودعا  األسبوع  مطلع  من  ابتداًء  اللبنانية  والبطاطا  والتفاح  والحمضيات 
املزارعني والتجار اىل التصدير اىل العراق، مبينا انه «سوف يتم إرسال لوائح الرشكات 
واملستوردين حتى يتم توزيعها».واتفق العراق ولبنان عىل تبادل الطاقة، حيث يمنح 
أزمة اقتصادية يف تاريخه،  الذي يمر بأسوأ  لبنان  اىل  الثقيل  الوقود  العراق مادة زيت 

مقابل «خدمات وسلع» سيحصل عليها العراق من لبنان.
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بغداد/ الزوراء:
قرر مجلـس الوزراء ايقاف العمـل بقراراته 
السابقة بشأن املشاريع املتلكئة، فيما خول 
وزارة التخطيط صالحية حذف املشاريع غري 

املحالة واملتوقفة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: ان رئيـس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
الرابعـة والثالثني ملجلس الوزراء، جرى فيها 
بحث مستجدات األوضاع يف البالد، ومناقشة 
عدد من امللفـات واملوضوعـات املدرجة عىل 

جدول األعمال.
وأثنى الكاظمي، بحسـب البيان، يف مستهل 
الجلسـة عـىل الجهـود الكبرية التـي بذلتها 
الـوزارات والدوائـر الخدميـة خـالل الزيارة 
األربعينية، وتقديم مختلف الخدمات للزائرين 
الذين توافدوا عىل محافظة كربالء املقدسـة 

من جميع أنحاء العراق ومن الخارج.
وأشـاد بالقوات األمنية بمختلـف صنوفها، 
وبادائهـا العايل واسـهامها يف إنجاح الخطة 
األمنية املعـدة لتأمني زيـارة أربعينية اإلمام 

الحسني (ع)، وحماية مواكب الزائرين.
ويف سياق الجلسة، استعرض رئيس مجلس 
الوزراء عدداً من امللفات االقتصادية الحيوية، 

والتحديات التي تواجه الحكومة.

العمـل  بمواصلـة  الـوزارات كافـة  ووجـه 
وبوترية عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات 

للمواطنني.
واسـتضاف مجلس الـوزراء املكلـف بإدارة 
وزارة الكهرباء، الذي قدم رشحاً مفصالً عن 
واقـع الكهرباء الحـايل، واحتياجات الوزارة، 
املشـاريع  تعـرتض  التـي  العقبـات  وأهـم 

األساسية، وآليات املعالجة.
قـرار  مقـرتح  التخطيـط  وزارة  وقدمـت 
يخص املشـاريع املتلكئة، وجدوى استئناف 
العمـل بهـا، وبعـد مناقشـات مسـتفيضة 
بشـأن املقـرتح وافق مجلـس الـوزراء عىل 
إقـرار توصيات االجتماع التشـاوري املرافق 
ربـط مذكـرة الدائـرة القانونيـة يف األمانـة 
العامـة ملجلـس الـوزراء املرقمـة بالعدد (م 
 ٦ يف  املؤرخـة  ق)  ل  د/ق/٢/١/٩١/١٥٥ 
وزارة  مقرتحـات  بشـأن   ،٢٠٢٢ حزيـران 
التخطيط املبينة بموجب كتابها املرقم بالعدد 
 ،٢٠٢٢ آذار   ٢٣ يف  املـؤرخ   (٨٠٨٢/١/٣)
وتوصيـة املجلس الوزاري لالقتصاد بموجب 
كتابه املرقم بالعـدد (س.ل/٢١٧) املؤرخ يف 
١١ نيسان ٢٠٢٢، بحرص املرشوعات املتلكئة 
وتقويم جدوى اسـتئناف العمل بها، بحسب 

اآلتي: 
أوالً:

١. ايقـاف العمـل بقـرارات مجلـس الوزراء 
 ،٢٠١٦ لسـنة  و٣٦٧   ،٢٠١٥ لسـنة   ٣٤٧)
و٣٤٢ لسنة ٢٠١٨، و١٧٠ لسنة ٢٠١٩) بعد 
(٩٠) يومـاً مـن تأريخ إصدار قـرار مجلس 
الوزراء املطلوب دون أن يمس ذلك باإلجراءات 
املتخذة سابقاً بموجب القرارات آنفاً، أو التي 
جـرى البدء بها قبل إصـدار القرار املطلوب، 

وتستكمل تبعاً ملضمون القرارات آنفاً.
٢. إلغـاء قـرار مجلس الوزراء (٤٣٢ لسـنة 

.(٢٠١٥
٣. تويل الجهـات الحكوميـة املعنية بإيقاف 
اسـتالم الطلبـات مـن املشـمولني بقـراري 
مجلـس الـوزراء (٩٣ و٣٣٨ لسـنة ٢٠١٩)، 
عىل أن تنجز تلك الجهات إجراءاتها املطلوبة 

للطلبـات املقدمة سـابقاً بموجـب القرارين 
آنفـاً بمدة ال تزيد عـىل (٩٠) يوماً من تأريخ 
إصـدار القـرار املطلـوب، وبخالفـه تتحمل 
وزارة  التخطيط وجهات التعاقد املسـؤولية 

القانونية عىل ذلك.
ثانياً:

تـويل وزارة التخطيط وضع معايـري لتقييم 
القدرة التنفيذية للجهات املنفذة التي ستعتمد 
يف تحديد مبالغ التخصيصات التي سـرتصد 
لتلك الجهات وإدراج املشاريع الجديدة وفقاً 
للمعايري والتقييم املقدم من وزارة التخطيط 
اسـتنادا اىل املادتـني ( ٢٠، و٣٠) الواردتـني 
مـن القسـم الرابـع (تعليمـات وصالحيات 
االسـتثمارية)،  املشـاريع  نفقـات  تنفيـذ 
وصالحيات وزير التخطيـط املثبتة يف ضمن 
تعليمات وصالحيات تنفيذ نفقات املشاريع 
االستثمارية لعام ٢٠٢١ عىل التوايل، واقرتاح 
تكليـف الجهـات األكثر قـدرة عـىل التنفيذ 
بتنفيذ مشاريع الجهات األقل قدرة للحفاظ 
عـىل الخدمات عىل أسـاس القطاع والفجوة 
التنمويـة، ورفـع تقارير التقييـم والتكليف 

املذكورة آنفاً إىل مجلس الوزراء.
ثالثاً:

 ١. تـويل وزارة التخطيـط صالحيـة حـذف 
املشاريع غري املحالة بعد مراجعتها وتقييمها 

خالل مدة سنة واحدة من اإلدراج.
٢. تويل وزارة التخطيط التنسـيق مع جهات 
التعاقـد بشـأن صالحيـة حـذف املشـاريع 
املتوقفـة التـي لم يسـتأنف العمـل بها من 
الجهـات املنفـذة، خالل مدة (٦) أشـهر من 
تأريخ إصدار القـرار املطلوب ويف حالة عدم 
إكمال التنسـيق، يحال املوضـوع إىل املجلس 

الوزاري لالقتصاد.
وناقش مجلس الـوزراء التوصيـة املرفوعة 
بشـأن منح تخصيصـات ماليـة إىل جامعة 
الشطرة؛ لسد احتياجاتها واالرتقاء بواقعها 
التعليمـي، وقـد وافـق املجلس عـىل القرار 

اآلتي: 
-  تمويـل مبلغ مقـداره (٣,٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 
دينـار، فقط ثالثـة مليارات دينـار إىل وزارة 
التعليـم العايل والبحـث العلمي/ جامعة ذي 
قار، وترصف إىل جامعة الشـطرة الستكمال 
املتطلبـات الفنية وتسـديد مبالغ تخصيص 
املبانـي املطلوبـة للجامعـة املذكـورة آنفـا 
وسـد االلتزامات وفقا لقرار مجلس الوزراء 
(١٤١ لسـنة ٢٠٢٠)، تنفيذاً للفقرتني (١ أو 
٢) املذكورتني يف كتاب ديـوان الرقابة املالية 
االتحـادي املرقم بالعـدد (٢٤٤٣/١٢/١/١) 
املؤرخ يف ٣ شـباط ٢٠٢١، املرافق ربط قرار 

مجلس الوزراء (١٥ لسنة ٢٠٢٢).

يـرس (رشكة املشـاريع النفطية التابعـة اىل وزارة النفط) دعـوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم عطاءاتهم 
ملناقصة (اسـتئجار سـيارات لخطوط النقل الجماعي ملنتسـبي وزارة النفط ومقر رشكة النفط الوطنية ومقر رشكة املشاريع 
النفطية) وكلفتها التخمينية تبلغ (١,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار عراقي)، علما ان تمويلها ذاتي 
وبمدة تنفيذ (٣٦٥) يوم تقويمي عىل ان تكون السـيارات من االنواع (كوسـرت، كيا، صالون) وحسـب االعداد املثبتة يف الجدول 
املرفق يف وثائق املناقصة وعىل ان تكون السيارات من منشأ (ياباني أو كوري) وبموديل ال يقل عن ٢٠١٨ مع مالحظة ومراعاة 

ما يأتي:
١. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشـاريع النفطية - مقر الوزيرية 
– قسـم التوريـدات والتعاقـدات (من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسـمي من السـاعة (٩:٠٠ص) لغاية (١٢:٠٠ م) وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ - عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (١٠ سنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل (٣٠٪) من الكلفة 
التخمينية للمناقصة.

ب - سـيولة نقدية من مرصف معتمد بمقدار (٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠) (مئتان واثنان وتسـعون مليون وخمسـمائة الف دينار عراقي 
فقط) وتكون عىل شكل كشف مرصيف.

ت - توفر السيارات وحسب الجدول املرفق طي وثائق املناقصة حسب الرشوط واملواصفات املطلوبة.
ث - مطابقـة العطـاء املقـدم للـرشوط املطلوبـة يف الوثيقـة واملوضوعـة مـن قبـل جهـة التعاقـد.

ج - يلتزم مقدم العطاء بتقديم جدول مسعر ومفصل يتضمن عدد السيارات املثبتة يف الجدول املرفق طي وثائق املناقصة.
٣. بإمـكان مقدمـي العطاء املهتمني لـرشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري إىل العنـوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء 

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٣٥٠,٠٠٠) دينار (ثالثمائة وخمسون ألف دينار).
٤. يكون البيع كل ايام االسـبوع يف رشكة املشـاريع النفطية- مقر الوزيرية –قسم التوريدات والتعاقدات من االحد اىل الخميس 

خالل الدوام الرسمي من الساعة (٩:٠٠ ص) ولغاية الـ (١٢:٠٠ ظ).
٥. يتـم تسـليم العطاءات اىل العنوان اآلتي: (وزارة النفط-رشكة املشـاريع النفطية- - مقر الوزيريـة – بغداد – العراق-  لجنة 
اسـتالم وفتـح العطـاءات) يف موعد غلق املناقصة بتاريـخ (٢٠٢٢/١٠/٢) العطاءات املتأخرة سـوف ترفض علمـا ان التقديم 

االلكرتوني غري مسموح به.  
٦. يتـم دعوة مقدمي العطـاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبـل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسـارات ويكون 
تاريخ االنعقاد قبل أسـبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفسـاراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد 

املؤتمر 
الوقت   -      صباحا         التاريخ:    /  /٢٠٢٢  املكان: يحدد الحقاً.

٧. تكـون نفاذيـة العطـاء والتأمينـات االوليـة (١٢٠) مائـة وعـرشون يـوم مـن تاريـخ الغلـق.
٨. تخضع هذه املناقصة اىل كافة القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية النافذة.

٩. املستمسكات املطلوبة:-
أ - عـىل مقدم العطاء تقديم شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من مسـجل الـرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسـيس الرشكة 

ومحرض التأسيس والنظام الداخيل .
ب - كافة املستمسكات والوثائق املطلوبة يف معايري التأهيل.

ت - تقديـم شـهادة صادرة من دائـرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشـؤون االجتماعيـة مؤكدة ان موظفيها 
مشمولني بالضمان االجتماعي.

ث - ترفق املستمسـكات الثبوتية وعقد ايجار املكتب او الرشكة او الطابو باسـم صاحب املكتب او الرشكة مع تقديم تأييد من 
املجلس البلدي للرشكة او املكتب محدثة ونافذة وقت تقديم العطاء وعىل املناقص اشـعار جهة التعاقد بكل تغيري يطرأ عىل هذا 

العنوان خالل مدة ٧ ايام من تاريخ حدوثه.
ج - إجازة ممارسة املهنة صادرة من اتحاد الناقلني العراقيني وبراءة ذمة لرشكات النقل صادرة من ادارة النقل الخاص.

ح -  تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة وقت تقديم العطاء معنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
خ - تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء.

د - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
ذ - يلتزم مقدم الخدمة برشوط سياسة القيادة االمنة ومراعاة استمارة رقم (٢٦) واملرفقة نسخة منهما طيا مع صيغة العقد 

وتكـون وثيقـة مـن وثائـق العقـد.
املالحظات:-

* يتم تقديم العطاء يف اربعة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي كالتايل:
األول- يحتوي عىل املستمسـكات املطلوبة اعاله.

الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+منهاج العمل.
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري املسعر- مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.

الرابع – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (خمسـة وثالثون مليون دينار عراقي) (ويجب ان 
تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل 
عليه رقم الطلبية واسم الرشكة) وان يكون مدرج ضمن املنصة االلكرتونية لخطابات الضمان لدى البنك ملركزي العراقي واستنادا 
اىل كتـاب االمانة العامة ملجلس الوزراء بالعدد ١١٩٠١ يف ٢٠٢١/٥/٩ واملعطوف عىل كتاب البنك املركزي املرقم ٩/ش/٧٠٢٧ يف 

٢٠٢١/٤/١١ ويتم تجديده بصورة تلقائية لحني صدور كتاب انتفاء الحاجة من رشكتنا موجه للمرصف املصدر.
* توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسـمي وبشـمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما 

ييل:
أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.

ب - عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة ٢٤-١ من تعليمات ملقدمي العطاء.
ت - اسـم املناقصة ورقمها كما هو مشـار إليه يف الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات ملقدمي العطاء وأي إشـارات مذكورة يف 

بيانات العقد.
ث - تاريخ الغلق .

ج - بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني, عرض تجاري مسعر, الوثائق املطلوبة, التأمينات االولية).
• الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

• يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
• تستبعد العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة وغري املستجيبة ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. 

• التقديم االلكرتوني غري مسموح به.
• لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء 

وثائق املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتية:-
- إلغـاء املناقصـة وتغيري اسـلوب التنفيذ اىل الدعوة املبـارشة او العطاء االحتـكاري عند توفر رشوط اللجـوء اىل تطبيق هذين 

االسلوبني عىل اعتبار ان اعتماد هذين االسلوبني ال يتطلب بيع وثائق املناقصة .
- إلغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

• يتـم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشـاريع النفطية ويتم اتخـاذ االجراءات القانونية ضد مقدم / مقدمي العطاء 
يف الحاالت االتية:

- إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
- إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

- إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
• يعول عىل السـعر املدون كتابة يف حالة اختالف مع السـعر املدون رقما كما يعول عىل سـعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
• يتحمل املناقص الذي تحال له املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.

• عىل مقدم العطاء تقديم تعهد بعدم العمل يف عقود ومشـاريع يف قطاع النفط والغاز يف اقليم كردسـتان خالفا لقرار املحكمة 
االتحادية العليا رقم (٥٩) اتحادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ اتحادية ٢٠١٩ ، ويف حال وجود عقود او مشاريع حالية فعىل مقدم 
العطـاء التعهد بإنهائها خالل ثالث اشـهر، وعنـد عدم التزام مقدم العطاء بما ورد آنفا يتم وضعه يف القائمة السـوداء ويحظر 

التعامل معه.
• يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .

 Web site : www.scop.gov.iq
 E-Mail: scop@scop.oil.gov.iq

 Pur.cus@scop.oil.gov.iq
                                                       املدير عام
 لرشكة املشاريع النفطية
                                             شاكر محمود خلف
                                                  املدير العام
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اعالنات

جمهورية العراق                              العدد: ٣٧٦٤/ب٢٠٢١/١ 
مجلس القضاء األعىل                                      التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٦   

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بنـاءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقـار املرقم (١/٢١٧٤ حي الصناعي) 
يف النجـف عليه تعلـن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعـاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه، 
فعـىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثـون) يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مسـتصحبا معـه التأمينات القانونية البالغـة ١٠٪ من القيمة املقدرة بموجـب صك مصدق ألمر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول 
عامر حسني حمزة

االوصاف: العقار املرقم ١/٢١٧٤ حي الصناعي يف النجف عبارة عن محل (فنران) وموحد بصورة 
غـري رسـمية مع العقار املرقم ١/٢١٧٣ حي الصناعي وهو عىل شـارع بعـرض ٥ مرت ونزال ٩,٥ 
مرت بمساحة اجمالية ٤٧,٥ وهو بطابقني مستخدم مخزن للمواد االحتياطي لقطع غيار السيارة 
غري مبلط مسـقف بالشـيلمان درجة عمران العقار دون الوسـط مشـغول من قبل حسـني عيل 
البغدادي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مسـتأجر، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 

(٤٧,٥٠٠,٠٠٠) فقط سبعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غريها.

جمهورية العراق                                      العدد: ٣٧٦١/ب٢٠٢١/١ 
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٦     مجلس القضاء األعىل                               

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بنـاءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقار املرقـم (١/٢١٧٣ حي الصناعي) 
يف النجـف عليه تعلن هذه املحكمة عـن بيع العقار املذكور اعاله واملبينـة اوصافه وقيمته ادناه، 
فعـىل الراغبني بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما مـن اليوم الثاني لنرش االعالن 
مسـتصحبا معـه التأمينـات القانونية البالغة ١٠٪ مـن القيمة املقدرة بموجـب صك مصدق ألمر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول 
عامر حسني حمزة
االوصـاف: العقار املرقم ١/٢١٧٣ حي الصناعي يف النجف عبارة عن محل (فنران) وموحد بصورة 
غري رسـمية مع العقـار املرقم ١/٢١٧٤ حي الصناعي وهو عىل شـارع بعـرض ٥ مرت ونزال ٩,٥ 
مرت بمساحة اجمالية ٤٧,٥ وهو بطابقني مستخدم مخزن للمواد االحتياطي لقطع غيار السيارة 
غـري مبلط مسـقف بالشـيلمان درجة عمران العقار دون الوسـط مشـغول من قبل حسـني عيل 
البغـدادي وهو يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مسـتأجر، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ 

(٤٧,٥٠٠,٠٠٠) فقط سبعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي الغريها.

جمهورية العراق                                       العدد: ٣٧٥٨/ب٢٠٢١/١ 
التاريخ: ٢٠٢٢/٩/٦     مجلس القضاء األعىل                               

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية           
محكمة بداءة النجف

اعالن
بنـاءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شـيوع العقار املرقـم (١/٢١١٥ حي الصناعي) 
يف النجـف عليه تعلن هذه املحكمة عـن بيع العقار املذكور اعاله واملبينـة اوصافه وقيمته ادناه، 
فعـىل الراغبني بالـرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما مـن اليوم الثاني لنرش االعالن 
مسـتصحبا معـه التأمينـات القانونية البالغة ١٠٪ مـن القيمة املقدرة بموجـب صك مصدق ألمر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين رقم (٧) يف النجف، وستجري املزايدة واالحالة يف 
الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية.
القايض األول 
عامر حسني حمزة

االوصـاف: العقار املرقم ١/٢١١٥ حـي الصناعي يف النجف عبارة عن محل يحتوي عىل باب عدد ٢ 
االول يؤدي اىل الطابق االريض والثاني يؤدي اىل الطابق االول ومسقف بالكونكريت غري مبلط مجهز 
بالكهرباء مبني بالطابوق مسـاحته االجمالية ٤٧,٥ مرت مربع مستخدم مخزن للمواد االحتياطي 
لقطع غيار السيارات درجة عمران العقار وسط مشغول من قبل شاكر عبد عيل جبار وهو يرغب 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مسـتأجر، وان القيمة الكلية للعقار مبلغ (٥٤,٦٢٥,٠٠٠) فقط 

اربعة وخمسون مليون وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي الغريها.
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لندن/ متابعة الزوراء:
شـيعت بريطانيا والعالم امللكـة إليزابيث 
الثانيـة، امس االثنني، يف جنازة رسـمية، 
شـهدها رؤسـاء وملوك وأمراء ورؤسـاء 
وزراء، باإلضافـة لقرابة مليون شـخص 
يصطفون يف شوارع لندن ليودعوا الراحلة 

التي اعتلت عرش البالد سبعني عاما.
وأقيمت مراسـم جنـازة امللكـة إليزابيث 
ملكة بريطانيا فيما احتشـد قادة وملوك 
مـن أنحاء العالـم يف لندن، امـس االثنني، 
لتوديعهـا، بعد وفاة الشـخصية املحبوبة 
التـي وحـدت األمـة خـالل فـرتة حكـم 

استمرت 70 عاماً.
وقبل السـاعة 11 صباحا (1000 بتوقيت 
غرينتـش) بقليل، ظهر النعـش املصنوع 
من خشـب البلوط واملغطى بالعلم امللكي 
وفوقه تاج اإلمرباطورية عىل عربة مدفع 
تحت سـماء ملبدة بالغيـوم، ليتم نقله يف 
موكب عسـكري إىل كنيسـة وستمنسـرت 

آبي.
وسـار نجلها األكرب ووريثها امللك تشارلز 
وكبـار أفـراد العائلة املالكـة وراء النعش 
وسـط أصـوات جـرس تـدق يف الخلفيـة 
وصمت ساد شوارع لندن، بعد ختام جنازة 
رسمية أقيمت يف كنيسة وستمنسرت آبي.

وانتهت الجنازة بصمت شـهدته الكنيسة 

واألمة ملـدة دقيقتني. وبعد ذلـك، بدأ نقل 
النعـش مجـددا عرب وسـط لنـدن، حيث 
مـر بمقر امللكة الرسـمي قرص بكنغهام، 
إىل قـوس ولينغتون يف هايـد بارك كورنر، 
حيث تبعـه امللك تشـارلز وأفـراد العائلة 
املالكة مرة أخرى سريا عىل األقدام ملسافة 

2.4 كيلومرت.
ومـن هنـاك، تم نقلـه إىل قلعة وندسـور 
غـرب لنـدن، حيث أقيم قداس يف كنيسـة 

سانت جورج.
وتـم بعد ذلـك تم إنـزال النعـش يف القبو 
امللكـي. ويف وقـت الحـق مـن املسـاء، يف 

مراسـم عائلية خاصة، سـيتم دفن نعش 
إليزابيـث وزوجهـا ألكثـر مـن 70 عامـا 
األمري فيليب، الذي تـويف العام املايض عن 
99 عامـا، معـا يف مقصـورة امللك جورج 

السادس، حيث دفن والداها وشقيقتها.
الشـوارع  يف  اآلالف  عـرشات  واصطـف 

ملشـاهدة مـرور نعـش امللكة مـن قاعة 
إىل  الربملـان  يف  التاريخيـة  وستمنسـرت 
كنيسة وستمنسرت القريبة، ثم يف النهاية 
إىل قلعـة وندسـور حيث سـيتم دفنها إىل 

جانب زوجها الراحل.
وكان مـن بينهـم الرئيـس األمريكي جو 
بايـدن الذي نعـى امللكة التـي رحلت عن 
عمـر ناهـز 96 عاما بعدمـا قضت أطول 
فـرتة بـني ملـوك بريطانيا عـىل العرش، 
وتمتعـت باحـرتام عـى مسـتوى العالم 
بـأرسه تقريبـا لخدمتهـا لبالدهـا. وقال 
بايـدن: ”كنتم محظوظـني بوجودها ملدة 

70 عاما... وكذلك كنا جميعا“.
ووسـط الحشـود التي توافدت من أنحاء 
بريطانيـا ومـن خارجها، تسـلق البعض 
أعمدة اإلنارة ووقفوا عىل الحواجز إللقاء 
نظرة عىل املوكب امللكي. ويشـاهد ماليني 
آخرون عرب شاشات التلفزيون يف منازلهم 
الجنازة اليوم، والذي أعلن عطلة رسمية. 
ولم يسـبق بث جنازة مللـك بريطاني عىل 

التلفزيون من قبل.
ومن بني املشيعني أيضا إمرباطور اليابان 
ناروهيتو، ونائب رئيس الصني وانغ تيش 
شـان، ورئيـس جنـوب إفريقيا سـرييل 
رامابوسـا. ويحـرض الجنـازة أيضـا ابن 
وابنـة ويل العهد الحـايل األمري وليام وهما 

األمـري جـورج (تسـعة أعـوام) واألمرية 
شارلوت (سبعة أعوام).

للشـعب  الشـكر  تشـارلز  امللـك  ووجـه 
الربيطانـي ومختلـف شـعوب العالم يوم 
األحد عىل رسـائل التعاطف التي قدموها 

بعد وفاة والدته امللكة إليزابيث.
وقـال امللـك تشـارلز، الذي جـاب اململكة 
املتحـدة منذ وفـاة والدتـه، يف بيان ”عىل 
مـدى األيـام العـرشة املاضية، تأثـرت أنا 
وزوجتي بشـدة برسـائل التعزية والدعم 
العديـدة التي تلقيناها مـن هذا البلد ومن 

جميع أنحاء العالم“.
وأضـاف ”يف لنـدن وإدنـربه وهيلزبـورو 
وكارديف، تأثرنا بدرجة ال توصف بكل من 
تحمل عنـاء املجيء والتعبـري عن تقديره 
للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، امللكة 

الراحلة، طوال حياتها“.
ومـىض يقـول ”بينمـا نسـتعد جميعـا 
لوداعهـا األخري، أردت ببسـاطة أن أغتنم 
هـذه الفرصـة ألقول شـكرا لـكل هؤالء 
األشـخاص الذيـن ال حـرص لهـم والذين 
قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ويل 

يف هذا الوقت الحزين“.
وبعـد القـداس يف وستمنسـرت آبـي، نقل 
نعـش امللكـة إىل وندسـور حيث سـُتدفن 
الحقـا مع األمـري فيليب الـذي جمعها به 

رباط الزواج عىل مدى 73 عاما.
وسـيمثل ذلك نهاية فـرتة الحداد يف أنحاء 
بريطانيـا عىل الرغم مـن أن حداد األرسة 

املالكة سيستمر لسبعة أيام أخرى.
وكان إغـالق بوابات القاعـة إيذانا بنهاية 
أربعـة أيام كاملـة من اسـتقرار النعش، 
اململكـة  أول جنـازة رسـمية يف  وبدايـة 
املتحدة منذ جنازة ونسـتون ترششل عام 
1965، وهو األول من بني 15 رئيس وزراء 

تولوا املنصب يف عهد إليزابيث.
وقبـل يومني مـن وفاتها يف 8 سـبتمرب/ 
أيلول يف منتجع باملورال، عينت امللكة آخر 

رئيسة وزراء يف عهدها، ليز تراس.
ترييس دوبسون، من مدينة هريتفوردشاير 
شـمايل لندن، كانت بني آخر املعزين الذين 
انضمـوا إىل الصـف لرؤيـة نعـش امللكة، 
قالت ”شعرت أنني يجب أن أحرض، وأودع 
ملكتنا املهيبة، لقد فعلت الكثري من أجلنا، 

شكرا لها“.
وأعلنت اململكة املتحدة امس االثنني عطلة 
عامة تكريما إلليزابيـث، التي توفيت عن 
عمر ناهـز 96 عاما، فيما بثـت جنازتها 
عىل الهواء مبارشة ألكثـر من 200 دولة، 
وإقليم يف جميع أنحاء العالم، كما سـتبث 
عرب شاشـات يف الحدائق واألماكن العامة 

بجميع أنحاء اململكة املتحدة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت رشكة تسـويق النفط ”سـومو“، 
امس االثنني، اتخاذها إجراءات تسـويقية 
وإبالغ جميع الرشكات العاملية بعدم رشاء 
النفـط الخام مـن إقليم كردسـتان، فيما 
شـددت عـىل أن حكومـة اإلقليـم ملزمـة 

بتطبيق قرار املحكمة االتحادية.
وقـال مديـر الرشكـة عـالء اليـارسي، يف 
ترصيح صحفـي: إن ”املحكمة االتحادية 
أصـدرت قـراراً ينـص عىل بطـالن جميع 
إقليـم  حكومـة  أبرمتهـا  التـي  العقـود 
كردستان بشأن استخراج وتصدير النفط 

الخام“.
وأضاف اليارسي، أن ”وزارة النفط بارشت 
بوضـع آليـات مرنـة لغـرض نقـل امللف 
بالكامـل إىل الحكومـة االتحاديـة، إال أن 
املسألة لم تلق ترحيباً من حكومة اإلقليم، 

ما اسـتدعى الـوزارة إىل اتخـاذ اإلجراءات 
القانونيـة“، مبينـاً أن ”حكومـة اإلقليـم 

ملزمة بتطبيق قرار املحكمة“.
ولفت إىل أن ”رشكة تسويق النفط اتخذت 
اإلجـراءات التسـويقية وتـم إبـالغ جميع 
الـرشكات العاملية بعدم رشاء النفط الخام 
”الكميـات  أن  إىل  اإلقليـم“، مشـرياً  مـن 
املصدرة من اإلقليم يف السنة املاضية بلغت 
نحـو 420 ألـف برميل يوميـاً، أمـا العام 
الحـايل فالكميات املصدرة قد انخفضت إىل 

نحو 355 ألف برميل يومياً“.
وأكـد، أن ”حكومـة اإلقليـم تبيـع النفط 
بأسـعار أقل من حكومة املركز، وبحسـب 
خرب نرشته رويرتز فإن اإلقليم يبيع النفط 
20 دوالراً   16- بخصومـات تـرتاوح مـن 
للربميل الواحد، بالرغم من أن البيع يتم يف 

