
الزوراء/ حسني فالح:
أكد ائتـالف النرص أن رئيس مجلس 
الـوزراء املكلـف يواجـه ضغوطات 
باالسـتحقاقات  متمثلـة  كبـرية 
الدستورية، وفيما شدد عىل رضورة 
باختيـار  الكاملـة  الحريـة  منحـه 
كابينتـه الوزاريـة من قبـل القوى 
السياسية، اشار نائب مستقل اىل ان 
الحقائب السـيادية املهمـة ما زالت 

غري محسومة حتى اآلن.
وقـال عضو ائتـالف النرص، سـالم 
الزبيدي، يف حديـث لـ“الزوراء“: انه 
منـذ اليـوم االول مـن تكليف محمد 
شياع السوداني بتشـكيل الحكومة 
من قبـل رئيس الجمهورية سـارع 
الخطـى باملفاوضات والحوارات مع 
جميـع الكتـل السياسـية مـن اجل 
االرساع بتشـكيل الكابينـة الوزارية 
بمـا يتـالءم وينسـجم مـع طبيعة 
اعلنـه  الـذي  الحكومـي  الربنامـج 
فور تسـلمه التكليـف .واضاف: ان 
السـوداني واجـه صعوبـة بسـبب 
تداعيـات املعادلـة التـي جـاءت به 
لكونه جاء من تكتل سـيايس متعدد 
الـرؤوس، فهـو يواجـه ضغوطات 
باالسـتحقاقات  متمثلة  وتحديـات 
الدسـتورية. مشـددا: عـىل القـوى 
السياسـية ان تعـي جيـدا ان هـذه 
االخـرية  الفرصـة  هـي  الحكومـة 

للخالص من تداعيات شـكل النظام 
موقـف  ان  اىل:  .واشـار  السـيايس 
السـيد الصـدر عـن طريـق تغريدة 
نقلهـا عنـه وزيـره قطـع الطريق 
عن املشـاركة يف الحكومة وهو غري 
راض عـن اليـة تشـكيل الحكومة. 
مبينـا: ان الحكومـة امـام تحديات 
وحتى القـوى السياسـية هي امام 
مفـرتق طـرق امـا ان يكـون هـذا 
حافزا وعامال صحيـا بأن الحكومة 

تعمـل وفـق اطر صحيحـة وتعطي 
املساحة للسـوداني من اجل النجاح 
لكي تعطي رسـائل للكتلة الصدرية 
بـأن االصـالح والتغيـري مـاٍض من 
قبل السـوداني ومن خالل برنامجه 
الحكومـي الـذي يتطابـق وبشـكل 
كبري مـع مطالب الكتلـة الصدرية.
مـن جهتـه، قـال النائب املسـتقل، 
مصطفـى جبـار سـند، يف حديـث 
إنه بحسـب املعطيات  لـ“الزوراء“: 

الحالية فإن من الصعب عقد جلسة 
التصويت عىل التشـكيلة الحكومية 
الجديـدة منتصـف األسـبوع الحايل 
ألن املفاوضات ما زالت تحتاج املزيد 
مـن الوقـت، وهناك خالفـات داخل 
املكونات عـىل الـوزارات املخصصة 
لـكل مكون.وأضـاف: أن الحقائـب 
لـم  املهمـة  األساسـية والسـيادية 
تحسم حتى اآلن وكان من املؤمل أن 
يتم التصويت عىل 14 وزارة كوجبة 

أوىل لكـن الخالفـات بـني املكونـات 
أخرت الحسـم، ورغم ذلك نتوقع أن 
يتـم التصويت عـىل الحكومـة قبل 
انتهاء مدة الثالثني يوماً الدستورية.
وتابع: أن املكون الشـيعي سيحصل 
 6 عـىل  والسـني  وزارة   12 عـىل 
والكردي عىل 4. مبيناً: أن معلوماته 
تشـري إىل أن املكون الشيعي سيقدم 
لوزاراتـه  (تكنوقـراط)  مرشـحني 
مدعومني من الكتل، بينما ستتسلم 
شخصيات سياسية سـنية وكردية 
املكونـني.ويف وقـت  بعـض وزارات 
سـابق، رجح تيـار الحكمة الوطني 
عقد جلسة التصويت عىل الحكومة 
الجديـدة الثالثاء املقبل، فيما أكد أن 
رئيـس الوزراء املكلف محمد شـياع 
السـوداني اعتمـد يف اختياراته عىل 
اسـماء كفـوءة ونزيهة.وقال عضو 
الهيئة العامـة يف تيار الحكمة، كرم 
الخزعـيل، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”الحديـث يجـري حاليـاً عـن عقد 
جلسـة التصويـت عـىل الحكومـة 
الجديدة الثالثاء املقبل ألن التشكيلة 
الوزاريـة لـم تكتمـل بعد“.وأضاف 
أن ”السـوداني اعتمـد يف تشـكيلته 
الحالية عىل أسـماء كفوءة ونزيهة 
والقوى السياسـية تركت له الحرية 
الكاملـة يف اختيارها ومحاسـبة أي 

وزير يثبت إخفاقه بعد استيزاره“.
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الزوراء/مصطفى فليح:

دعا مستشـار الحكومـة املايل، مظهر 

محمد، الطبقة السياسـية اىل االبتعاد 

عن املناكفـات والرتكيز عـىل اقتصاد 

التنميـة للنهـوض بالبلد، فيما اشـار 

اىل ان الواقـع السـيايس جعـل العراق 

الغنـي يتخبط كأي بلـد فقري بالعالم. 

وقال محمد يف حديث لـ“الزوراء“ اننا 

”نحتاج اىل عطلة سياسـية، نحتاج اىل 

صوم عـن الغنيمة، فالبلـد غنيمة مع 

االسـف ونحتـاج اىل خطوة سياسـية 

واىل قوى سياسـية تعيش سـالما مع 

نفسـها واالخريـن وتفكر بمسـتقبل 

االجيال، ويبدو انها يف زوبعة الخالفات 

التي ال تنتهي“. واضاف ان ” الشـعب 

العراقي اصبح ال يعري أي اهتمام لهذه 

الخالفـات وعـىل السياسـيني ان يعوا 

ان خالفاتهـم ال تمثل شـيئا للشـارع 

سياسـية  فئـة  كل  وعـىل  بالعـراق، 

ان تنظـر اىل الشـارع وتجـس نبـض 

الناس وان تتنازل ملصلحة ومسـتقبل 

ان ”لدينـا جيـل  االجيـال“. وكشـف 

15 سـنة ودون  اعمـاره مـن  اليـوم 

وسـيقارب نصف السـكان او اقل من 

نصـف السـكان وهذا جيـل كبري يريد 

تعليما وصحة ولديه متطلبات ومتأثر 

بامليديـا الغربية ونحن منشـغلني عنه 

بأشياء اخرى“. ولفت اىل اننا ”نحتاج 

اىل نظـرة اىل مسـتقبل اجيـال العراق 

كيف ترعـى ويحتاج السياسـيون اىل 

عطلـة من اجـل التخطيط السـيايس 

بشـكل صحيح، الكل بدون اسـتثناء، 

فالـكل منغمـس يف موضـوع ال يمثل 

الشـارع وهـذا ملصلحتهـم الن البقاء 

بهذه العقلية معناه خسارتهم ونخرس 

جميعنا“.وبـني ”لذلـك نريـد ان نربح 

كشعب وال يمكن ان  نربح إال بالتنمية 

برصاحـة والبد للكل مـن الرتكيز عىل 

اقتصاد التنمية أي كيف نجد مؤسسة 

وطنيـة مسـتقلة تقود هـذه البالد اىل 

االعمار والبناء والبنى التحتية ونبتعد 

عـن املناكفـات فـكل االمـم املحيطة 

بالعـراق تتعمـر كلها كإيـران وتركيا 

والسـعودية والكويـت واالردن حتـى 

سـوريا“، مسـتدركا ”لكـن لالسـف 

نحن بلد غني ونتخبـط كأي بلد فقري 

بالعالم والسبب هو الواقع السيايس“، 

مؤكـدا ”باعتقـادي ال موضـوع يعلو 

عـىل موضـوع التنميـة االقتصاديـة  

فالوطنية هي بالتنمية“. 

وبني ”نريـد مدارس فيهـا تعليم جيد 

للعراقيني  وال نريد أمية بأي اشـكالها  

كذلـك نريـد صحـة جيدة واسـتغالال 

وبنـاء  صحيـح  بشـكل  للثـروات 

مؤسسات وهذا يحتاج أوال من القوى 

السياسـية ان تنهض بنفسها بربامج 

اقتصاديـة وهـذه الربامـج إذا نهضت 

يمكـن ان تتحـد فيمـا بعـد وتصـب  

جميعها يف هـدف واحد، لذلك يجب ان 

نتنافـس عـىل التنمية وبناء االنسـان 

وليس عىل الكـرايس واملناصب، وهذه  

نصيحة من أخ كبري جرب السياسة  يف 

العراق“. 
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بغداد/ الزوراء:
من  األخرية  الوجبة  تثبيت  النقل  وزارة  أعلنت 
الجوية  الخطوط  رشكة  يف  العقود  أصحاب 
الوزارة  باسم  الرسمي  الناطق  العراقية.وأكد 
تابعتها  بتويرت  تغريدة  يف  الربيعي  حسني 
الجوية  الخطوط  عام  مدير  ”الزوراء“:“توقيع 
املالك  عىل  تثبيتهم  أمر  عىل  حسني  كاظم  كريم 
يف  العقود  موظفي  من  العرشات  الدائم“.وكان 
االحد  امس  نظموا  العراقية  الجوية  الخطوط 
مطالبني  النقل  وزارة  أمام  احتجاجية  وقفة 

بإنصافهم وتثبيتهم عىل املالك الدائم.
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تلقى نقيب الصحفيـني، مؤيد الالمي، 
باقة ورد وتهنئة من االمني العام لوزارة 
الدفاع، جبـار ثجيل مطلك، بمناسـبة 
اعادة انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني 

العرب.وقـال مطلك يف تهنئته : نهنئكم 
اتحـاد  برئاسـة  فوزكـم  بمناسـبة 
الصحفيـني العـرب متمنني لكـم دوام 

املوفقية والنجاح .

هنأت هيئة الحشـد الشـعبي نقيب 
الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمي، 
بمناسبة فوزه بمنصب رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب للمـرة الثانيـة.

وقالـت مديريـة االعـالم يف الهيئة :» 

يف الوقـت الـذي نتمنى فيـه النجاح 
والتوفيـق للسـيد الالمـي يف مهمته، 
فإننا نأمل أن يعـزز هذا املنصب من 
مكانة العـراق والصحافـة العراقية 

عربيا ودوليا».
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األحد، يف البورصة 
بورصة  إن  مصدر:  كردستان.وقال  اقليم  يف  استقرت  فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٦٧٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ 
دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار يوم السبت ١٤٦٨٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي.وأشار إىل: أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١٤٦٢٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٧١٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر أمريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٧٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر أمريكي.
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قدم محافظ واسط، محمد جميل املياحي، باقة 
ورد وتهنئة اىل نقيـب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي ملناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
وقال يف تهنئه : نهنئكم واالرسة الصحفية 
بمناسبة فوزكم رئيسا التحاد الصحفيني 
العـرب للـدورة الثانية .. سـائلني الباري 
جل يف عـاله أن يوفقكم لخدمـة الصحافة 

العراقية والعربية.

تلقى نقيـب الصحفيني العراقيـني، مؤيد الالمي، 
باقة ورد وتهنئة من رئيس جهاز االمن الوطني 
العراقـي، حميـد الشـطري، ملناسـبة اعـادة 

انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقال الشطري يف تهنئة : نتقدم إليكم بخالص 
التهنئـة والتربيـكات بمناسـبة تجديد فوزكم 
رئيسـا التحاد الصحفيني العـرب، متمنني لكم 

دوام التألق والنجاح.

تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيـني، مؤيد 

الالمي، باقة ورد وتهنئة من محافظ نينوى 
نجـم الجبـوري بمناسـبة اعـادة انتخابه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
وقـال الجبـوري يف تهنئته : نتقـدم بأزكى 
التهاني والتربيـكات لجنابكـم الغايل، فقد 
رفعتـم رأس العـراق يف املحافـل العربيـة 
والدولية بفوزكم برئاسة اتحاد الصحفيني 

العرب.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، 
باقـة ورد وتهنئـة مـن رئيس شـبكة االعالم 
العراقي نبيل جاسـم ملناسـبة اعـادة انتخابه 
لـدورة  العـرب  الصحفيـني  التحـاد  رئيسـا 

جديدة.
وقال جاسم يف برقيته : نبارك انتخابكم ملنصب 

رئيس اتحـاد الصحفيـني العرب للـدورة الثانية 
متمنني لكم املوفقية والنجاح الدائم.

هنـأ محافظ االنبـار، عيل فرحـان الدليمي، نقيـب الصحفيـني العراقيني، مؤيـد الالمي، 
بمناسبة تجديد الثقة به رئيسا التحاد الصحفيني العرب.

وقـال الدليمي يف تهنئته: «اتقدم بأجمل التهانـي وارق التربيكات إىل األرسة الصحفية 
يف العـراق عامة واىل االسـتاذ مؤيـد الالمي نقيب الصحفيني العراقيني بشـكل خاص 
بمناسـبة فوزه رئيسـا التحاد الصحفيني العرب بدورة ثانية خـالل االنتخابات التي 
جـرت يف العاصمـة املرصية القاهرة». وأضـاف: ان «هذا الفوز يحسـب للعراق ككل 
وآملني ان تكون هذه الدورة برئاسة الالمي مكملة للدورة التي سبقتها بالعطاء والتميز 
ومفعمة بالنشـاط والعمل واملسـاهمة الحقيقية للصحافـة كأدات تحارب الخطابات 

التي تدعو للكراهية والحقد، وأن ترسخ أسس التعايش بني الشعوب العربية».

هنـأ مدير املـرور العـام، اللواء طـارق الربيعي، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد الالمـي 
بمناسـبة اعـادة انتخابـه رئيسـا التحـاد 

الصحفيني العرب.
وتلقى الالمـي باقة ورد وتهنئـة من مدير 
املرور العام اللواء طارق الربيعي بمناسـبة 
اعـادة انتخابـه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب لدورة جديدة.

@ÍåÏœ@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@¡éaÎ@≈œb´
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi
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بغداد/ الزوراء:
محمد  املكلف،  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
شياع السوداني، أن من أولويات عمله تشكيل 
التحديات  مواجهة  عىل  قادرة  قوية  حكومة 

االقتصادية.
املكلف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
مجلس  رئيس  ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف 
السوداني،  شياع  محمد  املكلف،  الوزراء 
العراق  لدى  األوروبي  االتحاد  سفري  استقبل 
األوروبي  االتحاد  بعثة  ورئيس  فاريوال،  فيلية 
املرافق.  والوفد  فيباري  أندرياس  االستشارية 
بني  العالقات  تعزيز  تناول  اللقاء  ان  مبينا: 
العراق واالتحاد األوروبي بما يحقق طموحات 

ومصالح العراق ودول االتحاد االوربي.
ان  اللقاء  خالل  اكد  السوداني  ان  اىل:  واشار 
أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوّية قادرة 
االقتصادية  واهمها  التحديات  مواجهة  عىل 
الخدمات  وسوء  والبطالة  الفقر  ومعالجة 
تعزيز  اىل  العراق  تطلع  عن  معربا  والفساد. 
ويحقق  يحفظ  بما  العالم  دول  مع  عالقاته 
الوفد  اكد  جانبه،  وشعبه.من  العراق  مصالح 

األوروبي، بحسب البيان، استمرار تقديم دعم 
اإلتحاد  لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية 

تقوية الديمقراطية الناشئة يف العراق.

االتحاد  دعم  اىل  للسوداني  الوفد  أشار  كما 
عىل  والعمل  العراق  يف  لالستثمار  االوربي 

توسعيه.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد 
لبعثة  املندالوي،  محسن  النواب، 
الدورة  أن  األحد،  امس  يونامي، 
النيابية الحالية سرتكز عىل إقرار 
املواطن وتحارب  ترشيعات تخدم 

كل أشكال الفساد.
املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
تلقته  للمندالوي،  اإلعالمي 
«الزوراء»: أن «النائب األول لرئيس 
مجلس النواب، محسن املندالوي، 
أستقبل نائب رئيس بعثة يونامي 
السياسية  للشؤون   (  UNAMI)

كالوديو كورديني». 
«الدورة  أن  املندالوي  وأكد 
عىل  سرتكز  الحالية  النيابية 
تخدم  التي  الترشيعات  إقرار 
متطلباته  تلبية  وتضمن  املواطن 
األساسية، مثل زيادة تخصيصات 

وشبكة  الخدمية  املشاريع 
الحد  وبرامج  االجتماعية  الرعاية 
التنمية  ومشاريع  الفقر  من 
العمل  عن  فضالً  االقتصادية، 
الجاد لكشف ومحاربة كل اشكال 
املؤسسات  مع  بالتنسيق  الفساد 
إلحداث  «السعي  وأكد  الرقابية». 

أو  تقديم خدمة  أو  تطور  أو  نمو 
عقبات  سيواجه  مرشوع  إنجاز 
من  التخلص  يتم  لم  ما  كبرية 
مفاصل  يف  املسترشي  الفساد 
األمر  «هذا  ان  موضحا  الدولة». 
كل  جهود  مضاعفة  إىل  يحتاج 
وخاصة  العالقة،  ذات  الجهات 

والقضائية  الترشيعية  السلطة 
والنزاهة وديوان الرقابة املالية».

يف غضون ذلك، أعلن النائب األول 
محسن  النواب،  مجلس  لرئيس 
برئاسته  لجنة  تشكيل  املندالوي، 
ترصيف  حكومة  قرارات  ملُراجعة 

األعمال.
وقال املكتب اإلعالمي للنائب األول 
بيان:  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
لجنة  تشكيل  قرَّر  «املندالوي  إن 
القرارات  كّل  ملُراجعة  برئاسته 
ترصيف  حكومة  اتخذتها  التي 
«مراجعة  أنَّ  األعمال».وأضاف، 
الفرتة  خالل  ستكون  القرارات 
من الـ١٠ من ترشين األول ٢٠٢١ 
ولغاية اآلن»، مشرياً إىل أن «اللجنة 
النيابية  اللجان  من  أعضاًء  تضم 
املعنية (النزاهة، املالية، القانونية، 

واالستثمار)».

@ÚËuaÏfl@Û‹«@ÒäÜb”@ÚÌÏ”@ÚflÏÿy@›Óÿìm@ZÔ„aÜÏè€a
Ô‹‡«@pbÌÏ€Îc@Â‡ö@ÚÌÜbón”¸a@pbÌázn€a

@Û‹«@ç◊6é@ÚÓ€b®a@ÚÓibÓ‰€a@ÒäÎá€a@ZÎ¸á‰æa
Übè–€a@fibÿíc@…Óª@läb•@pb»Ìãìm@äaã”g

@÷aã»€a@¿@ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a@7–é@È€bj‘néa@fi˝Ç
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بغداد/ الزوراء: 
فاز العراق بمنصب رئيـس اللجنة التنفيذية 
العربيـة يف جامعة الـدول العربيـة، واملعنية 
السـتعادة  عربيـة  اسـرتاتيجيات  بوضـع 
األرشـيف املنهـوب واملـرسوق لـدى الـدول 

االستعمارية.
وذكـر اعـالم وزارة الثقافـة يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“: ان ”االنتخابات جرت عىل هامش 
جـرس  العربيـة..  ”األرشـيفات  احتفاليـة 
التواصل بني الشعوب“، حيث أحيت الجامعة 
العربية يوم الوثيقة العربية، وشـارك العراق 
ممثـًال باملديـر العـام لـدار الكتـب والوثائق 
ونائب رئيس الفرع اإلقليمي للمجلس الدويل 

لألرشيف عالء أبو الحسن.
وعقد يف مقر الجامعة اجتماع اللجنة العربية 
لوضـع اسـرتاتيجية اسـتعادة األرشـيفات 
املنهوبة واملرسوقة لدى الدول االسـتعمارية 

واملشـّكلة بقـرار املجلـس الـوزاري لـوزراء 
جامعة الدول، حيث فاز أبو الحسن برئاستها 

باالنتخاب.
وشـارك يف االحتفالية عدد من الشـخصيات 
جانـب  إىل  والعامـة،  الرسـمية  العربيـة 
املندوبـني الدائمني للـدول العربيـة األعضاء 
بالجامعـة العربية، ورؤسـاء دور األرشـيف 
ومراكـز التوثيق العربية الوطنية، ونخبة من 

الوثائقيني العرب.
يشـار إىل انتخاب العراق لشغل عدة مناصب 
رفيعـة املسـتوى يف مجال األرشـيف العربي 
والـدويل خالل الفرتة املاضية، من بينها نائب 
رئيس الفرع اإلقليمي العربي للمجلس الدويل 
لألرشيف، عضوية املجلس الدويل لألرشيف يف 
باريس، رئيس اللجنة التنفيذية لإلسرتاتيجية 
العربيـة املوحـدة السـتعادة األرشـيفات يف 

جامعة الدول العربية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبية، امـس األحد، اعتبار 
العام الدرايس املايض سـنة عدم رسـوب، 
 5 اضافـة  الرتبيـة  وزارة  قـررت  فيمـا 
درجـات لفئة محددة مـن تالميذ الخامس 

االبتدائي.
وذكـر بيان للـوزارة  تلقته ”الـزوراء“: أن 
”هيئـة الـرأي يف وزارة الرتبية صوَّتت عىل 
اعتبار العام الدرايس املايض 2021-2022، 
سـنة عدم رسـوب وذلك مراعاًة للظروف 

الصعبة التي مر بها الطلبة“.
وأضاف أنَّ ”تعليمات القرار سوف تصدرها 
املديريـة العامـة للتقويـم واالمتحانات يف 

وقٍت الحق“.
كما ذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: أن 
”هيئة الرأي يف وزارة الرتبية قررت إضافة 

الحرجـة  الدرجـات  ملعالجـة  درجـات   5
لتالميـذ الخامس االبتدائـي للعام الدرايس 

.“2022 – 2021
وأضـاف ان ”القرار جـاء مراعاًة للظروف 

الصعبة التي مر بها الطلبة“.
كذلك قرَّرت وزارة الرتبية إضافة 5 درجات 
لطلبـة معاهـد الفنـون الجميلـة والكلية 

الرتبوية املفتوحة.
وذكـر بيـان للـوزارة أنَّ ”هيئـة الـرأي يف 
الـوزارة قررت إضافة (5) درجات ملعالجة 
الدرجـات الحرجـة لطلبة معاهـد الفنون 
الجميلة والكليـة الرتبوية املفتوحة، للعام 

الدرايس 2021 – 2022“.
وأضـاف البيـان أنَّ ”القـرار جـاء مراعاًة 
للظـروف الصعبـة التـي مـرَّ بهـا الطلبة 

وحفاظاً عىل مستقبلهم الدرايس“.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
نهـا من ضبـط 100 عقد  األحـد، تمكُّ
زراعـي وهمـي ومـزور يف محافظـة 

صالح الدين.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”مالكات مكتب 
تحقيـق الهيئة يف صـالح الدين، الذي 
انتقلـت إىل دائرة شـعبة زراعة الدور، 
فني  ونفـذت عمليَّـة ضبـط (4) ُموظَّ
بعـد الكشـف عـن قيامهـم بإضافة 
(39) عقـداً زراعياً وهميـاً، والتالعب 

يف (61) عقـداً آخـر من خـالل زيادة 
مسـاحتها ضمـن الخطـة الزراعيَّـة 
تلـك  أنَّ  ُمبيِّنـًة  الحنطـة،  ملحصـول 
العقود الوهميَّة واملتالعب بمساحتها 
اسـتفادت مـن خطة التجهيـز بمادة 
سماد اليوريا بمبلغ (165,098,690) 

مليون دينار“.
وأضافـت أن ”الفريق امليدانيَّ الخاصَّ 
بُمتابعـة عمـل دائرة رضيبـة صالح 
الديـن نجـح بتنفيـذ عمليَّتـي ضبٍط 
ُمنفصلتني يف الدائرة، أسفرت أوالهما 
ـٍف يف شـعبة العقار  عن ضبـط ُموظَّ

أحـد  الرشـوة مـن  بتسـلُّم  ُمتلبِّسـًا 
املُواطنـني بالجرم املشـهود، فيما تمَّ 
خـالل العمليَّـة األخرى ضبـط ُمتَّهٍم 
يقوم بتعقيب املعامـالت بصورٍة غري 

قانونيٍَّة“.
ـن بعـد  وأوضحـت أنَّ ”الفريـق تمكَّ
التحرِّي واملُتابعة والتدقيق من كشف 
رٍة يف دائـرة  (5) تقاريـر طبيَّـٍة ُمـزوَّ
اللجـان  ـة املحافظـة – شـعبة  صحَّ
الطبيَّـة، ُمنوِّهًة بضبط ُمتَّهمني اثنني 
بتزوير تواقيع اللجان الطبيَّة عىل تلك 

التقارير“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت مديرية املـرور العامة، امـس األحد، 

عن إجراءاتها تجاه املركبـات الرياضية ذات 

الصوات العاليـة (املزودة)، فيما أشـارت إىل 

فرض 100 ألف دينار عىل تلك املركبات.

 وقـال مديـر العالقـات واإلعـالم يف املديريـة 

العميد زياد القيـيس، يف ترصيح صحفي: إن 

”قانـون املـرور ينص عـىل عدم التسـابق يف 

الشـوارع العامة والخطوط الرسيعة“، مبينا 

أن ”دوريـات املـرور متواجـدة يف الشـوارع 

ومحاسـبة  ملراقبـة  الرسيعـة  والخطـوط 

املخالفني“.

وتابع القييس أنه ”سيتم حجز املركبات التي 

يصدر منها صوت مضخـم بالعادم، وتغريم 

املخالـف وفـق القانون املـروري بمبلغ 100 

الف دينار، فضال عن اجباره عىل رفع العادم 

(الصالنصة)“.

وأشـار اىل أن ”املركبـات الرياضيـة يكـون 

الصـوت فيها من اصـل التصنيع“، مشـددا 

عىل ”التـزام تلك املركبات بالرسعة خاصة يف 

االماكـن ذات الكثافة السـكانية ملنع اصدار 

الضوضاء وازعاج املواطنني“.
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هنأ سفري العراق يف القاهرة، احمد نايف الدليمي، نقيب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيد الالمي، بفوزه برئاسـة اتحاد الصحفيني العرب 
لدورة ثانية.واشـاد السفري، خالل استقباله الالمي والوفد املرافق 
لـه، بمواقـف نقابة الصحفيـني العراقيني ودورهـا الكبري يف رفع 
اسـم العراق يف املحافـل العربية والدولية ، مؤكـدا: ان فوز الالمي 
يف هـذا املحفل العربي املؤثر جاء انعكاسـا لدور نقابة الصحفيني 

ونشاطها العربي واالقليمي.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، باقة ورد وتهنئة 
من رئيس هيئـة االوراق املالية فيصل الهيمص بمناسـبة اعادة 

انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب.
يذكـر ان نقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمي، قـد فاز، 
االربعاء املايض، برئاسـة االتحاد العـام للصحفيني العرب للمرة 
الثانيـة عـىل التوايل خـالل املؤتمـر العلمي لالتحاد الـذي عقد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.

هنأ نقيـب املحامـني العراقيني السـابق، ضياء السـعدي، نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد 

الصحفيني العرب لدورة جديدة.
يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، قد فاز، االربعاء 
املـايض، برئاسـة االتحاد العـام للصحفيني العرب للمـرة الثانية 
عـىل التوايل خالل املؤتمـر العلمي لالتحاد الـذي عقد يف العاصمة 

املرصية القاهرة.

هنأ رئيس جامعة ميسان، عبد الباسط محسن عيال، االرسة الصحفية 
ونقيب الصحفيني العراقيني «مؤيد الالمي» بمناسـبة انتخابه رئيساً 

التحاد الصحفيني العرب لدورة جديدة .
واشـاد رئيس الجامعة يف برقيـة التهنئة «بجهـود الالمي وهو يؤدي 
واجبه املهني املميز يف الدفاع عن حقوق الصحفيني عراقياً وعربياً بكل 
صدق وموضوعية ومسـؤولية، وتجربته يف بناء املؤسسات الصحفية 
واملحافظـة عىل املكاسـب اإلعالميـة، ويف مقدمتها حريـة الصحافة 
واإلعـالم وحريـة الكلمـة والتعبـري عنهـا بشـتى الطرق والوسـائل 
االتصاليـة، متمنياً له مواصلة تألقه وعطائه يف املحافل الدولية خدمة 

ألصحاب الكلمة الحرة».
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هنأ النائب محما خليل، رئيس لجنة الخدمات النيابية، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمـي، لفوزه 
برئاسـة اتحاد الصحفيـني العرب لـدورة ثانية .وقال 
خليل يف بيان :» باسمي وباسم اعضاء لجنة الخدمات 
النيابية نقدم التهاني والتربيكات للصحفيني العراقيني 
بمناسـبة فـوز نقيبهم مؤيـد الالمـي بمنصب رئيس 
اتحـاد الصحفيـني العـرب»، مؤكدا ان «ذلك سـيكون 
لـه دور يف تطور وحمايـة االداء الصحفي املهني الذي 
كفله الدسـتور والقانون العراقي والدويل».واعرب عن 
امنياتـه واعضاء اللجنة لـالرسة الصحفية باملزيد من 

النجاح واالبداع والتقدم .

هنـأ االعالمي ومقدم الربامج يف شـبكة االعالم 

العراقـي كريـم حمـادي، نقيـب الصحفيـني 

العراقيني مؤيد الالمي ملناسـبة فوزه برئاسة 

اتحـاد الصحفيني العـرب للمـرة الثانية عىل 

التوايل.

وقدم حمادي باقة وردة مرفقة ببطاقة تهنئة 

اىل نقيب الصحفيني العراقيني.

هنأ مقرر مجلس النواب، غريب عسكر، االرسة الصحفية 
ونقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، بإعادة انتخابه 

رئيسا التحاد الصحفيني العرب .
وقـال يف تهنئتـه :» نتقدم بخالـص التهانـي والتربيكات 
لـألرسة الصحفية ونقيب الصحفيني العراقيني األسـتاذ، 
مؤيد الالمي، بمناسـبة فوزه رئيسـا التحـاد الصحفيني 
العرب».واضـاف :» اننـا بهـذه املناسـبة نشـد عىل يده، 
ونتمنـى له التوفيـق والنجـاح والتألق املسـتمر يف خدمة 
اإلعـالم الحر الهـادف إىل الحقيقة والعامـل بمهنية عالية 

والبعيد عن التحريف».

هنـأ عضو لجنـة االمن والدفـاع الربملانيـة، النائب 
يارس اسـكندر وتوت، نقيب الصحفيـني العراقيني 
مؤيد الالمي بمناسـبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب للمرة الثانية.
يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، 
قد فـاز، االربعـاء املايض، برئاسـة االتحـاد العام 
للصحفيني العـرب للمرة الثانية عـىل التوايل خالل 

املؤتمـر العلمـي لالتحـاد الـذي عقـد يف العاصمة 
املرصية القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
نفـى املكتـب اإلعالمـي ملستشـار األمـن القومـي، 
قاسـم االعرجي، ترشيح االخري لشغل منصب وزارة 

الداخلية يف الحكومة الجديدة.
وذكر املكتب االعالمي ملستشار االمن القومي يف بيان 
تلقتـه ”الزوراء“: أنه لم يصـدر عن املكتب االعالمي 
ملستشـار االمن القومي أي خرب حول سحب ترشيح 
األعرجـي ملنصـب وزارة الداخلية مـن عدمه، لكون 

األعرجي لم يكن مرشحاً  لهذا املنصب.
وأضـاف أن كل ماينـرش عـىل املواقـع والصفحات 
اإلخبارية بهذا الصـدد ال عالقة له باملكتب اإلعالمي 
لألعرجـي، وهـي أخبـار غـري رسـمية وعارية عن 
الصحة، داعني إىل أخذ املعلومات من املكتب اإلعالمي 

وصفحاته  الرسمية املعتمدة حرصا.