نفس املنطقة وبنفس نوعية النفط“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أوضحـت جمعية منتجي األسـماك أسـباب 
انخفاض أسـعار األسـماك مؤخـرا، مطالبة 
يف الوقـت نفسـه الحكومـة بالتدخـل إلنقاذ 

املنتوج املحيل من فريوس (كوي الهربس).
وقـال رئيـس الجمعيـة، ايـاد الطالبـي إن 
’انخفـاض أسـعار األسـماك يعـود لدخـول 
أسماك مسـتوردة من دول مجاورة وخاصة 
من إيـران وتركيـا إىل البالد، وهذه األسـماك 
املسـتوردة أسـعارها زهيـدة، يرتاوح سـعر 
الكيلـو الواحـد منهـا مـن 1500 إىل 2000 
دينار، ما يؤدي إىل حدوث فائض يف األسـماك 
العراقية، مـع مراعاة زيادة أسـعار األعالف 
وكذلـك زيـادة العـرض، وبالتـايل ينخفـض 
السـعر‘.وأوضح الطالبـي، أن ’سـعر العلف 
وصـل إىل مليون ونصف املليـون دينار للطن 
الواحـد، بعد أن كان 600 الـف دينار للقيمة 
نفسها، فضال عن زيادة رواتب األيدي العاملة 
وغريهـا مـن امللحقـات، وبالتـايل عنـد بيع 
األسماك العراقية بسـعر 5000 دينار للكيلو 
الواحد يعد ذلك خسارة للمربي، لكنه مضطر 
لبيع أسـماكه بهذا السعر خوفا من إصابتها 
بمـرض فـريوس (كـوي الهربـس)، املتوقع 
انتشـاره يف شهر ترشين الثاني املقبل، والذي 

يؤدي إىل إتالف آالف األطنان من األسماك‘.
وعن مواجهة هذا املرض، ذكر الطالبي: ’بدأنا 

العمـل مـع وزارة الزراعـة إليجـاد لقاحات، 
ونأمل أن يتم اسـتريادها خالل هذه السـنة، 
كمـا نأمل أن يكون اسـترياد هـذه اللقاحات 
مرشوعا وطنيـا للقضاء عىل هـذا الفريوس 
الذي تسبب لنا بمأسـاة كبرية، كذلك نطالب 
من وزارة الزراعة ومن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، أن تمنع دخول األسـماك املستوردة 
ولو لفـرتة مؤقتة من ترشين األول إىل كانون 
الثاني، ليتسـنى للمربني ترصيف أسـماكهم 
يف األسـواق العراقيـة، قبل أن يقـيض عليها 

الفريوس‘.
وأضاف رئيس جمعية منتجي األسـماك: أن 
’أزمة شح املياه أّثرت عىل املنتوج املحيل، لكن 
العـراق يملك مخزونـا كبريا، وتوجـد مزارع 
وفـرص عائمة كثرية وإنتـاج يظاهي الدول 
املجاورة، لكن هـذا اإلنتاج يف حال لم ُيرصف 
يف األسـواق العراقيـة فإنـه سـيتلف نتيجة 
اإلصابة، كون فريوس (الكوي) يأتي يف شهر 
نيسـان ويف شهر ترشين األول، ولم يجدوا له 

عالجا حتى اليوم‘.
وأشـار الطالبي يف ختام حديثه، إىل أن ’مربي 
األسـماك لـم يحصلوا عـىل تعويضـات منذ 
كارثة 2018، ونطالـب رئيس الوزراء ووزير 
الزراعـة بالتعويضـات التـي ال تـزال كتبـا 
تتناقلهـا الوزارات والدوائـر، فيما لم يحصل 

مربو األسماك عىل يشء حتى اآلن.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد السـيايس املستقل، عائد الهاليل، 
رضورة تشـكيل الحكومـة ووضع 
خارطة طريق لحـل الربملان واعادة 
االنتخابـات لرتضيـة الجميـع بمـا 
فيهم الكتلة الصدرية، فيما اشار اىل 
ان ابواب العملية السياسية ستفتح 

إذا فتحت الحنانة ابوابها.
وقال الهاليل يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان ”هناك رغبة اقليمية ودولية بأن 
ال يسـتمر الوضـع يف العـراق لفرتة 
اطول من هذه الفـرتة، وعليه هناك 
رسائل ووسطاء زاروا العراق وقدموا 
نصائح وقدموا التوجيهات للرشكاء 
السياسـيني“، مضيفا ان ”العراق ال 
تحكمـه جهة سياسـية معينة بحد 
ذاتها بل يحكمـه العراقيون ويجب 
ان يكـون هنـاك تشـارك ضمن هذا 

النطاق“. 

وبـني ان“ السـيادة والديمقراطـي 
الكردستاني عملوا بوصايا الرشكاء 
الدوليني واالقليميني وذهبوا باتجاه 
باقـي  إلكمـال  التنسـيقي  االطـار 
كمـا  الدسـتورية،  االسـتحقاقات 
االدراك  تمـام  يدركـون  االطـار  ان 
انـه ال حكومـة إذا لـم تكـن هنالك 
موافقـة صدرية عـىل ان تمرر هذه 

الحكومة“.
 واشـار اىل ان ”هنـاك جهـودا اآلن 
منصبة عىل ان يتوجه وفد اىل الحنانة 
وهناك تأكيد عىل هذا املوضوع لكن 
متى سوف يذهب هذا الوفد وَمن هم 
األشـخاص الذين يمثلون او اعضاء 
الوفد لحد اآلن ال توجد لدينا معلومة 
حـول هـذا املوضـوع“، مسـتدركا 
مـن  شـخص  مـن  يتألـف  ”ربمـا 
السيادة وشـخص من الديمقراطي 
الكردسـتاني وشـخص مـن االطار 

التنسـيقي وهم ينتظرون اإلشارة، 
واذا فتحـت الحنانـة ابوابهـا فـإن 
االبـواب العملية السياسـية سـوف 

تفتح عىل مرصاعيها“.
ولفـت اىل ان ”هنـاك ضغوطا كبرية 
جـدا، ففـي 1/10 ممكـن ان تنزل 
ترشين وينزل معها التيار الصدري، 
االمـر االخر فـإن بالسـخارت لديها 
احاطة يـوم الرابع من ترشين ايضا 
يعني مـا زال الوضع قلقـا بالعراق 
ان لـم تسـارع القـوى السياسـية 
ورشكاؤهـا السياسـيون اىل احتواء 
االزمة ونزع فتيلها وتقريب وجهات 

النظر ما بني رشكاء السياسيني“.
واشـار اىل احتمالية ان يكون هناك 
”رأي اخر من املجتمع الدويل للقضية 
العراقيـة لكـن املجتمع الـدويل اآلن 
يدفع بشـكل كبري جدا باتجاه مللمة 
الوضـع وتقريب وجهـات النظر ما 

بني الرشكاء السياسيني“. 
 واوضـح ان ”املجتمع الدويل ال يميل 
مع جهة معينة، وإذا اردنا ان نتحدث 
بتجرد فإنه ال يريد لالطار تنسـيقي 
ان يذهـب اىل تشـكيل حكومـة النه 
يـدرك تمامـا ان االطار التنسـيقي 
ربمـا والءه واضـح اىل ايـران وهـذا 
يغيظ املجتمع الـدويل وال يريد ايضا 
لسـماحة السـيد والكتلـة الصدرية 
ان يذهبوا باتجاه تشـكيل الحكومة 
بإقصـاء  يقومـون  سـوف  ألنهـم 
رشائح كبرية جـدا“. مضيفا ”الكل 
يعلـم ان اإلطار التنسـيقي فيه من 
الحمـام وفيه من الصقـور وهؤالء 
الرشكاء السياسـيون كان لهم دور 
كبري جـدا يف الفرتة املاضية، ولديهم 
جمهـور وقواعـد شـعبية، فبالتايل 
فـإن عمليـة اقصائهم مـن العملية 
لذلـك تعمل  السياسـية مسـتحيلة 

القوى الدولية عـىل تقريب وجهات 
النظر بني الرشكاء السياسيني“.

 وبشـأن حـل الربملـان واالنتخابات 
املبكرة، فقد اشار الهاليل ان ”الفكرة 
هي ان تكون هناك حكومة مكتملة 
الصالحيـة حتـى تسـتطيع التغيري 
والتعديل والتوقيع عىل املشـاريع“، 
مضيفـا ان ”قانـون االمـن الغذائي 
وامواله التي ال يعـرف اين اصبحت 
لعـدم وجود برملـان يراقـب، وعليه 
يفـرتض ان تكـون هنالـك حكومة 
حتـى تصحـح املسـارات وتذهـب 
باتجـاه وضـع خارطـة طريق لحل 
”الفـرتة  ان  اىل  مشـريا  الربملـان“، 
الزمنيـة ليسـت مشـكلة اذا كانـت 
سـتة شـهور او سنة او سـنتني او 
سنة ونصف، فاملهم ان تكون هناك 
خارطة طريـق تـريض الجميع بما 

فيهم الكتلة الصدرية“. 
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طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيـس اإليراني، إبراهيم رئييس، يف مطار 
طهران امس االثنني، قبيل توجهه إىل نيويورك 
للمشاركة يف اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية 
العامـة لألمـم املتحـدة أنـه ليـس لديـه ”أي 

برنامج“ للقاء أو تفاوض مع األمريكيني.
وقـال رئيـيس الـذي يرافقـه يف الزيـارة كبري 
املفاوضـني اإليرانيـني عـيل باقـري كنـي، إنه 
سـيلقي كلمـة يف الجمعية العامة وسـيجري 
يف  مشـاركته  هامـش  عـىل  ثنائيـة  لقـاءات 

اجتماعات الجمعية.
وشـدد رئييس، وفـق التلفزيـون اإليراني، عىل 
أن ”العقوبـات والتهديـدات لم توقف الشـعب 
اإليراني ولذلك فمشاركتنا يف األمم املتحدة تأتي 
من منطلق العزة“، مشرياً إىل أن الزيارة تشكل 
فرصـة لبيان مواقـف الجمهورية اإلسـالمية 

اإليرانية.
واسـتبق الرئيس اإليرانـي زيارته إىل نيويورك، 
بتوجيـه رسـائل إىل اإلدارة األمريكية من خالل 
مقابلة أجراها مع قناة ”يس بي إس“ األمريكية، 
وجه فيهـا اتهامات للبيت األبيـض، وقال: ”ال 

معنـى لالتفـاق إذا لم توفـوا بالتزاماتكم ،لقد 
نكثتم العهد ، ونحن ال نستطيع أن نثق بأمريكا 
وجربنا ذلك سابقا“، يف إشارة إىل إبرام االتفاق 
النووي عام 2015 وانسحاب اإلدارة األمريكية 

السابقة منه عام 2018.
وأكد رئيـيس: ”إننا جادون للتوصـل إىل اتفاق 
جيـد ومنصـف، لكـن يجـب أن تكـون هناك 
ضمانـات تمنع أمـريكا من الخـروج منه مرة 
أخرى“، قائال: ”إننا نسـتخدم الطاقة النووية 

يف العالج الطبي والزراعة والنفط والغاز“.
وأضاف أن ”الجمهورية اإلسالمية أكدت مراراً 
أن القنبلـة النوويـة ال مـكان لهـا يف عقيدتها 
األمريكيـة  ”اإلدارة  أن  موضحـا  الدفاعيـة“، 
الجديدة تزعم أنها تختلف مع اإلدارة السـابقة 
وأرسـلت لنا رسائل مرات عدة، لكننا لم نشهد 

أي تغيري عىل أرض الواقع“.
وأشـار إىل العقوبـات األمريكية الشـاملة عىل 
إيران منذ 2018، قائال إنها ”ظاملة جداً ويهمنا 
رفعها“، مشدداً عىل أنه ”ليست لدينا أي قناعة 
بالتفاوض واللقاء مع الرئيس األمريكي ونرى 

أن ذلك عديم الجدوى“.

مـن جهتـه، قـال املتحـدث باسـم الخارجية 
مؤتمـره  خـالل  كنعانـي،  نـارص  اإليرانيـة، 
الصحفي األسـبوعي اليـوم اإلثنني، يف معرض 
رده عىل سؤال بشـأن مرافقة كبري املفاوضني 
اإليرانيـني، الرئيـس اإليراني إىل نيويـورك، إنه 
”ال يوجـد تخطيط مسـبق إلجـراء حوار حول 

املفاوضات النووية“ خالل الزيارة.
لكـن كنعانـي يف الوقـت ذاتـه، لـم يسـتبعد 
إجـراء حوار حول امللف النـووي اإليراني خالل 
اللقـاءات عىل هامش مشـاركة الوفد اإليراني 
يف اجتماعـات الجمعية العامـة لألمم املتحدة، 

وقال إن احتمال ذلك يبقى واردا.
وأوضح أن ”إيران لم تـرتك طاولة التفاوض 
السـبيل  البنـاء هـو  التفـاوض  أن  وتؤكـد 
املنطقي املناسـب لحل الخالفـات“، الفتا إىل 
أن املشـاركة يف االجتماعـات الدولية تشـكل 
”فرصـة جيدة للغاية لتبـادل وجهات النظر 
بني الـدول حول املواضيع الثنائية واإلقليمية 

والدولية“.
ويف معـرض رده عىل سـؤال حول إعالن حركة 
”حمـاس“ اعتزامهـا اسـتئناف عالقاتها مع 

النظام السوري، أعلن املتحدث باسم الخارجية 
اإليرانيـة، ترحيب طهران بالخطـوة، ودعمها 
لهـا، قائـال إنهـا تصـب يف مصلحـة املنطقـة 

والقضية الفلسطينية.
وبشأن التطورات الجديدة يف القوقاز الجنوبي 
واالشتباكات الحدودية بني جمهورية أذربيجان 
وأرمينيا، قـال كنعاني إن طهران تواصلت مع 
الطرفني، داعيا إىل رضورة اتخاذ توجه سيايس 

والحوار لحل الخالفات بني البلدين.
وحول زيارة رئيسـة مجلس النواب األمريكي، 
نانيس بيلـويس، إىل أرمينيا والحضور األمريكي 
يف القوقاز، أكد املتحـدث اإليراني أن ”التصعيد 
وزيادة التوترات يف القوقاز الجنوبي لن يحققا 

مصالح أي من الدول الجارة“.
وفيمـا أثارت األنبـاء عن اعتزام إيران إرسـال 
وقـود مجاناً إىل لبنان انتقـادات يف داخل البلد، 
أكد كنعاني أن ”إرسال الوقود املجاني إىل لبنان 
ليس مطروحـا“، مشـريا إىل أن طهران أجرت 
مباحثات مع الحكومة اللبنانية حول الطاقة، 
معربا عن أمله أن تؤدي املباحثات إىل مساعدة 

لبنان يف تأمني احتياجاته.

تونس/ متابعة الزوراء:
الجمهـوري  هـي  تونسـية،  أحـزاب   5 أعلنـت 
والتكتـل والتيار الديمقراطـي والقطب والعمال، 
مقاطعتها لالنتخابـات الترشيعية املقررة يف 17 
ديسـمرب/كانون األول املقبل التي دعا لتنظيمها 
الرئيـس قيس سـعيد، فيمـا مثل رئيـس حركة 
النهضـة التونسـية راشـد الغنـويش والقيـادي 
بالحـزب عيل العريـض اليوم االثنني أمام قسـم 
رشطة بوشوشـة يف العاصمة للتحقيق معهما يف 
شبهات تتعلق باإلرهاب يف شأن تسفري تونسيني 

للقتال يف الخارج.
وقـال األمني العـام للحـزب الجمهـوري عصام 
الشـابي إن ”األحزاب الخمسـة قـررت مقاطعة 
االنتخابات التي دعا لها قيس سعّيد وفق املرسوم 

الذي أصدره“.
وأضـاف الشـابي يف املؤتمـر الصحـايف: ”هـذه 
االنتخابات محطـة أخرية يف األجندة السياسـية 

التـي حاول أن يفرضها سـعيد بعـد انقالبه عىل 
الدستور والرشعية“.

وتابع: ”تونس ليست يف مسار أو مناخ انتخابي. 
وال يمكن أن نقبل تزكية هذا املسـار االنقالبي يف 

محطته األخرية“.
ولفـت إىل أن: ”75 باملائـة مـن التونسـيني لـم 
يشاركوا يف االستفتاء وبالتايل فإن الدستور الذي 
فرضه سـعيد بقوة األمر الواقع سـقط سياسياً 

وأخالقياً وانتخابياً“.
وأكد الشـابي أن ”سـعيد ال يؤمن بالديمقراطية 
التمثيليـة وال باألحـزاب، وهو يسـعى من خالل 
هـذه االنتخابـات إىل فـرض نظامـه القاعـدي 

املبارش“.
مـن جهتـه، قـال رئيس حـزب التكتل مـن أجل 
املؤتمـر  الزاويـة، يف  العمـل والحريـات، خليـل 
الصحايف ذاته إن ”هذا الخمايس بصدد التشـاور 
فيمـا بينهم ومع مكونات أخـرى من أجل طرح 

مبادرة سياسـية جديـدة إلنهـاء األزم، واقرتاح 
أرضية سياسة مشرتكة يمكن أن تقود إىل ائتالف 
سـيايس يتوسـع إىل مكونـات أخرى يف السـاحة 

التونسية“.
واعتـرب الزاوية أن ”هذا القانـون االنتخابي جاء 
السياسـية ورضب األحـزاب“،  الحيـاة  لرتذيـل 
مضيفـاً ”سـنعمل عىل كشـف هـذه االنتخابات 
وإسـقاطها، ألنها مرحلة جديدة من تجميع كل 

السلطات بني يدي الرئيس قيس سعيد“.
بدوره، اعترب القيادي يف حزب التيار الديمقراطي، 
محمد الحامدي، أن ”القانـون االنتخابي الجديد 
انقالب عـىل الديمقراطيـة“، مبينـاً أن ”الربملان 
الجديـد الـذي سـينتج منه سـيكون برملانـاً بال 
سياسة وال سياسيني، ألنه سيكون بال أحزاب“.

ولفت الحامدي إىل أن ”القانون االنتخابي الجديد 
صّعـب املشـاركة عـىل املواطنـني التونسـيني، 
بفرض رشوط كثرية وصعبة، وسـحب التمويل 

العمومي للحمالت االنتخابية وحرص دور املرأة يف 
التزكيـة فقط من خالل إقرار التناصف يف تقديم 
التزكيـات، والرتاجع بالتايل عن كل مكتسـباتها 

السابقة“.
وتابع: ”كما كرس مبدأ الزبونية واملال السـيايس 
من خـالل إقرار عدد كبري مـن التزكيات عىل كل 
مرتشـح، ثم إمكانية سـحب الوكالة من النواب 

بعد االنتخابات“ وفق تقديره.
وشـدد الحامدي عىل مقاطعة الخمايس للمسار 
االنتخابـي الـذي أقـره سـعيد، داعيـاً يف الوقـت 
ذاتـه ”جميـع األحـزاب السياسـية واملواطنـني 
إىل مقاطعتـه والعمـل عـىل التحـول إىل مسـار 

ديمقراطي حقيقي“.
اليسـاري، حمـة  العمـال  زعيـم حـزب  وقـال 
الهمامـي، إنه ”منـذ اليوم األول النقالب سـعيد 
اعتربنا أنه دكتاتور، بينما كان هناك من ينتقدنا 
لذلـك، ويعترب أننا ندافع عن منظومة النهضة، يف 

حني أننا كنا ندعو إلسقاطها أيضاً“.
وانتقد الهمامي املرسوم الجديد عدد 54 (املتعلق 
بالجـرام املتصلة بأنظمـة املعلومات واالتصال)، 
معترباً أنه جاء لـ“رضب حرية التعبري والتضييق 
عىل اإلعـالم واملعارضني، ورفع عصـا العقوبات 

بالسجن لسنوات طويلة إلسكات األفواه“. 
وقـال الهمامـي ”سـعيد دكتاتـور وهـو يـدرك 
مـا يفعـل ويتالعـب بالجميع، وقـد أخرجنا من 

الجمهورية“.
يف غضـون ذلـك مثـل رئيـس حركـة النهضـة 
التونسـية راشـد الغنـويش والقيـادي بالحـزب 
عـيل العريـض اليوم االثنـني أمام قسـم رشطة 
بوشوشة يف العاصمة للتحقيق معهما يف شبهات 
تتعلق باإلرهاب يف شـأن تسفري تونسيني للقتال 

يف الخارج.
هذا وقال القيادي السـابق بالنهضة عبد اللطيف 
املكـي، إنه تـم أيضـاً اسـتدعاء ثالثـة محامني 

اىل  التونسـيني  تسـفري  ملـف  يف  السـتجوابهم 
بـؤر التوتر، مـن بينهم القيادي البـارز بالحركة 

نورالدين البحريي.
وأضاف املكي يف ترصيح إعالمي اليوم أنه تم ابالغ 
رئيس فرع تونس بنقابة املحامني باستدعاء كل 
مـن عبد الـرؤوف العيـادي وأنـور أوالد عيل، إىل 
جانب البحريي للتحقيق معهم يف القضية ذاتها.

وألقـت السـلطات الشـهر املـايض القبـض عىل 
عدد من املسـؤولني األمنيني السابقني وعضوين 
من حركة النهضة بتهم تتعلق بسـفر تونسـيني 
للقتال يف الخارج. وُحبس محمد فريخة القيادي 
السـابق بالنهضة وصاحب رشكة طريان خاصة 

يف نفس القضية.
وقـّدرت مصـادر أمنيـة ورسـمية يف السـنوات 
املاضية أن نحو 6000 تونيس توجهوا إىل سـوريا 
والعـراق العقد املـايض لالنضمـام إىل الجماعات 

اإلرهابية، ومنها تنظيم داعش.
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بغداد/الزوراء:

جـدد أهـايل محافظـة صـالح 

الدين، امس االثنني، مطالباتهم 

بإقالـة مديـر تربيـة املحافظة 

تصـدر  بعـد  طلمـس،  أمجـد 

محافظتهم لنسـب الرسوب يف 

العراق.

وقـال األهـايل ان «مديـر تربية 

صـالح الديـن لـم يضـف يشء 

لقطاع الرتبيـة يف املحافظة، بل 

عىل العكـس فاقـم معاناة هذا 

القطـاع»، مجدديـن مطالبتهم 

بإقالتـه مـن منصبه وإسـناد 

املهمـة لشـخص كـفء قـادر 

عىل انتشـال قطـاع الرتبية من 

الحفرة التي سقط فيها».

وحصلت محافظة صالح الدين 

عـىل املرتبة األوىل عىل مسـتوى 

الطلبة  العراق بنسـبة رسـوب 

يف فروع الدراسـة اإلعدادية، ما 

دفع األهايل والطلبة إىل املطالبة 

بإقالـة مديـر الرتبيـة عاديـن 

قطاع الرتبية باألكثر «فسـاداً» 

يف املحافظة.

وبعد إعالن وزارة الرتبية النتائج 

العامـة  النهائيـة لالمتحانـات 

للصف السادس االعدادي، للعام 

الـدرايس ٢٠٢١ -٢٠٢٢، احتلت 

محافظة صـالح الدين الصدارة 

بنسبة الرسـوب مقارنة بباقي 

املحافظات.

إىل ذلـك، قال النائـب عن صالح 

الدين، محمد كريم البلداوي: إن 

«صالح الدين تعاني من فسـاد 

اسـترشى يف جميع مؤسساتها 

الخدميـة والرتبوية والتعليمية، 

وتحديـداً قطـاع الرتبيـة الـذي 

يعترب األفسد يف املحافظة، ابتداًء 

مـن بيـع الدرجـات الوظيفية، 

ورسقـة  املعامـالت،  وتزويـر 

خـارج  والتعيينـات  األمـوال، 

نطـاق الصالحيات، واسـتبدال 

األسماء يف التعيينات».

ترصيـح  يف  البلـداوي  وبـني 

صحفي: إن «مدير تربية صالح 

الدين امجد طلمس نرش الفساد 

يف هذه الدائرة يف كل قطاعاتها 

وكان آخرهـا تعيني املحارضين 

والتـي  والحـراس  والحرفيـني 

استثمرها بشكل خاص كدعاية 

انتخابية له يف ترشـيحه عضواً 

بمجلـس النـواب، ومن يدقق يف 

هذه األسماء يجدها محصورة 

يف منطقة معينة (يقصد ضمن 

دائرة انتخاب املدير)».

وأضـاف أن «هنالـك صفقـات 

ملولـدات واعمـار مـدارس بـ ٨ 

مليـارات دفعـة أوىل و٢ مليـار 

دفعة ثانية، فيما هذه املدارس 

لم يرصف عليها ١٠ ٪ من قيمة 

املبالغ التي خصصت، كذلك أخذ 

مبالغ مقابل تمشـية معامالت 

املتوقفة رواتبهم بسـبب وجود 

والتـي  عليهـم،  أمنـي  مـؤرش 

والتي  أطلقت مبالغهم مؤخـراً 

نتجـت عـن التزويـر وتحريف 

البيانـات مـن خالل شـخصية 

يف املديريـة (موظـف خدمات) 

وضعه امجد طلمس عىل قسـم 

التصاريح األمنية وال نعلم كيف 

تم ذلك».

يذكر أن محافظة صالح الدين، 

تشهد وجود العديد من املدارس 

الطينية والكرفانية وأخرى آيلة 

للسـقوط، وهذا مـا أكده مدير 

األبنية املدرسية يف مديرية تربية 

صالح الدين، باسل السامرائي، 

يف ترصيـح صحفـي، حيث قال 

إن «هنـاك ٩٨ مدرسـة طينيـة 

وكرفانية يف املحافظة».

بغداد/الزوراء:
عقـدت قيادة قوات حرس الحدود، 
امس االثنني، اجتماعاً مع نظريتها 
السـورية بشـأن تحصـني الحدود 
واحباط أي محاولة ارهابية، فيما 
أكد قائد حرس حدود الفريق الركن 
حامد الحسيني بذل العراق الجهود 
لتأمـني الحـدود مع سـوريا ومنع 

عمليات التهريب.
وقال الحسـيني يف رصيح صحفي 
ان «قائـد حرس الحدود السـوري 
اللواء الركن غسان محمود والوفد 
املرافق له زارنا يف مقر قيادة حرس 
الحدود، وتم عقد اجتماع ملناقشـة 
تأمني الحدود املشرتكة بني البلدين 
وتعضيد التعاون ملنـع اي محاولة 
ارهابيـة واربـاك االمـن املسـتقر، 
واالسـتمرار يف عمليـات التحصني 
التي انجزتهـا قيادة حرس الحدود 

يف الجانب العراقي».

واضاف ان «العـراق بذل جهوداً يف 
تأمني حـدوده ومنـع اي عمليات 
مشـريا  البلديـن»،  بـني  تهريـب 

آمنـة  العراقيـة  «الحـدود  ان  اىل 
ومسـتقرة بعـد انجـاز منظومـة 
مراقبـة متكاملـة والتـي تتضمن 

اسـيجة مانعة وجـداراً كونكريتياً 
وكامريات مراقبة حرارية عىل مدار 

الساعة».

بابل/الزوراء:

كشـفت قيادة رشطة بابل، امس 

اإلثنـني، مالبسـات جريمـة قتل 

بحق شـاب لم يتجـاوز العرشين 

إىل  أشـارت  فيمـا  عمـره،  مـن 

القـاء القبض عـىل الجاني خالل 

فرتة وجيزة مـن وقوعها جنوبي 

املحافظة.

وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد لـ 

«الـزوراء» ان «تفاصيل الجريمة 

تعود عندما عثرت مفارز شـعبة 

الهاشمية التابعة لقسم مكافحة 

اإلجرام عىل جثة شـاب يبلغ من 

العمـر حـوايل (١٩ عامـا) ملقاة 

يف أحـد مناطق القضـاء جنوبي 

املحافظة وقد تعرض إلطالق نار 

يف منطقـة الرقبة مـن قبل فاعل 

مجهـول وقد فـارق الحيـاة عىل 

أثرها «.

وأضافـت أنه «تم تشـكيل فريق 

عمل ضّم نخبة من ضباط تحقيق 

قسـم مكافحة اإلجرام ومديرية 

األمن الوطني باملحافظة»، الفتة 

أثمـرت  الفريـق  «جهـود  أن  إىل 

وخـالل فـرتة وجيزة مـن جمع 

حثيثـة  ومتابعـة  للمعلومـات 

بالتوصـل للقاتـل والقبض عليه 

بعد أخذ املوافقات اإلصولية».

اىل «تصديـق  القيـادة  واشـارت 

أقـول املتهـم باالعـرتاف ابتدائيا 

واتخاذ اإلجراءات القانونية لينال 

املتهم جزاءه العادل».

صالح الدين/الزوراء:
أعلن مجلس القضـاء األعىل، امس 
االثنني، اصدار حكم بالسـجن بحق 
ثالثـة موظفـني الرتكابهم فسـادا 

إداريا.
ملجلـس  اإلعالمـي  املكتـب  وقـال 
القضـاء يف بيـان تلقته «الـزوراء» 
ان «محكمـة جنايات صـالح الدين 
اصدرت بموجب احكام املادة ٣١٨/ 
مـن قانـون العقوبـات رقـم ١١١ 
لسـنة ١٩٦٩ املعـدل وبداللـة مواد 

االشـرتاك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منـه حكماً 
بالسـجن سـبع سـنوات للمعاون 
الفنـي ملحافظ صـالح الدين واثنني 
مـن اعضاء لجنـة التنفيـذ املبارش 
يف املحافظـة وذلـك بعـد تقاضيهم 
السـلفة التشـغيلية ملرشوع انشاء 
جملونات لصالح مديرية التجهيزات 

الزراعية يف املحافظة».
لـم ينجـز  ان «املـرشوع  وأضـاف 
مع وجـود عـدة مخالفـات إدارية 

أخرى».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، امس  
االثنني، القبض عـىل قيادي يف تنظيم 
بمحافظـة  أمنيـة  بعمليـة  داعـش 

كركوك.
وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء» 
اسـتخبارات  مديريـة  «مفـارز  أن 
وأمن كركوك، ألقـت القبض عىل أحد 
العنـارص املنتميـة لعصابـات داعش 
اإلرهابيـة يف مركـز مدينـة كركوك». 