بكني/ متابعة الزوراء:
يف خطوة تمهد لتثبيته رسـمياً عىل رأس 
الدولـة لواليـة جديـدة يف مـارس املقبل 
2023، فـاز يش جينبينـغ، امـس األحد، 
بواليـة ثالثـة تاريخية عـىل رأس الحزب 

الشيوعي الصيني.
فقد تم تجديد واليتـه كأمني عام للحزب 
لخمس سـنوات خـالل عمليـة تصويت 
جرت يف جلسة مغلقة، بختام مؤتمر عام 
يعقد كل 5 سنوات، وفق ما أوردت وكالة 

األنباء الرسمية.
يف  لـه، وعـد جينبينـغ،  التجديـد  وإثـر 
ترصيحات للصحفيني من قرص الشـعب 

يف بكـني بـ“العمـل الجـاد بغيـة تحقيق 
أهداف الحـزب وإنجاز املهام“، مؤكداً أن 
الصـني بحاجـة للعالم أجمـع. وقال ”ال 
يمكـن للصـني أن تتطـور بـدون العالم، 

والعالم أيضا بحاجة إىل الصني“.
كمـا أضـاف قائال ”بعد أكثـر من أربعني 
عامـا مـن الجهـود الحثيثـة مـن أجـل 
اإلصـالح واالنفتـاح، حققنـا معجزتني، 
واسـتقرارا  رسيعـة  اقتصاديـة  تنميـة 

اجتماعيا بعيد األمد“.
كذلـك أعرب عن شـكره ”لكافة األعضاء 
للثقة التي أبدوها تجاهه“، وفق تعبريه.

يشـار إىل أن هذه الوالية الثالثة سـتجعل 

من يش الزعيم األقوى منذ أيام مؤسـس 
النظام ماو تيس تونغ (1949-1976).

فقـد رأى نيـل تومـاس املحلـل يف مكتب 
التمديـد  ”هـذا  أن  غـروب“  ”أوراسـيا 
سيضع حدا لثالثة عقود من التناوب عىل 
السـلطة“ يف البالد ولو بشـكل مضبوط، 

بحسب ما نقلت فرانس برس.
فبعد أسـبوع مـن املداوالت خلـف أبواب 
مغلقـة، أتـى هـذا التجديـد إثـر ختـام 
املؤتمـر العرشين للحـزب الحاكم، وبعد 
تعديـل كبـري يف لجنتـه املركزيـة وهـي 
بمثابة برملـان داخيل للحزب.إذ تم تجديد 
أعضائها بنسـبة %65 مقارنة بتشكيلة 

العام 2017.
وصبـاح امس االحـد عقدت تلـك اللجنة 
املؤلفة من 205 أعضـاء بينهم 11 امرأة 
األول، عينـت خاللـه  اجتماعهـا  فقـط 
األعضاء الـ25 يف املكتب السـيايس، وهو 
هيئـة القـرار يف الحزب، وأعضـاء لجنته 
الدائمـة ذات النفـوذ الواسـع، واملؤلفـة 
راهنـا من سـبعة أعضاء تمسـك بزمام 
السـلطة فعليـا يف البـالد (جلهـم حلفاء 

الرئيس الحايل).
ومـن الوجـوه الجديـدة يف تلـك اللجنـة 
يف  الحـزب  رئيـس  كيانـغ  يل  الدائمـة، 
رئيـس  شـنغهاي، ودينـغ شويشـيانغ 
مكتب يش جينبينغ، ويل يش رئيس حزب 

مقاطعة غوانغدونغ (جنوب).
يذكر أن جينبينغ كان ألغى عام 2017 حد 
الواليتني من الدسـتور، مـا يمكنه نظرياً 

من البقاء عىل رأس البلد مدى الحياة.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسابات الدولة العراقية 
لشـهر آب املايض للسـنة املالية ٢٠٢٢ والتي 
اشـارت اىل ان مسـاهمة النفـط يف املوازنـة 
االتحادية ما زالت ٩٦٪ للشـهر الخامس عىل 
التـوايل، فيمـا اعترب خبري اقتصـادي ان هذه 

النسبة تنذر بالخطر.
وتابعـت «الـزوراء» البيانات والجـداول التي 
أصدرتهـا وزارة املالية يف شـهر ترشين االول 
الجاري لحسـابات شـهر اب املـايض، والتي 
بينت أن النفط ال يزال يشـكل املورد الرئييس 
ملوازنة العـراق العامة، حيـث بلغ ٩٦٪ وهي 
النسبة نفسها لألشهر الخمسة املاضية، مما 
يشـري إىل أن االقتصاد الريعي هو االسـاس يف 

موازنة العراق العامة.
ومـن خـالل جـداول املاليـة يبـني ان اجمايل 
االيـرادات النفطية من لشـهر آب بلغت ١٠٣ 
تريليونات و٦٦٩ مليـارا و٥٠٠ مليون و٤٧١ 
ألفـا و٨٤٨ دينـارا، وهـي تمثل نسـبة ٩٦٪ 
مـن اجمايل االيـرادات، يف حني بلغـت اجمايل 
االيـرادات الغـري نفطية ٤ تريليونـات و٥٠٤ 
مليارات و٧٩٨ مليونا و٥٥١ الفا و٧٤٤ دينارا 
وهي تشكل ٤٪ من اجمايل االيرادات، فيما بلغ 
اجمايل االيرادات النفطية وغري النفطية ١٠٨ 
تريليونـات و١٧٤ مليـارا و٢٩٩ مليونا و٢٣ 
الفا و٥٩٢ دينارا وهي اعىل بنسـبة ٩٢٫٨٦٪ 
عـن نفس الفرتة من العام املايض ٢٠٢١ التي 
بلغت ٥٦ تريليونا و٤٦٥ مليارا و ٦٨٧ مليونا 

دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وحسـب تقرير املالية فإن االيرادات لشهر آب 
املـايض جاءت من اإليـرادات الجاريـة والتي 
بلغـت ١٠٨ تريليونـات و١٢٦ مليـارا و٢٩٥ 
مليونا و٨٧٨ الفا و ٤٤٦ دينارا وايضا جاءت 
من اإليرادات الرأسمالية التي بلغت ٤٨ مليارا 

و٣ مليونا و١٤٥ الفا و١٤٧دينارا.

من جهتـه؛ أكد الخبري املايل، هـالل الطحان، 
يف حديث صحفي: ان «بقاء النسـبة املرتفعة 
ملسـاهمة القطـاع النفطـي باملوازنـة تنـذر 
بالخطـر والتي تعني ان الدولـة لم تحاول أو 
تقـوم بتنويـع اقتصادها الذي مـا زال ريعيا 
وهو ما سيجعل أسعار النفط العاملية تتحكم 

يف موازنة العراق العامة».

واضـاف ان «جميـع دول النفطيـة الكبـرية 
يف منظمـة أوبك اتجهـت لتنويـع اقتصادها 
مسـتفيدة من اإليرادات الكبـرية التي جاءت 
عرب القطاع النفطـي، مدركة اهمية ذلك بعد 
سـعي دول العالم لتقليل االعتماد عىل الوقود 
األحفوري واالتجاه نحو الطاقة النظيفة».  

واشار اىل ان «السـعي للتخلص من االقتصاد 
الريعي يتطلب وقفة جادة من أصحاب القرار 
يف الدولـة من خـالل عدة عوامـل مهمة وهو 
تطويـر الصناعـة والزراعة وتفعيـل القطاع 
الخاص وجذب االستثمارات الخارجية وتقليل 
االسـتريادات وتفعيل القوانـني التي تصب يف 
مصلحة حماية املنتـج ودعم االنتاج املحيل». 
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية، 
مظهر محمد صالح، قـد أكد يف اذار٢٠٢١ ان 
أسباب بقاء االقتصاد ريعيا يعود اىل الحروب 
وفرض الحصـار خالل الحقبـة املاضية وما 
نشهده اليوم من الرصاعات السياسية، أدت 

اىل تشتيت للموارد االقتصادية».
ويعد اسـتمرار الدولة العراقية باالعتماد عىل 
النفط كمصدر وحيـد للموازنة العامة يجعل 
العـراق يف خطـر من األزمـات العامليـة التي 
تحدث بني الحني واآلخر لتأثر النفط بها، مما 
يجعـل العراق يتجه يف كل مرة لتغطية العجز 
عرب االسـتدانة مـن الخـارج او الداخل وهو 
بذلك يشـري إىل عـدم القدرة عـىل إدارة أموال 
الدولة بشـكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول 

تمويلية بديلة.
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االنبار/الزوراء:
أصدرت محكمـة جنايات االنبار، امس االحد، حكماً باإلعدام بحق مجرم 

عن جريمة تفجري سيارة مفخخة يف مدينة عامرية الفلوجة.
وذكـر مجلـس القضاء يف بيـان ورد لـ «الـزوراء» أن «محكمـة جنايات 
االنبار أصدرت حكماً باإلعدام بحق مجرم اعرتف بقيامه بتفجري سـيارة 
مفخخة يف مدينة عامرية الفلوجة واسـتهدف حفل زفاف ذهب ضحيته 

عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى».
وأضـاف أن «الحكم بحق املجرم يأتي اسـتناداً ألحكام املـادة الرابعة /١ 
بداللـة املـادة الثانية / ٣ و ٧ من قانون مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسـنة 

.«٢٠٠٥

كركوك/الزوراء:
أعلن محافـظ كركوك، راكان سـعيد الجبوري، امس األحـد، عن مبادرة 

سعودية تخص إعمار املعهد التقني يف الحويجة.
وقـال الجبـوري يف ترصيـح صحفـي إن «اجتماعـاً عقـد يف مدينة جدة 
السـعودية مع البنك اإلسـالمي للتنمية، إلعمار املعهد التقني يف الحويجة 
بحضـور وفـد عـراق»، مبينـاً أن «الوفـد ضمَّ مديـر التخطيـط العام يف 
املحافظـة وممثلـني عن البنـك املركـزي العراقي وصندوق إعـادة إعمار 

املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية ووزارة التخطيط».
وأضـاف أن «هناك مبـادرة من اململكة العربية السـعودية تتضمن إعادة 
إعمار املعهد التقني يف الحويجة الذي تعرض اىل دمار كامل جراء العمليات 

العسكرية ضد العصابات اإلرهابية».
واكـد أن»إدارة محافظـة كركـوك تسـعى للحصـول عىل الدعـم العادة 
االسـتقرار واإلعمـار لجميـع املناطـق التـي دمرتهـا عصابـات داعش 

اإلرهابية».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامة ملجلس الـوزراء، امس األحد، قـرب انتهاء املرحلة 
الثانيـة من مـرشوع الحوكمة اإللكرتونيـة، فيما أشـارت اىل إنها بصدد 

توفري تطبيق إلكرتوني ملنح املواطن شهادة اإلصدار وصحة الصدور.
وقال املتحدث باسـم األمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي: إن «مرشوع 
الحوكمـة االلكرتونيـة يحتوي عىل عـدة برامج ومراحل، ولـكل برنامج 

ومرحلة وضع سقف وتوقيتات زمنية محددة».
وأضـاف أن «املراحل املنجزة تمـت وفق التوقيتات التي تـم وضعها، ولم 
يحصـل أي تأخري أو تلكؤ»، مؤكـداً أن «املرحلة األوىل إلعداد برنامج إدارة 
الوثائق اإللكرتوني انتهت والذي تضمن ربط األمانة العامة ملجلس الوزراء 

بالوزارات الكرتونياً».
وأشار إىل أن «املرحلة الثانية ستنتهي هي األخرى ووفق التوقيتات املحددة 
لها والتي تتضمن ربط الجهات غري مرتبطة بوزارة واملحافظات بالشبكة 

الحكومية املؤمنة، املتمثلة بربنامج جهاز الوثائق االلكرتوني».
وتابـع أن «املرحلـة الثالثـة، تتضمن ربـط املديريات التابعـة اىل الهيئات 
املستقلة واملحافظات بالشبكة، وأطلقت مرحلة  التأسيس ممثلة بأعمال 
دائـرة مركز البيانات الوطني والتي انجز الكثري من أعمالها وبارش املركز 
بعملية التهيئة بعد ان تم تسـلم كافة املعدات واآلليات واالجهزة الخاصة 
بعملية االتمتـة للربامج اإللكرتونية، واألعمـال املدنية جارية اآلن لنصب 

هذه األجهزة».
وأكد أن «وجود خطة لتدريب ٤ االف موظف يف جميع املؤسسات لتطبيق 
املـرشوع تعمـل عليهـا األمانـة العامة ملجلس الـوزراء عرب دائـرة مركز 

البيانات الوطني».
ولفت إىل أن «هنالك مرحلة أخرى تتضمن انشـاء بوابة اور وضمت حتى 
اآلن ١٠٩ خدمـات الكرتونيـة تقـدم للمواطنـني»، منوهاً بـأن «مرشوع 
الحوكمـة االلكرتونية مسـتمر لغاية الوصول اىل عمليـة التحول الرقمي 
الشـامل».وذكر، أن «هناك تنسـيقاً عالياً املسـتوى مع كل املؤسسـات، 
والعمـل جاٍر إللغاء صحـة الصدور الورقي وتحويلهـا إىل الكرتونية، عرب 
تطبيـق (جيـو آر) الذي سـيتم منحـه للمواطن ومن سيتسـلّم شـهادة 
اإلصدار أو شهادة صحة الصدور».وأكد أن «العمل مستمر يف مركز اللجنة 
العليـا للحوكمة االلكرتونية، بتعاون وتنسـيق مبارش مع جميع الجهات 

الرسمية، وبارشاف مبارش من قبل األمني العام ملجلس الوزراء».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس األحد، صدور ثالثة أوامر اسـتقداٍم 
بحـقِّ ُمحافظ بابل األسـبق؛ الرتكابه عمداً ما يخالـف واجبات وظيفته؛ 

بقصد منفعة شخٍص عىل حساب الدولة.
وذكـرت دائـرة تحقيقات الهيئة يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: أنَّ «محكمة 
ة بنظر قضايا النزاهة أصدرت ثالثة أوامر باستقدام  تحقيق الحلة املُختصَّ
املُحافظ األسـبق؛ عىل خلفيَّـة قيامه بتأجري عقاٍر يف مركـز مدينة الحلة 
لنفسـه خالل ُمدَّة توليه منصب املُحافظ واسـتمراره بشـغله طيلة ُمدَّة 

عضويَّته يف مجلس النوَّاب، وعدم تسديد بدالت اإليجار».
وأضافت أن «املُحافظ األسبق قام باملُصادقة عىل محرض تخصيص قطع 
أراٍض لـذوي الشـهداء يف ناحيـة الحمزة الغربـي، ُمبيِّنًة اقتصـار عمليَّة 
التوزيع بني مجموعٍة من العوائل دون غريها، فضالً عن شمول أشخاٍص 
ليسوا من ذوي الشـهداء وإضافتهم إىل محرض التخصيص دون الرجوع 

إىل البلديَّـة.
وأوضحت الدائرة أنَّ «املُتَّهم قام كذلك باملصادقة عىل محرض لجنة تقدير 
دة التابعة إىل بلديَّة الحلـة بثمٍن بخٍس، ُمنوِّهًة  بـدل اإليجار للقاعة املُشـيَّ
بأنَّ قيمة بدل اإليجار السنوّي بلغت ثالثة ماليني ديناٍر فقط، وهو أقلُّ من 
القيمة الحقيقيَّـة، مشـريًة إىل أنَّ املحكمة أصدرت أوامر االستقدام وفقاً 

ألحكام املادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات».
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعـــــالن
سـتبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية 
عـىل العقـار تسلسـل ٢٣٨٢٦/١١٠ جزيرة وخـالل ثالثون 
يومـاً اعتباراً من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون 
عطلة رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية 
عـرش ظهراً يف قاعة محكمة البـداءة فعىل الراغبني بالرشاء 
الحضـور يف املـكان والزمـان املعينـني مسـتصحبني معهم 
التأمينـات القانونيـة بنسـبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسـم 
تسـجيل العقار بنسـبة ٣٪ وال نقبـل املبالـغ النقدية إن لم 

يكونوا من الرشكاء.
القايض 
عزيز شنته الجابري

•االوصاف:-
١- العقـار عبارة عن عرصـة خالية من البناء يقع يف مدينة 

النارصية / الحي امليت جنوب نهر الهولندي.
٢-  مساحة العقار ١٩٨,٦٦ م٢.