يـزود  كان  «اإلرهابـي  أن  مبينـة 
العصابـات اإلرهابية بمعلومات حول 
تواجـد وأماكـن وتحـركات األجهـزة 
األمنية باملحافظة باإلضافة اىل قيامه 
بتوزيع ما تسـمى الكفاالت عىل أرس 

عنارص داعش».
وأضافت أن «العملية جرت بالتنسيق 
مع فوج املغاويـر ضمن املقر املتقدم 
لقيادة العمليات املشـرتكة»، الفتة إىل 

أنه «تم

بغداد/الزوراء:
دعـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّـة، امس 
االثنـني، إىل قيـام وزارة املاليَّـة بإطالق 
التخصيصـات املاليَّـة لـوزارة اإلعمـار 
ة  واإلسـكان والبلديَّات واألشـغال العامَّ
صة ألغراض صيانة  وأمانة بغداد املُخصَّ

الطرق والجسور.
دت دائرة الوقايـة بالهيئة، يف تقرير  وأكَّ
املُتابعـة لنتائج الزيارات التـي قام بها 
واإلسـكان  اإلعمـار  وزارة  إىل  فريقهـا 
ـة وأمانـة  العامَّ والبلديَّـات واألشـغال 
بغـداد؛ للتعرُّف عىل واقع حال الخدمات 
املُقدَّمة يف مجال إكسـاء وإنشاء وتنفيذ 
الطرق والجسور وإعادة تأهيلها، «عدم 
االسـتجابة ألغلـب ُمقرتحـات الهيئـة 
وتوصياتها الـواردة يف تقريرها الصادر 
يف شهر تموز من العام املنرصم؛ ملعالجة 
املشـاكل واملُعوِّقـات التـي تقـف أمـام 
اع النقل، وتحسـني  النهـوض بواقع قطَّ

الخدمات املُقدَّمة للجمهور».
وأشـارت الدائـرة إىل اسـتجابة مكتـب 
األعمـال  ترصيـف  حكومـة  «رئيـس 
بتطـويـر  املُتعلِّقــة  ملُقتـرحاتهـا 
إىل  الفتـًة  ـة،  العامَّ والطـرق  الجسـور 

لة  املُتحصَّ اإليرادات  توجيهه بتخصيص 
املركبـات؛  عـىل  الرسـوم  فـرض  مـن 
ألغـراض صيانتهـا، إضافـة إىل (٢٥٪) 
من إيـرادات مبالغ الرسـوم والغرامات 
املُروريَّـة املُسـتحصلة بموجـب قانون 
املرور ملُديريَّة الطرق والجسـور التابعة 
للُمحافظة املعنـيَّـة، وتخصيص املبالغ 
بـرشاء  بغـداد  أمانـة  لقيـام  الالزمـة 
معامل األسـفلت والكونكريت؛ لتغطية 
«التوصية  التقرير  احتياجاتها».وجـدد 
برضورة اإلرساع يف حسم ملفَّ محطات 
الوزن املحوريَّة؛ للسيطرة عىل الحموالت 
الزائـدة بمـا ينعكس إيجابيـاً عىل عدم 
إثقـال كاهـل ميزانيَّة الدولـة بتكاليف 
إضافيٍَّة، وتفعيـل دور الرشطة لحماية 
وحسـم  ـة،  العامَّ والجسـور  الطـرق 
موضـوع سـاحات التبـادل التجـاري؛ 
، فضالً عن  للتخفيف من الزخم املروريِّ
نصب نقاط تفتيٍش يف الطرق الخارجيَّة؛ 
وتحديـد  الزائـدة،  الحمـوالت  ملُتابعـة 
الرسعة للسـيطرة عىل الرسعـة الزائدة 
وتقـليل الـحوادث املـروريَّـة، وحسـم 
مـوضـوع (الطريـق الحلقـي الرابـع) 
فـي بغداد والخاص بمرور الشـاحنات؛ 

العاصمـة». خـارج  سـريها  لتحويـل 
واقرتح «قيام وزارة التخطيط بالتنسيق 
مع دائرتي الطرق والجسور واملشاريع؛ 
ة  السـتحصال موافقة الجهـات املُختصَّ
عنـد وضع الخطط وإدراج املشـاريع يف 
املحافظـات، إضافة إىل وضـع الخطط 
وإنشـائها». السـتحداثها  الالزمـة 

رئيـس  «مكتـب  أنَّ  التقريـر  وأوضـح 
ه الوزارات  حكومة ترصيف االعمال وجَّ
والهيئات ذات العالقة باتخاذ اإلجراءات 
الخدمـات  بواقـع  للنهـوض  الالزمـة 
املُقدَّمة يف مجال إكسـاء وإنشاء وتنفيذ 
ه وزارة املاليَّة  الطرق والجسور، فقد وجَّ
لـة مـن  املُتحصَّ بتخصيـص اإليـرادات 
تنفيذ قانون فرض رسوٍم عىل املركبات 
ألغراض الصيانة إىل الجهات ذات العالقة، 
وتخصيـص (٢٥٪) من إيـرادات مبالغ 
الرسـوم والغرامات املُروريَّة للُمديريَّات 
إىل تخصيـص  املُحافظـات، إضافـًة  يف 
املبالـغ الالزمة لقيام أمانة بغداد برشاء 
معامـل األسـفلت والكونكريت لتغطية 

احتياجاتها».
ة ملجلس الوزراء،  وتابع أن «األمانة العامَّ
وجهت وزارات ودوائر الدولة بعدم إنشاء 

الخدمـات التابعة لها ضمـن محرمات 
الطرق والجسور وطريق املرور الرسيع 
إال بعد اسـتحصال املوافقات األصوليَّة، 
للقيـام  اإلداريَّـة  الوحـدات  وتوجيـه 
بمهامهـا يف إزالـة التجـاوزات، ووزارة 
الداخليَّـة بتفعيـل دور رشطـة الطرق 
ة وعدم اإلرضار  لحماية املمتلكات العامَّ

بهـا، وتحريك الشـكاوى الجزائيَّة بحقِّ 
املُتجاوزيـن، ووزارة اإلعمار واإلسـكان 
بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن 

ة باألثقال املحوريَّـة». الخاصَّ
ورصد التقرير عدم «اسـتجابة الجهات 
ذات العالقـة ملُقرتحـات الهيئـة، ومنها 
وضـع خطـٍة شـاملٍة ملجمل مشـاريع 

الطـرق والجسـور السـتيعاب الزيـادة 
ان واملركبات،  الحاصلة يف أعـداد الّسـكَّ
وحسم موضوع االسـتقطاع املايل الذي 
يتمُّ اسـتيفاؤه من املواطنني عن طريق 
ة ملصلحـة وزارة  ُمديريَّـة املـرور العامَّ
 (٪٥٥) وبنسـبة  واإلسـكان  اإلعمـار 
للصيانـة، إضافـة إىل مقرتح تخصيص 
املبالـغ الالزمة لرشاء معامل األسـفلت 
والكونكريت، وإنشاء صندوٍق للصيانة 
ُيمـوَُّل مـن الرسـوم التي تتـمُّ جبايتها 
بموجـب القوانني، فضالً عـن مالحظة 
عـدم قيـام الجهـات املعنيَّـة بإنشـاء 
وصيانة الطرق والجسور بالتنسيق مع 
الجهات الحكوميَّة األخرى قبل املُبارشة 
بأعمالها، وعدم حسـم ملـف محطات 
التبـادل  وسـاحات  املحوريَّـة  األوزان 
التجاري، وإنشـاء طرٍق حوليٍَّة يف بغداد 

ملرور الشاحنات».
أعـلنـت  النزاهـة  هيئـة  أنَّ  إىل  يشـار 
عـن  املــايض  الثانــي  تـشــرين  يف 
الــوزراء  رئيـس  مكتـب  اسـتجابة 
ملقتـرحاتها الواردة يف تقريرها الصادر 
بتطـويـر  املُتعلِّقــة   ٢٠٢١/٧/٢٦ يف 
ـة، وفق ما جاء  الجسـور والطرق العامَّ

النزاهـة  هيئـة  أعلنـت  البيان.كمـا  يف 
االتحاديَّـة، امس  االثنني، صـدور قراٍر 
برفع الحصانـة عن أحد أعضاء مجلس 
النوَّاب للـدورة الحاليَّـة؛ بتهمة إحداث 

الرضر عمداً باملال العام.
وذكـرت دائـرة التحقيقـات بالهيئة يف 
بيـان ورد لــ «الـزوراء» أن «محكمـة 
تحقيق الكرخ الثانيـة يف بغداد أصدرت 
قرار رفع الحصانة عن عضٍو يف مجلس 
الحاليَّـة، كان يشـغل  النـوَّاب للـدورة 
منصب محافـظ صالح الدين األسـبق؛ 
ـة  صحَّ بدائـرة  اإلرضار  خلفيَّـة  عـىل 
املُحافظة».وأضافـت الدائـرة إنَّ «رفـع 
الحصانـة جاء عىل إثر املعلومات املُثبتة 
يف التقرير التدقيقـيِّ الصادر عن وزارة 
ن قيام محافظة صالح  ـة، املُتضمِّ الصحَّ
الديـن باسـتخدام الدرجـات الوظيفيَّة 
ـة يف املُحافظـة  ـة بدائـرة الصحَّ الخاصَّ

دون ُموافقتها».
وأوضحـت أنَّ «محكمـة تحقيق الكرخ 
الثانيـة يف بغداد اسـتندت يف قـرار رفع 
الحصانـة إىل املـادة (٣٤٠) مـن قانون 
العقوبـات العراقـي رقـم (١١١ لسـنة 

١٩٦٩) املُعدَّل».
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االنبار/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطـة محافظـة االنبار، امـس االثنني، ضبط 

متهم بحوزته ٢٦ ألف حبة مخدرة يف مدينة الرمادي.
وذكـر املكتب االعالمـي للقيادة يف بيـان تلقته «الـزوراء» أنه 
«بقيـادة وارشاف مبارش من قبل قائد رشطة محافظة االنبار 
هادي رزيج كسـار، يواصـل ابطال مديرية شـؤون املخدرات 
واملؤثـرات العقليـة بعملياتهـم النوعيـة ضـد تجـار الحبوب 

املخدرة ومروجي ومتعاطي هذه السموم».
وأضـاف أنه «بعـد ورود معلومات مـن احد املصـادر ملديرية 
شـؤون املخدرات واملؤثرات العقلية بوجود شـخص يف مدينة 
الرمـادي بحوزتـه حبوبـاً مخدرة تـم اسـتحصال املوافقات 
القانونيـة الرسـمية وتشـكيل فريق عمل مـن املديرية اعاله 
والتوجـه اىل املكان املقصود حيث تـم إلقاء القبض عىل املتهم 
(ب.خ.م.ف)»، مبينـاً أنـه «تـم ضبـط (١٠,٠٠٠ ) حبة نوع 
كبتاجـون بحوزتـه». وتابـع البيان أنـه «تم االنتقـال اىل دار 
املتهـم وضبط حبوب مخدرة اخرى بعدد (١٦,٠٠٠) حبة نوع 
كبتاجون»، مشـرياً اىل أن «املجموع الـكيل للحبوب املضبوطة 
هـو (٢٦,٠٠٠) حبة».ولفت اىل أنه «تـم تنظيم محظر ضبط 
اصـويل باملضبوطات اعاله وتوقيف املتهـم وفق املادة ٢٨ من 
قانون املخدرات حسـب قرار قايض التحقيق املختص وايداعه 

التوقيف التخاذ االجراءات القانونية بحقه».
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت مديرية املـرور العامة، امس 
االثنني، عن نوعني مـن الخطط، فيما 
أعلنـت تفاصيـل مقرتحـني قدمتهما 
لرئاسة الوزراء أحدهما يتضمن إنشاء 
مناطق حدوديـة حرة لبيـع املركبات 

الشخصية لدول الجوار.
وقال املتحدث باسـم املديريـة العميد 
زيـاد القيـيس، يف ترصيـح صحفـي: 
إن «مديريـة املرور لديها قسـمان من 
الخطـط بشـأن التخفيف مـن الزخم 
املروري، األوىل: (آنيـة) والتي تتضمن 
رفع الكتـل الكونكريتية وفتح الطرق 
بالتعاون مع القوات االمنية، والثانية: 
إنشـاء  مسـتوى  (مسـتقبلية) عـىل 
الجسور ومرائب السيارات قرب املوالت 

واملناطق الصناعية والتجارية».
وأضـاف القيـيس أن «بعـض املناطق 
التجاريـة والصناعية تخلو من مرائب 
السـيارات، حيـث وجـه مديـر املرور 

بإخـراج السـيارات مـن تلـك املناطق 
وعـدم السـماح لهـا بالتوقف وسـط 

الشوارع وتسببها بزخم مروري».
أيضـاً  تعمـل  «املديريـة  أن  مبينـاً 
ضمـن خططها عـىل تفعيل اإلشـارة 

الضوئية».
وأشار إىل أن «املديرية رفعت جملة من 

املقرتحات لرئاسة الوزراء من ضمنها 
إيقاف منح األرقام للمواطنني من قبل 
مديريـة املـرور وتفعيل نظـام ترقني 
قيـد املركبـات للتخفيـف مـن الزخم 
يف الشـوارع، أمـا املقرتح اآلخـر فإنه 
تضمن إنشـاء مناطق حرة يف الحدود 
يسـتطيع من خاللها املواطن أن يبيع 
املركبة الشخصية إىل أي دولة من دول 

الجوار».
وتابع أن «مديرية املرور العامة طالبت 
بكافـة  املركبـات  اسـترياد  بإيقـاف 
أنواعها، لعدم وجود قدرة اسـتيعابية 

يف الشوارع لتلك املركبات».
موضحا انه «بوجود نظام التسـقيط 
الجديـد سـوف تكـون هناك شـوارع 

تستوعب املركبات املوجودة».
وحـول إنشـاء جسـور جديـدة، بـني 
القييس أن «أمانة بغداد سترشع قريباً 
بإنشاء ١٣ مجرساً، باإلضافة إىل إنشاء 

الطريق الحويل ملحافظة بغداد».
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف ”الرافدين“ الحكومي، امس االثنني، عن قروض رشاء دار سكن من 50 
مليون دينار وحتى 150 مليون دينار وتشمل فئات عدة. وحدد املرصف يف بيان ورد اىل 
”الزوراء“ ”السـقف األعىل لقروض رشاء دار سكن املمنوحة للموظفني واملتقاعدين 
واملواطنـني“، موضحاً أن ”منح القروض لرشاء دار سـكن تبدأ من 50 مليون دينار 
ولغاية 150 مليون دينار“.وأشار إىل أن ”التقديم عىل القرض يكون من خالل فروع 
املرصف املتواجدة يف بغداد واملحافظات، حيث تقوم الفروع بتحديد املبلغ املسـموح 

وفقا ملعادالت حسابية مرصفية وبحسب رشوط وتعليمات القرض“.

أسواق

 بغداد/ الزوراء:

توقـع صنـدوق النقد الـدويل، امس 

االثنـني، نمو الناتج املحـيل اإلجمايل 

األعـوام  خـالل  للعـراق  الحقيقـي 

الخمسـة املقبلة. مـن جهته، وصف 

املستشار املايل لرئيس الوزراء، مظهر 

محمد صالح، نسـبة النمـو املتوقع 

تحقيقهـا خالل العـام الحالية بغري 

املسبوقة، وتوقع اسـتمرار املعدالت 

بالزيادة خالل العام املقبل 2023.

وذكر صندوق النقد الدويل يف مخطط 

بياني نرش عىل موقعـه االلكرتوني، 

وتابعته ”الزوراء“: ان ”الناتج املحيل 

االجمـايل الحقيقي للعراق سـريتفع 

خـالل االعـوام الخمسـة املقبلـة“، 

مبينـا ان ”النسـبة السـنوية للعام 

الحايل ستبلغ 9.5 باملئة“.

”النسـبة  ان  الصنـدوق  واضـاف 

سـترتاجع اىل 5.7 يف العـام املقبـل، 

بينما سيشـهد العـام 2024 تحقيق 

العـراق نسـبة نمـو بالناتـج املحيل 

االجمايل تبلـغ 2.7 باملئة، لترتاجع يف 

العام 2025 اىل 2.6 باملئة عىل اساس 

بالعـام  عندهـا  لتسـتقر  سـنوي، 

.“2027

من جهتـه، وصـف املستشـار املايل 

لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، 

نسـبة النمو املتوقع تحقيقها خالل 

العام الحالية بغري املسبوقة، وتوقع 

اسـتمرار املعـدالت بالزيـادة خـالل 

العام املقبل 2023.

وقال صالـح يف ترصيح صحفي: إّن 

”البنـك الـدويل قدر وصـول معدالت 

النمو يف الناتج املحيل اإلجمايل للعراق 

إىل 9 باملئـة خالل العام 2022 ، وذلك 

وفقـاً لتقريـر أطلقـه خـالل العام 

الحايل.

وعّد صالح نسبة النمو املتوقعة بغري 

املسـبوقة يف العـراق، عازياً أسـباب 

تحقيقها إىل زيـادة الكميات املنتجة 

مـن النفـط وبلوغها طاقـات انتاج 

أوسع بعد إزالة القيود التي فرضتها 

اتفاقيـة (اوبـك +) يف العـام 2020 

التي تنص عىل خفض كميات النفط 

املنتج بنحـو زاد عىل مليـون برميل 

إلزالـة التخمـة يف السـوق النفطية 

خالل أزمة كورونا.

االقتصـادي  النمـو  أّن  وأوضـح: 

انخفـض يف العراق إىل {سـالب 11} 

باملئة خالل جائحـة كورونا، بعد أن 

توقفت قطاعات االقتصاد عن العمل 

ملدة ستة أشهر تقريباً.

قطاعـات  تشـغيل  أّن  وأضـاف: 

االقتصاد جعل من الدورة االقتصادية 

للعراق تبلغ الذروة عىل وفق تقديرات 

البنك الدويل، وعـىل النحو الذي عززه 

رقـم النمـو العـايل يف الناتـج املحيل 

اإلجمايل.

وتوقـع صالـح أْن تـرتاوح تقديرات 

النمو خالل العـام املقبل 4-5 باملئة، 

وهـي نسـبة نجدهـا معقولـة بعد 

استقرار الدورة االقتصادية، السيما 

أّن معـدل النمـو يفـوق معـدل نمو 

السكان يف األحوال كافة، مما ينبغي 

أْن ينعكس عىل الرفاهية االقتصادية 

النسبية.

يذكـر أّن صندوق النقـد الدويل توقع 

نمو االقتصـاد العراقي بنسـبة 9.5 

باملئـة خـالل العـام الحـايل ليكـون 

األعىل عربياً.

بغداد/ الزوراء:

نفـت وزارة التجـارة العراقيـة، امس 

االثنـني، وجود تعليمـات جديدة حول 

حجـب البطاقـة التموينية عن بعض 

العوائـل، مشـرية اىل اطـالق البطاقة 

النجـف  محافظتـي  يف  االلكرتونيـة 

ودياىل.

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 

محمـد حنـون، يف ترصيـح صحفي: 

ان ”ما تم تداولـه من اخبار عن قيام 

وزارة التجارة بدراسة حجب البطاقة 

التموينيـة عن بعض العوائل هو كالم 

عار عن الصحة“.

مجلـس  يف  لجنـة  ”هنـاك  وتابـع 

الـوزراء مشـكلة بأمر ديوانـي تمثل 

هيئة املستشـارين ومدير عـام دائرة 

بملـف  املعنـي  واملتابعـة  التخطيـط 

البطاقـة التموينية يف الـوزارة، مهمة 

هذه اللجنة هـو تنفيذ قرار لتعليمات 

سابقة ملجلس الوزراء الخاص بحجب 

البطاقـة التموينية عن فئـات تتعلق 

بنقابـات االطباء والصيادلة بحسـب 

التعليمات السابقة، وبالتايل لم تصدر 

اي تعليمات جديدة بشأن الحجب“.

واشار حنون اىل ان ”االسبوع الجاري 

سيشـهد تجهيز البطاقة االلكرتونية 

يف محافظتي ديـاىل والنجف كمرحلة 

اوىل ليتم تطبيقها يف بقية املحافظات 

تباعا“.

ولفـت اىل ان ”البطاقـة االلكرتونيـة 

من اهم ميزاتهـا الفنية واالدارية هي 

تمكني املواطن من املراجعة من خالل 

الهاتـف النقـال، كما سـيتم الحجب 

بشـكل كامل عن املكررين والزيادات 

التسـهيالت  وتقديـم  واالضافـات 

ومعرفـة املواد املتسـلمة مـن الوكيل 

من خالل وصول رسالة للمواطن عرب 

الهاتف الخاص“.

وتداولت بعـض وسـائل االعالم خربا 

مفـاده ان هنـاك دراسـة مـن قبـل 

وزارة التجـارة لوضـع آليـة لحجـب 

البطاقة التموينية عن األرس امليسورة 

بالتنسـيق مع الوزارات ودوائر الدولة 

لتحديد حجبها حسـب دخـل املواطن 

الشهري.

وتعانـي وزارة التجـارة مـن التلكـؤ 

يف تجهيـز مـواد البطاقـة التموينيـة 

بالرغـم مـن قلتهـا بعـد ان خفضت 

الـوزارة مفـردات البطاقـة اىل خمس 

مـواد والتي من املفـرتض ان تصل اىل 

املواطن بشكل سلس.

بغداد/ الزوراء:

  بينت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني، 

ان تخصيصـات األمن الغذائي سـتبقى يف 

الـوزارات، الفتـة اىل انه يمكـن ان ترصف 

حتـى بعـد انتهـاء السـنة املاليـة، فيمـا 

اوضحـت اللجنـة النيابيـة بشـأن خروج 

قانون األمن الغذائي عن الصالحية بنهاية 

عام 2022، مبينة ان الحكومة املقبلة هي 

من تنفذ فقرات االمن وفقاً للقانون.

وقـال جمال كوجـر، عضو اللجنـة املالية 

النيابية، يف ترصيح صحفي: ان ”سـيطرة 

الوزارات بشأن حصولها عىل التخصيصات 

املالية الخاصة بها ضمن قانون دعم الغذاء 

الطـارئ يعتمد عىل اجراءاتها ورسعتها يف 

سـحب املبالغ املخصصة لهـا ووضعها يف 

حسـاباتها حتى اكمـال كل االجراءات، او 

كمـرشوع قيد التنفيذ فـإن هذه املبالغ لم 

تدور بمعنى انها ستبقى يف الوزارة ويمكن 

ان ترصف حتى بعد انتهاء السنة املالية.

وزاد جوكـر بالقول: ”أما إذا كانت الوزارة 

لم تتخذ هكذا اجـراءات فاملبلغ املخصص 

سيدور ويرجع اىل خزينة الدولة“. 

من جانب متصل، اوضحت املالية النيابية 

بشـأن خروج قانـون األمـن الغذائي عن 

الصالحيـة بنهايـة عـام 2022، مبينة ان 

الحكومـة املقبلـة هي مـن تنفـذ فقرات 

االمن وفقاً للقانون.

وقـال كوجر ” فيما يخـص خروج قانون 

الدعـم الطـارئ لالمـن الغذائـي والتنمية 

عـن الصالحيـة مع انتهـاء العـام الحايل، 

فإن القانون مقسـم اىل قسمني، االول هو 

ان تنفـذ مجموعة من فقراتـه بعد اقراره 

والتصويـت عليـه مبـارشة، واالخـر هـو 

ان الحكومـة املقبلـة هـي مـن تنفذ هذه 

الفقرات وفقا للقانون“. 

وتابـع ”هنالـك تخصيصـات يف القانـون 

واكمـال  اجـراءات  اىل  رصفهـا  يحتـاج 

املعامالت املتعلقة بتلك التخصيصات وهذا 

ما تسـبب بتاخـري انجـاز الفقـرات التي 

تحتاج اىل اجراءات ادارية“. 

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعـات البنك املركـزي العراقي 
من الدوالر األمريكي خـالل املزاد، الذي 
أجـراه امـس االثنـني، أكثـر مـن 260 

مليون دوالر.
وذكـر مصـدر أن البنـك املركـزي بـاع 
خالل مـزاده، امس، لبيع ورشاء الدوالر 

االمريكي، 261 مليوناً و21 الفاً و 884 
دوالراً أمريكيـًا غطاهـا البنـك بسـعر 
رصف اسـاس بلـغ 1460 دينـاراً لكل 

دوالر.
واضاف ان معظم املبيعات البالغة 203 
ماليـني و721 الفـًا و 884 دوالر ذهبت 
لتعزيـز االرصـدة يف الخارج عىل شـكل 

حواالت واعتمادات، فيما ذهبت البقية 
املتبقيـة البالغة 57 مليونـا و300 ألف 

دوالر عىل شكل مبيعات نقدية.
وأشـار املصـدر إىل ان 33 مرصفـًا قام 
بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و 18 مرصفـا لتلبيـة الطلبات النقدية، 

إضافة اىل 249 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ 
يف األسـواق املحليـة بالعاصمة بغـداد، ويف 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس 

االثنني.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق 
الجملـة ب   شـارع النهـر يف العاصمـة   بغداد 
سـجلت صبـاح امس، سـعر بيـع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واألوربي 342 الف دينار، وسـعر رشاء 338 
الفـاً، فيمـا كانت اسـعار البيـع ليوم امس 

االحد 344 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً 
عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 

ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهـب يف محـال 
الصاغـة، فـإن سـعر بيـع مثقـال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 340 الف 
دينـار و 350 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع 

مثقـال الذهـب العراقـي بـني 310 آالف و 
320 الف دينار.

فيما شهدت أسـعار الذهب اربيل انخفاضا 
يف أسـواقها، حيـث بلـغ سـعر البيـع وفق 
التسـعرية للذهـب حسـب نقابـة الصياغ: 

مثقـال ذهب عيـار 24 بـ 395 الـف دينار، 
مثقـال ذهـب عيار 21 بـ 355 ألـف دينار ، 
مثقال ذهـب عيار 18 بــ 300 الف دينار.. 
ويسـاوي املثقال الواحد مـن الذهب خمس 

غرامات.
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اعالن
اىل الرشيـك (عقيـل عبـد اللـه فرخ) 
اقتىض حضورك اىل صندوق اإلسكان 
العراقي فرع النجـف وذلك للموافقة 
عىل استالم سـلفة والخاصة بالعقار 
املرقم (٣/٤٦٩٩٢ حي النداء) حسب 
السهام مع الرشيك (يارس عبدالحسن 
عبيد) مدة اقصاها خمسة عرش يوما 
داخـل العراق وشـهر خـارج العراق 
وبعكسه سـوف تصدر السلفة وفقا 

للضوابط الالزمة.

اعالن

اىل الرشيـك (عقيل عبـد الله فرخ) 

اقتـىض حضـورك اىل مديرية بلدية 

النجف وذلك إلقرارك باملوافقة عىل 

اصدار إجازة بناء الخاصة بالعقار 

املرقـم (٣/٤٦٩٩٢ حي النداء)  ١٠ 

أيام مناصفة مـع الرشيك بالعقار 

املواطـن (يارس عبدالحسـن عبيد) 

وعند عـدم حضورك سـوف تصدر 

االجازة وفقا للضوابط الالزمة.

اعالن
اىل الـرشكاء الغـري حارضيـن (احمـد باقر 
جواد، محمد باقر جواد، حسن باقر جواد) 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (رفاه باقـر جـواد) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(١٥٠٥/٣٣١) املقاطعـة (حـي الحنانـة) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
العدد/ ٧٤/ب/٢٠٢٢ مجلس القضاء األعىل                                                                       

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية                            التاريخ / ٧ /٢٠٢٢/٩
محكمة بداءة غماس

رقم الدعوى / ٧٤/ب/ ٢٠٢٢
طالب اإلطفاء/ وزير املوارد املائية/ إضافة لوظيفته

املطلوب اإلطفاء ضدهم/ فاضل جابر هادي وجماعته
اعالن

قررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا عن طريق صحيفة محلية يومية واحدة اسـتنادا ألحكام املادة ١١/ ثانيا من قانون االسـتمالك 
بالحضـور بموعـد املرافعـة املصادف ٢٠٢٢/٩/٢٢ وعنـد عدم حضوركم او إرسـال من ينوب عنكم قانونا سـوف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا بحكم القانون.
القايض
احمد حميد غثيث

جمهورية العراق                                         العدد:٢٠٢٢/١٣٣
وزارة العدل                                             التاريخ:٢٠٢٢/٩/١

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ/ سوق الشيوخ

م/ إعالن
تبيـع هـذه املديرية باملزايدة العلنية املواد واالثاث املدرجة تفاصيلها ادناه فمـن يرغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل عرشة 
ايام من تاريخ النرش بالصحف املحلية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ من القيمة املقدرة وان املشرتي يتحمل 

الرسوم واملصاريف وفق املادة ٧١ من قانون التنفيذ.

============================
٣٥٫٣٠٠٫٠٠٠ خمسة وثالثون مليون وثالثمائة الف دينار

املنفذ العدل
عباس جاسم ذبيان
منفذ عدل قضاء سوق الشيوخ

وزارة الداخلية                                 العدد:٥٤١٢
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة                      

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف كربالء املقدسة               التاريخ:٢٠٢٢/٩/٦

إعالن
بناًء عىل الطلب املقدم من قبل السيد (حسني مدلول 
رسيع) الذي يطلب اضافة لقبه وجعله (املسعودي) 
بدالً من (فـراغ) فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يوم 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 

٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة/ وكالة

وزارة الداخلية                                 العدد:٥٤١٠
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة                      

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف كربالء املقدسة               التاريخ:٢٠٢٢/٩/٦

إعالن
بنـاًء عىل الطلب املقدم من قبل السـيد (عيل مدلول 
رسيع) الذي يطلب اضافة لقبه وجعله (املسعودي) 
بدالً من (فـراغ) فمن لديه اعـرتاض مراجعة هذه 
املديريـة خـالل مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يوم 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
احكام املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 

٣ لسنة ٢٠١٦.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة/ وكالة

إعالن
إىل املتهم الغائب/ املفوض مالك جميل خليل الخفاف

محل العمـل/ مديرية رشطة محافظـة النجف االرشف 
واملنشآت 

العنوان/ محافظة النجف االرشف / الجديدة ١
بما انـك متهم وفق احـكام املـادة (٣٢/اوال وثانيا) من 
ق.ع.د رقـم ١٤ لسـنة ٢٠٠٨ املعـدل وملجهوليـة محـل 
اقامتـك اقتـىض تبليغك بواسـطة هـذا االعـالن عىل ان 
تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خـالل مدة اقصاها ثالثون يـوم اعتبارا من تاريخ تعليق 
هـذا االعالن يف محـل اقامتك وتجيب عـىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 
اسـتنادا ألحكام املواد (٦٥ و ٦٨ و ٦٩) من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي 
سعد عيل شميس 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

اعالن
الرشيـك (كريـم عبدالحسـني كاظـم)  اىل 
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن 
يف النجـف وذلك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (عـيل عبداالمري) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(١٦/١٨٧) املقاطعـة (٣٢/حـي املنتظر) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال ..
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اىل املطلوب اإلطفاء ضدهم/
١- فاضل جابر هادي

٢- رضا جابر هادي
٣- عيل جابر هادي

٤- مايش حسن علوان
٥- عبد الحمزة عباس عيىس

٦- برهان عباس عيىس

٧- رهيفة جاسم حمادي
٨- قاسم عبدالعزيز جابر

٩- صاحب عبد العزيز صاحب
١٠- حسني عبدالعزيز جابر

١١- عبد األمري عبدالعزيز جابر
١٢- محسن عبدالعزيز جابر
١٣- هيفاء عبدالعزيز جابر

١٤- بتول عبدالعزيز جابر
١٥- فاطمة عبدالعزيز جابر

١٦- سعيد عبدالعزيز جابر
١٧- رضغام كريم طه

١٨- عبد الستار كريم طه
١٩- عبد الغفار كريم طه

 املواد املراد بيعها القيمة املقدرة
 مولدة جم وسط ٦,٠٠٠,٠٠٠ ستة ماليني دينار
 خزانة وقود ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار
سقيفة مولدة ٣٠٠,٠٠٠ ثالثمائة الف دينار
سبلت عدد ٢ جداري ٥٠٠,٠٠٠ خمسمائة الف دينار
 هيكل كرفان ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة مليون
برج حديد ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة وعرشون مليون
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واسط/  حيدر عبد الجليل الدليمي 
رصح مدرب فريق نادي الكوت لكرة اليد، حيدر جبار، ان فريق اللعبة مهدد بعدم املشـاركة يف الدوري املمتاز 
بسـبب الضائقة املالية.وقال جبار: ان فريقنا يمتلك العبني محرتفني اثنني من ايران وكذلك العبني من خارج 
املحافظة اربيل والبرصة ودياىل وبغداد، وهذا ما يجعل الفريق يمر بصعوبة باملشاركة. واكد حيدر: ان فريقنا 
يمتلـك توليفة جيدة جدا من الالعبني االكفاء الذين ننتظر منهم تحقيق افضل النتائج يف الدوري ونحن قدمنا 
العديد من الالعبني للمنتخبات الوطنية لكرة اليد .وأضاف: ان الدوري سينطلق يف منتصف شهر ترشين االول 
املقبـل والفريـق ال يمتلك املبالغ التي تجعله يسـتمر يف الـدوري والنادي ليس لديه اي امـوال لتغطية نفقات 

املشاركة، وللعلم حتى ادوات التدريب ال توجد ونحن نعول هذا املوسم عىل هؤالء الالعبني الجيدين .

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ متابعة الزوراء
اتخذ االتحاد العراقي لكرة اليد 
جملـة قـرارات جديـدة خالل 
الدوري، مـن بينها  اجتماعـه 
إنشـاء مـدارس وتحديد موعد 

انتخابات إدارة االتحاد.
وذكـر املكتب اإلعالمي لالتحاد 
تحديـد  شـهد  ”االجتمـاع  أن 
منافسـات  انطـالق  موعـد 
اليـد  لكـرة  املمتـاز  الـدوري 
للموسـم 2022-2023، والذي 
سـيبدأ يوم الجمعة املوافق 14 

من ترشين األول املقبل“.
ووافق االتحاد، بحسب البيان، 
عىل فتـح مـدارس تخصصية 
لكـرة اليد من تولـدات -2008

جميـع  يف   ،2007-2006
محافظـات العراق، بمـا فيها 
إقليم كردسـتان،  محافظـات 

عىل أن تكون هناك مدرسـتان 
الكـرخ  يف  واحـدة  بغـداد  يف 

واألخرى يف الرصافة“.
وأوضح أن ”مدة العمل يف هذه 
املدارس ستكون 6 أشهر قابلة 
للتجديد، وبمتابعة ميدانية من 
قبل االتحاد العراقي لكرة اليد“، 
مبينـاً أن ”املـرشوع يعد لبناء 

قاعدة رصينة للمستقبل“.
ولفت االتحـاد إىل ”تحديد يوم 
االثنني املصادف 31 من ترشين 
إلجـراء  موعـداً  املقبـل  األول 
العراقـي  االتحـاد  انتخابـات 
لكـرة اليـد للـدورة االنتخابية 
القادمة“، مشدداً عىل رضورة 
أن تصل كتب مرشحي األندية 
إعمـام  إىل  وفقـًا  االتحـاد  إىل 
االتحـاد العراقـي لكـرة اليـد 

لألندية األعضاء.

@ÂÌãìm@ãËí@ÚÌbË„@Üá±@áÓ€a@Òã◊@Üb•a
@ÈmbibÉn„a@ıaãu�@aá«Ïfl@›j‘æa@fiÎ˛a

Òäb‘€a@pbÓ–ón€@aÜaá»néa@ÜaáÃi@¿@ÈmbjÌäám@ÜÎb»Ì@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

بغداد/ الزوراء
وقع اختيار املالك التدريبي لفريق سـلة 
الحشـد الشـعبي، الـذي يقـوده املدرب 
عقيـل نجـم، عـىل الالعـب األمريكـي 
يس جـاي غايلـز الذي يحمل الجنسـية 
البحرينية لتمثيل الفريق يف منافسـات 

الدوري العراقي املمتاز لكرة السـلة، إذ 
من املؤمل أن ينطلق يف الثاني والعرشين 
من الشـهر الجاري حيـث يفتتح فريق 
الحشـد الشـعبي مبارياته بلقاء فريق 

التضامن النجفي .
غايلز كان قد لعـب للمنتخب البحريني  

بعد حصوله عـىل الجنسـية البحرينية 
وخاض العديد مـن التجارب االحرتافية 
سـواء يف بلـده األم امريـكا او مـع عدد 
من األندية البحرينية واللبنانية، وكانت 
لـه تجربـة احرتافيـة مع نـادي دهوك 

العراقي.

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد مكتب االندية باللجنة االوملبية صدور 

كتاب تشكيل الهيئة املؤقتة الدارة نادي 

القوة الجوية ملدة ثالثة أشهر.

وذكـر اللواء مهدي شـواي: ان تشـكيل 

مؤقتـة نادي القوة الجويـة تم باالتفاق 

والتنسـيق التـام مـع وزارة الدفاع من 

أجـل ضمـان اسـتمرارية دعـم النادي 

واسـتقراره، وتألفت الهيئـة املؤقتة من 

الفريق الركن قيس خلف رحمه رئيسـا 

وسـمري كاظم  نائبا واللـواء الركن عبد 

املحسن فلحي امينا للرس والعميد عمار 

هاني امينا ماليا واالعضاء كال من اللواء 

الركـن معد بـداي واللـواء الركن مهدي 

يارس وعيل زيدان وعالء محمد.

كما أعلنت اللجنة االوملبية، امس االثنني، 

تسـمية عـادل نارص شـكرون رئيسـاً 

للهيئة املؤقتة لنادي امليناء.

وذكـر بيـان للجنـة  أنه ”تقرر تسـمية 

عـادل نـارص شـكرون رئيسـاً للهيئـة 

املؤقتـة لنـادي املينـاء تمهيـداً إلقامـة 

االنتخابات“.

مبينـاً أنـه ”تمـت ايضا تسـمية يونس 

حسـن نائبـاً للرئيس، ورعـد مالك أمني 

الرس، وعبـاس عيل حسـني االمني املايل 

للنادي، فيما سيكون حسني الزم وداخل 

سالم واحمد كاظم أعضاء“.

املؤقتـة  ”عضـو  أن  البيـان  وأضـاف   

السـابقة عـيل فاضل اعتذر عـن اكمال 

مشواره بسبب ارتباطه بمهمة اخرى“.

ÚÓ€Îá€a@ÊÜä˛a@Ú€Ï�j€@a7õ•@bÌÜÎ@Ú†ãì€a@Û‹«@÷Ï–nÌ@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl
=‰u˛a@läáæa@—‹fl@·èz‰é@bjÌã”@ZfibuäÜ

بغداد/ متابعة الزوراء

فـاز منتخبنا الوطني عىل حامل لقب 

الـدوري املمتاز فريق  الرشطة بهدف 

دون مقابـل يف مبـاراة وديـة جـرت  

امس االثنني عىل أرضية ملعب املدينة 

الدويل بالعاصمة بغداد.

وسجل هدف الفوز للمنتخب، املهاجم 

أسو رستم، يف مباراة بمثابة االختبار 

األول السـود الرافديـن، تحت إرشاف 

املدرب رايض شنيشل.

وأقيمـت املباراة يف إطار اسـتعدادات 

املنتخـب الوطنـي، قبل املشـاركة يف 

بطولـة األردن الدوليـة املقررة خالل 

املـدة مـن الثالـث والعرشيـن حتـى 

السـابع والعرشيـن من شـهر ايلول 

الحـايل بمشـاركة منتخبـات العراق 

واالردن وسوريا وسلطنة عمان.

وشارَك 19 العبا يف اخر وحدة تدريبية 

اقيمـت يوم االحد املـايض وهم جالل 

حسـن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد 

، حسـن حبيب ، شهاب رزاق ، حسن 

عبد الكريم، شـريكو كريـم ، إبراهيم 

بايـش ، منـاف يونـس ، عـيل فائز ، 

حسـني عمـار، أحمد عبد الحسـني ، 

اسو رستم ، زيد تحسني ، محمد عيل 

عبـود ، حمـزة عدنان، حسـني عيل ، 

وكاع رمضان، وكرار عامر .

كمـا غادَر الالعُب محمد قاسـم مقرَّ 

إقامـة وفـِد املُنتخـِب الوطنـّي بعـد 

ِر التحاقـه للُمشـاركِة يف ُبطولِة  َتعـذُّ

األردن، كمـا  سـتَتعذُر عـىل ُمحرتِف 

هامربـي ”مهند جعاز“ املُشـاركُة يف 

ُبطولـِة األردن، وذلك بعـد تعرُّضه إىل 

تمـزٍق عضـّيل يف ُمبـاراِة فريقه ضد 

هاگـن يف الدوري السـويدّي، وبالتايل 

تأكـُد غيابـه، حيث سـيكون بحاجٍة 

إىل الراحِة والعـالج لفرتة من ١٠-١٢ 

يوماً.

ويف سـياق متصل، أكد رئيس االتحاد 

العراقي لكرة القـدم، عدنان درجال، 

ان االتحـاد سيحسـم ملـف املـدرب 

األجنبي للمنتخـب العراقي قبل ودية 

املكسيك التي ستقام يف اسبانيا خالل 

شهر ترشين الثاني املقبل.

وقـال درجـال إن ”املبـاراة سـتقام 

بموعدها يف الثامن من شـهر ترشين 

الثاني املقبل“، نافياً ان ”يكون مدرب 

املنتخـب االوملبي رايض شنيشـل هو 

مـن سـيقود املنتخـب خـالل اللقاء 

الودي املرتقب كما يثار حاليا“.

واشار اىل ان ”االتحاد سيسمي املدرب 

األجنبـي رسـمياً لذلـك الحـني ولـن 

يتأخر يف التسـمية لذلك الوقت، سيما 

أن أقرب اسـتحقاق رسمي للمنتخب 

مطلع العام املقبل يف خليجي 25“.

واضـاف درجـال ان ”االتحاد سـمى 

شنيشـل فقط للبطولة الرباعية وقد 

وافـق مشـكورا قيادتـه للمنتخب يف 

بطولة االردن الودية“.

واوضـح ان ”نحـاول انتقـاء املدرب 

االفضل وصاحب التاريخ واسم الكبري 

بتأِن لرييض كل متطلباتنا“، مشـدداً 

عـىل ”حسـم ملـف املـدرب األجنبي 

قبل مباراتنا الودية أمام املكسـيك يف 

اسبانيا، اذ ان املدرب االجنبي سيقود 

املنتخـب يف املباراة الودية املهمة امام 

املكسيك ترشين الثاني املقبل وسيعد 

املنتخب خالل املرحلة املقبلة“.

ويخوض املنتخب العراقي لكرة القدم 

مبـاراة ودية أمام نظريه املكسـيكي 

يف الثامـن مـن شـهر ترشيـن الثاني 

املقبل يف إسبانيا، وذلك ضمن برنامج 

األخـري  واسـتعدادات  تحضـريات 

للمشـاركة يف نهائيـات كأس العالـم 

2022 يف قطر.

بغداد/ ميثم الحسني
استأنَف منتخُب الناشـئني تدريباته يف العاصمِة بغداد 
تحضرياً لتصفياِت آسـيا دون ١٧ عاماً التي سـتقاُم يف 
سـلطنِة عمان للفرتة من األول من ترشين األول املقبل 

حتى العارش من الشهِر نفسه.
وخـاَض املنتخب وحدتـُه التدريبّية الثالثـة عىل ملعِب 
الراحـل عيل حسـني شـهاب يف مجمِع وزارِة الَشـباب 
والرياضة، وبُحضور جميع الالعبني باسـتثناِء الالعب 
باقر ضياء الذي منَح إجازًة إلكماِل امتحاناته الدراسّية 

عىل أن يلتحَق فور انتهائها.
وشـهدت التدريبـاُت عـودَة الالعبـني املُصابـني الذين 
تسـببت اإلصابُة بغيابهم يف ُبطولـِة كأس العرب، وهم 
أمري جـواد وسـجاد إياد وأيـوب إبراهيم. كمـا التحَق 
بالفريِق الالعب عيل حسـن الذي غاَب عن كأس العرب 

بسبِب ارتباطاته الدراسّية.
يشـاُر إىل أن املنتخـَب يلعـُب ضمـن مجموعـٍة تضـُم 
منتخباَت عمان البلد املضيف ولبنان وقطر والبحرين.

 وسـيفتتُح منتخبنـا مشـواَر التصفيـات بمواجهـِة 
املنتخِب القطري يف األول من الشهِر املُقبل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل طالل العامـري، حل ضيفا 
يف برنامـج (وقت اضـايف) الذي يبـث من عىل 
شاشة قناة (الرياضية العراقية)، حيث ناقش 
الربنامج العديد من امللفات واملحاور التي تخص 
عمل االتحاد العراقي لكرة القدم، ومنها املشـاركة 
التي تنتظر املنتخب الوطني يف منافسـات بطولة االردن الدولية، وايضا 
موضوع  انطالق منافسـات دوري الكرة املمتاز وملف الرتاخيص التي 
تتيح لالندية املشاركة يف املنافسات املحلية، فضال عن موضوع تسويق 

مباريات الدوري املمتاز.
 ***************

  عضـو املكتـب االعالمـي يف اللجنـة االوملبيـة 
الوطنيـة العراقيـة، الزميلة منـى احمد، اكدت 
اكتسابها الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضت لهـا قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 

لزميلتنا الخلوقة بالشـفاء التام وان يلبسها رب 
العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

بغداد / مهدي العكييل
بحضور  الدوري  اجتماعها  الريايض  التجارة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  عقدت 
محمد حنون رئيس الهيئة اإلدارية للنادي وتمت مناقشة العديد من النقاط 
املهمة لتطوير عمل النادي، وتم خالل االجتماع استحصال املوافقة الرسمية 
سيعاود  حيث  العراق،  كأس  بطولة  منافسات  يف  الكرة  فريق  مشاركة  عىل 
الفريق تدريباته اليومية يف اقرب وقت بقيادة املدرب ازهر طاهر. كما حصلت 
املوافقة عىل املشاركة يف منافسات دوري الرديف للموسم الحايل واناطة مهمة  
تدريبه إىل عبد الخالق جبار.. االجتماع أيضا ناقش مشاركة فريق املالكمة يف 
منافسات بطولة اندية العراق باللعبة والتي من املقرر ان تقام يف محافظة 

أربيل، حيث حصلت املوافقة عىل املشاركة يف املنافسات املحلية.

بغداد/ متابعة الزوراء
تركيا  معسكر  الزوراء  فريق  أنهى 
مع  الودية  مبارياته  آخر  بخوض 

رديف أنطاليا سبور.
ونجح الزوراء يف التغلب عىل خصمه 
لؤي  توقيع  حملت   ،(2-0) بنتيجة 

العاني وعالء عباس.
الثالثة  التجريبية  املباراة  هذه  وتعد 
للفريق يف تجمع تركيا، بعد أن سبق 
 ،(3-1) سبور  سريك  عىل  الفوز  له 

وتشاكاليك (3-0).
الثالثاء  اليوم  الزوراء  وسيعاود 

تدريباته بالعاصمة بغداد يف التجمع 
األخري، قبل خوض منافسات املوسم 
شهر  مطلع  سينطلق  الذي  الجديد، 

ترشين األول املقبل.
كربالء  فريق  كثف  آخر،  سياق  ويف 
إذ  أنطاليا،  بمعسكر  تحضرياته  من 
ملعب  يف  التدريبية  وحداته  يجري 
الجهاز  خاللها  رفع  ديما،  منتجع 
معدالت  عطية  عباس  بقيادة  الفني 
خوض  قبل  لالعبني،  البدنية  اللياقة 
من  عدٍد  مع  التجريبية  املباريات 

األندية الرتكية.
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برلني / متابعة الزوراء
فـاز املنتخب اإلسـباني بلقـب بطولة أوروبـا لكرة 
السـلة للرجـال عقب فـوزه عىل نظـريه الفرنيس يف 
املباراة النهائية 76-88.وانتهـى الربع األول بتفوق 
املنتخب اإلسـباني (14-23) وعزز اإلسبان تفوقهم 
يف الربع الثاني (23-24) فانتهى الشوط األول بتقدم 
إسـبانيا .(37-47) ويف الشـوط الثانـي انتهى 
الربع الثالث بتقدم فرنسـا (20-19) قبل 
أن يختم املنتخب اإلسباني املباراة بقوة 
ويتفوق يف الربع األخري .(22-19) 
وهذا هو اللقب الرابع إلسـبانيا 
يف البطولة بعد 2009 و2011 
إسـبانيا،  و2015.وبـدأت 
املـدرب  يقودهـا  التـي 
سـريجيو  اإليطـايل 
بقـوة  سـكاريولو، 
وتقدمـت 47-26 
قبل دقيقتني من 
نهايـة الشـوط 
بفضـل  األول 
خوانشو  تألق 
هرنانغوميز.
فرنسا  لكن 
نتفضـت  ا

لتسـجل 
نقطة   11
 ، ليـة متتا
تقلـص  و
لنتيجـة  ا
.47-37 إىل 

وكان أفضل ما فعلته فرنسا، صاحبة فضية أوملبياد 
طوكيـو، عندمـا قلصـت الفـارق إىل ثـالث نقاط يف 
بدايـة الربع الثالث.ورسعان ما اسـتعادت إسـبانيا 
سـيطرتها عىل املبـاراة لتحقق اللقب بعد تسـجيل 
أربعـة العبني 13 نقطة عىل األقل.وتصدر خوانشـو 
هرنانغوميز، الذي شارك يف بطولة فيلم (ذا هاسل)، 
قائمة مسجيل إسبانيا برصيد 27 نقطة فيما أضاف 
شقيقه وييل هرنانغوميز 14 نقطة.وكان املخرضم 
إيفان فورنييه األكثر تسجيالً يف صفوف فرنسا، التي 
نالـت اللقب مرة واحدة يف 2013، برصيد 23 نقطة.
وانتزعت أملانيا امليدالية الربونزية بعد انتصارها -82
69 عىل بولنـدا، لتحقق أول ميداليـة لها يف البطولة 
منـذ 2005 عندما خرست يف النهائـي أمام اليونان.
ويملـك االتحـاد السـوفيتي الرقم القيـايس بالفوز 

باللقب 14 مرة، مقابل ثماني مرات ليوغسالفيا.

اليبتسيش / متابعة الزوراء
انضم بنيامـني هنريكس، العب اليبزيـج، لقائمة 
منتخـب أملانيـا، بـدال من النجـم املصـاب ماركو 
رويس.ويسـتعد منتخـب أملانيـا ملواجهـة املجـر 
وإنجلـرتا، يف بطولة دوري األمـم األوروبية، خالل 
فرتة التوقف الدويل املقبلة.وتعرض رويس إلصابة 
يف الكاحـل، خالل فوز فريقه بوروسـيا دورتموند 
ضيفـه  عـىل   1/0

شالكه.
وقـرر هانز 
فليك، املدير 
لفنـي  ا

ملنتخـب أملانيا، تعزيـز الدفاع بالعـب آخر، يف ظل 
الخيارات الكافية التي يمتلكها يف الهجوم لتعويض 
غياب رويس.ويحتل منتخـب أملانيا املركز الثاني، 
يف جـدول ترتيب مجموعته بدوري األمم، برصيد 6 
نقاط، عقب خوضه مبارياته األربع األوىل، متأخرا 
بفارق نقطة خلـف منتخب املجر (املتصدر).يذكر 
أن رويس غاب عن املنتخـب األملاني، يف العديد من 
البطـوالت املهمـة، وأثريت تكهنات حـول احتمال 
ابتعـاده عن مونديـال 2022، بعد إصابته األخرية.

لكن سيباسـتيان كيل، املدير الريايض لدورتموند، 
شـدد عىل أن الالعب سـيكون الئقا للمشـاركة يف 
املباريات، خالل فرتة ترتاوح ما بني 3 و4 أسابيع.

برشلونة / متابعة الزوراء
ترغـب إدارة برشـلونة يف أن يقـرر جـريارد بيكيه، مدافـع الفريق 
املخرضم، اعتزال كرة القدم قريًبا، بحسب تقرير صحفي كتالوني.

وأبرزت صحيفة ”سـبورت“ ترصيحات سـابقة لبيكيـه، قال فيها 
عقب الخسـارة أمام بايرن ميونيـخ (2-8) يف دوري أبطال أوروبا: 

”لقـد وصلنـا إىل الحضيـض.. إذا اضطـررت للمغـادرة كي يحصل 
الفريق عىل دماء جديدة، سأغادر“.

كمـا رصح بيكيـه أيًضـا: ”إذا أخربني (املـدرب) كومان غـًدا أنني 
يجـب أن أغادر، سـأترك كرة القـدم.. لن ألعـب ألي فريق آخر غري 

برشلونة“.
وقال كذلك: ”سأعتزل يف برشلونة، لكن ليس كبديل“.

وذكـرت الصحيفة الكتالونية أن كل هـذه العبارات، نطق بها بيكيه 
خالل السـنوات األخرية، عندما كان العًبا أساسًيا يف برشلونة، لكنه 
اآلن ال يعيـش أفضـل لحظاتـه، يف ظل تواجـده الدائم عـىل مقاعد 

البدالء.
وأشـارت إىل أن التعاقـد مع أندرياس كريستنسـن وجـول كوندي، 
باإلضافة إىل وجود الثنائي الشـاب، إريك جارسـيا ورونالد أراوخو، 

أدى إىل تهميش بيكيه داخل الفريق.
ورغم ذلك، فإن املدافع املخرضم يحصل عىل أعىل راتب يف برشلونة 

والليجا، متفوًقا عىل سريجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج.
وهو ما يعني أنه يسبب مشكلة للبلوجرانا، ألنه ال يقدم أي إضافة 

رياضية، بينما يرهق النادي اقتصادًيا.
وكشـفت ”سبورت“ أن الشعور السـائد داخل إدارة برشلونة حالًيا 
هو ”لنرى إذا كان بيكيه سيحافظ عىل كلمته“، يف إشارة إىل اعتزاله 

عندما يطلب النادي ذلك.

مدريد / متابعة الزوراء
حسـم نادي ريال مدريـد ديربـي العاصمة 
اإلسـبانية مدريد بفوزه عـىل جاره أتليتيكو 
(1-2) يف الجولـة السادسـة مـن الـدوري 
اإلسـباني لكـرة القدم.ورفع رجـال املدرب 
كارلو أنشـيلوتي بهـذا الفـوز رصيدهم إىل 
18 نقطـة يف الصدارة بفـارق نقطتني أمام 
برشـلونة بعـد أن حققوا فوزهم السـادس 
تواليـاً يف الليغـا والتاسـع تواليـاً يف مختلف 
املسابقات.عىل ملعب ”واندا ميرتوبوليتانو“، 
ويف أجواء مشحونة وما رافقها من انتقادات 
لألصـوات التـي طالبـت املهاجـم الربازيـيل 
فينيسـيوس جونيور بعـدم الرقص احتفاالً 
مجـدداً  ضحيـة  الربازيـيل  كان  بأهدافـه، 
لهتافات عنرصية من جماهري أتلتيكو، لكن 
تلـك الحمالت العنرصية التي واجهها العديد 
من الالعبني السـابقني والحاليني بالتضامن 
مع الربازييل، لم تثن ريال عن تقديم مستوى 
عال، إذ افتتح امللكي باب التسجيل يف الدقيقة 
18 بهدف من جملة فنية رائعة عندما انطلق 
املتألق األوروغواياني فيديريكو فالفريدي يف 
وسـط امللعب ومرر الكـرة إىل رودريغو الذي 
ارتكز عىل أوريليان تشـواميني قبل أن يعيد 
لـه الدويل الفرنيس الكرة مـن فوق املدافعني 

إىل داخـل منطقة الجـزاء فعاجلها رودريغو 
بقدمه اليمنى يف شـباك الحارس السلوفيني 
يـان أوبالك.وعزز النـادي امللكـي تقدمه يف 
الدقيقة 36 بعد لعبة مشرتكة بني الكرواتي 
لـوكا مودريتـش وفينيسـيوس الـذي دخل 
منطقة الجزاء من الناحية اليرسى وسدد عىل 

القائـم قبل أن يتابع فالفـريدي الكرة داخل 
شـباك أتليتيكو، لينتهي الشوط األول بتقدم 
الضيـوف بهدفـني نظيفني.وحـاول رجـال 
املـدرب دييغو سـيميوني العـودة بالنتيجة 
منذ مطلع الشوط الثاني حتى تمكن املدافع 
البديل ماريو هريموزو مـن تقليص الفارق 

يف الدقيقـة 83 بكتفه مسـتغالً ركلة ركنية 
غريزمـان..ويف  أنطـوان  الفرنـيس  نفذهـا 
فرنسـا،، حسـم فريق باريس سان جريمان 
مواجهة القمة أمام مستضيفه ليون بالفوز 
عليه بهـدف دون رد ضمن املرحلـة الثامنة 
من الـدوري الفرنيس لكرة القدم.واسـتعاد 
سـان جريمان الصدارة بعـد أن رفع رصيده 
إىل 22 نقطة فيما تجمد رصيد ليون عند 13 

نقطة يف املركز السادس.
وجاءت االنطالقـة رسيعة ومباغتة من قبل 
باريس سـان جريمان الذي افتتح التسجيل 
رسيعـًا بهـدف رائع أحـرزه ليونيل مييس يف 
الدقيقـة الخ بعد أن سـدد بيـرساه مبارشة 
الكرة التـي جاءته إثر تمريرة حاسـمة من 
نيمـار..ويف ايطاليـا،، رفـع نابـويل سـقف 
رهاناتـه عـىل اللقـب بحسـم موقعتـه مع 
حاملـه ميـالن بعدما فاز عليـه 1-2 واعتىل 
الصدارة، ضمن منافسـات املرحلة السابعة 
من الدوري اإليطايل.وعىل ملعب سان سريو، 
ألحـق نابـويل الخسـارة األوىل بميـالن هـذا 
املوسـم بهديف ماتيـو بوليتانو (55 من ركلة 
جـزاء) واألرجنتينـي جيوفانـي سـيميوني 
الفرنـيس  املخـرضم  أحـرز  فيمـا   ،(78)
أوليفييه جـريو هدف ميـالن الوحيد .(69) 

وبهذا االنتصـار، رفع نابـويل رصيده إىل 17 
نقطة يف الصدارة بفارق األهداف عن أتاالنتا 
الـذي فاز عـىل رومـا -1صفر، فيمـا تجمد 
رصيـد ميـالن عنـد 14 نقطـة يف املركز الخ  
بفـارق األهداف عن التسـيو الرابـع الفائز 
عىل مضيفه كريمونيـزي برباعية نظيفة..