٣-القيمـة املقـدرة للعقار خمسـة وعرشون مليـون دينار 
فقط.

مالحظة:-
النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق / وزارة التجارة                                                           العدد:١٦٢٣٠           
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية                                                        التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٩

اىل/ كافة الراغبني يف االشرتاك                                                            رقم التبويب حـ / ٣٣٦٩
م/ مناقصة رقم (٩/ ٢٠٢٢)

االعالن املرقم (٢٠٢٢/٩١)
( للمرة / االوىل )

١- يرسُّ الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية (االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني من الرشكات واملكاتب لتقديم عطاءاتهم للعمل 
الخاص (ملناقصة تنظيف بناية املركز العام للرشكة يف املنصور وقسم الشحن والنقل) .

٢- تتوفـر لـدى (الرشكة اعاله) التخصيصـات املالية ضمن املوازنة االتحادية/ التشـغيلية وينوي اسـتخدام جـزء منها لتنفيذ 
الخدمات (التنظيف) كما مبني يف الرشوط الخاصة . 

٣- بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء رشوط املناقصة العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل (مدير قسم 
الشؤون القانونية/ الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور - شارع النقابات - مجاور وزارة الكهرباء) 
وبعد دفع قيمة البيع رشوط املناقصة غري املسرتدة البالغة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد من املعلومات االستعالم عىل العنوان املبني اعاله .
٤- تسـليم العطـاءات اىل العنـوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض - االسـتعالمات) قبل السـاعة (١٢) الثانية 
عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم (االحد) املصادف ٢٠٢٢/١١/٢٠ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/١١/٢٠ (بعد الساعة 
١٢ الثانيـة عرش ظهرا)، يجـب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء (خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من 
البنك املركزي بمبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونا وستمائة الف دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم 

من تأريخ الغلق.
أسعار الكلفة التخمينية

املهندسة
ملى هاشم حسني
املدير العام/ وكالة

وترفق الوثائق التالية:-
١- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ لسنة ٢٠٢٢.

٢- هوية غرفة التجارة للمكاتب ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة.
٣- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .

٤- األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية.
العنوان : جمهورية العراق - بغداد - املنصور - شارع النقابات  

address : Republic of Iraq - Baghdad - Al-Mansoor    
web site: www.iraqsfsc.org
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff١
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff٢
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff٣
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff٤
Generalfood staff@yahoo.com

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير البيئة جاسـم الفالحي، امس األحد، 
توجيها لتعديل قانون حماية وتحسـني البيئة، 
فيمـا أكد وجود تعـاون وزاري ملتابعـة التلوث 

البيئي يف الرشكات النفطية.
وقـال الفالحي، يف ترصيـح صحفي: إن «وزارة 
البيئة بموجب املهام املناطة اليها وفقاً لقانوني 
الوزارة، وحماية وتحسـني البيئة رقم ٢٧ لعام 
٢٠٠٩، هي املسـؤولة عن متابعة التلوث البيئي 
الناتج عن جميع األنشطة خصوصاً فيما يتعلق 
بتلوث الهواء واملاء والرتبة».وأوضح أن «قانون 
حماية وتحسـني البيئة يعد من أحدث القوانني 
الوضعيـة، وهـذا القانـون يراعـي التحديـات 
العامليـة، وهو يطبـق عىل كل الرشكات سـواء 
كانـت وطنية أو أجنبيـة»، مؤكـداً أن «الوزارة 

بصدد إجراء بعض التعديالت عليه».
وأضاف أن «الوزارة من خالل مديرياتها املنترشة 
يف كل املحافظـات تتابـع بشـكل جـاد كافـة 
األنشـطة املخالفة، ومنها الـرشكات العاملة يف 
السـاحة النفطية»، مشرياً اىل «أننا نراقب بدقة 
مجمل االنبعاثـات الكربونية الضارة، خصوصاً 
يف ما يتعلق بالتلوث البيئي املصاحب بالصناعة 

النفطية».
النفـط  وتابـع أن «هنـاك تعاونـاً مـع وزارة 

خـالل الفرتة األخرية، حيث كانـت فرق الوزارة 
الرقابية يف السـابق تواجه صعوبات يف الدخول 
إىل السـاحات النفطيـة، لكن اآلن هنـاك تعاوناً 
مقبـوالً، والفـرق تدخـل للمراقبـة والتفتيش 
وتفعيـل اإلجـراءات القانونيـة بحق األنشـطة 
املخالفة».وبنّي أن «إجراءات الوزارة تبدأ باإلنذار 
مع الغرامة التي تتضاعف شـهرياً يف حال عدم 
إزالة املخالفة عـىل أن يتبعها إحالة املخالف إىل 
القضـاء يف حال عدم اإلزالـة»، مؤكداً أن «هناك 
الكثري مـن الرشكات التي طبقـت الوزارة فيها 
اإلجراءات القانونية بمـا فيها رشكات نفطية، 

ووصلت إىل الغلق».
ولفت إىل أن «الوزارة تسـهم بشكل كبري بتوفري 
بيئـة آمنة واسـتثمارية وجاذبة لالسـتثمارات 
األجنبية، سـواء كانت يف الساحة النفطية أو يف 
غريها، ونعتقد أن القانـون العراقي هو قانون 

صارم إذا طبق».
وأكمـل بالقـول: إن «الـوزارة ليـس لديهـا أي 
مشـاكل يف توفر ترشيعات قانونيـة، لكن لدينا 
مشاكل تتعلق يف تطبيقها»، مشدداً عىل «أهمية 
تنفيـذ القوانني الرادعة سـواء كانت األنشـطة 

املخالفة وطنية أو أجنبية».

ميسان/الزوراء:
أعلنت محافظة ميسـان، امس األحـد، عن املبالغ 
املاليـة املخصصـة للمحافظة ضمـن قانون األمن 
الغذائي، فيما حددت نسـبة األقضية والنواحي من 

هذه املبالغ. 
وقـال محافـظ ميسـان عـيل دواي خـالل مؤتمر 
صحفـي: إن «املبالـغ املالية املخصصـة ملحافظة 
ميسـان ضمـن قانـون األمـن الغذائـي تبلغ ٥٥٣ 
مليـار دينار، بضمنها تخصيصـات تنمية األقاليم 
والبـرتو دوالر والحـد مـن الفقر باسـتثناء املبالغ 
املخصصة من واردات منفذ الشيب والتي تحتسب 
من قبل وزارة املالية وال تدخل ضمن مبالغ املوازنة 

املذكورة».
وأضـاف دواي أن «املبالـغ خصصت وفق الربنامج 
الحكومي الذي وضعتـه الحكومة املحلية بناًء عىل 
توجيه من قبل رئاسة الوزراء وقسمت تلك األموال 
بني املشـاريع التي ستنفذ يف املحافظة وفق النسب 

والقطاعات املوزعة بني الوحدات اإلدارية».
وأوضـح أن «املحافظة خصصت نسـبة حصة كّل 
قضـاء وناحية من قانـون االمن الغذائي بحسـب 
النسبة السكانية»، مبيناً أن «حصة قضاء العمارة 
٥٠٪ مـن مبالغ قانـون االمن الغذائـي ألنها تمثل 
أكثـر من ٥٠٪ من سـكان املحافظـة، يليها قضاء 
املجـر الكبـري بنسـبة ١٠٪، فيما سـتكون حصة 
قضـاء قلعـة صالح  ٥٪ ونصف، وقضـاء امليمونة 
بنسبة ٥٪، ويأتي بعدها قضاء الكميت بنسبة ٣٪ 
ونصـف وقضـاء الكحالء ٣٪ ونصـف وقضاء عيل 

الغربي ٣٪».
وتابـع أن «حصة النواحي مـن مبالغ قانون االمن 
الغذائي بلغت ٢٪ لناحية عيل الرشقي، تلتها ناحية 
بني هاشـم بنسـبة ١٪ ونصـف، ثم ناحيـة احمد 
الرفاعي بنسـبة ١٪ ونصف وناحية املرشح بنسبة 
٢٪ ونصـف وناحية الخري ٢٪ وناحيـة العدل ٢٪ ، 
أما نسـبة ناحيتي السـالم والعزير ٣٫٥ باملئة لكل 

منهما».

@ÔyaÏ„Î@ÚÓõ”c@Úóy@NN‚b”ä˛bi
ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”@Âfl@ÊbèÓfl

@Íb§@äaåÎ@ÊÎb»mÎ@Ú˜Ój€a@µè•@ÊÏ„b”@›Ìá»n€@ÔflÏÿy@⁄aãy
Òäbõ€a@ÚÓ„Ïiäbÿ€a@pbqb»j„¸a

No: 7821   Mon    24     Oct    2022العدد:   7821    االثنين   24    تشرين األول    2022

العدد: ٢٠٢٣/ب/٢٠٢٢
التأريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٠



5 www.alzawraapaper.com

إعالنات
No: 7821     Mon   24     Oct     2022العدد:   7821    االثنين    24       تشرين األول     2022

م٨٦٦٣/٧
٢٠٢٢/١٠/١٨



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7821     Mon   24     Oct     2022العدد:   7821    االثنين    24       تشرين األول     2022

@ÈìÓ‡Ën€@Òãÿ€a@Üb•a@á‘n‰Ì@ëbj»€a@áj«@übÌä
pb‘ibèæa@Ú‰ß

بغداد/ متابعة الزوراء
ابدى الالعب الدويل السابق، رئيس نادي الرشطة السابق، رياض عبد العباس، استغرابه من تهميش لجنة املسابقات 
العراقيـة وعـدم ارشاكها يف قرعة خليجي ٢٥ املقررة يوم غـد يف البرصة.وقال عبد العباس  «نتعجب من عمل اتحاد 
الكرة الذي لم يدع لجنة مسابقاته ملصاحبة الوفد الخليجي املكلف بإدارة قرعة خليجي ٢٥ الذي وصل اىل البرصة»، 
مضيفاً «كان من أولويات عمل االتحاد ارسـال أعضاء اللجنة مسـبقا للتنسيق مع اللجنة الخليجية من باب املهنية 
وبصفتنا البلد املنظم «.واشار اىل ان «امني الرس محمد فرحان يقوم احياناً بدور خارج نطاق عمله، فنراه يستقبل 
الوفود ويسمي اللجان ويدعو موظفني من االتحاد للتواجد يف البرصة بينما يهمش دور اصحاب الشأن ويعمل عىل 

ابعادهم وعدم تواجدهم كما حدث للجنة املسابقات رغم أنها الجهة املختصة واملعنية بالشأن».

ãºcÎ@ã–ñc

=æÎ˛a@Ô˜Ój€a@‚˝«�a@ÒäÜbjfl@’‹�m@ÚÓ”aã»€a@ÚÓjæÎ˛a@ÚÓ∫Üb◊˛a

25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@Ú«ã”@@äÏõ®@Òãój€a@∂g@Ê˝óÌ@>ÌÏÿ€aÎ@Ômaäbfl�a@ÂÌÜb•¸a@aáœÎ

بغداد/ زيد الزيدي
الرشطـة  اتحـاد  احتفـى 
الريايض يف مقره بأبطال نادي 
آليات الرشطة لبناء االجسام 
الحاصلني عىل مراكز متقدمة 
يف بطولة اسيا والتي اختتمت 

مؤخراً يف دولة قريغيستان .
وذكـر رئيس اإلتحـاد الفريق 
الفكيكي:  الحقوقـي مهـدي 
ان اإلنجـاز املتحقـق يضـاف 
الرياضيـة  املنجـزات  اىل 
العديدة التـي حققها ابطالنا 
يف  الـوزارة  رياضيـي  مـن 
مختلف املحافل العربية منها 

والعاملية.
يف  اإلتحـاد  اسـتمرار  واكـد 
دعـم كل رياضيـي الرشطـة 
العراقية اسهاماً منه لإلرتقاء 
بالرياضـة العراقيـة عمومـاً 
وجـه  عـىل  والرشطاويـة 

الخصوص .

ويف الختـام وزعـت الجوائـز 
املادية بني االبطال الثالثة. من 
جانبـه، اعرب الوفـد الضيف 
عن جزيل شكرهم وامتنانهم 
لهذا املبادرة املميزة من رئيس 
اإلداريـة  الهيئـة  واعضـاء 
لإلتحـاد ، واغتنمـوا الفرصة 
للتعبري عن اعجابهم الشـديد 
الذي يوليه االتحاد  باإلهتمام 
لرياضيـي الـوزارة ومتابعته 
الحثيثـة ودعمه لهـم يف عدد 
مـن البطـوالت التـي يمثلون 
فيهـا وطنهـم ووزارتهم ويف 

مختلف االلعاب .
وكان ابطـال نادي اآلليات قد 
حصدوا ثالثة اوسمة ملونة يف 
البطولة اآلسيوية، بعد حصد 
الوسـام  املهـدي  عـالء عبـد 
الذهبي، وحصـول عيل حقي 
وزميلـه محمد سـعدون عىل 

الوسام الفيض.

@fib�ic@‚ãÿÌ@Ú†ãì€a@Üb•a
‚bèu˛a@ıb‰j€@pbÓ€�a@Üb„

بغداد/ الزوراء
مديـر  عبداللـه،  هـادي  الدكتـور  أعلـن 
األكاديميـة األوملبية العراقية، إطالق مبادرة 
اإلعـالم البيئـي األوملبـي، إذ كانـت الخطوة 
األوىل مفاتحـة نقابة الصحفيـني العراقيني 
بشـخص  النائب األول للنقيب األستاذ خالد 
جاسـم واالتحاد العربي للصحافة الرياضية 
ذات  والرياضيـة  األكاديميـة  واملؤسسـات 
العالقة بالرياضة واإلعالم. أما املبادرة فهي 
اطالق مبادرة  تأسيس االعالم البيئي األوملبي 
وهو فرع جديد من فروع االعالم املتخصص 
قد يلتقي مع االعالم الريايض العام يف نقاط 

إال انه يختلف عنه يف األهداف .
األسـباب : أسـباب اطـالق مبـادرة االعالم 

البيئي األوملبي :
- خضـوع االعـالم الريايض العام لسـطوة 

املال .
- ابتعـاد االعالم الريايض العـام عن املبادئ 
األوملبيـة واخالقيـات الرياضة تحـت وطأة 

رشوط االحرتاف الريايض .
- انتشـار آفة الفسـاد يف الوسطني الريايض 

واالعالم الريايض .
- تحكـم السياسـة باالعالم الريـايض العام 

وقبله بالحركة الرياضية .
- السـعي إلعـادة الـروح للمبـادئ األوملبية 
التي بعث مـن اجلها املربي الفاضل بيري دي 

كوبرتان األلعاب األوملبية عام 1896 .

الرؤيـة :  االعـالم البيئي األوملبـي يف ركائزه 
التقنيـة وفنونه التحريريـة ومواده انما هو 
اعـالم ريـايض، وانما يختلف عنـه يف مجال 
املنطلقـات، و االهتمام، والرتكيـز، واالبراز،  
وحتى حني يتشارك يف تناول ذات املوضوعات 
التي يسلط االعالم الريايض التقليدي – العام 
- عليهـا اضواءه فإنـه يعالجها مـن زاوية 
املبـادئ  األوملبيـة التـي تسـعى اىل االرتقاء 
الجسـدية والنفسـية واىل  بصحـة االفـراد 
سـعادة املجتمعات وحفـظ الثقافة املحلية 
بمـا ال يتقاطع مع روح االسـتفادة من كل 

جديد يف عالم التكنولوجيا والعلوم .
األهداف :

يسـعى االعالم البيئـي االوملبـي  اىل تحقيق 
جملة  مـن االهداف التي يـؤدي انجازها اىل 

وجود بيئة افضل، وابرزها:
• تحقيق التوازن بني النشـاط االنساني من 
جهة واسـتخدامه الطبيعـة وعنارصها من 

جهة اخرى .
• االرتقـاء بالوعـي البيئي وذلـك عن طريق 
توفري املعلومات والبيانات املتعلقة بالتعاطي 

مع البيئة الرياضية الطبيعية والبرشية  .
• تبنـي وطـرح املبـادرات التي من شـأنها 

املساهمة بحماية البيئة  الرياضية .
• التعريـف باالمـن البيئي الريـايض وكل ما 

يرتبط باملوارد وكيفية استثمارها .

• التعريف بعلم الجمال البيئي كحقل معريف 
جديـد ظهـر يف النصـف الثانـي مـن القرن 
الطبيعيـة  البيئـات   .. وحقولـه  العرشيـن 
،بيئـات االنسـان الطبيعيـة مثـل الحدائـق 
واملـزارع والبيئـات الحرضيـة املعمارية ثم 
جماليات الحيـاة اليومية، أي بيئتنا املكانية 
وكل االنشـطة االنسانية  السـيما الرياضية 

منها  .
• متابعـة االهتمـام الـدويل ملشـاكل البيئـة 
بتغطيـة كل املؤتمـرات والنشـاطات التـي 
تعقد وتقام من اجل الحفاظ عىل البيئة كما 

يف املناسبات الرياضية .
• تحريـك الـرأي العـام ودق جـرس االنذار 

مبكرا بشـأن، أي ممارسة تؤدي اىل االرضار 
بالبيئة، عموما والرياضية خصوصا.  

إن االعالم البيئي األوملبي سـيواجه قدرا من 
الصعوبات كمـا واجهها املربي الفاضل بيري 
دي كوبرتـان وهـو يسـعى لبعـث األلعاب 
األوملبية والنأي بها عن سـلطان املال فنجح 
يف األوىل وخذله خلفاءه يف الثانية، إنها دعوة 
لتأسيس اعالم جديد يقوم عىل اركان املبادئ  
األوملبيـة التـي انطلقت عىل هديهـا األلعاب 
األوملبية القديمة، وعىل هديها بعثت األلعاب 
األوملبيـة الحديثة، املهمة صعبـة ولكن البد 
منها من اجل بيئة رياضية نظيفة شـعارها  

سعادة الفرد وسالمة املجتمع .

بغداد/ متابعة الزوراء
البـرصة،  محافظـِة  إىل  وصـل 
امس األحـد، األمني العـام لالتحاد 
اإلماراتي لكـرة القدم، نائب رئيس 
لجنـة املسـابقاِت يف اتحـاد كأس 
الخليـج العربي لكـرة القدم محمد 
بن هـزام الظاهري، وعضوا اللجنة 
أحمد الحرمي من قطـر وخالد بن 

مقرن من السعودّية.
 كما وصل اىل البرصة أيضاً، أعضاء 
اللجنة اإلعالمّية لبطولة خليجي 25 
سـالم النقبي من اإلمارات وفيصل 
بن يوسـف الطويهر من السعودّية 

ومعاذ الخمييس من اليمن.
محافظـِة  إىل  ايضـاً  وصـل  كمـا 
البرصة وفُد االتحـاد الكويتّي لُكرِة 
القدم لُحضوِر وقائع ُقرعِة خليجي 

. 25
وتألَف الوفُد من نائِب رئيِس االتحاِد 
الكويتـّي لُكرِة القـدم أحمد عقلة، 
وُعضـو مجلـس اإلدارِة عبدالعزيز 
السـمحان، واألمـنِي العـاّم صالح 
القناعـي، وُمديِر اإلعالم والعالقاِت 
العامة سـطام السـهيل، فضالً عن 
ُمديـِر املُنتخبـات سـعود املجمـد، 
والحكـم السـابق محمـد باجيـه، 

والالعـب السـابق جمـال مبـارك، 
وُمديـِر االتحاد محمد عيل سـيف، 
وكان يف استقبال الوفد األمني العام 
لالتحاد العراقي لكرة القدم محمد 

فرحان.
وتأتـي زيـارة هـذه الوفـود التـي 
وصلـت تباعاً لحضور وقائع قرعة 
البطولة التـي تقام يوم غد الثالثاء 

يف فندِق جراند ميلينيوم البرصة.
لالتحـاِد  العـاّم  األمـنُي  وكان 
البحرينّي لُكرِة املقدم راشد الزعبي 
وُعضو لجنة املُسـابقاِت يف االتحاِد 
الخليجـّي لُكـرِة القـدم قتيبـة بن 

اللجنـة  الغيالنـي وُعضـو  سـعيد 
اإلعالمّيِة لُبطولِة خليجي 25 أحمد 
مهدي مريزا وصل إىل البرصة، وذلك 
لُحضـوِر ُقرعِة خليجـي 25 وكان 
يف اسـتقباله األمني العـام لالتحاد 
العراقي لكرة القدم محمد فرحان.

وسـبق وصـول الوفـد البحريني ، 
وصول األمـنُي العاّم التحـاِد كأس 
الخليج العربّي لكرِة القدم جاسـم 
إىل  املرافـق لـه  الرميحـي والوفـد 
مطاِر البرصة لحضوِر وقائع ُقرعة 
خليجـي 25، التـي تقـام يـوم غد 

الثالثاء.

ÚÓ„aÏÌá€a@‚bflc@ıaäÎç€a@ãƒn‰m@Új»ñ@ÚËuaÏflÎ@ıbiãËÿ€a@ÚœbÓõi@ÚÌÏßa@—ÓñÏ€a
åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@Ú»iaã€a@Ú€Ïßa@÷˝�„a@NN‚ÏÓ€a

بغداد/ ليث العتابي

تنطلـق اليـوم االثنني مباريـات الجولة 

الرابعة من الـدوري املمتاز بإقامة اربع 

مباريات أبرزها مواجهـة الكهرباء مع 

القوة الجوية ، فيما تسـتكمل املباريات 

يـوم غـٍد الثالثـاء بإجراء سـتة لقاءات 

تتصدرها مواجهة الطلبة وضيفه نفط 

ميسان

ويتصـدر الطلبـة ترتيب الفـرق برصيد 

9 نقـاط وبفـارق األهـداف عـن القوة 

الجوية الوصيف ، ويحـل الرشطة ثالثاً 

بـ 7 نقاط.

ويشـهد ملعب الكوت األوملبي احتضان 

مبـاراة  الديوانيـة والزوراء ، إذ يسـعى 

املدرب سامر سـعيد إىل مباغتة الكتيبة 

البيضـاء ونيل أول انتصار بعد سلسـلة 

مـن النتائـج املتواضعة ، فيمـا يحاول 

القويـة  العـروض  مواصلـة  الـزوراء 

واالقرتاب من مراكز الصدارة.    

ويسـتضيف ملعـب النجف الـدويل لقاء 

نفـط الوسـط وضيفـه العنيـد دهوك ، 

إذ يتطلـع األول لكـرس التعـادالت بعـد 

اإلكتفـاء بنتائـج بيضـاء يف مبارياتـه 

السـابقة دون الوصول ملرمى منافسيه 

أو السماح لهم بالتسجيل ، فيما يتطلع 

الضيوف إىل كسـب إنتصارهم الثالث يف 

املوسم الحايل.

وعىل ملعـب املدينـة الـدويل بالعاصمة 

منافسـه  النفـط  يسـتضيف  بغـداد، 

الرشطـة يف مواجهـة صعبـة ألصحاب 

األرض بعـد بدايـة متواضعـة ومحاولة 

لتصحيح املسـار، وباملقابـل يرفع أبناء 

مؤمن سـليمان شـعار الفـوز للوصول 

إلستعادة الصدارة .

ويضيف الكهرباء منافسه القوة الجوية 

عـىل ملعـب الـزوراء ، إذ يتطلـع األول 

لتعويـض الهزيمـة بالجولـة السـابقة 

أمام الطلبة ، بينما يسعى الثاني لكسب 

النقـاط الثـالث وتوسـيع الفـارق مـع 

مالحقيه.

وتتواصل لقاءات الجولة الرابعة يف اليوم 

التايل بإقامة ست مباريات، إذ يستضيف 

زاخـو ضيفه نوروز عـىل ملعب االول يف 

مواجهـة صعبة للفريقني بحكم تقارب 

اإلمكانيـات الفنيـة عـالوة عـىل إقامة 

املبـاراة بدون جماهري عقـب العقوبات 

اآلخرية ضد أصحاب األرض.

ويبحث  القاسـم إىل نيل الفـوز الثاني، 

عندما يستضيف الكرخ يف ملعب كربالء 

الدويل، وتبدو مالمح اللقاء متكافئة بني 

الطرفني.  

ويسـتضيف النجـف يف ملعبـه ضيفـه 

الصناعـة القـادم من بغـداد ، يف مباراة 

تبـدو فيـه أرجحيـة أهـل الـدار يف ظل 

تراجـع مسـتويات الضيـوف، ويحاول 

املتصـدر  الطلبة مباغتـة ضيفه العنيد  

نفط ميسان وإنتزاع نقاط الفوز الرابع 

تواليـاً عندما يسـتقبله بملعـب املدينة 

الـدويل، فيمـا يتطلع الضيـوف ملواصلة 

العـروض الكبـرية والوصـول للنقطـة 

العارشة.

نفـط  منافسـه  كربـالء  ويسـتضيف 

البـرصة عـىل ملعـب كربـالء الـدويل ، 

ويرفـع الفريقان شـعار التعويض بعد 

اإلخفاقات يف الجوالت املاضية. 

وتختتم الجولة بمواجهة اربيل والحدود 

عىل ملعب فرانسـو حريري، إذ ستكون 

املباراة األوىل للمدرب غازي فهد ، والسعي 

بقوة لتغيري حال أهل الدار ، فيما يتطلع 

عادل نعمة ملباغتة مسـتضيفه والعودة 

لبغداد بنقاط االنتصار .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل قاسـم حسـون الدراجي حل 
ضيفـا يف برنامج (الحكـم الرابـع) الذي يبث 
من عىل شاشـة قناة (العهد) الفضائية، حيث 
ناقـش الربنامـج عمل االتحـاد العراقـي لكرة 
القـدم، ومنافسـات الـدوري املمتـاز لكـرة القدم 
وموضـوع التعاقد مع املـدرب االجنبي املنتظر للمنتخـب الوطني التي 
سيخوض الشـهر املقبل ثالث مباريات ودية تحضريا لخليجي 25 التي 
سـتقام منافسـاتها مطلع العام املقبل ، فضال عن مناقشة العديد من 

املواضيع التي تهم كرة القدم املحلية.
 ****************

الزميل احمد الزبيدي املساهم يف القسم الريايض 
بجريدة (الزوراء)، احتفل بعيد ميالده قبل ايام 
قليلـة، خالص االمنيـات لزميلنـا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
لنقيب  ورد  باقة  حمودي،  رعد  العراقية،  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  بعث 
التحاد  رئيساً  إنتخابه  إعادة  ملناسبة  وذلك  الّالمي،  مؤيد  العراقيني  الصحفيني 

الصحفيني العرب للمرة الثانية عىل التوايل.
وقدم باقة الورد لّالمي مدير املكتب االعالمي يف اللجنة  األوملبية العراقية حسني 
عيل حسني يرافقه عضو املكتب الزميل رحيم الدراجي، حيث نقل حسني لالمي 

تحيات حمودي وأمنياته له بالتوفيق لخدمة الصحافة العربية والعراقية.
الصحفيني  نقيب  إنتخبت  العرب  الصحفيني  التحاد  العامة  الجمعية  وكانت 
العراقية مؤيد الّالمي رئيساً لالتحاد يف املؤتمر االنتخابي الذي عقد مساء األربعاء 

املايض يف العاصمة املرصية القاهرة.

بغداد/ متابعة الزوراء
غازي  تعيني  الريايض  أربيل  نادي  أعلن 
الحايل  باملوسم  الفريق  لقيادة  فهد 
قدم  الذي  نزار محروس  للسوري  خلفا 
استقالته مؤخرا، بعد الظهور املتواضع 
املمتاز.  الدوري  من  األوىل  الجوالت  يف 
الذين  الشباب  املدربني  من  فهد  ويعد 
سبق لهم خوض عدة محطات احرتافية 
العني.  مع  أبرزها  اإلماراتي  الدوري  يف 
وقاد فهد أيضا عىل املستوى املحيل أندية 
أن  لفهد  وسبق  البرصة.  ونفط  امليناء 

لعب مع املنتخب العراقي يف عدة بطوالت 
وامليناء  الزوراء  مع  لعب  كما  سابقة، 
باملواسم املاضية. وتم اإلعالن أيضا عن 
واملؤلف  لفهد،  املساعد  الفني  الجهاز 
جابر  ومنري  حسني  القادر  عبد  من 
سلمان  وصدام  البدنية  للقدرات  مدربا 
أربيل  أن  يذكر  املرمى.  لحراس  مدربا 
تعرض لثالث هزائم متتالية يف الجوالت 
االفتتاحية أمام كربالء والكهرباء ونفط 
خالل  للفريق  بداية  أسوأ  يف  ميسان، 

مشاركته بالدوري املمتاز.

@Üb•g@êÓˆã€@ÜäÎ@Ú”bi@s»jÌ@ÜÏº
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لشبونة/متابعة الزوراء
عـاَد الربتغايل كريسـتيانو رونالدو، نجم مانشسـرت 
يونايتد، إىل طاولـة عمالق إنجليزي خالل املريكاتو 

الشتوي املقبل.
وزعمـت العديد من التقارير أن تـود بوييل، رئيس 
تشـيليس، حـاول التعاقد مع رونالـدو يف الصيف، 
لكـن توماس توخيل املدير الفني السـابق، رفض 

الصفقة.
ووفقـا لصحيفـة ”إكسـربيس“ الربيطانية، فإن 
إدارة مانشسـرت يونايتـد تسـعى للتخلـص مـن 
رونالـدو، كما أن الالعب مسـتعد لخفض راتبه من 

أجل االنتقال إىل ناد جديد يف الشتاء.
وأشـارت الصحيفـة الربيطانية إىل أن تشـيليس ما زال 
مهتمـا بضم رونالدو، ويسـعى إلتمـام التعاقد معه يف 

املريكاتو الشتوي.
واستبعد إريك تني هاج، مدرب مانشسرت يونايتد، الدون 
من تشـكيلة الفريق ملواجهة تشيليس، ضمن منافسات 
الجولة 13 من الدوري اإلنجليزي والتي انتهت بالتعادل 

.(1-1)
يأتـي ذلك بعد أن رفض كريسـتيانو أن يلعب بديال ضد 
توتنهـام، وغادر أولـد ترافـورد مبكرا، يف املبـاراة التي 

انتهت بفوز مانشسرت يونايتد (2 - 0) .

ليفربول / متابعة الزوراء
تحدُث األملاني يورجن كلـوب، املدير الفني لفريق ليفربول، 
عـن حالـة مهاجمـه األوروجوايانـي دارويـن نونيـز قبـل 
مواجهة أياكس أمسـرتدام الهولندي يف دوري أبطال أوروبا 
املقررة منتصف األسبوع الجاري. وغاب نونيز عن املواجهة 
التي خرسها الريدز 0-1 أمام نوتنجهام فورست يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز. وقال كلوب: ”داروين سـيعود والوقت ما 
زال مبكرا عـىل املباراة“. وأضاف: ”أعتقـد أن يوما آخر من 
التعايف سيسـاعده، لكننـا لعبنا، هذا ما أعرفـه عىل األقل“.

وسـجل مهاجـم منتخب أوروجـواي هدف املبـاراة الوحيد 
لفريقه يف مواجهة وسـت هـام يوم األربعـاء املايض، بعد 
مشـاركته أمـام مانشسـرت سـيتي يف األسـبوع نفسـه 
ببطولـة الدوري، حيث فاز رفاق محمد صالح 1 - 0 عىل 
حامـل اللقـب. لكن نونيز خـرج من املباراة يف الشـوط 
الثاني بسـبب إجهاد يف أوتـار الركبة، األمر الذي منعه 
مـن التواجد مع ليفربول يف ملعب ”سـيتي جراوند“، 

مما تسـبب يف رضبة كبرية لفريقه عىل مسـتوى الخيارات 
الهجوميـة. ويمكن لليفربول أن يؤمن صعوده لدور السـتة 
عـرش بـدوري األبطـال حينما يواجـه أياكس يـوم األربعاء 
املقبـل، ويتوقع كلوب أن يشـارك الالعـب صاحب الصفقة 

القياسية يف املباراة.