ويف انكلـرتا،، وتذوق إيفرتون طعم االنتصار 
األول هـذا املوسـم يف الربيمريليـج بهدف يف 
شـباك ضيفه وسـت هام يونايتد، يف اللقاء 
الـذي احتضنه ملعب (جوديسـون بارك) يف 
آخر مواجهـات الجولة الثامنـة من الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.ويدين ”التوفيز“ بالفضل 

يف هـذا الفـوز الثمـني للمهاجـم الفرنـيس 
الشـاب نيال موباي، صاحب هدف الحسـم 
يف الدقيقـة 53 مـن عمـر اللقاء.ويعـد هذا 
االنتصـار األول لكتيبة املدرب فرانك المبارد، 

بعد خسارتني و4 تعادالت متتالية.
وقفـز إيفرتـون بهـذه النقـاط الثـالث، 5 
مراكـز ليحتل املركـز الـ13 بــ7 نقاط.من 
جانبـه، واصـل الفريـق اللندنـي مسلسـل 
نتائجه السـلبية هذا املوسـم للجولة الثالثة 
تواليا، بخسـارة ثانية عـىل التوايل، الخة هذا 
املوسـم، بعد تعـادل، ليأتـي يف املرتبة الـ18 
(الثالـث مـن القـاع) برصيد 4 نقـاط..ويف 
أملانيـا، فـرض التعادل السـلبي نفسـه عىل 
مواجهـة هوفنهايـم مع ضيفـه فرايبورج، 
مـن  السـابعة  الجولـة  منافسـات  ضمـن 
الدوري األملاني لكرة القدم.وفشل فرايبورج 
يف العـودة إىل درب االنتصارات بعد تعادله يف 
الجولة املاضية، وألحقـه بتعادل جديد رفع 

رصيده إىل 14 نقطة ليظل يف املركز الثالث.
وكان فرايبورج سيزيح بوروسيا دورتموند 
مـن الوصافـة لو حقـق الفوز، وهـو ما لم 
يف  ففشـل  هوفنهايـم  إىل  يحدث.بالنسـبة 
تحقيق فوزه الثاني عىل التوايل ورفع رصيده 

إىل 13 نقطة يف املركز الرابع.
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الس فيغاس / متابعة الزوراء
تّوج فريق الس فيغاس إيسـز 
بلقب بطـل دوري كرة السـلة 
 WNBA للمحرتفات  األمريكـي 
”دبليـو أن بي أيه“ للمرة األوىل 
يف تاريخـه، عقـب فـوزه عـىل 
مضيفه كونيكتيكت صن -78

71 يف املبـاراة الرابعة من الدور 
النهائي.

وحسـم الس فيغاس الذي بلغ 
دور األربعـة املوسـم املـايض، 
صالحـه  يف  النهائـي  الـدور 
محققـا الفـوز الثالـث مقابل 
خسارة واحدة، علما أن الفريق 
الذي يسبق منافسه إىل الفوز يف 
ثـالث مباريات من أصل خمس 

يحسم اللقب.
وهو اللقب األول إليسز الحديث 
العهـد يف الس فيغـاس، حيـث 
يف سـالت  كان مقـرّه سـابقاً 
اليـك سـيتي وسـان أنتونيـو، 
قبـل االنتقـال إىل الس فيغاس 
يف عـام 2018. وهـو أيًضا أول 
لقـب وطنـي يفـوز بـه فريق 
مـن نيفادا الشـهرية، يف جميع 

األلعاب الرياضية.
وقالـت نجمة الفريق تشـليس 
غراي: ”لم يعجبنا هذا الشعور 
إىل  إشـارة  يف  املـايض“  العـام 
خسـارة نصف النهائـي العام 
املايض يف املباراة الخة واألخرية 

ضد فينيكس.
البالغـة  الالعبـة  وأضافـت 
والتـي  عاًمـا   29 العمـر  مـن 

اختـريت أفضل العـب يف الدور 
صعًبـا  األمـر  ”كان  النهائـي: 
جدا، لكنه سـاعدنا عىل تقوية 

شخصيتنا“.
وسجلت غراي 20 نقطة األحد 
مع سـت تمريـرات حاسـمة، 
وسـاهمت بشـكل كبري يف فوز 
الس فيغـاس، إىل جانـب أجـا 
ويلسـون صاحبـة 11 نقطـة 

و14 متابعـة، أفضـل العبة يف 
املوسـم املنتظـم، و17 نقطـة 

لريكونا ويل.
وقالـت ويلسـون (26 عاماً): 
”إنـه ألمـر مدهـش ... الفـوز 
ببطولـة يشء ال يمكن ألحد أن 
ينتزعه منك، بمجرد أن يسجل 
اسمك إىل األبد“.ووصفت بيكي 
هامـون مدربـه الس فيغـاس 
واملسـاعدة السـابقة للمـدرب 
أنتونـوي  لسـان  األسـطوري 
سـبريز غريغ بوبوفيتش، هذه 
اللحظـات بأنها ”غـري واقعية 

بعض اليشء“.
السـابقة  الالعبـة  وحققـت 
أنتونيـو  وسـان  لنيويـورك 
والبالغـة مـن العمـر 45 عاًما 
إنجـاز الفوز باللقـب يف عامها 
األول كمدربة رئيسية يف دوري 

رابطة الالعبات املحرتفات.
وقالـت: ”لكـن أكثر ما أشـعر 
بالفخـر به هـو أننـا أصبحنا 
فريًقـا حقيقًيـا هنـا، فريًقـا 
متماسـًكا يؤمن بـكل فرد من 

أعضائه“.

Ú‹è€a@Òãÿ€@biÎäÎc@Ú€Ï�i@k‘€@åã•@bÓ„bjég

Ú€Üb«@7À@paÜb‘n„¸@üã»nÌ@îÓ‹Ìãu@ZÂÌÎãi@Ü

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

�bÓ€bÀ@�bj‘€@Êåã±@ëbÃÓœ@ë¸@paáÓé

باريس / متابعة الزوراء
يخضـع بول بوجبـا ووالدته يو موريبا للحمايـة األمنية يف بلدي 
إقامتهما إيطاليا وفرنسا، بسبب قضية االبتزاز الغريبة التي أدت 

التهام شقيق بول، ماتياس، واحتجازه قيد الحبس اإلحتياطي.
وكشـفت صحيفتا ”لو باريزيـان“ و“ليكيب“ الفرنسـيتان، أن 
قـرار الحصول عـىل هذه الحماية األمنيـة، بجانب األمن الخاص 
الـذي يحظى به العب وسـط يوفنتوس اإليطـايل، ليس مفاجئا، 
مـع مراعاة خطورة املجموعة التي يجري التحقيق معها، ومنها 

ماتياس.
وقىض الشـقيق األكـرب لبول بوجبا أول ليلة يف السـجن، لتورطه 
املحتمـل يف عمليـة االبتـزاز، التـي تضـم أيضا 4 رجـال آخرين، 

وجميعهم أصدقاء طفولة لالعب، وبعضهم لديه سجل جنائي.
ونفى املتهمون الخمسـة أمام القايض، تورطهم يف عملية ابتزاز 
واختطـاف العب اليويف، الذي طلبـوا منه 13 مليون يورو، مقابل 
تقديـم الحماية له لسـنوات، مؤكدين أنهم تحركـوا بضغط من 

مجموعة أخرى، دون إبداء تفاصيل.
وكشـف التحقيـق أن ماتياس لعب دور الوسـاطة، للضغط عىل 
الالعب الفرنيس الدويل واملقربني منـه (والدته ليوموريبا ووكيلة 

أعماله الربازيلية رافائيال بيمنتا) ومالحقته كي يدفع املال.

@Û‹«@ÚÓ‰fl˛a@ÚÌb‡®a@üãœ
Èmá€aÎÎ@bjuÏi

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g@ÔˆbË„@…iä@∂g@bÓ„bjég@ÜÏ‘Ì@taäbÿ€c
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فالنسيا / متابعة الزوراء
قاد اإلسباني كارلوس ألكاراث املصنف أّول عاملياً منتخب بالده إىل الدور ربع النهائي 
من مسـابقة كأس ديفيس للفرق بفوزه عىل الكوري الجنوبي كوون سـونوو (74 
عامليـًا) بنتيجـة 4-6 و6-7 (1-7) يف فالنسـيا.وبعد الخسـارة املفاجئـة أمام كندا 
2-1، حيث سـقط ألـكاراث أمام الكنـدي فيليكـس أوجييه-ألياسـيم (13 عاملياً)، 
فـرض املنتخب االسـباني نفسـه أمام كوريـا الجنوبية مع نهايـة مباراتي الفردي 
بنتيجـة -2صفر.وغاب ألكاراث املتّوج األسـبوع املايض بلقب فالشـينغ ميدوز عن 
املواجهة األوىل إلسـبانيا يف املجموعة الثانية، والتي تغلبت فيها عىل رصبيا من دون 
نجمها الغائب نوفاك دجوكوفيتش -3صفر.وتصدرت إسبانيا مجموعتها أمام كندا 
الضامنـة تأهلها، وصعـدت إىل الدور ربـع النهائي الذي سـيقام يف ترشين الثاني/

نوفمرب عىل أرضها يف ملقة، فيما خرجت رصبيا من دور املجموعات.

bÓ„bæc@kÉn‰fl@¿@êÌÎä@üÏ»Ì@êÿÌã‰Á
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مانشسرت / متابعة الزوراء

قال كيفن دي بروين، نجم مانشسـرت سـيتي، إن زميله جاك جريليش يتعرض للكثري من النقد غري العادل، ألنه 

العب إنجليزي.وأضاف دي بروين يف ترصيحات أبرزتها صحيفة الجارديان: ”األمر ال يتعلق بكرة القدم. إنه بعيد 

عنهـا، هناك تركيز كبري عـىل الالعبني اإلنجليز، ويميل الناس إىل معرفة ما يحدث معهم“.وتابع: ”أشـعر بأننا 

العبني أجانب، عىل سبيل املثال، إذا قضيت ليلة يف الخارج، فال يتم فحصنا كثريا، لكن إذا خرج العب إنجليزي، 

يكون ذلك دائما يف وسـائل اإلعالم“.ونوه: ”أعتقد أن الناس يفضلون إبداء رأيهم يف هذا األمر، الالعب حر فيما 

يفعلـه خالل حياته الخاصة، ال يجـب أن يهتم أحد، لكن الناس يهتمون بذلك“.وواصل: ”مع كل االحرتام، لقد 

كان جرليش يف أستون فيال من قبل، هناك إذا خرست مباراة، فهذه ليست نهاية العالم، لكن إذا خرسنا مباراة 

هنا فاألمر مختلف“.وأتم: ”علينا أن نؤدي بقوة كل أسـبوع ونفوز باملباريات. هذا مختلف وما كان يحتاج 

جريليش للتكيف معه. كل ما يهم أن ننترص ويقدم جاك أداء جيدا“.
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ÈnËuaÎÎ@‚˝«�a@ÂÓ«@NNNÔ–zó€a@ä�Ïó‡€a
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بريوت/متابعة الزوراء: 

هل تخّيلـت يوماً قراءة مقالـة يف جريدة من 
دون صـور فوتوغرافيـة ترافقهـا؟ وهـل يف 
اسـتطاعتك أن تكمـل متابعـة حـدث معني 
عـرب شاشـة التلفزيـون إذا غابـت الصـورة 
عنـه؟ اإلعـالم املرئي واملكتـوب يرتكزان عىل 
الصـورة. فهي عـني اإلعـالم وواجهته، تنقل 
الخرب كمـا هو وبوضوح حتـى إن بعضها ال 
يحتاج أي تعليـق. إذ يكفي أن تتصدر صورة 
جذابـة صحيفـة أو ريبورتاجـاً مصـوراً كي 
يرسق الخرب انتباهـك، ويحثك عىل قراءته أو 

مشاهدته.
املصـور الصحفـي يف لبنان، وغـريه، ُيعّد من 
أكثـر اإلعالميـني مواكبة لألحـداث الخطرية 
بالجملة، منذ سـبعينات القـرن املايض حتى 
. وبني حـروب هنـا ومعارك هنـاك، وثورات 
وأزمات وفضائح، اتسـمت مهـام املصّورين 
الصحفيني، يف الكثري من األحيان، بالخطورة. 
فقد كانوا يضعـون حياتهم عىل كفهم -كما 
يقـال- وينطلقون مرتدين الـدرع الحامية يف 
رحالتهـم، من أجـل إتمام املهمـة عىل أكمل 
وجه، قبل العودة إىل أحبابهم أحياًء. وكم من 
صورة صحفية ال تزال ُتحفر يف ذاكرة الناس، 
ألنهـا نقلـت آالمهـم وعـّربت عن مآسـيهم 

وأفراحهم، ملجرد نرشها يف اإلعالم؟
«الرشق األوسـط» التقت عدداً من املصورين 
الصحفيـني، بينهم من تخّصصـوا يف تصوير 
يف  فكانـوا  السياسـية  واألخبـار  الحـروب 
قلـب الحـدث، وآخـرون اتجهوا نحـو املجال 
التلفزيونـي والصحافة الفنية، فاسـتطاعوا 
أن يعربوا باملشـاهد إىل حفـالت ومهرجانات 

ومظاهرات وغريها.
قصص هؤالء املصّورين مع كامريتهم طويلة 
يمكنها أن تؤلـف كتباً، ملا تحمل من حكايات 

وغرائب.
يعمل أنـور عمرو يف التصويـر الصحفي منذ 
أكثر من ٣٠ سـنة، ولقـد تخصص يف تصوير 
الحروب يف لبنان وسـوريا والعـراق. عمله يف 
وكالـة الصحافـة الفرنسـية (أ.ف.ب) يفتح 
أمامـه أبوابـاً محليـة وعاملية، لكنه بسـبب 
خطورتـه تعرّض إلصابات جسـدية أكثر من 

١٣ مرة. ولقـد واكب الحرب السـورية لنحو 
٤ سنوات متتالية، وملجزرة قانا التقط صوراً 
تناقلتها وسائل إعالمية أجنبية كـ«واشنطن 
يس»  بـي  و«بـي  و«ليرباسـيون»  بوسـت» 

وغريها.
عن شـغفه بمهنته، يقول إنه يعود إىل رسالة 
إنسـانية ال تبارح ذهنه، ويضيف يف لقاء مع 
«الرشق األوسـط» قائـًال: «لطاملـا تمنيت أن 
تكـون الصـورة الفوتوغرافية التـي ألتقطها 
السبب يف إيقاف حرب أو مأساة وطن. عندما 
صورت تلك الطفلة املنتَشـلة من تحت الركام 
يف عام ١٩٩٦ يف مجزرة قانا، كنت كمن يرصخ 
للعالـم طالباً النجدة والرأفـة باألطفال. كنت 
أحـّدث نفـيس وأقول لها: ليـت صورتي هذه 
تهـز املجتمعـات، وتركض إلغاثتنـا فتتوقف 

الحرب».
هـدف أنـور كان دائمـاً اإلضـاءة عـىل وجع 
النـاس: «كيف ال، وأنا منهـم؟ صورتي يجب 
أن تعكـس هـذه القضايا وتربزهـا». ماليني 
الصـور التـي التقطهـا أنـور عمـرو تذّكره 
بحقبـات تاريخيـة، وعندمـا يسـتعيدها يف 
ذهنه يطرح عىل نفسـه أسـئلة كثرية. «كنت 
يف كل مـرة أغادر فيها إىل حـرب، يقولون يل: 
هل أنت مجنون؟ ولكّن شغفي وحبي ملهنتي 
كانا يقفـان وراء اندفاعي. لسـت نادماً، وال 
عـىل أي لحظة خطرة عشـتها من أجل حبي 
هـذا». وحقاً، ال تزال صـور أنور عمرو تالقي 
الشـهرة التـي تسـتحقها، بينهـا تلـك التي 
صّورهـا للُمودِع املسـلّح الـذي تمرتس داخل 
أحد املصارف اللبنانية، وهو يدخن سـيجارة 

من وراء القضبان الحديدية للبنك.
ثـم يوضـح: «لعملنا قواعـد وأصـول ولذلك 
نخضـع لـدورات خاصـة تتطلـب مهـارات 
وتماريـن وتدريبـات يف معسـكرات خاصـة 
للمصّوريـن. هنـاك نتعلم كيـف نتحرك عىل 
أرض مشـتعلة بالقذائف أو مزروعة باأللغام 
أو يجتاحهـا قناصة. كان همي دائماً التأمني 
عـىل عائلتي فيمـا لـو حـدث يل أي مكروه. 
وهـذا األمر توّفره املؤسسـة التـي أعمل بها 
(أ.ف.ب)، وهـو مـا يجعلني أقـوم بمهماتي 
وأنا مطمنئ». أمـا عن كامريته فيقول: «إنها 

تسـكنني، فهـي بمثابـة عضـو مـن أعضاء 
جسـدي، إنها هاجيس... وال تفارقني حتى يف 

أيام العطلة».
يعرتف معظم املصّورين الذين التقتهم «الرشق 
األوسـط» بأن زمن الصورة تبدلت مشهديته 
تمامـاً. فهو تطور مع الوقـت بفضل انفتاح 
النـاس تجاهه مرة، وتراجعهم مرات بسـبب 
وسـائل التواصـل االجتماعي. ويرى حسـن 
عسـل، املصـّور يف جريدة «النهـار» منذ أكثر 
من ٣٠ سـنة، أن الضغوط التـي كان املصور 
الصحفـي يف املـايض يتعرض لهـا يف مهماته 
خّفـت. ويتابـع: «كانـت هنـاك محظـورات 
وخطوط حمراء يفرضها السياسـيون علينا 
مـن باب عدم اقتحام خصوصياتهم، مع أنها 
كانـت عموميات وتدخل يف صلب عملنا. فهذا 
السيايس ممنوع أن تقرتب منه، وذاك الزعيم 
يجـب أال تنرش له صورة قبـل أن يلقي نظرة 
عليهـا.  األمـور تغـرّيت ورصنا نعيـش زمناً 
تفّتحـت فيه الذهنّيات، ومـا عادت تعلق عىل 
أمـور سـطحية. فالناس كما أهل السياسـة 
صـاروا يعرفون أن املصـّور ليس عدوهم، بل 
مجرد شـخص يقـوم بعملـه بكل بسـاطة، 

فيقبلونه بكل طيبة خاطر».
حسـن الذي ُعرف بتصويره مواضيع يطغى 
عليهـا العنرص السـيايس ُمنع غـري مرة من 
إكمال مهماته التصويرية. إذ استوىل بعضهم 
عـىل رشائـط صـور لـه، وذات يوم ُحـّول إىل 
الرشطـة العسـكرية. ويتذكـر: «ال يمكننـي 
أن أنـىس لحظـة تصويري وزيـرة الخارجية 
األمريكية (السـابقة) مادلني أولربايت، وكنت 
يومها أعمل يف جريدة (السـفري). تمكنت من 
تصويرهـا وهي تحـط بهليكوبرت يف سـاحة 
السـفارة األمريكيـة. فُنصـب يل حاجـز لدى 
مغادرتـي ُبعيـد انتهائي من إتمـام مهمتي. 
واسـتوىل عنرص عىل الصور، وعندما سـألته 
عن السبب، أجابني بأن صوري خرٌق أمني».

مـن ناحيـة ثانيـة، يـرى حسـن أن الصورة 
الفوتوغرافيـة لها أهمية أكرب من الريبورتاج 
أطـول،  عمرهـا  ألن  املصـّور،  (التحقيـق) 

ونستطيع نبشها ولو بعد حني».
«زمـن الصـورة تحـّول؟ نعـم» يقـول وديع 
شـلينك، الـذي عمـل يف عـدد مـن الصحـف 
واملجـالت واملواقع اللبنانيـة، وواكب حقبات 
فنية كثـرية كان فيهـا الـ«باباراتـزي» نجم 

الساحة.
هذا األخـري باتت مهمته ملغاة بفضل الجّوال 
الذي يتيح ألي شخص أن يكون «باباراتزي». 
وهنا يضيـف لـ«الرشق األوسـط» شـارحاً: 
إىل  تحـول  الـذي  هـو  الجـّوال  «الهاتـف 
«باباراتـزي» متجـّول، وصاحبـه يمكنـه أن 
يصـور فنانـاً أو فنانة سـاعة يشـاء، إذا ما 
صـدف ووجد يف املكان نفسـه معهـم. كنا يف 
املايض نسـرتق الوقت وندخل املكان خلسـة، 
كي نسـتطيع الحصـول عىل صـورة تفضح 
الفنان يف أوضـاع مختلفة. هذه الخصوصية 
ولّـت  وغـاب الـ«باباراتـزي» عن السـاحة، 
خصوصـاً أن الفنـان نفسـه بـات يتمنى أن 
يصـوره أحدهم كي يكون حديث الصالونات 
والسوشـيال ميديا». ويتابع شلينك أن «لكل 
زمن صورته، وزمن  تجتاحه اللقطة الرسيعة 

بفضل الجّوال».
الصحافة الفنية يجدهـا وديع أكثر أماناً من 
غريها «ألن الفنـان بطبيعته يحب أن يتصور 
كـي يسـلّط الضـوء عـىل شـكله الخارجي، 
ويحظى بـ(الاليكات)». لكنه يف الوقت نفسه 
يرى أن الصـورة الفوتوغرافيـة الحقيقية ال 
يمكن أن تنافسـها أخرى الُتقطـت بالجّوال، 
لجهـة جودتها وتقنيتها. لذلـك أصبح الفرق 
شاسـعاً بني صور يسـهل التقاطها، وأخرى 
يلزمهـا الوقت لتنفيذهـا وخروجها إىل النور. 
وهو يختتـم بالتأكيد أن عالقـات تربطه مع 
فنانني كثر. وهو تعاون مع أهم نجوم لبنان: 
«أعتقـد ألنهـم يعرفونني منذ زمـن ويثقون 
بعدسـتي. فأنـا أعـرف تمامـاً كيـف ألتقط 

الصورة لشخص ما ومن أي زاوية».
للريبورتاجـات  التصويـري  العمـل  يختلـف 
(التحقيقات) املصـورة عن الفوتوغرايف منه. 
وبيار يوسـف نمـوذج يحتذى يف هـذا املجال. 
مسـريته يف التصوير التلفزيوني يف املؤسسـة 
اللبنانية لإلرسـال (إل بـي يس) تعود إىل نحو 
٤٠ سـنة. وهـو ينقل خربته هـذه  إىل طالب 
كلية اإلعالم يف الجامعة اللبنانية، حيث يعطي 
صفوفـاً خاصة بكيفية تصويـر الريبورتاج. 
أمـا قصته مع التصويـر التلفزيونـي فبدأت 
بالصدفـة ألنه أصـًال درس الهندسـة املدنية، 

لكنه ما لبـث أن انتقل إىل العمل يف هذا املجال 
بعدما درسه، وتابع دورات خاصة به.

بيار يرى أن عىل املصور التلفزيوني الحرص 
عـىل الهدوء وتجنـب دفع املشـاهد إىل امللل. 
ويضيـف: «هنـاك قواعـد يجـب اتباعهـا، 
منهـا أال يتخطـى صوت املراسـل يف التقرير 
املصور الـ٢٠ ثانيـة يف كل مرة يتحدث فيها 
أو يعلـق عىل الحدث. وثانيـاً، تعامل املصور 
التلفزيوني مع املشاهد كشخص أصم، وأما 
القاعـدة الثالثة فهـي أن يتمتع بحس ثالثي 
األبعاد، بحيث يصّور ويركز عىل الحدث، ويف 
الوقـت ذاته يسـتطيع أن يلتقط أي إشـارة 
صوتية تحيط به، وينقـل أجواء املكان الذي 

يصور فيه».
لـ«الـرشق  قـال  -كمـا  كثـرية  ذكرياتـه 
األوسـط»- وغالبيتهـا محفوفـة باملخاطر: 
«ال يمكنني أن أنىس استشهاد الرئيس رينيه 
معوض الذي كنت أرافق تحركاته بطلب من 
(إل بـي يس)، ويـوم استشـهاده طلب مني 
أن أغـادر إىل مقره ألن لديـه أعماالً إضافية 
يقوم بها. ومـا إن وصلت إىل املقر يف منطقة 
الرملة البيضاء حتى سمعت صوت االنفجار 
وعرفـت أنـه قىض».نـام بيـار يوسـف عىل 
الطريـق الرسيع مـرات، واتخـذ من محطة 
«إل بـي يس آي» بيتـاً له بـني ١٩٨٥ و١٩٩٢ 
كـي يواكب أي مسـتجدات تحصل، ويتذكر: 
«كانـت طبيعـة عملنـا أجمل وأكثـر جودة،  
بات االستسهال سيد املهنة وصارت األخطاء 
كثـرية وال يوجد من يصححهـا... ثم إن بني 
الفيديـو والصـورة فارقـاً شاسـعاً، فاألول 
يتفاعـل النـاس معه بشـكل أفضل بسـبب 
الحركة التي يتمتع بها، بينما الثانية أصعب 
ألن عىل صاحبها أن يوفق بلقطة غري عادية 
حتى ُتحدث الفرق».ومـن ذكرياته تلك التي 
حملهـا معه من إندونيسـيا... «يومها ُطلب 
منـي تصوير ما يحصل يف موجة تسـونامي 
التي أتت عـىل األخرض واليابـس. كان األمر 
قاسـياً جداً، إذ كان عّيل أن أسري من دون أن 
أخطـئ وأدوس عـىل مئات الجثـث املنترشة 

هناك بفعل املوجة».  
(عن/ صحيفة الرشق االوسط)

القاهرة/متابعة الزوراء:
نرشت منظمات حقوقية مرصية، من بينها مركز الشـهاب لحقوق اإلنسان، صورة ترصد اللحظات 

األوىل لخروج الصحفي يف قناة الجزيرة مبارش، أحمد النجدي، من بوابة السجن يف مرص.
كان النجدي محبوًسـا احتياطياً عىل ذمة القضية رقم 864 لسـنة 2020، بعدما ألقي القبض عليه 
يف أغسـطس/آب 2020 خـالل زيارتـه ملرص، وبقي يف السـجن حتى صدور قرار مـن النيابة العامة 

املرصية باإلفراج عنه أخرياً.
وواجه النجدي اتهامات يف القضية تشـمل: ”ارتكاب جرائم االنضمام إىل جماعة أنشـئت عىل خالف 
أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إىل تعطيل أحكام الدسـتور والقوانني، ومنع مؤسسـات الدولة 
والسـلطات العامة من ممارسـة أعمالها، ونرش أخبار كاذبة عن األوضاع السياسية واالقتصادية يف 
البالد بقصد تكدير السـلم العـام، يف إطار أهداف جماعة اإلخوان، والرتويـج ألغراض الجماعة التي 

تستهدف زعزعة الثقة يف الدولة املرصية ومؤسساتها“.
وجاء إخالء سـبيل الصحفي عىل الرغم من تجديد حبسـه احتياطياً ملدة 45 يوماً، يف 26 أغسـطس 
املايض، متجاوزاً بذلك 700 يوم من الحبس االحتياطي، وسـط مناشـدات من عائلته إلخالء سـبيله 

نتيجة تدهور صحته، واقرتابه من الـ70 عاماً.

رام الله/ متابعة الزوراء:
جددت سلطات االحتالل اإلرسائييل أمر االعتقال اإلدارّي بحق األسرية الصحفية برشى الطويل، ملدة ثالثة 
أشـهر جديدة، للمرة الثالثة عىل التوايل، حيث صدر بحقها أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما ثالثة 

أشهر.
وأوضح نادي األسـري أن األسـرية الطويل (29 عاماً) من البرية، اُعتقلت يف  الـ12 من آذار/مارس 2022، 
الفتـًا إىل أنهـا تعرضت لالعتقال عدة مرات سـابًقا، حيث بدأت مواجهتهـا لالعتقال يف عام 2011 وهي يف 

عمر الـ18 عاما، كان معظمها رهن االعتقال اإلداري.
ُيذكـر أن والدها األسـري جمال الطويل (60 عامـاً) املعتقل إدارياً، والذي اُعتقـل يف حزيران/يونيو 2021، 
األسـري الطويل أمـىض أكثر من 17 عاًما يف سـجون االحتالل جلها رهن االعتقـال اإلدارّي، وخاض العام 
املايض خالل اعتقاله إرضاًبا مفتوًحا عن الطعام قرابة شهر رفًضا الستمرار االحتالل يف اعتقال ابنته عدة 

أشهر، كما وجرى اعتقال زوجته يف عام 2010.

الجزيرة / خالد املشاري:

أعلنـت اللجـان اإلرشافية عىل 

العربـي  املهرجـان  مسـابقة 

لإلذاعـة والتلفزيـون للربامـج 

انتهـاء  واإلذاعيـة  اإلخباريـة 

املرحلة األوىل من فرتة استقبال 

األعمال املشاِركة، وبدء مرحلة 

التقييـم، الفتـًة إىل أنـه سـيتم 

اإلعـالن عـن الفائزيـن وفًقـا 

يف  للجائـزة  الزمنيـة  للخطـة 

دورتهـا الـ22 التـي تحتضنها 

العاصمة الرياض خالل الفرتة 

من 7 إىل 10 نوفمرب تحت شعار 

”اإلعالم يف عالم يتشكل“.

عـدد  أن  اللجنـة  وأوضحـت 

املشـاركات اإلذاعيـة بلغ 128 

مـن  عمـًال   97 منهـا  عمـًال؛ 

املسابقات  األعضاء يف  الهيئات 

مـن  عمـًال  و31  الرئيسـية، 

اإلذاعات الخاصة العربية، عرب 

14 هيئة مـن أعضـاء االتحاد 

الخاصـة  اإلذاعـات  مـن  و11 

بالعربيـة  الناطقـة  والدوليـة 

ورشكات اإلنتـاج املشـاركة يف 

املسابقة اإلذاعية املوازية.