مانشسرت/ متابعة الزوراء
عـن  فرنـيس  صحفـي  تقريـر  كشـف 
التشخيص املبدئي إلصابة رافائيل فاران، 

مدافع مانشسرت يونايتد.
وتعـرض فـاران إلصابـة خالل الشـوط 
الثاني مـن مباراة فريقه أمام تشـيليس 
ضمن الجولـة 13 من الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، عند محاولته قطع تمريرة بينية 
موجهة إىل مهاجم تشيليس بيري إيمرييك 
أوباميانج. وظـل فاران عىل األرض، قبل 
أن يتلقـى العـالج، ثـم نهـض وانهمرت 
دموعه، ما ينـذر بخطورة اإلصابة، التي 

تأتي قبل نحو شـهر واحـد من نهائيات 
كأس العالم التي تسـتضيفها قطر بدءا 

من 20 نوفمرب/ترشين الثاني املقبل.
ووفقا إلذاعة ”مونت كارلو“ الفرنسية، 
الركبـة،  أوتـار  فـإن إصابـة فـاران يف 
لكنـه سـيخضع لفحوصـات متعمقـة 
يف السـاعات املقبلـة لتحديد مدى شـدة 
اإلصابـة. وأشـارت إىل أن حالـة الرصاخ 
التـي ظهر عليها فـاران غـري مطمئنة، 
خصوصـا أنه تعـرض إلصابة مـن قبل 
يف الكاحـل خـالل الشـهر الحـايل ضـد 

مانشسرت سيتي.

مدريد / متابعة الزوراء
حقق ريـال مدريد فـوزاً مسـتحقاً عىل 
ضيفـه إشـبيلية 3 - 1 يف الجولة 11 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
لـوكا  الكرواتـي  مـن  كل  وسـجل 
مودريتش (5) ولوكاس فاسـكيز (79) 
فالفـريدي  فيديريكـو  واألوروغويانـي 
(81) أهـداف الفريـق امللكـي فيما كان 
هـدف الفريق األندلس الوحيد بواسـطة 

األرجنتيني إيريك الميال .(54) 
ويحافظ ريـال مدريد عىل صدارة ترتيب 

أندية الـ“ليغا“ برصيد 31 نقطة..
ويف ايطاليـا،، اقتنـص إنرت ميـالن فوزا 
دراميـا مـن مضيفـه فيورنتينـا 4 - 3، 

ضمن الجولة 11 من الدوري اإليطايل.
وأقيمـت املبـاراة عـىل ملعـب أرتيميـو 
فرانكـي، حيـث تقدم إنرت بهـدف مبكر 
بعـد مـيض دقيقتني فقـط مـن البداية 
عـن طريـق نيكولـو باريال ثـم ضاعف 
األرجنتينـي الوتـارو مارتينيـز النتيجة 

للفريق الضيف يف الدقيقة 15.
لكـن فيورنتينا حصل عـىل رضبة جزاء 
أحـرز منها آرثر كابـرال هدفا للفريق يف 

الدقيقة 33، لينتهي بعدها الشوط االول 
بتقدم إنرت بهدفني لهدف.

ويف الشوط الثاني أدرك جوناثان إيكوني 
التعـادل لفيورنتينـا يف الدقيقة 60 لكن 
إنرت ميـالن حصل هو اآلخـر عىل رضبة 
جزاء سجل منها الوتارو مارتينيز الهدف 
الثاني له والثالث لفريقه يف الدقيقة 73.

سـجل  للمبـاراة  األخـرية  الدقيقـة  ويف 

املهاجـم الرصبـي لـوكا يوفيتش هدف 
التعـادل لفيورنتينا قبل أن يخطف العب 
الوسط األرميني هنريك مخيرتيان هدف 
الفـوز القاتل إلنرت يف الدقيقة الخامسـة 

من الوقت بدل الضائع.
ورفـع إنرت ميالن رصيده إىل 21 نقطة يف 
املركز السـابع وتوقف رصيـد فيورنتينا 

عند عرش نقاط يف املركز الثالث عرش..

ويف انكلرتا،، انتهت قمة تشليس وضيفه 
مانشسـرت يونايتـد بالتعـادل اإليجابي 
(1-1)، ضمـن املرحلـة 13 مـن الدوري 
اإلنكليزي املمتاز.وسـجل هـدف البلوز، 
اإليطـايل جورجينيـو من عالمـة الجزاء 
الحمـر  للشـياطني  عـادل  فيمـا   ،87
4+90.وصار رصيد  الربازييل كاسيمريو 
تشـليس 21 نقطة، يف املركز الرابع أمام 

يونايتد الخامـس برصيد 20 نقطة..ويف 
أملانيـا،، فاز آينرتاخـت فرانكفورت عىل 
مضيفه بروسـيا مونشـنجالدباخ، (3 - 
1)، يف الجولة الـ11 من الدوري األملاني. 
وحملـت ثالثيـة الضيوف توقيع يسـري 
ليندسـرتوم (6) و(45) وإيريـك إبيمبـا 
(29)، فيمـا جاء هـدف أصحاب األرض 

عرب ماركوس تورام .(72) 

يف  التـوايل  عـىل  الثانـي  الفـوز  وبهـذا 
املسـابقة والسـادس بوجه عـام ارتفع 
رصيـد الضيـوف إىل 20 نقطـة ليزيحوا 
بروسيا دورتموند ويحتلوا املركز الرابع. 
بهـذه  فسـتفاليا“  ”أسـود  وتقهقهـر 
الصـورة إىل املركز الخامس بـ19 نقطة. 
من ناحيته أخرى، توقف رصيد أصحاب 
األرض عند 16 نقطة يف املرتبة التاسعة.. 

ويف فرنسا،، انهزم مارسيليا أمام ضيفه 
لونس صفر1- يف الجولة 12 من الدوري 
الفرنيس لكـرة القدم. وسـجل الربتغايل 
دافيـد كوسـتا هـدف املبـاراة الوحيد يف 
الدقيقـة 78. ويحتـل مارسـيليا املركـز 
الرابـع مؤقتـاً برصيـد 23 نقطـة فيما 
صعـد لونـس إىل مركز الوصافـة مؤقتاً 

برصيد 27 نقطة.

7الرياضي
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بوسطن/متابعة الزوراء
سـّجَل العـب بوسـطن سـلتيكس 
جايسـون تايتـوم 40 نقطـة ليقود 
فريقـه للفوز عىل أورالنـدو ماجيك 
126 - 120 ويحقق انتصاره الثالث 
املنطقـة  ترتيـب  ويتصـّدر  تواليـاً 
األمريكـي  الـدوري  يف  الرشقيـة 

للمحرتفني بكرة السلة.
سـفنتي  فيالدبفيـا  منـي  فيمـا 
سـيكرسز بالخسـارة الثالثة توالياً 
وهذه املرة أمام سان أنتونيو سبريز 

.114 - 105
وعـىل أرض أورالنـدو، أسـهم تألق 
تايتوم والنقـاط الـ27 التي أحرزها 
الفـوز  تحقيـق  يف  وايـت  ديريـك 
لسلتيكس الذي خاض مباراة أخرى 
تضمنت 21 تغيرياً بنقاط التقّدم مع 
عـدم قدرة أي من الفريقني الحفاظ 

عىل تقّدم بأكثر من 9 نقاط.
وسّجل ويندل كارتر، العب أورالندو 
الضخم، ليعـادل النتيجة 111-111 
بسلة سـاحقة قبل 4:23 دقائق من 

نهاية املباراة.
ثـم ارتكب كارتـر نفسـه خطأ بعد 

ذلك عـىل تايتوم الـذي أحرز رميتني 
حرّتني وأشعل املباراة ومنح بوسطن 

التقدم.
وكان تريينس روس أفضل مسـّجل 
لـدى أورالنـدو ماجيـك برصيـد 29 
نقطـة، فيما أضاف باولو بانشـريو 
23 نقطة، من دون أن يمنعا خسارة 

ثالثة توالياً لفرييقهما.
وهو عدد الخسارات نفسه لسفنتي 

سـيكرسز الذي سـقط أمام سـان 
أنتونيـو يف طريـق األخـري إىل فـوزه 

الثاني توالياً.
وسـّجل ديفـني فاسـيل 22 نقطة، 
وأضاف كيلدون جونسون 21 نقطة 
وتري جونز 17 لسان أنتونيو، بينما 
أحـرز دوغ ماكديرموت أربع رميات 
 14 إىل تسـجيل  ثالثيـة يف طريقـه 

نقطة.

ويتمّتـع هذا الثالثي الذي أحرز أكرب 
عدد من النقاط لسان أنتونيو، بخربة 
ال تتعدى ثـالث سـنوات يف الدوري، 
وقال مدربهم غريـغ بوبوفيتش إنه 

أعجب بأداء الفريق الشاب.
واعتـرب بوبوفيتـش أّن: ”ما ظهر يل 
هو أنهم جادون يف التحسن ومعرفة 

شكل الدوري“.
وصمد سـان أنتونيو أمام 40 نقطة 
من نجم فيالدلفيا الكبري الكامريوني 
جويـل إمبيد، وتمّكن مـن الحّد من 
فعاليـة جيمس هاردن الـذي أحرز 

12 نقطة فقط.
وقال مدرب سـيكرسز دوك ريفرز: 
”لسنا جاهزين بعد. برصاحة، لسنا 
كذلك. لسـنا مسـتعدين للفوز بعد. 
يمكنـك أن تشـعر بذلـك ولـذا لدينا 

الكثري من العمل للقيام به“.
وأضـاف: ”يبدو األمر كمـا لو لعبنا 
بقـوة،  األوليـني  املباراتـني  هاتـني 
ونافسـنا، ثم شـعرنا بأننا حسـناً، 
اآلن يمكننـا الفوز ببعض املباريات، 
ال يزال يتعني علينا الخروج وكسـب 

املباراة“.

@�bÓ€aÏm@s€bq@åÏ–i@ŸÓubfl@¡‘è�Ì@êÿÓn‹é

كواالملبور / متابعة الزوراء
صنـَع السـيب العمانـي التاريـخ بتتويجه بطـًال لكأس 
االتحاد اآلسـيوي عىل حساب كواالملبور سيتي املاليزي يف 
العاصمـة املاليزية كواالملبور. تغلّب السـيب العماني عىل 
كواالملبور سيتي املاليزي بثالثية نظيفة ليحرز لقب كأس 
االتحاد اآلسـيوي للمرة األوىل يف تاريخه. وهو اللقب األول 
لعمـان يف املسـابقات القاريـة. وانضم السـيب إىل الئحة 
املتوّجني التي يتصّدرها الكويـت الكويتي والقوة الجوية 
العراقـي (3 ألقـاب)، أمـام الفيصـيل األردنـي واملحـرق 
البحرينـي . (2) وتناوب عىل تسـجيل أهداف السـيب كل 
من عيل سـليمان البوسـعيدي (22) وعبـد العزيز حميد 
املقبـايل (37) ومحسـن صالـح الغسـاني.(69) وعربت 
الجماهري العمانية عن تفاعلها مـع هذا التتويج واعّدته 
ل لهـا حضوٌر بهذا  إنجـازاً للكـرة العمانية التي لم يسـجَّ

الحجم عىل مستوى القارة الصفراء.

نيون /متابعة     الزوراء:
قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“، حرمان يونيون 
برلني األملاني من جماهريه يف آخر مباراة له خارج ملعبه 
يف دور املجموعات للدوري األوروبي، بسـبب سـوء سلوك 

الجماهري يف املباراة أمام ماملو السويدي.
ولـن يتمكن النادي األملانـي من بيع تذاكـر مباراته أمام 
رويـال يونيون سـان خيلويزي البلجيكـي يوم 3 ترشين 
الثاني/نوفمـرب املقبل، بجانب تغريمه 40 آلف يورو (39 
ألًفا و450 دوالًرا) بعد استخدام جماهريه األلعاب النارية 
والتسبب يف أرضار، خالل املباراة أمام ماملو يوم 6 ترشين 

األول/أكتوبر الجاري.
كمـا ألزم ”يويفـا“ يونيون برلني بالتواصـل مع ماملو يف 
غضـون 30 يوًما للوصول إىل تسـوية عـن األرضار التي 

تسببت فيها الجماهري، مثل تحطيم املقاعد.
ومن املتوقـع أن يضطر ماملو لدفع إجمايل 74 ألًفا و750 
يورًوا بسبب شغب الجماهري واستخدام األلعاب النارية، 

بجانب أنماط أخرى من السلوك غري الالئق.
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لندن/ متابعة الزوراء
تحدث الفرنيس كليمنت لينجليت، مدافع توتنهام هوتسبري املعار 
من برشلونة عن مستقبله مع سبريز. وقال لينجليت، يف ترصيحات 
أبرزهـا فابريزيـو رومانـو، خبري انتقـاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبا، عىل حسـابه بموقع التواصـل االجتماعي تويرت: ”ال يوجد 
خيار رشاء يف عقد إعارتي إىل توتنهام هوتسـبري، لكننا يف أكتوبر/ 
ترشين األول الجاري. علينـا أن ننتظر“. وأضاف: ”يجب أن أكون 
جيًدا يف امللعب وأساعد الفريق. ربما إذا كان كل يشء عىل ما يرام، 
سـنتحدث عن مسـتقبيل!“. وتنتهـي إعارة لينجليـت إىل توتنهام 
هوتسـبري بختام املوسـم الجاري. وشـارك املدافـع الفرنيس يف 7 
مباريات حتى اآلن مع الفريـق اللندني يف مختلف البطوالت، لكنه 
لم يحرز أو يصنع أي هدف. يذكر أن لينجليت انضم إىل برشـلونة 
يف 2018 قادًما من إشـبيلية، وخاض مـع الفريق الكتالوني 159 
مباراة يف جميع املسـابقات، وتوج معه بلقب الدوري اإلسباني يف 

موسمه األول، وكأس ملك إسبانيا يف عام 2021.

çÓ‹≠g@÷˝‡«@Ú€Îb†@Û‹«@Îá€b„Îä

çÓ„Ï„@ÒÜÏ«@Êdìi@Èmb»”Ïm@Â«@—ìÿÌ@lÏ‹◊

Êaäbœ@Úibñ�@Ôˆájæa@òÓÉìn€a@Â«@—ìÿ€a

No: 7821   Mon    24     Oct    2022العدد:   7821    االثنين   24    تشرين االول    2022

تورينو / متابعة الزوراء
أعلـَن نـادي يوفنتوس، عـن إصابة أحد نجومـه وغيابه عن 
املشاركة مع الفريق ملدة أسبوعني عىل األقل. وذكر يوفنتوس 
يف بيان عرب موقعه الرسمي أن نجم وسط الفريق، األرجنتيني 

لياندرو باريديس، شـعر ببعض اآلالم بعـد مباراة إمبويل التي 
أقيمـت يوم الجمعة املايض وانتهت بفوز يويف بنتيجة .(4 - 0) 

وأضاف أن نجم راقيص التانجو يعاني من إجهاد يف الفخذ سيغيب 
عـىل إثره نحـو 15 يوما عىل األقل، ليثري الشـكوك حول وجوده مع 

منتخـب بـالده يف كأس العالـم 2022 التي سـتنطلق يف قطر يوم 20 
نوفمرب/ ترشين الثاني القادم. ومع ذلك، لفتت شبكة ”سكاي سبورت 

إيطاليـا“، إىل أن اإلصابة التـي يعاني منها باريديس ليسـت خطرية، 
موضحة أنه سـيغيب بشـكل مؤكد عن مواجهات بنفيكا وليتيش، 

يف دوري األبطال والدوري اإليطايل عىل الرتتيب، يف حني تحوم 
الشكوك حول لحاقه بمواجهة إنرت املحدد موعدها يوم 

6 نوفمرب. ومن جهة أخرى، أشار النادي يف بيانه 
إىل أن الجناح اإليطايل فيديريكو كييزا، اقرتب 

من العودة للمشاركة يف مباريات الفريق، 
بعـد غيابـه خـالل األشـهر املاضيـة 

أن  يوفنتـوس  وأوضـح  لإلصابـة. 
”كييزا لعـب 45 دقيقة يف مباراة 

ودية بملعب التدريبات، ملعرفة 
للعـودة  جاهزيتـه  مـدى 

املباريـات  يف  واملشـاركة 
الرسمية القادمة“.