وأضافـت: بلـغ عـدد األعمـال 

املسـابقات  يف  املشـاركة 

التلفزيونية 115 عمًال، توزعت 

83 عمـًال رئيسـيًّا، و32  بـني 

عمـًال موازًيـا، مـن خـالل 15 

هيئـة عضـًوا يف االتحـاد، و8 

قنـوات فضائية خاصـة، و13 

رشكة إنتاج.

لجـان  عـدد  أن  إىل  وأشـارت 

منهـا   4 لجـان؛   6 التحكيـم 

للتلفزيـون ولجنتـان لإلذاعة، 

لجنـة  كل  عضويـة  وتـرتاوح 

بـني 5 و7 أعضاء مـن الخرباء 

من  واملتخصصـني  املسـتقلني 

مختلـف الـدول العربيـة، وأن 

عمليـة الفـرز قـد بـدأت عـرب 

اللجـان املختصـة مـن خـالل 

جلسات مشـاهدة وتقييم لكل 

الربامـج يف مسـابقة األخبـار 

التلفزيونية الرئيسية واملوازية، 

وكذلك جلسات استماع للربامج 

املشـاِركة يف مسـابقة الربامج 

واألخبار اإلذاعية.

اإلرشافيـة  اللجنـة  ونوهـت 

املهرجـان  مسـابقات  أن  إىل 

همـا  قسـمني؛  إىل  تنقسـم 

وهـي  املوازيـة،  املسـابقة 

مخصصـة للربامـج واألخبـار 

الشـبكات  قبـل  مـن  املنَتجـة 

التلفزيونيـة العربيـة الخاصة 

االتحـاد)  يف  األعضـاء  (غـري 

ووكاالت  اإلنتـاج  ورشكات 

األنبـاء العربيـة، باإلضافـة إىل 

الناطقة  األجنبيـة  الفضائيات 

ومسـابقة  العربيـة،  باللغـة 

الربامـج اإلذاعيـة، بقسـميها 

وهـي  واملـوازي،  الرئيـس 

مسـابقة مخّصصـة للربامـج 

واألخبـار اإلذاعيـة املنتجة من 

قبل الهيئات األعضاء يف االتحاد 

اإلنتـاج  ورشكات  واملحطـات 

الخاصـة  العربيـة  اإلذاعيـة 

اإلنتـاج  ورشكات  واملحطـات 

الناطقـة  الدوليـة  اإلذاعيـة 

بالعربية.

تطويـر  إىل  الجائـزة  وتهـدف 

والتلفزيوني  اإلذاعـي  اإلنتـاج 

العربـي ورفـع مسـتواه عـىل 

النحو الذي يواكـب التطورات، 

والتعريـف بالحضـارة العربية 

العربـي  والواقـع  اإلسـالمية 

ورفـع  املعـارص،  واإلسـالمي 

الثقـايف  الوعـي  مسـتوى 

الجماليـة  والذائقـة  والعلمـي 

يف األعمـال والربامـج اإلذاعية 

والتلفزيونية.

اإلذاعـة  هيئـة  أن  إىل  يشـار 

والتلفزيـون تعمـل عـىل بـذل 

وتسـخري كافة الجهود وحشد 

لتحقيـق  الطاقـات  جميـع 

باسـتضافة  الالئـق  للظهـور 

الجزائر/ أ.ف.ب:
نـّدد خمسـون صحفيا من يوميـة ”الوطن“، 
املهـّددة باإلغالق بعد 31 سـنة مـن الصدور، 
بانتهاك حقهـم يف اإلرضاب، بعدما تم إصدار 
الصحيفة رغم توقـف الصحفيني عن العمل، 

بحسب ما جاء يف عريضة األحد.
يف  املوظفـون  ”نحـن  الصحفيـون:  وكتـب 
الوطـن نعـرب عـن صدمتنـا مـن  صحيفـة 
التّرصف الالمسـؤول لـإلدارة التي عملت عىل 
إصـدار الجريـدة، رغـم أن الصحفيـني عادوا 

لإلرضاب“.
وأوضحت العريضة أن عدد يوم السبت أنجزه 
املالكون للصحيفة، الذين ”كرسوا“ اإلرضاب، 
الـذي ينفذه 150 عامال منـذ 12 يوليوز لعدم 

تلقيهم أجورهم منذ سبعة أشهر.
واتفـق الصحفيـون عـىل اإلرضاب ثالثة أيام 
يف األسـبوع للمطالبـة بأجورهـم، والحفاظ 
عىل املؤسسـة املهـددة باإلغالق، بعـد تجميد 

حسـابات الرشكـة بسـبب نزاع مـع مديرية 
الرضائب والبنك.

ونـّدد املوقعـون عـىل العريضة بـاإلدارة التي 
”بـدل االسـتجابة ملطالب املوظفـني، فضلت 
لغة التحدّي والعنف كوسيلة لتجاوز األزمة“، 
وأضافوا أن الصحفيني ”يحتفظون بحق اتخاذ 

اإلجراءات القانونية لضمان حقوقهم“.
وتأتي هذه املشـاكل التي تعصف بأحد أشهر 
العناويـن الجزائريـة باللغة الفرنسـية، بعد 
خمسـة أشـهر من إغالق صحيفـة ”ليربتي“ 
يـة؛ وكان مالكها، رجل األعمال الثري إسـعد 
ربـراب، قـرر تصفيتهـا، قبـل فـرتة وجيـزة 
من تقاعده مـن إدارة مجموعة ”سـيفيتال“ 
(متخصصة يف الصناعـة والخدمات) لصالح 

أبنائه.
وبعد سـنوات مـن انفتـاح املشـهد اإلعالمي 
عىل القطـاع الخـاص يف نهايـة الثمانينيات، 
شـهدت الجزائر اختفاء عناوين كبرية باللغة 

الفرنسـية، مثـل ”لوماتـان“ و“التريبـون“ 
و“الناسـيون“ األسـبوعية، عىل مدى األعوام 

العرشيـن املاضية، بسـبب نقـص يف عائدات 
اإلعالنات أو انخفاض يف مبيعاتها.
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* اهـال وهال بـك زميلتنـا مديحة بعد 
فـراق طويـل لنتذكـر معـا مسـريتك 

السابقة والالحقة ؟
- اهال وسهال بكم وبحبي االزيل العراق 

الكبري .
* مثلما تعودنا مع زمالئك رواد االذاعة 

والتلفزيـون وكل ضيـوف الـزوراء ان 
نبدأ املسـرية، فلنبدأ من السرية الذاتية 
الشـخصية  البطاقـة  عـن  ونسـألك 

الكاملة والسرية الذاتية  ؟
- اسـمي مديحة معـارج، كنت احدى 
املذيعـات يف العـراق وبعد السـفر من 
العـراق عملت ضمن فريـق عمل قناة 
Mbc العـراق، وكنـت معـدة برنامـج 
صباح بـالدي يف قناة سـما دبي“ عام 
بجامعـة  دراسـتي  اتممـت   ،٢٠١٣
ويف  االعـالم  تخصـص  سـنغافورة، 
بداياتي شـاركت عـام ٢٠١٢ يف إعداد 
برنامج ”وطنـي أنا“، الـذي كان يبث 
يومياً عىل شاشـتي ”تلفزيـون دبي“ 

وقناة ”سما دبي“.
* النشأة والعائلة وهل كان لها دور يف 

توجهك كمذيعة؟
- نشـأُت يف منطقـٍة شـعبية اسـمها 
الدوريني بالكرخ يف العاصمة بغداد بني 
ستة إخوة وأربع بنات ، وكان لعائلتي 

الدعم االول يف مشواري االعالمي.
* حدثينا عـن بداياتك قبل االنتسـاب 
اىل االذاعـة والتلفزيون وعـن هواياتك 

وابداعاتك االوىل ؟
- كنـت اعمـل مراسـلًة وأجريت عدة 
مقابالت مع مختصني يف بعض االماكن 
التـي تلعـب دورا يف توجيـه االطفـال 
جريـدة  يف  واهتمامهـم  وتوعيتهـم 
الطالئـع الخاصة باالطفـال حينها تم 
تكليفـي بإجـراء تحقيق مـع املذيعني 
وما يـدور خلف املايكروفـون يف اذاعة 
صوت الجماهـري.. اسـتقبلني الزميل 
سلمان زيدان وتجولت باالستوديوهات 
حتـى وصلـت اىل االسـتوديو الذي يتم 
فيهـا اجـراء املقابـالت ملجموعـة من 
االصوات الجديدة الختيارهم كمذيعني، 
وحينها كانـت املذيعة واالخت العزيزة 
زكية العطار معهم يف االسـتوديو عند 
املخـرج بنظـرة  اختبارهـم، رمقنـي 
وقال يل ادخيل االسـتوديو حتى نسمع 
صوتـك، ابتسـمت وقلت انـا صحفية 
ولسـت مذيعة فشـجعوني وبدأت أقرأ 
مـن الجريـدة عناوين األخبـار وكانت 

بعض االشـعار هـي الختام ملـا قرأت، 
وبعد عدة أيام وصلني الخرب بأن املدير 
قـد رشـحني أن اكون بينهـم يف اذاعة 
صوت الجماهـري بعد التحاقي بالعديد 
من الـدورات التدريبيـة (تطوير اللغة 

العربيـة، اإللقاء ، كيفيـة التعامل مع 
امليكرفون )، وهكذا اسـتمرت االمور، 

ادرس يف الصباح واعمل بالليل.
* متـى بدأت طموحاتـك قريبة للعمل 

االعالمي؟
- لـن ولـم يكـن بالحسـبان العمل يف 

االعالم كنت اخطط ملسـتقبيل الدرايس 
يف أن اكـون طبيبـة اطفـال والسـبب 
عشـقي لهم، لكن االمور تجري حسب 

تدبري الخالق.
قدمتيـه  لعملـك  قريـب  عمـل  اول   -

كمذيعة؟
- يف االبتدائيـة تم اختيـاري مع اثنتني 
مـن الطالبـات لنغنـي نشـيدا للوطن 
ضمـن اوبريـت ( اسـمه بيـادر الخري 
)...وقـال يل العـازف ان صوتك جميل 
رغم أنـه طفويل، هل تحبني التخصص 

بالغناء، اجبته ال، فأهيل ال يقبلون.
* كيـف انتقلت اىل التلفزيوني وهل تم 

اختبارك ؟
- طبعـاً تم اختبار شـكيل هـل يصلح 
للشاشة ام ال، الن صوتي اصبح أجمل 
مـن بداياتي يف االذاعـة، واول فقرة تم 
تسـجيلها يل يف برنامج مجلـة الطلبة 

الفقرة االخرية.
* اول تنسيبك للعمل اين كان؟

- قدمـت للعمـل وانا طالبـة، وضمن 
بأننـي  التوزيعـات وصلتنـي رسـالة 

مقبولـة يف البدالـة العامـة، ورفضت 
حينها.

* اول مادة قدمتيها عىل البث؟
- أول برنامـج عـىل القنـاة ٩ ( القناة 
االوىل حينهـا) قدمـت برنامجـا عـن 

املوسـيقى (يـوم املوسـيقى العاملـي) 
الـذي يصادف يف االول مـن اكتوبر من 
كل عـام، واتذكـر حـني ظهـوري عىل 
الشاشـة ُطلَب منـي الصمت للحظات 
وبعدهـا أحيـي املشـاهدين، يف اليـوم 

الثاني كتبت الصحـف املذيعة الجديدة 
نست ما تقول ... وسـّبب ذلك إحراجاً 

يل .
* كيف كانـت ردود االفعال تجاه اول 

عمل قدمتيه؟
- أهـيل أو النـاس فرحـوا لظهـوري 
عـىل الشاشـة ، وبعدهـا الصديقـات 

والزميالت يف الدراسة.
* هل مررت بمرحلة مذيعة الربط ؟

- ُعرفُت من خالل طلتي عىل املشاهدين 
حسـب الجدول املقرر للمذيعـات وأنا 
أكثـر واحـدة بينهـن، وكنـت اتفنـن 
بكيفيـة التقديـم وبـدون ورقـة، أي 
أننـي ال أنظـر ملا ُكتب ، بـل أحفظ عن 
ظهر قلب، حتى االسـتعراض للقناتني 
الخافـرة وكان عددهـا  والصيدليـات 
نحـو ١٤ صيدليـة وأماكنهـا يف بغداد 

وضواحيها.
* إذا كنت عملت يف االذاعة حدثينا عن 
عملـك االذاعي بشـكل كامـل ونقصد 
قـراءة االخبـار والربامـج، وهـل كنت 

منسبة لالذاعة ام مجرد مشاركات؟
- بعـد قبويل باالذاعة لقـراءة التقارير 
صـوت  قنـاة  يف  واملنوعـة  الثقافيـة 
الجماهري تقرر انتقايل اىل البث االذاعي 

الربامـج واالغانـي يف  املبـارش لربـط 
املنهـاج املقـرر وحـرضت حينهـا مع 
نـوال  السـيدة  املتميـزات  املذيعـات 
وليـىل لتدريبي وكيفيـة نطق ( صوت 

الجماهري مـن بغداد) وبعد ذلك قدمت 
عـىل الهـواء برنامجا صباحيا اسـمه 
(هـّل الصبـاح) مـع املطـرب اللبناني 
سـامي كالرك، وبعدهـا تـم اختياري 
لقـراءة االخبـار يف اذاعـة بغـداد مـع 
تقديم املنهاج منذ الفجر أي بعد تغريد 

البلبـل الخـاص بإذاعـة بغـداد يعني 
افتتـح االذاعـة وقـراءة النـرشة االوىل 
الصباحية واستمر اىل الساعة العارشة 
التاليـة  ومجـيء الزميـل أو الزميلـة 
حسـب الجـدول املوضـوع، ويف فـرتة 
قدمت برنامج ستوديو عرشة االذاعي 
مع القامة االعالميـة صاحبة الصوت 
العـذب االسـتاذة أمل املـدرس اضافة 
لهذا كانت يل مشاركات مهمة يف تقديم 
برنامج رومانيس لييل (مواسم الحب) 

مع الزميل املبدع طه خليل.
* اول نـرشة اخبـار تلفزيونية كاملة 

متى وكيف كانت انعكاساتها عليك؟ 
- بعـد الحـزن الـذي سـكن قلبي عىل 
املتفجـرات  خبـري  شـقيقي  فقـدان 
الرائـد عبد الكريم معـارج إثر انفجار 
الكنيسة وحاول إبطال املتفجرات لكن 
الوقـت ادركهم ، وبعده بأربعة أشـهر 
فقدنـا والد ابنـي احمد رجـل االعمال 
عبدالقـادر الطلبانـي يف حـادث غدر، 
حينها تفرغت البني ملدة سنة تقريباً ، 
وعقب ذلك ارسل ملقابلتي سعادة املدير 
العـام ملؤسسـة االذاعـة والتلفزيـون 
السيد ماجد السامرائي حينها لعودتي 
يف قـراءة االخبار الرئيسـية عىل القناة 

االوىل مـع رواد املذيعـني يف ذلك الوقت، 
وكنت ارتعب من ظهوري عىل الشاشة 
وقراءة االخبار لكن الزمالء شـجعوني 
وسـاندوني ومنهم السـيد وفاء رئيس 

التحريـر واسـتمرت الحيـاة العملية، 
يف  املحظوظـات  مـن  نفـيس  واعتـرب 
الربامـج  بتقديـم  يل  الفـرص  اتاحـة 
ونرشات االخبار يف االذاعة والتلفزيون، 
وهذا لـم يأِت عـن فراغ ولكن بسـبب 
املقومات الرئيسـية املتوفرة بشخيص 

كمذيعـة ( الحمـد لله) لهـذه الربامج 
اكتسـبت  حيـث  االخبـار،  ونـرشات 
الكثري من خـربات املذيعـني الذين هم 
قامات الُتَعـَوض، واهتمامهم بي ألني 
كنت أسـألهم كثرياً عـن كيفية تطوير 
مهاراتـي يف التقديـم خاصـة نرشات 
القنـاة  االخبـار، حتـى يـوم افتتـاح 
الفضائية العراقيـة، حينها تم تفرغي 
الفتتـاح القناة وقـراءة املوجز االول يف 
ذلك اليـوم املهم وظهوري يف أول نرشة 
أخبار مـع الزميل عبـد الحكيم زعالن 
والراقـي،  الرخيـم  الصـوت  صاحـب 
وهذا حسـب توجيه وزير االعالم آنذاك 
الدكتـور همام عبد الخالـق باختياري 
الوحيدة من بني املذيعات، وجاءت بعد 
ذلك لقـراءة النرشات الزميالت سـعاد 
عزت وسهاد ابراهيم مع مجموعة من 
املذيعني، إضافة اىل تقديمي لسـهرات 

الجمعة بالقناة نفسها.
* هل شاركت بحوارات تلفزيونية، مع 

من واين قدمت؟
وإجـراء  الحـوارات  مـن  الكثـري   -
املقابالت السياسـية مع بعض الوزراء 
الثقافيـة واالجتماعية  والشـخصيات 
والفنيـة يف القناة الفضائية وهنا أذكر 

أن سـعادة املديـر العام الدكتـور وليد 
الحديثـي قـال يل : عند إجـراء املقابلة 
والحـوار مع معـايل الوزيـر ، يجب أن 
تضعـي العوينات ، أجبته وأنا ابتسـم 

: دكتور لـن احتاج النظـار الن نظري 
سته عىل ستة، واردفني قائالً نعم نعم 

ولكن وقار أكثر . 
* هل شـاركت كمذيعة بنقل حدث او 

اي عمل خارج الدائرة ؟
- نعـم الكثـري ومنها تقديـم الفنانني 

بالحفـالت التي تقام باملناسـبات مثل 
املطربة صباح عىل املرسح، ومشاركتي 
مع بعـض املذيعـات الفتتـاح منتجع 
الدولـة  السـياحي...وخارج  الثرثـار 
سـافرت اىل بولنـدا مع بعـض الزمالء 
لتقديم اليوم الوطني العراقي يف شـهر 
تمـوز بدايـة الثمانينـات والـذي لفت 
نظري أن املذيعات عـىل الهواء يقدمن 
املنهـاج بـدون ورقـة وحينها سـألت 
قالـوا هناك جهـاز اسـمه االوتوكيو ، 
وبعـد عودتي بفرتة وصـل هذا الجهاز 
لنـا للتلفزيـون لكـن اغلـب املذيعات 
اعرتضـن عليـه ، وفكـرت بالتعويض 
عن الجهاز بأن أحفظ املنهاج للقناتني 
والصيدليـات الخافرة عنـد تقديمي يف 
مجلة املسـاء كـي ال اتـرك نظري عن 
املشاهدين ، وأيضاً تم ترشيحي لتمثيل 
العـراق يف مهرجات القـارات الخمس 
يف املانيـا الرشقية آنـذاك واختيار أهم 
الربامج الثقافيـة وافالم الكارتون بما 
يتناسب مع منهاجنا بتلفزيون العراق 

وكنت مع املخرج املبدع عماد بهجت.
* هل عانيت من موضوع اللغة وكيف 

تخطيت هذه املسألة؟
- يف بدايـة العمـل يف صـوت الجماهري 
عانيت الكثري لكن اشـتغلت عىل نفيس 
كثـرياً وأشـكر بذلـك اغلـب املذيعـني 
ومنهـم شـيخ املذيعني غـازي فيصل 
رحمُه الله تعاىل.. كنت اشـكل املقاالت 
من الجريدة وهـو يتابعني وينصحني 
بذلك لتطوير لغتي العربية وحينها قال 
لـن تكوني متميزًة إن لـم تتقني اللغة 
العربية لتتمنطقي بها بصوتك الشجي، 
ولرتبيـة الصـوت واالعتنـاء بـه كان 
األثـر البالغ من نصائح السـيد سـعاد 
الهرمـزي( رحمه اللـه تعاىل)  صاحب 
الحنجـرة الفريـدة بتقديـم برامجه يف 
اذاعـة بغداد وحصوله عـىل الجوائز يف 
كل عام من مهرجان القاهرة االذاعي ، 
مثالً أن ال اتناول التوابل الحارة حفاظاً 
عـىل الحبال الصوتيـة والعناية بتناول 

العسـل قبل الفطور صباحاً مع بعض 
التمارين للنفس ومخارج الحروف.

* هـل مـررت بمشـاكل يف الشـارع 
كشـخصية معروفـة ومرئيـة ام كان 

انعكاسها ايجابياً؟
- كانـت ومازالت أحـىل مقابالتي هي 
مـع النـاس وسـابقاً يف العـراق كنت 
أوقـع اتوغراف للمعجبـني اينما اكون 
يف بغداد أو املحافظات ضمن تصويري 

لربامج التلفزيون هناك.
ومـن الذكريـات مـرة كنـت يف تكيس 
االجرة وعند سـؤاله أين سمع صوتي 
وكانـت النظـارة كبـرية الحجـم عىل 
وجهي إلخفائـه ، ورصخ فرحاً (بويه 
مديحه معارج) وبقي الطريق يتحدث 
عـن بناتـه وحبهن يل ، وسـألني كيف 
اثبت لهـن انني التقيتـك، حينها كنت 
ماسـكة (مهفـة ورقيـة ملـون مـن 
الصني) اسـتخدمها من الحـر، كتبت 
كلمـات املحبة لبناتـه واعطيته إياها، 
فرح جداً وهـذا ادخل الرسور اىل قلبي 
ملحبة النـاس يل (وهذا من فضل ربي) 
وبعد انتقـايل اىل دبي والعمل فيها منذ 
٢٢ عامـاً وحتـى اآلن عندمـا التقـي 
العراقيني يفرحون بي، والجيل الجديد 
طبعـاً يعرفنـي مـن خـالل الوالديـن 
وذكرهـم يل خاصـة بعـد ظهـوري يف 
 MBC برنامـج خاص جـداً عىل قنـاة

العراق .
بقيـة  مـن  نفسـك  تضعـني  ايـن   *

املذيعات؟
- مازلت طالبة عىل مقاعد الدراسة  يف 
الجامعـة االمريكية يف االمارات يف دبي 

النها منحة من سـعادة الربوفيسـور 
الدكتـور مثنـى عبـد الـرزاق رئيـس 
الجامعة إكراماً ملشـواري االعالمي، إذ 
أننـي اكملت الدبلـوم الفني من معهد 
الفنون الجميلة ، شـكراً لسعادته عىل 
تحقيـق أحد أهـدايف باالمـارات، اقول 
الن االعـالم هو البحر الـذي انهل منه 
وطموحـي يتعدى ذلـك ، أضع مديحه 
معارج كسـند لـكل مذيعـٍة موهوبة 
لدعمها ، وطالبة مجتهدة بني املذيعات 

االكرب مني مكانة يف مجال االعالم .
* هـل العمـل التلفزيوني اسـهل من 

االذاعي او العكس؟
- ليس يف االعالم سـهل وصعب ، كلما 
كنـت محبـاً للعمـل وتسـعى لتطوير 
الهمـة واملتابعـة  اىل  نفسـك تحتـاج 

الحثيثة لتحقيق االهداف املرجوة.
* هل شاركت بإعداد برنامج تلفزيونية 

واذاعية.. اسماؤها ومحتواها؟
- برامـج عديـدة منهـا برنامـج مـع 
املشـاهدين كنت أعـدُه واقدمُه وكان 

جرس املحبة بيني وبني املشاهدين.
* متى خرجت من العراق وكيف؟

- يف عـام ٢٠٠٠ وصلنـي طلـب مـن 
وكان  لالسـتضافة  دبـي  تلفزيـون 
حينهـا مهرجـان ليـايل دبـي وتمـت 
بنفـس  كامـل  لشـهر  اسـتضافتي 
الفندق الذي يستضيف الفنانني العرب 
وبعدهـا عـدت للعـراق مـع توقيعي 
للعقد والعمل يف قناة دبي االقتصادية 
كمذيعـة نـرشات ومحـررة لالخبـار 
ومعدة ومقدمة للربامج ، واسـتمريت 
اىل نهاية عام ٢٠٠٤ بعد أن أمر الشيخ 
محمد بـن راشـد بإغالقها وتوسـعة 
مؤسسـة دبي لالعـالم وأكملت العمل 
بعقـد آخـر كمنتجـة برامـج ومعدة 
ومراسـلة ومدربـة للمواطنـني الجدد 
يف املؤسسـة، وانتقلـت بالعمل يف قناة 
الظفـرة االماراتيـة يف دبـي كمديـرة 

برامج .
* هـل عملت شـيئا وانـت يف الخارج، 
حدثينـا بالتفاصيـل اكثر عـن مجمل 
رحلتك مع املؤسسات االعالمية خاصة 

يف الخليج؟
- يف عام ٢٠١٩... ٢٠٢٠ تم ترشيحي 
لتقديـم برنامـج خـاص جـداً الـذي 
ُيعنى بالشـؤون االجتماعية وكيفية 
معالجتهـا من خـالل طـرح الحلول 
ومقابلة املختصـني وما زال الربنامج 
ُيبث يف القناة ونال إعجاب املشاهدين 
العراقيـني والعـرب عـرب اتصاالتهـم 
معـي ومتابعـة مواقعـي الخاصة يف 
السوشيل ميديا، كما تمت استضافتي 
يف برنامـج (يض القمـر) مـع مقدم 
الربنامج املتميز بطلته والشاعر االنيق 

بشعره وإلقائه مأمون النطاح.
* كيف ترين مذيعات اليوم؟

- لكٍل بصمتها عىل الشاشـة ، وأحيي 
واملثقفـات  املجتهـدات  العراقيـات 
عـىل جميع الشاشـات العراقية أينما 

كانت.
* هـل املذيـع يجب ان يقـرأ ويطالع 

لتطوير نفسه؟
- ليـس يقـرأ فقـط وإنمـا ُيلخـص 

مايقرأ، وبعدها يؤلف.
* ماذا تعملني اآلن؟

- مديـرة الربامـج يف قنـاة الظفـرة 
االماراتيـة يف دبي ومدربـة للمذيعني 
داخـل القناة...مـع إعـداد التقاريـر 
الرتاثيـة التي تخص االمارات حسـب 
املناسـبات واملواضيع االخـرى ، الني 
لـن أنىس أنني مذيعة مهما تبوأت من 

منصب.
اليـوم  ملذيعـات  تقولـني  مـاذا   *

وللعراقيني ؟
- للمذيعـات واملذيعـني احبـوا عملك 
وطوروا انفسكم واحبوا بلدكم العراق 

بما يستحق ، النه تاج عىل رؤوسنا.
* الشـكر واالمانـي الكبـرية لك اختا 

وزميلة .
- شكرا لك ولجريدتك الغراء .

يف  واملذيعني  املذيعات  وزميالتها  معارج  مديحة  مثلته  العراق  شعب  بحجم  كامل  شعب  ذاكرة   •
تلفزيون العراق طيلة حقبة طويلة امتدت وانتهت عام ٢٠٠٣ يوم احتل العراق وبأمر من سلطات 

بريمر تم حل وزارة االعالم العراقي ووزارات اخرى. 
كانت من بني زمالئها وزميالتها الذين واصلوا املسرية يف الظهور يف بعض الفضائيات العربية او املحلية 

وقسم كبري منهم فارقوا الحياة والقسم الباقي ترك العمل ومارس حياته بخصوصيته املقبولة .
مديحه معارج اليوم مسؤولة قسم الربامج يف قناة ( الظفرة ) يف دبي، كما عملت يف قناة mbc  عراق، لها 

اليوم العديد من النشاطات ولها حضور جيد من املحافل واملناسبات الخليجية .

ذاكرة
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املصارحـة  تكـون  أن  الطبيعـي  مـن 

والصـدق أساسـيني لعالقتـك برشيك 

حياتـك، ولكـن قـد تكونني قـد مررِت 

بتجربة سيئة أثرت عىل مستوى ثقتك 

باآلخـر، ممـا يجعـل املصارحـة أمراً 

ليـس سـهالً بالنسـبة لـِك، ولكن عرب 

بعض الخطوات البسـيطة التي تحتاج 

منِك بعـض الوقت والجهـد، يمكن أن 

تدّربي نفسـك عـىل مصارحـة رشيك 

حياتك، واالنفتاح معه بشأن مشاعرك 

وأفكارك.

تابعـي القراءة وتعـريف عىل 4 خطوات 

لتصبحي رصيحة مع رشيك حياتك. 

1. تخطي آثار املايض

غالبـاً مـا يكـون سـبب عـدم تمتعك 

باملصارحـة مع رشيك حياتـك تجربة 

سيئة أو ماضًيا أليًما، سواء كان تجربة 

عاطفية سـابقة، أو عالقة سـيئة مع 

أحد الوالديـن، أيـاً كان ماضيِك؛ يجب 

أن تتخطي آثاره السلبية حتى تتمكني 

من امليض قدماً يف حياتك.

استعيني بطبيب نفيس أو معالج نفيس 

ليساعدك عىل تخطي آثار املايض، وبدء 

صفحة جديدة نقية مع رشيك حياتك.

2. كوني رصيحة مع نفسك

لـن تتمكنـي من عـالج مشـكلتك من 

دون أن تعرتيف بيها أمام نفسـك، لذا ال 

تنكري مشـكلة عدم قدرتك عىل الثقة 

باآلخريـن وعـدم االنفتـاح مع رشيك 

حياتك، واعرتيف أمام نفسـك باملشكلة 

وعندمـا  حلهـا،  إىل  تحتاجـني  التـي 

تكونـني رصيحة مع نفسـك، يسـهل 

عليـِك االنفتاح واملصارحـة مع رشيك 

حياتك.

3. تواصيل مع رشيك حياتك

التواصل مع رشيك حياتك يعّمق العالقة 

بينكمـا، ويعـزز التفاهـم والتقـارب، 

ويشـعرِك باالنسـجام واألمـان، ممـا 

يشـجعِك عـىل املصارحـة واإلنفتـاح 

إذا  بخاصـة  ومشـاعرك،  أفـكارك  يف 

شعرِت أن رشيك حياتك يقدم لِك الدعم 

والتعاطف.