عمان/متابعة الزوراء:
 رفض وزير اإلعالم األردني فيصل الشبول 
طلب السفري الهولندي لدى اململكة هاري 
فريفـاي ترخيـص إذاعة تهتم بشـؤون 
الالجئني لشخص أجنبي، معتربا الترصف 

”تدخال يف شؤون البالد الداخلية“.
وكشـف السـفري الهولنـدي يف عمـان يف 
تغريـدة عن لقائه بوزيـر اإلعالم األردني 
وقال ”لقد كانت فرصة ملناقشـة قضايا 
تحظـى باهتمـام مشـرتك، بمـا يف ذلـك 
املشـهد اإلعالمـي يف األردن، وقـد عـربت 
له عـن القلق بسـبب تراجـع األردن من 
حيـث حريـة التعبري، بحسـب التصنيف 

العاملي“.
وأثـارت التغريـدة غضبا أردنيا واسـعا، 
وشـؤون  الخارجيـة  وزارة  فأصـدرت 
املغرتبـني األردنيـة بيانـا تعـرب فيـه عن 
رفضهـا تدخل السـفري الهولندي لتمرير 
معاملـة حكوميـة لفتـح قنـاة إذاعية، 

وانتقاده حرية التعبري يف األردن.
وجـاء يف البيـان ”تؤكـد وزارة الخارجية 
وشؤون املغرتبني رفضها الترصيح الذي 
صـدر عـن السـفري الهولنـدي يف عّمان، 
واستغرابها تدخله يف معاملة يتم التعامل 
معها وفق القوانني واألنظمة وبشـفافية 
مطلقـة، ومن غري املفهوم تدخل سـفري 

يمثل دولة صديقة يف قضية كهذه“.
وتابعـت ”يتـم التعامـل معهـا (تصديق 
واألنظمـة  القوانـني  وفـق  اإلذاعـات) 
وبشـفافية مطلقـة، ومن غـري املفهوم 

تدخل سفري يمثل دولة صديقة يف قضية 
تحكمها القوانني واألنظمة“.

وال يوجد مانع قانوني من ترخيص إذاعة 
املرئـي  أن قانـون  إذ  األردن،  أجنبيـة يف 
واملسـموع يشـجع االسـتثمار األجنبـي 

يف املحطـات اإلذاعيـة والتلفزيونية، لكّن 
مراقبـني أشـاروا إىل حساسـية موضوع 
الالجئـني بالنسـبة إىل الحكومة األردنية، 
إذ يعانـون من أوضاع صعبة يف املخيمات 
وال يفضـل األردن أن تنتقل أخبارهم عرب 

وسـائل إعالم أجنبية ال تراعـي املصالح 
األردنية يف هذا الشأن.

يف املقابـل يـرى آخـرون أن األردن يميل 
بوسـائل  الداخليـة  األخبـار  حـرص  إىل 
اإلعالم املحليـة التي تعاني من تدني ثقة 

الجمهـور بها، وهو ما تظهـره التقارير 
املحليـة الصـادرة عـن منظمـات معنية 

بحرية التعبري، بصورة منتظمة.
ويشـري محللـون إىل أن السـيطرة عـىل 
اإلعالم املحـيل وحرمانه مـن املعلومات، 
دفَع الناس نحـو املنصات األجنبية أو إىل 
التكهنات واالستنتاجات، فالخيار الوحيد 
املتـاح رسـميا للصحافـة يف األردن هـو 

الرواية الرسمية. 
وكتب مغرد عىل صفحته:

الخارجيـة  وزارة  موقـف  إصـدار  بعـد 
األردنيـة يجـب عـىل هولندا سـحب هذا 
السـفري من األرايض األردنية واسـتبداله 
للحفاظ عـىل عالقة الدولتـني… التدخل 
يف شؤون دولة مستقلة هو رضب لكافة 
القوانني الدولية املتعارف عليها وال يجب 

أن يقف الترصف عند هذا الحد.
وكتب اخر:

جـاء يف مـؤرش الحريـة الصحفيـة لعام 
منظمـة  تنـرشه  تقريـر  وهـو   ٢٠٢٢
مراسـلون بال حدود أن حريـة الصحافة 
يف هولنـدا تراجعـت من املركز السـادس 
إىل املركـز ٢٨ وهـذا يعنـي أنهـا هبطت 
٢٢ مركـزا ويعد هذا مـؤرشا خطريا عىل 
الحرية يف هولنـدا! فعال يحكى أن غرباال 

انتقد إبرة ألن بها ثقبا.
والالفـت أن ترخيص اإلذاعـة التي تدخل 
بهـا السـفري الهولنـدي يعـود إىل توقيع 
اتفاقيـة بـني شـبكة اإلعـالم املجتمعي 
ومؤسسـة هولنديـة لتأسـيس ”إذاعـة 

محليـة غـري سياسـية تقـدم خدمـات 
توعويـة لالجئـني“ السـوريني يف مدينـة 
املفرق شمايل العاصمة عمان، وفقا لبيان 

أصدرته الشبكة الخميس املايض.
وذكر البيان أن الجهات الرسـمية رحبت 
بالفكـرة يف حينهـا. وأشـار إىل أنـه بعد 
ذلك وصلتهـم إجابة ”بأن طلـب اإلذاعة 
مرفوض“، وتم إعالم املؤسسة الهولندية 
للمـرشوع، وهـي مـن قامـت  املمولـة 
بالتواصل مع السفري الهولندي يف عمان، 

والذي اسـتفرس عن مصري املرشوع.
ويعيش يف األردن ٧٥٠ ألف الجئ، مدرجني 
يف سجالت املفوضية، من نحو ٥٢ جنسية، 
غالبيتهـم سـوريون. وتؤكـد الحكومـة 
وجود ١٫٣ مليون سـوري، قرابة نصفهم 
دخلوا قبل بدء احداث سوريا عام ٢٠١١، 
بحكم النسـب واملصاهرة واملتاجرة. كما 
يوجد يف األردن ٦٦ ألف الجئ عراقي، و١٤ 
ألف يمني، و٦ آالف سـوداني، إضافة إىل 

بضعة آالف من جنسيات أخرى.
وال توجد تغطية إعالمية واسـعة لقضايا 
الالجئـني إال ضمن حدود املسـموح به يف 
وسـائل اإلعالم األردنية، وبعض التقارير 
املحدودة يف وسائل اإلعالم األجنبية. وتقول 
منظمات معنية بحرية التعبري إن األردن 
يسجل تراجعا يف الحريات، ففي ديسمرب 
٢٠٢١ خفض ”مرصد سيفيكوس“، وهو 
منظمة تجمع البيانات عن وضع املجتمع 
املدني يف ١٩٧ دولة، تصنيف الحيز املدني 

األردني من ”معوق“ إىل ”قمعي“.
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أنقرة/متابعة الزوراء:
 مـن غري املرجح أن تمتثـل رشكات مواقع التواصل االجتماعي 
امتثاال كامال لقانون تركي جديد يطالبها بأن تزيل كافة أشكال 
املحتوى الذي وصفته بـ”التضلييل“ والذي ُينرش عىل منصاتها، 
وأن تقوم بتقديم بيانات املستخدمني إىل السلطات، ويف حال لم 
تستجب تلك املنصات لطلب الحكومة الرتكية، فستكون عرضة 

للتعطيل قبل انتخابات العام املقبل.
وتطالـب الحكومـة الرتكية منصـات فيسـبوك وتويرت وغوغل 
يتعـارض مـع  لقانـون جديـد  الكامـل  باالنصيـاع  وغريهـا 
خصوصيـة البيانات بحلول أبريل املقبـل، وإال واجهت احتمال 
حجـب اإلعالنات عنها وتقليص عرض النطاق الرتددي الخاص 
بهـا، األمر الـذي سـيمثل معضلة للـرشكات قبـل االنتخابات 
التي سـتجرى يف يونيو. ويقول محللون واستشـاريون إن تلك 
الـرشكات تحافظ عىل معايـري عاملية للخصوصيـة، ومن غري 
املرجـح أن تنتهكهـا يف تركيا ألن ذلـك يمكن أن يمّثل سـوابق 
خطرية تسـتغلها الدول األخرى التي تتوق إىل فرض سـيطرتها 
عىل منصات التواصل االجتماعي. ويقول سـنان أولغن الرشيك 
املؤسـس يف مؤسسـة ”إسـطنبول إيكونوميكـس“ التي تقدم 
استشارات خاصة بالشؤون التنظيمية والقانونية إنه ”من غري 
املرجـح أن تنصاع بعض هذه الرشكات للقانون“. ويبنّي أولغن 
أن مثل هذا املوقف سـيكون ناتجا ”عن املتطلبات الباهظة وما 
سـتعنيه بالنسـبة إىل معايريها املتعلقة بخصوصيـة البيانات 
والرسية، وأيضا خشـية إيجاد سـابقة يمكن اسـتخدامها من 

قبل السلطات القضائية األخرى“.
وبموجـب القانـون الجديـد، الذي بـدأ رسيانه هذا األسـبوع، 
سـتلتزم الرشكات بتقديم معلومات املستخدمني للسلطات إذا 
نرشوا محتوى يعاقب عليه القانون، ومن بينها نرش معلومات 

مضللة، وفقاً لجوناثان سبايرس وجان سيزر من رويرتز.
كما أن رشكات وسـائل التواصـل االجتماعي مطالبة بأن تعني 
ممثلني لها يف تركيا. وتواجه الرشكات خطر فقدان ما يصل إىل 
90 يف املئـة من النطاق الرتددي الخاص بها عىل الفور بناء عىل 
أمر قضائـي إذا لم يقدم ممثلوها يف تركيـا املعلومات املطلوبة 

إىل السلطات.
ويشـتكي منتقـدو القانـون مـن أنه يمكـن أن يشـّدد قبضة 
الحكومـة عىل وسـائل التواصـل االجتماعي، إحـدى الحصون 
الباقيـة لحرية الرأي واملعارضة يف تركيـا يف عهد الرئيس رجب 

طيب أردوغان واملستمر منذ 20 عاما.
وأيد حـزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وحلفائه القوميني 
القانـون، ووصفتـه املعارضة بأنه ”قانون رقابـة“ وقالت إنه 
يمكـن أن يؤثر عـىل االنتخابات الربملانية والرئاسـية املقررة يف 
يوليو القادم، والتي تشـري اسـتطالعات الـرأي إىل أن أردوغان 

يمكن أن يخرسهما.
وقوبـل القانون باالنتقاد أساسـا ألنه يفرض عقوبة السـجن 
عىل مسـتخدمي مواقع التواصل االجتماعي والصحفيني الذين 
ينرشون ”معلومات مضللة“ لكنه يعتمد يف األساس عىل ترشيع 
فرضتـه تركيا عىل رشكات وسـائل التواصل االجتماعي يف عام 

2020، وإن كان القانون الجديد يفرض إجراءات أشد كثريا.
فعىل سـبيل املثال ستتحمل الرشكات ”املسؤولية املبارشة“ عن 
املحتـوى ”غري القانوني“ واملنشـورات إذا لـم تزلها يف غضون 

أربع ساعات من طلب السلطات.
مواقع التواصـل االجتماعي تخضع بالفعـل ملراقبة صارمة يف 
تركيا. ويف كثري من األحيان يحال أشـخاص إىل املحاكمة بسبب 
منشـورات مثل تلك التـي تنتقد التوغالت الرتكية يف سـوريا أو 

تعّدها السلطات مهينة للرئيس.
ويف اآلونة األخرية كشـف تحقيق نرشتـه رويرتز كيف أصبحت 
عناوين األخبار يف وسـائل اإلعالم التقليدية تخضع يف تركيا إىل 
تسلسـل قيادي صارم لنيـل موافقة الدولة عـىل نرشها، وذلك 
نتيجة الضغوط التي تمارسـها عليها السلطات بجانب الرقابة 

الذاتية للقائمني عليها.
ويقـول يمـن أكدينيـز خبـري الحقـوق اإللكرتونية واألسـتاذ 
التواصـل  يف جامعـة إسـطنبول بيلجـي إن رشكات وسـائل 

االجتماعـي تمكنـت حتى اآلن من االمتثـال لقانون عام 2020 
من خالل إقامة كيانات صغرية يف تركيا يمكن سحبها بسهولة 
إذا تعرضـت لضغوط. ويضيف أكدينيـز أن هذه القوانني كانت 
تشـكل ”تحّوال ناعما“ لكن الحكومة جعلتها اآلن أكثر خطورة 

من خالل القانون الجديد.
وإذا مـا قبلـت الرشكات كل هذه القوانني فسـتصبح جزءا من 
سـلطات إنفاذ القانـون، ألن من املنتظر منك أن تسـاعد يف كل 
يشء، كما يرى أكدينيز الذي يختم قائالً ”أعتقد أن القانون مّثل 
قائمـة أمنيات. إنهـم يضعون فيه أي يشء يـرد عىل أذهانهم، 
وهنـاك محاولة لتنظيم منصات وسـائل التواصـل االجتماعي 
بمـا يجعـل القانون النمـوذج األمثـل لألنظمة االسـتبدادية“.

ويمكـن أن تتعرض الـرشكات لغرامات تصـل إىل 3 يف املئة من 
عوائدهـا العاملية إذا لم تلتزم بالقانـون، وكذلك منع اإلعالنات 
عنهـا. ويوضح أكدينيز أنـه من املحتمل أال تفرض السـلطات 
عقوبات، مثـل التقليص الفوري لنطـاق تردداتها، لكن ُيتوقع 
أن تبدأ بخطوات أصغر عرب الغرامات، لتبقى إمكانية اللجوء إىل 

اإلجراءات األشد مع ذلك سيفا مسلطا عىل رقبة الرشكات.
ورفضت تويرت التعليق عىل كيفية تعاملها مع القانون الجديد. 
ولم ترد ”ميتا“ مالكة فيسـبوك و“ألفابت“ مالكة غوغل وتيك 

توك عىل طلبات للتعليق.
وقالت سـيزين يشيل مديرة السياسة العامة لـ“ميتا“ يف تركيا 
وأذربيجان أمام لجنة برملانية يف يونيو املايض إن هناك غموضا 

يكتنف الكيفية التي سيطبق بها القانونان.
بينمـا قالت بيلني كـوزي كارامان مديرة غوغـل للعالقات مع 
الحكومة والسياسـات العامة يف تركيا أمـام اللجنة إن الرشكة 

بذلت ”أقىص جهدها“ لاللتزام بقانون 2020.
وأضافت طبقا للوارد يف مضبطة االجتماع ”لسـوء الحظ، هذه 
الجهـود التـي بذلناها بأقىص مـا لدينا قبل عـام ونصف العام 
أو عامـني سـتذهب سـدى بالكامـل تقريبا، ويف ظـل مرشوع 
القانـون. نحـن يف غوغـل نرى هـذا باعتباره تطـورا محزنا يف 

حقيقة األمر“.
وسـيكون مطلوبـا مـن الـرشكات التـي تقـدم خدماتها عرب 
اإلنرتنت مثل تطبيق الرتاسل واتساب اململوك لـ“ميتا“ وواسع 
االنتشـار يف تركيا تأسـيس رشكات محلية. وسـيضع القانون 
الجديد هذه الخدمات تحت مظلة هيئة تقنيات االتصاالت التي 

يمكنها حجب هذه الخدمات إذا عملت دون ترخيص. 