4. تحيل بالصرب

بالتأكيـد لـن تصارحي رشيـك حياتك 

بنسـبة %100 بمجرد اتخـاذ قرار أن 

تكونـي رصيحة! األمـر يتطلب بعض 

الوقـت، ويحدث تدريجيـاً، ويحتاج إىل 

تدريـب، لذا تحيل بالصـرب وال تتعجيل، 

وال بـأس أن تكـون خطواتـك بطيئة، 

ولكـن املهـم أن تكـون منتظمـة وأن 

تحرزي تقدماً تجاه هدفك. 

سبق أن أثبت العلماء أن هيئة اإلنسان 
وحالته الصحيـة لهما عالقة مبارشة 

باملواد الغذائية التي يتناولها.
ويقـول هؤالء العلمـاء إن هناك مواد 

غذائية تمنحنا شعورا داخليا بالشباب 
والصحة، وهناك مواد يسـبب تناولها 

شيخوخة الجسم قبل األوان.
العلمـاء  ينصـح  هـذا  إىل  اسـتنادا 
باالمتناع عن تناول أربع مواد غذائية، 
لكي يشعر الشـخص بالحيوية وملنع 
ظهور عالمات الشـيخوخة الخارجية 

قبل أوانها، مثل التجاعيد.
فتؤثر يف عملية شيخوخة الجسم ثالث 
عمليات أساسية: التفاعل الالإنزيمي 
-Glycation=non-enzymatic gl ”

cosylation“ (وهـو تفاعل ”يرتابط“ 
فيـه الكوالجـني وأليـاف اإليالسـتني 
مع الجلوكـوز، ويزداد مـع التقدم يف 
العمر، مما يؤدي إىل شيخوخة الجلد) 

وااللتهابات والتأكسد.
يجري التفاعل الالإنزيمي يف الجسـم 
بسـبب وجود كمية كبرية من سـكر 

الكلوكـوز فيـه، حيـث تتفاعـل مـع 
الربوتينات مسـببة خلالً يف وظيفتها. 
ويمكـن التأكد مـن أن هـذه العملية 
تّرسع شـيخوخة الجسـم مـن خالل 
النظـر إىل املصابني بمرض السـكري، 
حيث يبـدو مظهـر أغلبهـم أكرب من 
عمرهـم الحقيقـي، وهـم يشـعرون 

بأنهم أكرب سنا أيضا من أترابهم.
وهكذا، املواد األربع هي:

السـكر – الجميـع عـىل علـم برضر 
السـكر عـىل الجسـم، واآلن يجب أن 
تعلموا أنه إضافة اىل البدانة والسكري، 

يّرسع شيخوخة الجسم قبل األوان.
السـكرالقمح – تحتـوي بذور القمح 
عـىل مـواد كربوهيدراتيـة فريدة هي 
 ،“Amylopectin  – الـ“أميلوبكتـني 
اتضح أنهـا ترفع مسـتوى الكلوكوز 
يف الدم أكثر من السـكر نفسـه. وهذا 

يعني أن كافة املواد الغذائية املصنوعة 
مـن دقيـق القمح تسـاعد عـىل رفع 
مسـتوى السـكر يف الدم أكثـر من أي 
تنـاول  أن  أي  أخـرى.  كربوهيـدرات 
هـذه املواد يسـاعد يف اإلرساع بعملية 
الــ“Glycation“ وبالتـايل يف حلـول 

الشيخوخة.
الـذرة   – ومنتجاتهالـذرة  القمـح 
وكافـة منتجاتهـا (الزيـت ورقائق 
التشـيبس وغريها) ترفع مسـتوى 
السكر يف الدم، ولكن ليس الكلوكوز 
بـل الفروكتـوز ”سـكر الفواكـه“، 
الذي اكتشف العلماء أنه يرسع أكثر 
من الكلوكـوز عملية الشـيخوخة. 
كمـا أن احتـواء الـذرة عىل نسـبة 
عالية من أوميغا – 6 يسبب ترسيع 
عمليات األكسـدة وااللتهابات وهذا 
يـؤدي إىل الشـيخوخة قبـل األوان.

الذرة وزيـت الذرةالزيوت النباتية – 
يؤكـد لنـا العلماء دائمـا أن الزيوت 
النباتية مفيدة. هـذا صحيح ولكن 
فتفـكك  أنواعهـا.  جميـع  ليـس 
الحرارة جميع فوائـد هذه الزيوت، 
حيث أن الدهون غري املشـبعة تفقد 
خواصها املفيدة تحت تأثري الحرارة 
وتتحـول إىل مـواد خطـرة مسـببة 
االلتهابـات واألكسـدة التـي ينتـج 
عنها تكون الجذور الحرة التي تدمر 
أغشـية الخاليا مما يرسع يف عملية 
بأمـراض  واإلصابـة  الشـيخوخة 
القلـب واألوعية الدمويـة وغري ذلك 
مـن األمراض.الزيـوت النباتيةومع 
كل هـذا يشـري الخـرباء إىل أن هذه 
التأثريات السلبية تظهر عند اإلفراط 
يف تناول مواد غذائية ضارة بصورة 

دورية ومنتظمة.

وعاداتهـم  يف سـماتهم  كثـرياً  يختلفـون  املراهقـون 
وطبائعهـم، ولكـن املراهقـون الناجحون يشـرتكون 
يف بعض السـمات املميـزة. تابعي القـراءة وتعريف عىل 

السمات الشائعة بني املراهقني الناجحني.
1. املراهق الناجح متواضع

معظم املراهقني يف املـدارس الثانوية يكون لديهم نوع 
من الغرور أو التكرب، يواجه بعضهم صعوبة يف االعرتاف 
بالخطـأ، أو االعتذار، أو طلب املسـاعدة، مما يؤخرهم 
عـن النجـاح والتميز، حيث ال يحصلون عىل املسـاعدة 

ألنهـم ال يطلبونهـا، وال يتعلمون مـن أخطائهم ألنهم 
ال يعرتفون بها، لذا فاملراهـق الناجح يتمتع بالتواضع 
الذي يتيح له ُسُبل النجاح مثل طلب املساعدة أو التعلم 

من األخطاء.
2. املراهق الناجح قادر عىل التأقلم

التأقلـم مهـارة تحتـاج إىل تدريـب طويـل، والطفل أو 
املراهق الذي ال يتمتع بمهارة التأقلم، يشـعر باإلحباط 
بمجـرد التعثر، لـذا فاملراهق الناجح يكـون قادراً عىل 
التأقلـم الذي يحميه من اإلحبـاط ويدفعه نحو املثابرة 

ومواصلة السعي نحو أهدافه بإرصار.
3. املراهق الناجح يتقبل املجامالت

تقّبل املجامالت دليل عىل أن املراهق يتمتع بالثقة وقوة 
الشـخصية، لذا فإن املراهق الناجـح دائماً لديه القدرة 
عـىل تقّبل املجامـالت بصدر رحـب ودون خجل، حيث 

تجعله املجامالت أكثر ثقة وقوة.
4. املراهق الناجح يدعم نجاحات اآلخرين

الغـرية من نجـاح اآلخرين ليسـت يف قامـوس املراهق 
الناجـح، فالنجـاح يعـزز ثقـة املراهق يف نفسـه، مما 

يدفعه لدعم نجاحات اآلخرين وعدم الشعور بالغرية أو 
الخوف منها.

5. املراهق الناجح يعرب عن امتنانه ملن يساعده
ألن املراهق الناجح يثق بنفسه، فهو ال يشعر بأي نقص 
عندما يحصل عىل مسـاعدة من اآلخريـن، وألنه يدعم 
اآلخرين ويساعدهم، فهو ال يجد أي خجل من االعرتاف 
بأفضال اآلخرين والتعبري عن االمتنان ملن يسـاعدونه، 
فاملساعدة بالنسبة له سلوك طبيعي متبادل بني البرش، 

وال يقلل من شأن أحدهم.
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عجينة الكبة)
كيلـو  نصـف  مفـروم:  لحـم 

(مقادير عجينة الكبة)
البطاطـا: 2 حبـة (مسـلوقة، 

مقادير عجينة الكبة)
بهار مشـكل: ملعقـة صغرية 

(مقادير عجينة الكبة)
القرفة: ملعقة صغرية (مقادير 

عجينة الكبة)
فلفـل أسـود: ملعقـة صغرية 

(مقادير عجينة الكبة)
بهـار سـادة: ملعقـة صغرية 

(مقادير عجينة الكبة)

لحم مفـروم: 1 كيلو (مقادير 
الحشوة)

كبـرية  مالعـق   3 صنوبـر: 
(مقادير الحشوة)

البصـل: 1 حبة (مفـروم ناعم 
ومقيل، مقادير الحشوة)

بهار مشـكل: ملعقـة صغرية 
(مقادير الحشوة)

السـمنة: ملعقتـان صغريتان 
(مقادير الحشوة)
طريقة التحضري:

مكونـات  جميـع  تعجـن   .1
العجينة وهي الربغل الناعم مع 
اللحمة املفرومـة مع البطاطا 
املسـلوقة، ونرش عليها البهار 

والفلفـل  والقرفـة،  املشـكل، 
األسـود، والبهار السـادة، مع 
كـوب ونصف من املـاء، وبذلك 
تتكون لدينا العجينة الخارجية 
وتكـون جاهزة للتشـكيل عىل 

شكل حبة كبة.
بالسـمنة  اللحمـة  تقـىل   .2
مع جميـع مكونات الحشـوة 
البصـل،  وهـي:  املذكـورة 
والصنوبر، ونرش عليها امللعقة 

الصغرية من البهار املشكل.
بالحشـوة  الكبـة  تحـىش   .3
املطلـوب  بالحجـم  وتشـّكل 
ثـم تقـىل بزيـت غزيـر وتقدم 

ساخنة.
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أشارت جمعية القلب األمريكية (AHA) إىل قائمة من املؤرشات لرصد الحماية 
مـن أمراض القلـب واألوعيـة الدموية. هذه القائمة، املسـماة ”األساسـيات 

الثمانية للحياة“، تشمل العوامل السلوكية والبيولوجية.
اكتشف من خالل هذا املوضوع مستوى صحة القلب لديك:

أنت تستهلك منتجات طازجة ومتنوعة
أحد مفاتيح القلب السـليم هـو اتباع نظام غذائي متنـوع ومتوازن. إذا كنت 
تأكلني الفواكه والخـرضوات والحبوب الكاملة والبقوليـات واللحوم الخالية 
من الدهون واألسـماك واملأكوالت البحرية وتحّدين من تناول األطعمة املقلية 
واملعالجـة وامللـح والسـكريات واللحـوم الحمـراء أو املصّنعـة واملرشوبـات 
السـكرية، فلديـك كل يشء! يف أرسع وقـت ممكن، قومي بطهـي أطباقك من 
األطعمـة الطازجة. تذكري أيضاً أن تسـتهلكي كميـات معقولة، بما يتماىش 

مع نشاطك البدني.
أنِت تمارسني نشاطاً بدنياً يومياً

للحصول عىل قلب سـليم، ال يخفى عىل أحد أنه يجب عليك أن تظيل نشـيطة. 
كل أسـبوع، يجب عليك أداء 150 دقيقة من النشـاط املعتدل (اللياقة البدنية، 
البيالتيس، ولكن أيضاً الرقص أو البسـتنة)، أو 75 دقيقة من النشاط املكثف 
(الجري أو السـباحة، عىل سـبيل املثال). يجب إضافة امليش إىل هذه املمارسة 

كل يوم.
لقد أقلعِت عن التدخني

التدخـني هو عدو لصحتك، وخاصة لقلبك. واإلقالع عن التدخني يحمي صحة 
القلـب واألوعية الدمويـة: بعد عام واحد من اإلقـالع، ينخفض خطر اإلصابة 
بأمـراض القلـب إىل النصف. احصيل عىل املسـاعدة من متخصـص يمكنه أن 

يقدم لك بدائل النيكوتني لتسهيل اإلقالع عن التدخني.
تنامني ما بني سبع وتسع ساعات

النوم الجيـد رضوري لصحة القلب واألوعية الدموية. كشـخص بالغ، يوىص 
بالنوم بني سبع وتسع ساعات يف الليلة. يساعد النوم الجيد عىل إصالح الخاليا 
واألنسـجة واألوعية الدموية وتقويـة جهاز املناعة وتقليـل مخاطر اإلصابة 

باألمـراض املزمنـة.
مؤرش كتلة جسمك قريب من 25

يعتـرب الـوزن أيضاً مـؤرشاً جيداً لصحـة القلب. يويص األطبـاء بمؤرش كتلة 
الجسـم (BMI) بحـوايل 25. للوصول إىل وزن صحـي والحفاظ عليه، ماريس 
التماريـن، واتبعي نظاماً غذائياً متوازناُ، وفكري يف تقليل أحجام حصصك. ال 

ترتددي يف الحصول عىل مساعدة من اختصاصية تغذية.
مستوى الكوليسرتول ”الجيد“ لديِك مرتفع

فحص الدم الدوري يكشف لك مستويات الكوليسرتول والسكري
يرتبط الكوليسـرتول ارتباطـاً مبارشاً بصحـة القلب واألوعيـة الدموية: من 
خـالل الرتاكم يف شـكل لويحـات يف الرشايني، كمـا يعدُّ عامل خطـر لإلصابة 
بأمراض القلب والسـكتة الدماغية. لكن الكوليسـرتول الجيد، أو كوليسرتول 
الربوتـني الدهني عايل الكثافـة HDL، يلتقط الكوليسـرتول الزائد ويأخذه إىل 
الكبد للتخلص منه. يوىص عموماً بأن يكون مسـتوى الكوليسرتول الكيل أقل 

من 2 جم/ لرت ومستوى كوليسرتول الجيد أعىل من 0.4 جم/ لرت.
نسبة السكر يف الدم لديك أقل من 1.26 جم/لرت

وجـود الكثري من السـكر يف الدم يعـزز ظهور مرض السـكري، مما يزيد من 
خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية. راقبي نسـبة السـكر يف الدم 
عـن طريق إجـراء فحص دم: عىل معـدة فارغة، يجب أن يكـون أقل من 1.1 
جم/لرت. بعد سـن الستني، يرتاوح معدل السـكر الطبيعي يف الدم بني 0.90 و 

1.26 جم/لرت.
ضغط دمك حوايل 12/8

أخرياً، يعد ضغط الدم عالمة عىل صحة القلب واألوعية الدموية الجيدة. يجب 
مراقبـة ارتفاع ضغط الدم بشـكل خـاص؛ ألنه يعزز حـدوث النوبات القلبية 
والسـكتات الدماغية أو حتى أمراض األوعيـة الدموية. يويص األطباء عموماً 
بـأن يكون ضغط الدم حوايل 120/80 ملم زئبق، ويشـار إليـه عادًة باألرقام 

.12/8

تعـد خدوش الطالء من األمور التي 
السيارات،  ينزعج بسـببها مالكي 
وإهمال إصالحها بشكل رسيع قد 
يـؤدي إىل تفاقـم األرضار ويتطلب 

املزيد من األموال إلصالحها.
وتنقسـم خدوش الطـالء إىل أربعة 
سـطح  طبقـات  بحسـب  أنـواع 
السـيارة، أولهـا خـدوش الطبقـة 
لـون  خـدوش  وثانيهـا  امللمعـة 
السيارة ثم خدوش البطانة ورابًعا 

وأخريًا جروح الصاج.
ويتطلـب إصـالح النوعـني الثالث 
والرابع إىل تدخل املراكز املتخصصة 
يف طـالء السـيارات، أمـا النوعـني 
األول والثاني فباإلمكان إصالحهما 
األدوات  توفـرت  مـا  إذا  باملنـزل 

الالزمة.
ويمكـن الوصـول إىل نتائـج جيدة 
تماثل ما يقوم به املتخصصني من 

خالل اتباع الخطوات الـ5 التالية:

- إعداد الخدوش لإلصالح
بعـد التأكـد مـن عمـق الخـدوش 
وأماكنهـا، قم بغسـلها باملاء جيًدا 
حتى تتخلص مـن أي مخلفات قد 

تزيد من عمق الرضر.
- سنفرة الخدوش

بعـد تنظيف مكان الخـدش باملاء، 
قم بعد ذلك بسنفرته بورقة سنفرة 

كان  وإذا  رمليـة،  حـىص   2000
الخدش أعمق مـن الطبقة امللمعة 
يمكـن االسـتعانة بورقة سـنفرة 

1500 حىص.

- غسل الخدش وتجفيفه
بعد االنتهاء من سـنفرة الخدوش، 
قم بغسـله باملاء وجففه بواسطة 

قطعة قماش جديدة من الفايرب.
- مركب تصحيح الطالء

ضـع مركـب تصحيح الطـالء عىل 
عجلـة التلميـع الكهربائية، ثم قم 
بفردهـا عـىل املنطقة املخدوشـة 
ملدة 10 ثوان، ثم أزل املركب رسيًعا 
قبـل أن يجف، وأعد تشـغيل عجلة 
التلميع ملـدة دقيقة مـع تحريكها 
املالصقـة  االتجاهـات  جميـع  يف 

للخدوش.
- شمع التلميع

املرحلة األخرية من إصالح الخدش 
تكـون بتوزيـع طبقـة من شـمع 
التلميع عايل الجـودة، وبعد فردها 
بواسـطة عجلة التلميع يتم غسـل 
املنطقة مرة أخرى للتأكد من إزالة 

أي بقايا للمواد املستخدمة.

التعلـم كثري مـن السـيدات أن مطبخها 

مـىلء باألمـور الصحيـة واملفيـدة لها ، 

ومن تلك األشياء القرنفل املىلء بالفوائد 

الصحية للجسم ، حيث :

– يسـتخدم القرنفـل لعـالج وتسـكني 

آالم األسـنان ، وقـد تم إدخالـه يف مجال 

حشـو جذور األسـنان حديثـاً إذ يتمتع 

نبات القرنفل بتأثرٍي مضاٍد للفريوسـات 

ومطهر عام .

الهضـم  مشـاكل  لعـالج  يسـتخدم   –

مثـل األنتفـاخ ، ويعالـج حب الشـباب 

وااللتهابات الجلدية ولدغات الحرشات .

نظـرا  الحلـق  آالم  لعـالج  يسـتخدم   –

لتمتعه بزيوت طيـارة فعالة يف تخفيف 

األلم وغالبا ما تتم إضافة نباتات أخرى 

طبيـة لصنع محلول غرغـرة يعالج اآلم 

الحلق .

– منقـي للـدم ، يسـاعد عىل إسـتقرار 

مستويات السكر يف الدم .

– زيت القرنفل يعمل عىل تحفيز الدورة 

الدموية مما يتنشط العقل ويساعد عىل 

الرتكيز ويمنع األرق واالكتئاب .
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ترغـب بـأن يكون لك تأثـري كبـري يف الرشكة التي 
تعمل فيهـا، ولذلك ال تتخل عن أهدافك وطموحاتك. 
ينشغل بالك بسبب سفر الحبيب وقلقك املستمر عليه. 
ستكون مشتت االنتباه وينتابك القلق،كن متفائال. كي 
تتخلص من القلق أو التوتر، اذهب للنادي مع أصدقائك 

ومارس رياضتك املفضلة.

ربما تتلقـى اليوم خطابا من البنك، فكن حذرا 
وال تصـدق كل املعلومـات املوجـودة بداخله كي 

التصاب بالجنون. 
تحتـوي معظم الخطابات من هـذا النوع عىل العديد 
من األخطاء. قم فحص حسـابك أكثر من مرة للتأكد 

من صحة هذا الخطاب.

سـيحدث اليـوم موقف مـا يدعـوك لكرس كل 
القوانـني والقواعـد. ربما تريد اليـوم أن تعيش 
بطريقـة مختلفة، ولذلك سـتغري أسـلوب حياتك 
تماما. قلبك وعقلك غري متفقني اليوم، ولذلك تبدو 

مشتتا. فكر بهدوء يف مشاكلك قبل أي ترصف.

تترصف بحكمة يف كل املواقف، وعندما تتعرض ألي 
مشـكلة، تحـاول أن تجد لها حـال بأقىص رسعة ألنك 
تؤمـن أنه مـع مرور الوقـت بالتأكيد سـيتفاقم حجم 
هذه املشـكلة. يشجعك من حولك عىل تحقيق أهدافك، 

ولكنك تنشغل معظم الوقت بحل املشاكل واألزمات.

ال تثـق يف أي يشء أو تصـدق أي خـرب يتعلـق باملال أو 
العقـود اليـوم. اليـوم غـري مناسـب تمامـا لتوقيع أي 
عقد جديد، سـواء كان يتعلق بربنامج اسـتثماري جديد أو 
بمفاوضات أو بتغيري حساباتك املرصفية. كن حذرا فمن املتوقع 
حدوث سوء فهم لبعض األمور، حيث ستبدو مستوعبا ملا يحدث 

من حولك ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

من املتوقع اليوم أن تتعرف عىل بعض األشخاص، 
وبعد فرتة قد يصبحون من أقرب األصدقاء إليك. قد 
تبتعد بعض الوقت عـن أصدقائك القدامى، وهذا األمر 
قـد يزعجـك ويجعلك حزينـا، ولكن هذا الوضـع قد يكون 

خارج نطاق سيطرتك.

تشعر أنك األقوى هذا اليوم، ولذلك تساعد من 
حولـك دون تردد. قد تشـعر أيضا اليوم أن لديك 
كل القـوى الالزمة واإلمكانيـات لتحقق النجاح يف 
حياتك املهنية أو الشخصية. ال تتوقف وال تستسلم 
للظـروف. القرارات التي اتخذتها يف الفرتة املاضية 

يظهر تأثريها ومفعولها عىل حياتك اآلن.

ربما تفكر هـذه الفرتة يف تغيري محل إقامتك 
أو عـىل األقل تغيـري منزلك إمـا باالنتقال ملنزل 
آخـر أفضل منه أو بتجديد الشـكل العام له. فكرة 
السفر تسيطر عليك بشـكل غريب. ربما تقرر فجأة 

السفر ملكان ما خارج دولتك.

تشـعر بالذهـول اليـوم عندمـا يفاجئـك أحد 
الزمـالء يف العمـل بفكرة مختلفـة وجديدة. عىل 
الرغم من أنك تشـعر بالحماس والنشاط ولكنك يف 
نفس الوقت مرتبك ومضطرب بعض اليشء. لست 
متفقا مع ذاتك اليوم. تمسـك بأفـكارك وعرب عن 

وجهة نظرك دون خوف.

األخطاء الصغـرية غالبا ما تكون مـؤرشا للترسع، 
فحاول معالجة الوضع رسيعا حتى ال تتفاقم األمور. 
غـرية الرشيـك مـربرة وال سـيما أنـك تبالـغ أحيانا يف 
ترصفاتـك مع اآلخرين. خذ قسـطا مـن الراحة والنوم 

فذلك رضوري الستعادة نشاطك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

توقـع قدوم فـرتة مهمـة، عليـك أن تتعامل 
معهـا بتفاؤل وثق يف إمكاناتك الذاتية. ال تتأثر 
بآراء اآلخريـن وال تجعلها تحيدك عـن معتقداتك 
وبـدال من ذلك، اسـتخدم هـذه املواجهـة إليجاد ما 
يدعـم الحجج املؤيدة ملواقفك. قد تكتشـف فرصة أو 

فرصتني لتحسني األمور.

1187 - صالح الدين األيوبي يبدأ يف حصار القدس.
1637 - التوقيـع عىل معاهدة بني سـلطان املغرب محمد الشـيخ الصغري 

وتشارلز األول ملك إنجلرتا.
1792 - بدء محاكمة ملك فرنسـا لويس السـادس عـرش بتهمة الخيانة 

العظمى.
1870 - القوات اإليطالية تدخل العاصمة روما.

1932 - مهاتمـا غانـدي يبدأ إرضاباً عـن الطعام يف «سـجن بوما» وذلك 
احتجاًجـا عىل قانـون االنتخاب الـذي أعدته الحكومـة الربيطانية ومنع 

الطبقة الفقرية من املشاركة يف االنتخابات.
1959 - اعدام عبد الوهاب الشواف ورفعت الحاج رسي مع أصحابهم بعد 

فشل محاولتهم لإلطاحة بعبد الكريم قاسم التي عرفت بثورة الشواف.
1984 -انفجـار سـيارة مفخخـة يقودهـا انتحـاري يف مبنى السـفارة 

األمريكية يف بريوت يؤدي إىل مقتل 24 شخًصا.
2001 - الرئيـس األمريكـي جـورج دبليـو بـوش يعلـن يف خطـاب أمام 

الكونغرس الحرب عىل اإلرهاب.
2004 - وصـول عـدد املقاالت يف ويكيبيديا إىل مليـون مقال يف كافة لغات 

املوسوعة التي وصل عددها للمئة لغة.
2011 - اغتيـال الرئيـس األفغاني السـابق رئيس املجلس األعىل للسـالم 
برهان الدين رباني بهجوم انتحاري استهدف منزله يف العاصمة األفغانية 

كابل.
2018 - مقتـل 224 شـخًصا عىل األقـل يف حادث غرق عبـارة إم يف نريير 

التنزانية يف بحرية فيكتوريا.
2019 - وقوع إرضاب عاملي من أجل املناخ يف 150 بلًدا، يف إطار احتجاجات 

حركة أيام الجمعة من أجل املستقبل.

الشكل الذي تراه في هذا الرسم أوال يكشف كثيرا من أسرارك

عبد المحسن السعدون

النظرة السلبية

بالوجه امرايه وبالگفا ساليه 

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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اي الصديـق الـذي يمتلك وجهـني ، الوجـه األول امامك كصديق 

ويف ومخلص وتسـتطيع االعتماد عليـه، و يف الوجه االخر عدوك 

اللدود، وال تستطيع ان تأمن منه. 

القفـا ( تعنـي الظهـر ) ، و امرايه تعني مرآة، و سـاليه ( تعني 

الصبار او النبات الخشن ) .
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1-مـن الخرضاوات التي ترمـز إىل الخصوبة (م) - تفرزه 
الغدد.

 2- أصلـح البنـاء - جعلـه اللـه سـباتا و سـكنا (ن) - 
عاهل.

 3- وجهات نظر - من فقد سمعه.
 4- الذرية (م) - صب املاء صبا متتابعا. 

 5- من أعضاء الجهاز الهضمي (م) - عدم اإلنجاب (ن).
 6- متشابهان - هداية و استقامة - عبيد.

 7- من الفواكه - صداق املرأة (م).
 8- قـط - أعطـى - حـرف مكـرر.

 9- خفايا (م) - يعرف (م).
 10- الفتي من اإلبل (ن) -  الولد ما دام يف الرحم.

1-قطـع من الجيش ما بني خمس أنفس إىل ثالثمئة - 
أدام النظر إليه يف سكون (م).

 2- مدام - خيوط النعل.
 3- الراية - متشابهان.

 4- نجده يف كل يشء - أقرب النجوم إىل األرض.
 5- ساعورة - بُعد.

 6- من مراحل القمر - تفسري.
 7- مرتقية - رمى املاء من فمه.

 8- حرف مكرر - نعاتب (م).
 9- للتمني (م) - سهر - إدراك.
 -10 زواج - من البحار املغلقة.

١. الوجه
إذا رأيـت وجه الفتاة منذ نظرك إىل هذا 
الرسم، فهذا يكشف أنك متطلب وأنه ال 
يمكن إرضاء ذوقك بسـهولة. وهذا ما 

يمنعك من الشعور بالفرح غالباً. فأنت 
تتطلع دائماً إىل الحصول عىل األفضل. 
وكثـرياً مـا تقارن بني مـا تمتلكه وما 
يمتلكـه األخـرون. وعندمـا تتـاح لك 

فرصة عائلية أو مهنية تحرص عىل أن 
تعلن هذا للجميع، بـل إّنك قد تبالغ يف 
وصف تلك الفرصة لتظهر تفوقك. كما 
تدل رؤيتك للوجه عىل أّنك تعيش حياة 
النجـوم وتفكر بمنطق دعائي وتعتقد 
أن العالـم يـدور حولك. لـذا تنرش كل 
مـا تقوم به من نشـاطات وما تجريه 
من تغيريات عىل شكلك عرب حساباتك 
عىل مواقـع التواصـل االجتماعي. لذا 
من السـهل أن تشعر باإلحباط يف حال 
الحظـت أن إحدهم يعتمد إطاللة أكثر 

تميزاً وأناقة من إطاللتك مثالً.    
٢ . الحصانان والطيور

يف حـال تنبهـت إىل أن الرسـم يحتوي 
عـىل حصانـني وعـىل مجموعـة مـن 
الطيـور التي تحلـق يف السـماء، فهذا 

يشـري إىل أّنك رسيـع البديهـة وتمتلك 
القـدرة عىل التخطيط مـن أجل إيجاد 
حّل عميل وإن موقت لكل مشـكلة قد 
تواجهك. كما يعني هـذا أّنك متواضع 
وتعتمد عىل إنجازاتك الذهنية واملهنية 
واألرسيـة من أجل إثبـات حضورك يف 
مجتمعك. كذلك فإنك قلما تتحدث عن 
ذلـك، ما قد يسـبب تعرضـك للظلم يف 
بعض األحيان.. فاالفتقـار إىل األنانية 
قـد ال يسـاعد اآلخريـن عىل الشـعور 
بوجـودك يف بعـض األحيـان سـواء يف 
الوسـط االجتماعي أو يف مكان العمل. 
كذلك تدل رؤيتـك للحصانني والطيور 
عىل أّنـك نشـيط وعميل وأنـك عنرص 
فعـال دائماً. لذا ُيعتمـد عليك يف الكثري 

من األحيان.

هـو عبد املحسـن بن فهد السـعدون ولد يف مدينة 
النارصيـة ١٨٧٩م، وتقلّد أربع وزارات.. وهو أحد 
الرموز الوطنية العراقية، وعضو املجلس التاسييس 
وثانـي رئيـس وزراء يف العهـد امللكـي يف العـراق 
بعـد نقيـب ارشاف بغداد عبـد الرحمـن الكيالني 
النقيـب.. ينتمي إىل أرسة آل سـعدون، وهي أرسة 
يرجع نسـبها لألرشاف من سـاللة امـراء املدينة 
املنـورة (اعرجيـة حسـينية النسـب) وهم حكام 

امـارة املنتفـق تاريخيا والتي كانـت تضم معظم 
مناطـق وقبائل وعشـائر جنوب ووسـط العراق.

صـار عضـواً يف مجلس النـواب العثمانـي ممثال 
مـع شـخصيات أخرى للواليـات العراقيـة، وكان 
ضابطا رفيع املسـتوى يف الجيـش العثماني وكان 
مـن املناهضني لالحتـالل الربيطاني للعـراق كما 
ساهم يف املعارك ضد قوات الجنرال مود، وبعد ذلك 
كان من املعارضني لسياسـة االنتـداب الربيطانية 
عـىل العراق.انتمى للجمعيـات الرسية التي تدعوا 
السـتقالل العراق وبعد االسـتقالل وأثناء تأسيس 
الدولة العراقية تم تداول اسـمه مـن قبل املجلس 
التأسـييس ليخلف عبد الرحمـن الكيالني النقيب 
حيث ورد اسـمه يف املراسـالت الخاصة بتأسـيس 
العـراق والتـي حررهـا وجمعهـا عبـد الوهـاب 
النعيمي الذي رشـح اسـمه. ويف عـام ١٩٢٢ توىل 
منصب رئاسة الوزراء أربع مرات يف األعوام ١٩٢٢ 
و١٩٢٥ و١٩٢٨ و١٩٢٩.تـويف يف ظـروف غامضة 
بعد أعالنه مناهضة السياسة الربيطانية ورفضه 
التوقيـع عىل معاهـدة عام ١٩٢٥. واملشـهور أنه 

أنتحر ، وهناك دراسـات أكاديمية تؤكد مقتله من 
قبل األنكليـز ، حتى يقال أنهم وجـدوا طلقتني يف 
رأسـه عندما وجدوه ميتاً يوم ١٣ ترشين الثاني/

نوفمرب عام ١٩٢٩م، وينتـرش أحفاده يف الكويت 
والعـراق والسـعودية  وبخـالف ذلك فقـد ذكرت 
أغلـب املراجـع إىل انه مات منتحـراً احتجاجاً عىل 
مهاجمة بعض النواب يف مجلس النواب لسياسته 
ووصفوها بالعمالة لربيطانيا ورفضه بشدة لتلك 
االتهامات فقرر ان ينهي حياته كاتباً وصيته البنه 
البكر عيل باللغة الرتكية التي كان يجيدها كأغلب 
املتعلمـني العرب يف العهد العثماني وما بعده النها 
كانت اللغة الرسمية يف الدولة العثمانية وقد جرى 
له تشـييع رسمي وشعبي مشـهود ببغداد توكيداً 
لوطنيته وتم وضع تمثال له يف شـارع السـعدون 
بالبـاب الرشقـي ببغـداد وحمل الشـارع اسـمه 
عرفانـا بخدماته للعراق وتم صبـه هذا التمثال يف 
إيطاليا وتم رسقته عقب احتالل العراق يف نيسـان 
٢٠٠٣ وتم االسـتعاضه عنه بتمثـال اخر موجود 

حاليا يف نفس املكان .

جلست الزوجة عىل مكتب زوجها 
وأمسـكت بقلمـه ، وكتبـت : يف 
السـنة املاضيـة ، أجريت لزوجي 
عملية إزالة املرارة ، والزم الفراش 
عـدة شـهور ، وبلغ السـتني من 
عمـره ؛ فـرتك وظيفتـه املهمـة 
التـي ظـل يعمـل  النـرش  دار  يف 
بهـا ثالثـني عامـاً ، وتـويف والده 
يف تلـك السـنة ، ورسـب إبننـا يف 
بكالوريوس كليـة الطب لتعطله 
عن الدراسـة عدة شـهور بسبب 

إصابته يف حادث سيارة .
ويف نهايـة الصفحـة كتبـت : 

«يا لها من سنة سيئة للغاية !!»
ودخـل عليهـا زوجهـا يريـد أن 
يجلس عىل مكتبه ، والحظ رشود 
زوجته ، فإقرتب منها ، ومن فوق 
كتفها قرأ ما كتبت ! فرتك الغرفة 
بهدوء ، من دون أن يقول شـيئاً.. 
لكنـه بعـد عـدة دقائق عـاد وقد 
أمسك بيده ورقة أخرى ، وضعها 
بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن 

كتبتها زوجته.. 
فتناولـت الزوجـة ورقـة الزوج ، 

وقـرأت فيها: يف السـنة املاضية.. 
التـي  املـرارة  آالم  مـن  شـفيَت 
عّذبتني سنوات طويلة ... وبلغت 
السـتني وأنـا يف تمـام الصحة ... 
وسـأتفرغ للكتابـة والتأليف بعد 
أن تم التعاقد معي عىل نرش أكثر 
مـن كتاب مهـم.. وعـاش والدي 
حتى بلغ الخامسة والتسعني من 
غري أن يسـبب ألحـد أي متاعب ، 
وتويف يف هـدوء من غري أن يتألم.. 
ونجـا إبننـا مـن املـوت يف حادث 
السيارة وشـفي بغري أية عاهات 

أو مضاعفات.
وختم الزوج عبارته قائالً :

«يا لها من سـنة أكرمنـا الله بها 
وقد إنتهت بكل خري».

الحظـوا.. نفـس األحـداث لكـن 
بنظرة مختلفة.. 

دائماً ننظر إىل ما ينقصنا ؛ لذلك ال 
نحمد الله عىل نعمه ..... 

وننظـر إىل مـا ُسـلَِب منـا وُنرّكز 
عليه...

لذلـك ُنقـرصِّ يف حمـده عـىل ما 
أعطانا.

إذا كنت تريد اليوم املشاركة يف أي عمل تطوعي، ربما تكون 
الفرصة متاحة أمامك ولكن عليك أن تنتهزها. ستدرك اليوم 
أن العمـل من أجل الوطن ومن أجـل تنمية املجتمع أمر يف غاية 
األهميـة وكنت تفتقده جدا. تبدو الحياة جميلة يف نظرك اليوم 

وربما يكون ذلك بسبب إسهاماتك ومساعداتك لآلخرين.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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أعرفنك  ورد  صبيـــــــــــر
الاا تنكض  وال  تنشــــــــم
وأعرفنك  ندى العاكــــــول
وبهندس  رمل  تلتــــــــــم

لبي يهوى عيون شجاني وكَ
يهون  وين  ما  حتلــــــــم
شجاني وروحي خفت حيل
وانا  ادري  اليخف ينــــذم



التي  بعافية»  «عيشها  أغنية  تصدر  بعد 
برفقة  أسابيع  قبل  عجرم  نانيس  أطلقتها 
خطوة  هناك  أن  يبدو  بابلو،  مروان  الرابر 
هناك  ان  قريباً.وذكر  ستجمعهما  جديدة 
عجرم  نانيس  سيجمع  ضخماً  غنائياً  حفالً 
سوياً  األول  حفلهما  نجاح  بعد  مجدداً  ببابلو 
يف اململكة العربية السعودية قبل أسابيع، عىل 
املقرر  ومن  بمرص  الجديد  حفلهما  يكون  أن 
من  اإلنتهاء  فور  الحفل  تفاصيل  عن  اإلعالن 

بالحفل،  الخاصة  النهائية  التحضريات  كل 
نانيس  مع  اإلتفاق  كرارة  أمري  يحاول  كما 
عجرم لتطل عىل جمهورها بحلقة خاصة من 
بموسمه   » «سهرانني  التلفزيوني  برنامجه 

الجديد الذي سينطلق نهاية االسبوع الحايل.
الخاصة  بالتحضريات  حالياً  نانيس  وتنشغل 
أنها  علم  حيث  الجديد؛  الغنائي  بألبومها 
أوشكت عىل اإلنتهاء من إختيار أغنيات ألبوم 
نانيس ١١، حيث ضمت أغنيتني جديدتني؛ االوىل 

من كلمات تامر حسني وألحان عزيز الشافعي 
الذي أكد يف ترصيحاته  وتوزيع طارق مدكور 
أنها ستكون مفاجأة للجمهور.. هذا وتستعد 
الذي  بقطر  الجديد  الغنائي  لحفلها  نانيس 
سيقام بتاريخ ٢٩ سبتمرب لتختتم به حفالت 
بعد  فيما  وتبدأ   ،٢٠٢٢ لعام  الصيفي  املوسم 
أمريكا  يف  الغنائية  بحفالتها  الجديدة  جولتها 
جمهورها  لقاء  عن  فرتة  غيابها  بعد  وكندا 

العربي هناك.

ألحدث  الدعائي  البوسرت  متابعيها  عامر،  آيتن  الفنانة،  شاركت 
االجتماعي  التواصل  بموقع  الشخيص  حسابها  عرب  أغنياتها 

لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
آيتن عامر عىل بوسرت األغنية والتي تحمل اسم ”طلعت  وعلقت 
شاطرة“، قائلة: ”طلعت شاطرة قريًبا“. يذكر أن آخر أعمال آيتن 
عامر مسلسل ”مكتوب عليا“، الذي ُعرض يف رمضان املايض، وشاركها البطولة 

أكرم حسني و هنادي مهنا.

تستعد منصة اإللكرتونية Tubi املجانية 
Hot Take: The Depp/ فيلم  لعرض 
Heard Trial الذي سيتناول قضية التشهري التي 
زوجته  ضد  ديب  جوني  الكبري  النجم  رفعها 
هريد. آمرب  الهوليودية  النجمة  السابقة 
ويلعب النجم مارك هابكا دور جوني ديب، 
أما دور أمرب تلعبه املمثلة ميجان دافيز.

محامية  دور  مارتي  ميليسا  املمثلة  تلعب  كما 
جوني الشهرية كاميل فاسكيز كما تقوم ماري 
كاريج بدور املحامية االين بريديهوفت الخاصة 

بأمرب.
التي  القضية  حول  من  مأخوذة  الفيلم  وقصة 
انتهت يوم ١ يونيو املايض والتي فاز بها جوني 

ديب وُحكم ضد أمرب بدفع ١٥ مليون دوالر.

قبل أيام، أعلن السوبر ستار راغب عالمة عن حفله الغنائي األول بعالم امليتافريس 
سعد  مع  سيجمعه  الذي  الحفل  وهو  أكتوبر؛   ٢٠ الجمعة  ليلة  سيكون  والذي 

ملجرد وميشال فاضل كأول نجوم العالم العربي ينضمون لعالم امليتافريس.
وأعلنت الجهة املنظمة لحفل امليتافريس العربي االول الذي يحييه راغب عالمة 
وسعد ملجرد أنه الحفل األول من نوعه الذي سيضمن للجمهور رشكة مستقبلية 
أن  فبمجرد  القادمة؛  والخطوات  الحفالت  خالل  املنظمة  الرشكة  وبني  بينهم 

يقوم بحجز تذكرة حضور للحفل سيضمن أن يكون رشيكاً مع الجهة املنظمة 
بالخطوات املستقبلية.

وبعنوان concert of future سينطلق الحفل املنتظر والذي سيقدم فيه كل من 
راغب وسعد أغنياتهم بتوزيعات جديدة لتتناسب مع هذا العالم الجديد والذي 
يخوضه كل منهم ألول مرة حيث ستكون بطريقة غناء مختلفة لتتناسب مع 

العالم الفضائي، وسيظهر كل منهم بهيئة أفاتار عىل خشبة املرسح. 
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل

@iPhone@Ô–mbÁ@µi@pbœ˝nÇ¸a@åãic
iPhone 14 Pro Max@Î@14

@äbjnÇa@NNÒá«aÎ@wˆbn‰i
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سلسلة  أخريًا  أبل  أطلقت 
iPhone ١٤ التي طال انتظارها 
 ،Far Out يف ٧ سبتمرب يف حدث
 ١٤  iPhone سلسلة  وتتكون 
أربعة  من  بالكامل  الجديدة 
أجهزة iPhone - iPhone ١٤ و
 ١٤ iPhoneو Plus ١٤ iPhone

.Pro Max ١٤ iPhoneو Pro
نفس  مع   ١٤  iPhone ويأتي 
 ،Bionic Aمجموعة رشائح ١٥
الذكي  الهاتف  يحتوي  حيث 
 OLED Super شاشة  عىل 
Retina ويعمل بنظام التشغيل 
أخرى،  ناحية  من   ،١٦  iOS
عن  أيضا  الرشكة  كشف  فقد 
  Pro Max  ١٤  iPhone نسخة 
أبرز  نعرض  ييل  وفيما  القوية، 

اإلختالفات بينهما كما ييل:
١٤ iPhone

٦٫١-بوصة  بقياس  الشاشة: 
OLED (٢٥٣٢ × ١١٧٠)

Bionic Aاملعالج: ١٥
بمساحات  التخزين:  مساحات 

٥١٢GB ,٢٥٦GB ,٢٨GB
دعم الشحن الالسلكي: نعم.

دعم الشحن الرسيع: نعم
ثنائية  الخلفية:  الكامريا 
 ١٢MP ,١٢MP main camera

urtlawide
١٢MP الكامريا األمامية: بدقة

١٦ iOS :نظام التشغيل
الوزن : ١٧٢ جراما

mAh البطارية: ٣٢٧٩
Pro Max ١٤ iPhone

٦٫٧-بوصة  بقياس  الشاشة: 
OLED ( ١٢٩٠  × ٢٧٩٦)

Bionic ١٦ Apple :املعالج
بمساحات  التخزين:  مساحات 

 ٥١٢GB ,٢٥٦GB ,٢٨GB
دعم الشحن الالسلكي: نعم.

دعم الشحن الرسيع: نعم
 ٤٨ ثالثية  الخلفية:  الكامريا 
 MP و ١٢ ،(MP (OIS, PDAF
 ((Telephoto, OIS, PDAF
 MP (Urtla-wide,  ١٢ و 

(PDAF
١٢MP الكامريا األمامية: بدقة

١٦ iOS :نظام التشغيل
الوزن : ٢٤٠ جراما

mAh البطارية: ٤٣٢٣
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كانت واقعة كربالء معركة مصريية حاسمة لكنها لم تكن معركة عابرة  
احدهما  فانترص  االخرى  املعارك  يف  الحال  هو  كما  جيشان  فيها  التقى 
التاريخ احداثها ويضعها يف صفحة من صفحات  وانهزم اخر ليقفل يف 
التاريخ  مستوى  عىل  مهما  حضورا  الواقعة  هذه  سجلت  فقد  كتابه 

البرشي.
وتأسيسا ملا ذكرنا عن محاوالتنا لتقيص مهام االمام الحسني (ع) كقائد 
االسرتاتيجية  هذه  املعالم..  واضحة  معينة  اسرتاتيجيات  يضع  ميداني 
والحكمة كانت معلما لكل البرش كونها رصاع الحق مع الرش، حيث انترص 
يختلف  وبريقا  بارزا  علما  (ع)  الحسني  االمام  فأصبح  السيف  عىل  الدم 
عن كل البيارق، فما احرانا ان نتصف بصفات ذلك القائد، فالكتابة عن 
ذلك القائد ال تكفيها مجلدات بعد ان عجزت كل االقالم عن ذكر صفاته 
واخالقه الكريمة، كيف ال وهو ابن االمام عيل وسبط رسول الله محمد 
وضع  الذي  الفذ  القائد  هذا  بصفات  نتصف  ان  اليوم  احرانا  فما  (ص)، 

اللبنات االوىل ملعاني العفو عند املقدرة وان نكون ابناء بررة له.. 
واطلب من الباري عز وجل ان يلهمني االيمان والتقوى وان يغفر يل كل 
زلة ارتكبتها يف حياتي يف هذا الزمن املتعب، فالكتابة عن الوضع السيايس 
تتطلب  التي  واملوبقات  املقرفة  االمور  او  املحرمات  من  باتت  العراق  يف 
التأني يف الكتابة ودراسة كل حرف وكل كلمة النها يف النتيجة قد تؤدي 
بكاتبها اىل التهلكة والدخول يف متاهات لها اول وليس لها اخر بعد ازدياد 
بدلوه  يدلو  كل  املتخاصمة  والتيارات  االحزاب  بني  واالزمة  التناحر  حدة 
رأيه فيما حصل ويحصل من مواجهة وخالف  يبدي  او  يناقش  احد  وال 
ولكن يف كل االحوال سنتناول  املوضوع من الجانب االنساني يف محاولة 
لتخفيف االزمة وتجنيب البالد املواجهة بني االطراف التي هي يف النتيجة 
االمن  ان استتب  التدهور بعد  اىل مزيد من  البالد وستؤدي حتما  التخدم 
واالمان يف البالد، فكلنا يف العراق رغم تنوع دياناتنا ومذاهبنا وقومياتنا 

كشدة ورد اخوة متحابني ال ينبز احدنا معتقدات االخر.
دماء  لحقن  االزمة  يوم  الغيارى  العراق  ابناء  من  الخريون  فعل  وحسنا 
يوم  اكثر جمالية  الحياة  القائم، وحتما ستكون  التوتر  وانهاء  املسلمني 
يف  والدخول  القائمة  العقد  من  والتعايف  التصايف  باتجاه  االيادي  تتشابك 
اكثر  يكون  ممن  الوزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  الختيار  بّناء  حوار 
االمواج  عن  بعيدا  االمان  بر  اىل  وايصالها  النجاة  سفينة  لقيادة  جدارة 
الهائجة، وحتما سيكون العراق اكثر أمنا وامانا متوحدا مقتدرا ملواجهة 
من يرتبص بنا رشا، ونبدأ ببناء العراق بناًء يليق به كحضارة تمتد اصولها 
اىل اكثر من سبعة االف سنة، حضارة وتاريخ استمدت عظمتها من اخالق 
لالصالح  سيفه  استل  يوم  «ع»  الحسني  االمام  الشهيد  واولهم  الشهداء 
الدم عىل السيف، وبقي االمام  يف زمن االستبداد، فنال الشهادة فانترص 
نتحىل  فمتى  الكريمة،  واالخالق  االباء  يف  زمانه  اسطورة  يمثل  الحسني 
الفارس الشجاع ونحذو حذوه لنكون  نحن احفاد الحسني بأخالق ذلك 
بحق خري امة اخرجت للناس، وان يكون سالحنا يف غمده ال نستخدمه إال 
ضد اعداء االمة املرتبصني بها، وان يكون شعارنا عىل َمن نطلق الرصاص، 

هل نطلقه عىل صدورنا أم صدور املرتبصني بنا لغرض اضعافنا؟!.
تحية لكل من تحىل بالصرب والحكمة إلعالء كلمة الحق، فالحق يعلو وال 

ُيعىل عليه، وليكن قدوتنا امامنا الحسني «ع» سيد شباب اهل الجنة.

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

@’‹�„@Â�fl@Û‹«
_@ôbñã€a

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

كشف علماء يف الواليات املتحدة 

 ٥٠ يكتشف  دم  اختبار  عن 

أظهر  الرسطان،  من  نوعا 

التجارب  يف  واعدة»  «نتائج 

مركز  يف  العلماء  إن  إذ  املبكرة، 

كيرتينغ»  سلون  «ميموريال 

للرسطان يف نيويورك أجروا بحثا عىل 

ويستخدم  «غالريي»  يدعى  دم  اختبار 

إشارة تصدر عن  للبحث عن  واحدة  مسحة 

العديد من أنواع الرسطان، بما يف ذلك، تلك التي 

تصيب الثديني والرئتني والكليتني.

ووجد العلماء أن االختبار نجح يف اكتشاف ٣٥ حالة إصابة 

آخرين  شخصا   ٥٧ تشخيص  تم  املقابل،  يف  لكن،  بالرسطان، 

يحمل  «غالريي»  اختبار  أن  إىل  البحث  وخلص  خاطئ،  بشكل 

«وعودا كبرية» يف اكتشاف الرسطانات، التي ال ُتكتشف حاليا 

إال يف مراحل متقدمة من املرض.

من  ملزيد  حاجة  هناك  لكن  جيدة،  كانت  النتائج  إن  وأضاف» 

طبية  بوصفة  حاليا  يتاح  غالريي  إختبار  إن  حيث  التدقيق، 

مقابل ٩٤٩ دوالرا للعلبة».

الرئيس  كشف  من  فقط  واحد  يوم  بعد  البحث  نتائج  وتأتي 

إىل  الرسطان  وفيات  لخفض  خطط  بايدن عن  األمريكي جو 

ألف سنويا بحلول عام ٢٠٤٢، وكشف  إىل ٣٠٠  أي  النصف، 

ماليني  تخصيص  خالل  من  بذلك  القيام  يأمل  أنه  بايدن 

الدوالرات لتطوير اختبارات الدم الخاصة بالرسطانات.

الفيديوهات (يوتيوب) مؤخرا عن خاصية جديدة  كشفت منصة 
باستخدام  املتابعني  تعليقات  الرد عىل  الفيديوهات  تتيح ملطوري 
اململوكة  (يوتيوب)  القصرية «شورت».وقالت رشكة  الفيديوهات 
ملجموعة ألفابيت املالكة لرشكة جوجل أيضا يف بيان عرب اإلنرتنت: 
من  الجديدة  الخاصية  هذه  عرب  معك  للتواصل  جمهورك  «ادع 
القصرية،  فيديوهاتك  باستخدام  الجمهور  أسئلة  عىل  الرد  خالل 
يشء  أي  مع  أو  التعليقات  مع  والتفاعل  املحتوى  طلبات  وتلقي 
موقع  اإلخبارية).وذكر  (العني  وفق  القصرية»،  بفيديوهاتك  آخر 
الخاصية  أن  التكنولوجيا  موضوعات  يف  املتخصص  كرانش  تك 
الرد عىل  يرغبون يف  قد  الذين  الفيديوهات  ملبدعي  أفضل  الجديدة 
بعض تعليقات الجمهور باستخدام تسجيل فيديو فتصوير فيديو 

قصري للرد يمكن أن يكون أسهل وأفضل يف توصيل املعلومات من 
الخاصية  فإن  (يوتيوب)  رشكة  كامل.وبحسب  فيديو  تصوير 
تعمل  التي  الذكية  األجهزة  ملستخدمي  حاليا  متاحة  الجديدة 
بنظام التشغيل آي.أو.إس، يف حني تعتزم إطالق اإلصدار الخاص 

إلرسال  خاصية  الرشكة  تخترب  قريبا.كما  أندرويد  بأجهزة 
تنبيهات إىل املستخدمني إذا كان مبدعي الفيديوهات يردون عىل 

التعليقات باستخدام الفيديوهات القصرية.

أعلنت النجمة شريين عبد الوهاب عن موعد 
املرصي،  جمهورها  مع  األول  حفلها 
بعد ظهورها ألول مرة مع الجمهور 
مهرجان  ختام  بحفل  التونيس 
تواجدها  شريين  وأكدت  قرطاج، 
مرص  جامعة  أوبرا  مرسح  عىل 
املقبل. أكتوبر   ٨ يوم  الدولية 
عبد  شريين  وعدت  أن  وسبق 
صفحة  بطّي  جمهورها  الوهاب 
املايض وأزماته، والعودة لالهتمام بالغناء 
وأشارت شريين عبد الوهاب إىل أن لديها شغفاً 
وسترتك  املقبلة  الفرتة  األعمال  من  الكثري  لتقديم  كبرياً 
املايض وذكرياته جانباً .وأكدت شريين عبدالوهاب يف مداخلة هاتفية لربنامج 
خطوتها  أن  إم،  إف  نجوم  إذاعة  عرب  الحسيني،  يوسف  مع  الجر»،  «حروف 
الفنية القادمة ستكون عرب رشكتها لإلنتاج وقالت «إنها لن تكون ملكاً ألحد» 
مع  املشرتك  التعاون  تمانع  ال  الوقت  بنفس  ولكنها  عمرها،  من  تبقى  فيما 
رشكات اإلنتاج التي ساهمت سابقاً يف مشوارها الفني لالستفادة من خرباتها، 
حالياً،  عنها  األول  املسؤول  يعد  مدكور  طارق  املوزع  أن  إىل  شريين  وأشارت 

ووعدت جمهورها بعودة قوية لعالم الغناء والتمثيل.

روجت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب 
مسلسل  من  الثاني  للجزء  نجيم، 
«صالون زهرة» الذي القى مشاهدات 
قامت  حيث  األول،  موسمه  يف  كبرية 
املنتظر  لألحداث  الجمهور  بتشويق 
حصولها مع الفنان السوري معتصم 
ونرشت  العمل.  فريق  وباقي  النهار 
الفنانة اللبنانية صورة عرب صفحتها 
عىل تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، 
قصري  بفستان  فيها  ظهرت  حيث 
عاٍل،  كعب  صندل  مع  اللون  أحمر 
وفقاً لشخصية «زهرة» التي اشتهرت 
يدها  يف  وحملت  املايض،  العام  فيها 

عليها  كتب  كبرية  يدوية  مروحة 
عىل  نجيم  وعلقت  «قديرة».  كلمة 
الصورة قائلة: «وزهرة رجعت عىل 
بصري؟  رح  قولكم  شو  الساحة 
يشار  هاملرة؟».  تفرم  رح  مني 
من  الثاني  الجزء  تصوير  أن  إىل 
بريوت  العاصمة  يف  بدأ  املسلسل 

بوعيد،  جو  املخرج  إدارة  تحت 
الديكورات  عىل  اإلرشاف  توىل  الذي 

ومواقع التصوير ويحتفظ املسلسل 
بفريق العمل نفسه باستثناء الكاتبة 
بالكاتبة  استبدلت  التي  جابر،  نادين 

كلوديا مرشليان.

املرصي  الفنان  شقيق   ، إمام  عصام  رد 
إصابة  شائعات  عىل  إمام،  عادل 

والتي  بالزهايمر  «الزعيم» 
التواصل  مواقع  عىل  انترشت 

اإلجتماعي.
«من  إن  إمام  عصام  وقال 
يبحث  الشائعات  تلك  يروج 

عن الرتيند باسم الزعيم الكبري، 
بخري  إنه  محبيه  كل  اطمنئ  وأنا 

وقت  يقال».ويف  ما  لكل  صحة  وال 
الشناوي  طارق  الفني  الناقد  قال  سابق، 

عمل  يف  إمام  عادل  الفنان  رؤية  استحالة  يعتقد  أنه 
فني قريب، متابعاً: «لكن ال يزال هناك أمل أن نراه، املعلن من شقيقه املنتج 
عصام أن هناك فيلما اسمه الواد وأبوه، إخراج رامي عادل إمام، وهو فيلم 
عائيل، والكالم ده من سنة ونصف، لكن مفيش يشء فعيل».وأضاف طارق 
الشناوي يف ترصيح متلفز: ان كل ماليني العرب يتمنون أن يعود الفنان عادل 
إمام متألقاً عىل جميع الشاشات الكبرية والصغرية. مؤكداً أن الرحلة الفنية 
عادل  الفنان  أن  الفني  الناقد  عاماً.وأوضح   ٦٠ استمرت  إمام  عادل  للفنان 
إىل  يصل  أن  ألحد  يمكن  وال  والعرب،  املرصيني  جميع  قلوب  يف  يسكن  إمام 
القدر الكبري من الحب الذي وصل له عادل إمام. الفتاً إىل أن الفنان عادل إمام 
أن  أعلن  قد  الباز  املرصي محمد  املذيع  إستثنائية.وكان  قيمة  يزال  وال  كان 
عادل إمام مصاب بالزهايمر ولن يعود إىل الفن مجدداً. وأضاف أن أرسته ال 
بد أن تعلن اعتزاله بشفافية، مشرياً إىل أنه «ال بد أن ينزل من املرسح قبل أن 

يسدل الستار عليه، وما يحدث من تراشقات ال تليق بتاريخ عادل إمام».
مختلف  درامي  بمسلسل   ٢٠٢٣ لعام  الرمضاني  املوسم  يف  فهد  عابد  يشارك 
تحت عنوان « النار بالنار «؛ وهو اإلسم املبدئي للعمل الذي سيجمعه بكاريس 
بشار يف ثنائية درامية مختلفة.بمسلسل النار بالنار وبشخصية تدعى عمران، 
إرشاف  تحت  الجديد  الرمضاني  املوسم  يف  فهد  عابد  يشارك 
ستدور  املسلسل  أن  وعلم  الصباح،   صادق  رشكة 
داخل حارة شعبية يف بريوت، ويرصد  أحداثه 
بعد  بالحارة  السوريني  الالجئني  قصص 
الهجرة وفرتة الحرب يف سوريا، باإلضافة 
يواجهها  التي  اليومية  املشاكل  إىل 
اللبنانيون . بينما تظهر شخصية عمران 
بأموالها  حولها  من  عىل  تسيطر  التي 
تعاقدت  التي  بشار  كاريس  أما  ونفوذها، 
فتجسد  أيام  قبل  النسائية  البطولة  عىل 
شخصية  أيضاً  وهي  ليىل  تدعى  شخصية 
قصة  لديها  ولكن  الحارة  داخل  تعيش  بسيطة 
إنسانية تكشف عنها أحداث املسلسل،  وقد 
إىل  خباز  جورج  أخرياً  انضم 
يجسد  حيث  املسلسل  أبطال 
داخل  محورية  شخصية 
من  .واملسلسل  الحارة 
كوسا  رامي  تأليف 
مع  التعاقد  وسيتم 
املخرج خالل الفرتة 
عىل  القادمة، 
رشكة  تعلن  أن 
كافة  اإلنتاج 
صيل  لتفا ا

خالل أيام. 