باريس/ا.ف.ب:
عاد التحليل النفيس إىل الواجهة يف فرنسا التي كانت له فيها طويالً مكانة كبرية، إذ أحيته 

وسيلتان إعالميتان من خالل صيغة تفاعلية.
وال شـك يف أن املحللني النفسيني يف فرنسا ما عادوا يحظون بالحضور الفكري واإلعالمي 
الكبري الذي كان لهم يف سـتينيات القرن الفائت وسـبعينياته، عندما حّدثت أسماء بارزة 

من أمثال جاك الكان وفرنسواز دولتو، النظريات املوروثة من سيغموند فرويد.
 En) “إال أّن مكانتهم ال تزال قائمة، وهو ما يبّينه، بعد النجاح الكبري ملسلسل ”أن تريابي
Therapie) التلفزيوني الذي عرضته القناة الفرنسـية األملانيـة ”أرتيه“، االهتمام الكبري 
الذي أعطته وسيلتان إعالميتان بارزتان هما صحيفة ”لوموند“ اليومية، وإذاعة ”فرانس 

إنرت“ خالل املوسم الراهن للمحللني النفسيني كلود أملوس وخوان ــ دافيد ناسيو.
ومـن بني املواضيـع التي تناولها برنامج ”النكوسـيانس“ (الالوعـي) املُخصص للتحليل 
النفيس والذي تبثه إذاعـة ”فرانس إنرت“، طريقة التفكري لدى املراهقني، والكآبة، وحلقة 

بعنوان ”ّرس دولتو“.
ويتـوىل تقديـم الحلقات التـي تمتد كّل منها سـاعة، املحلـل النفيس الفرنـيس من أصل 

أرجنتيني خوان-دافيد نازيو (80 عاماً)، وهو تلميذ فرنسواز دولتو وجاك الكان.
مـا يمّيـز هذا الربنامج هـو اعتماده صيغة ”املدونـة الصوتية التفاعليـة“ التي ترمي إىل 
عـرض موضوعـات الحلقات املقبلة عرب اإلنرتنت بصيغة تدوينـات صوتية قبل موعد بث 
الحلقات بأسـابيع، لكي يتفاعل املسـتمعون معها أو يطرحوا أسئلتهم املتعلقة بالحاالت 

التي يتطرق لها الطبيب.
ـ دافيد نازيو لوكالة فرانس برس رغبته يف ”حض املستمعني عىل التفكري،  وأوضح خوانـ 
وتحديـداً التفكري يف الذات“، من خالل ”تناول املشـاعر اإلنسـانية“ عـرب التطرق لحاالت 

مرىض سابقني ال ُتذَكر هوياتهم.
وقـال الطبيب واملعالـج النفيس برنار غرانجيه إّن الربنامج ”يمثل أحد أشـكال العودة إىل 

النفس وهو صيغة مبّسطة“.
وأشـارت معّدة الربنامـج واملديرة الجديـدة إلذاعة ”فرانـس إنرت“ الفيلسـوفة أديل فان 
ريت، يف ترصيح أدلت به أخرياً، إىل أّن هذا الربنامج يأتي ”اسـتجابة لطلب“ لوحظ يف هذا 

الخصوص.
وأضافت أّن ”النجاح املذهل“ يف فرنسا لربنامج ”أن تريابي“ أظهر أّن فرتة الجائحة أبرزت 
لدى املجتمع الذي يعاني ”هشاشة يصعب وصفها“، وجود رغبة وحاجة إلعادة النظر يف 

الجوانب الحساسة من الروح“.
وأكـدت أديل فان ريت يف حديـث إىل ”راديو فرانس“ أّن ”العلم ليـس معياراً لتقييم جودة 
موضوع ما عندما ال يكون األخري يف ذاته علمياً“، مشرية إىل أّن التحليل النفيس ُعرف منذ 

وجوده بعدم التزامه بالقواعد السائدة.
كذلك، خصصت صحيفة ”لوموند“ زاوية بعنوان ”لو ديفان دو موند“ ُتنَرش كل أسبوعني، 
وتجيب فيها املحللة النفسـية كلود أملوس عن أسئلة القراء، موضحة ”كيفية تأثري وضع 

العالم عىل حياتنا الشخصية“، ومعطية ”نصائح لتحسني طرق العيش“.
وقالت املسؤولة عن امللحق األسبوعي ”ليبوك“ كالرا جورج لوكالة فرانس برس: ”أردنا أن 
يجري االسـتماع لألشـخاص بعيداً عن الصيغة +الحلولية+ الصيغة التي تطرح املوضوع 

كمشكلة وتقدم حلوالً له“.
وتلقـت أول زاويـة نرشتهـا الصحيفـة ”عـدداً كبـرياً جـداً من الـردود“ بلـغ نحو 300 

استجابة.
وفيما يصعب إيجاد بلد آخر تلقى فيه نظريات التحليل النفيس صدى مماثالً، يربز استثناء 

يتمثل يف األرجنتني التي تضم حتى اليوم عدداً كبرياً من املحللني النفسيني.
وأشـارت املؤرخة أنيـك أوهايون لوكالة فرانس بـرس إىل أّن ”املرحلـة املمتدة بني 1950 
و1980 شـّكلت فرتة مهمة لهذا املجال“ يف فرنسـا. إذ تميزت هذه السنوات بدور مزدوج 
للتحليـل النفـيس: فاحتـل مكانة أساسـية يف تدريب األطباء النفسـيني، وشـكل مرجعاً 

للشخصيات الفكرية.
ورغم ذلك، لم يكن واضحاً أّن فرنسـا سـتصبح بلداً بارزاً يف مجـال التحليل النفيس الذي 

انطلق يف فيينا مع سيغموند فرويد، وتوسع إىل برلني، ثم إىل العالم الناطق باإلنكليزية.
ومـع نهاية الحرب العاملية الثانية ثم يف خمسـينيات القرن الفائـت، تالىش تأثري التحليل 

النفيس يف هذه الدول، وتحديداً يف الواليات املتحدة.
وتحـول االهتمـام بهـذا الشـأن إىل فرنسـا، حيث شـهد وقعاً غري مسـبوق، مـع ظهور 

شخصيتني بارزتني تولتا قيادة هذا العلم هما جاك الكان وفرنسواز دولتو.

القاهرة/متابعة الزوراء:
بـارشت نيابـة اسـتئناف القاهرة، 
امـس األحـد، التحقيق مـع الكاتب 
الصحفـي وعضـو مجلـس نقابـة 
الصحفيـني محمود كامـل، يف البالغ 
املقـدم ضـده مـن رئيـس تحريـر 
صحيفـة األهـرام، يف القضية رقم 7 
لسـنة 2022 حـرصي تحقيق نيابة 
اسـتئناف القاهرة، بشـأن ما كتبه 
كامل عن واقعة انتحار الصحفي يف 

الجريدة عماد الفقي.
وأقدم الفقـي، وفقـاً لرواية زمالئه 
وأصدقائه، عـىل االنتحار من رشفة 
مكتبه يف صحيفـة األهرام العريقة، 
بعد أزمات مالية مرتاكمة، واضطهاد 
تعـرض له داخـل مؤسسـته، بينما 
نفـى مسـؤولون يف ”األهـرام“ هذه 

الرواية. 
وكان كامـل قد أعلن يف وقت سـابق 
اسـتدعاء نيابـة اسـتئناف القاهرة 
له، للمثـول للتحقيق أمامها بمكتب 
النائـب العـام يف التجمـع الخامس 
صبـاح األحـد. وقـال: ”لقـد كنـت 
لرحيـل  األول  اليـوم  حريصـا منـذ 
الزميـل العزيز عماد الفقي عىل نقل 
الواقعة إىل بيت الصحفيني، وتقدمت 

بنفيس لنقيـب الصحفيني ومجلس 
النقابة بطلب رسـمي لتشكيل لجنة 
تحقيـق نقابيـة مسـتقلة للتحقيق 
يف كل مـا دار حـول مالبسـات وفاة 
الزميـل الراحـل، باإلضافـة لطلـب 
عقد اجتمـاع مجلس طـارئ لبحث 
عرشات الطلبـات املقدمة من زمالء 
يف مؤسسـات مختلفة ضد رؤسـاء 
التحرير ورؤسائهم يف العمل، عل أن 
تكون رسـالة الزميل الراحل قد أتت 
باإليجـاب عىل وضع باقـي الزمالء، 

الذين يعانون يف أماكن عملهم“.
وأضـاف كامـل: ”مجلـس النقابة، 
نقيبـاً ومجلسـاً، رفضـوا مناقشـة 

األمـر داخل بيـت الصحفيـني، كما 
رفض النقيب طلبي الذي تقدمت به 
شفاهيا بسماع شهادة أرسة الزميل 
الراحـل وعدد من الزمـالء يف جريدة 
األهـرام داخل النقابة، مـع العلم أن 
أرسة الزميـل عماد الفقي لم تتمكن 
حتى هذه اللحظة من الحصول عىل 
نسـخة من تحقيقات النيابة العامة 
يف واقعـة وفاته، رغم مرور شـهور 
عديـدة عىل انتهـاء التحقيقات التي 

أجرتها النيابة“.
وقبل مثول كامل للتحقيق، تضامن 
معه عدد مـن الحقوقيـني والكتاب 
الصحفيـني، حيـث مـن املقـرر أن 

يحـرض معـه إىل جلسـة التحقيـق 
محامـو املركـز املـرصي للحقـوق 
االقتصاديـة واالجتماعية، كممثلني 
قانونيـني لـه. كمـا أعلـن الكاتـب 
الصحفـي خالـد البلـيش تضامنـه 
الكامل معه، ضد ما وصفه بـ“بؤس 

األداء النقابي“.
ونـرش البلـيش بيـان التضامـن مع 
كامـل، وهـو البيـان الـذي انتـرش 
بشكل واسـع يف األوساط الصحفية 
والحقوقيـة وتحـول لحملة تضامن 
”اليـوم  البلـيش:  وقـال  واسـعة. 
التحقيـق مع الزميـل محمود كامل 
أمـام النيابـة يف القضيـة املرفوعـة 
ضده من األسـتاذ عالء ثابت، رئيس 
تحريـر ”األهـرام“، بسـبب موقـف 
نقابـي بعـد انتحـار الزميـل عمـاد 
الفقـي من مبنى ”األهرام“ يف واقعة 
موجعـة وصادمـة، قـال البعض إن 
سـببها اضطهـاد تعرض لـه داخل 
مؤسسته، بينما نفت إدارة مؤسسة 

األهرام ذلك تماًما“.
 واعـّد البلـيش أن ”وصـول قضيـة 
محمود كامـل إىل النيابـة هو تعبري 
عن مدى بؤس الواقع النقابي، وهو 
أن النقابة ومجلسـها، وهـوان أداء 

أعضائـه، للحد الذي لم ُيسـمع فيه 
ملؤسسة النقابة صوت أو أي محاولة 
يف  الحقيقـة  واسـتجالء  للتدخـل 
شـكاوى وصلت من الزميلني، داخل 
مبنـى النقابـة، رغـم أن الشـاكيني 
رئيس تحرير أكرب مؤسسة صحفية 
يف مـرص، وعضـو بمجلـس النقابة 
حاصل عـىل أعىل أصـوات الجمعية 
العموميـة. وتابـع البلـيش: ”وأمام 
هـوان النقابة حتى عىل مجلسـها؛ 
حـاول البعض مـرة نقـل التحقيق 
عضـو  ملعاقبـة  األخبـار  ملؤسسـة 
مجلـس عـىل موقفه النقابـي وأداء 
دوره ــ الذي يحق للجميع أن يتفق 
أو يختلـف معـه يف طريقة أدائه هذا 
الـدور لكن يف إطـار القيـم النقابية 
ــ وهي واقعة كانت تشـكل سابقة 
لوال أن تم الرتاجع عنها بعد ضغوط 
من الجمعيـة العمومية، ورغم ذلك، 
لـم تتحـرك النقابة بعدهـا للتعامل 
مع أصل القضية أو حتى الشـكاوى 
البلـيش:  وأضـاف  لهـا“.  الـواردة 
”الحقيقة أن ترك قضية بهذا الحجم 
دون أي تحرك نقابي جاد، هو وضع 
كاشـف عن البؤس الحـايل، النقابي 

والصحفي“.
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الواقعيـة السـحرية: نظـرة يف كتاب 
الواقعیة السـحریة يف الروایة العربیة 

للدكتور حامد أبو أحمد.
السـحرية  الواقعيـة  نفهـم  1.هـل 
بشكل صحيح إىل اآلن؟ ترى أي مكان 

انطلقت منه؟
والعالـم  مـرص  يف  الكثـريون  يظـن 
العربي أن الواقعية السحرية يف األدب 
ليست أكثر من الدخول يف عالم الجن 
والعفاريـت ومـا نسـميه بالجانـب 
العجائبـي يف حيـاة اإلنسـان. لكنها 
أعمق من ذلك بكثري، فبعضها يتعلق 
برتاثنـا القصـيص وروايـة األخبـار 
التاريخيـة.  والحكايـات والكتابـات 
وخري ما يمثل الواقعية السـحرية يف 
تراثنـا العربـي ”ألف ليلـة وليلة“. إذ 
انتـرشت الواقعية السـحرية بشـكل 
عاملـي يف النصـف الثاني مـن القرن 

العرشين.
تقـوم الواقعية السـحرية عىل ثالثة 
جوانب: أوال: الجانب العجائبي: والذي 
يتمثل يف ”ألـف ليلة وليلة“ وحواديت 
الجـدات. ثانيا: الجانب األسـطوري: 
كما يقول خورخي لويس بورخيس: 
”إن األسـطورة تقـع يف بدايـة األدب 
ويف منتهاه“. ثالثا: الجانب الرسيايل: 
وهو االتجاه الحديث الذي ظهر األدب 
املعـارص. أي أن الواقعية السـحرية 
بذلك ليست فقط يف الجانب العجائبي 
والسـحر والتعاويذ والعفاريت لكنها 
تجمع بـني الثالثة جوانب السـابقة، 
كألـف  العجائبـي  القديـم  بـني  أي: 
ليلـة وليلـة وحكايات الجـدات مثال 
واألخبـار، وبني الحداثة وتطور العلم 

وتيار الوعي وهـو الرسيالية التي ما 
كانت لتنشـأ لـوال تطـور األبحاث يف 
علـم النفـس واهتمامهـا بالجوانب 
الباطنيـة لإلنسـان وانعكاسـها عىل 
الواقـع اليومـي، كذلـك تطـور وعي 
اإلنسان واتجاهه نحو العوالم الخفية 
يف حياته وتأثريها عىل وجوده ورؤيته 
للعالم والكون. فالواقعية السـحرية 

إذن هي كل هذا.
نشـأت حركة الواقعية السـحرية يف 
أمريـكا الالتينية ثم تأثـر العالم كله 
بها بعد ذلـك، إال أن لها جذور عربية 
تأثـر بها كتـاب أمريـكا الالتينية، إذ 
اعرتفـوا بتأثرهـم بألف ليلـة وليلة: 
حيـث قالـوا: إن حواديـت الجـدات 
بها أشـياء خياليـة وغريبة وبعضها 
مأخـوذ من ألـف ليلة وليلـة ويقول 
جارثيـا ماركيـز: أن أول كتاب عرفه 
وهو يف السـابعة من عمره هو كتاب 
ألـف ليلة وليلة، ويقـول آخر: أن ألف 

ليلـة وليلة من سـتة أو عـرشة كتب 
يحملهـا معه يف أسـفاره، ومنهم من 
ترجمهـا أو اسـتلهمها يف كتاباته أو 
نقـده. فالليايل العربية جزء يف تكوين 
الواقعية السـحرية لكنها ليسـت كل 

الواقعية السحرية.
ظهرت الواقعية السـحرية يف أمريكا 
مواكبـة  أوال:  لسـببني:  الجنوبيـة 
التطور يف قارات العالم خاصة أوربا، 
وهذا السبب لن نتوقف عنده ألن هذا 
سـبب طبيعي ُجبلت عليه اإلنسانية. 
ثانيا: األوضاع الحياتية يف هذه القارة 
والتـي كانت مشـجعة لظهـور هذا 
االتجـاه. حيث عاشـت هـذه القارة 
أوضاعا صعبة وقاسية للغاية -حتى 
اآلن-. فقد انطوى الواقع عىل غرائب 
وتناقضات وأشـياء مثرية للدهشة ال 
يتطلب أكثر من نقلها إىل الورق، فهذا 
الواقع أكثـر قدرة عىل اإلثارة وأفضل 
بكثري من مخيلـة الكاتب ألن الكاتب 

مهمـا تخيـل لـن يسـتطيع صياغة 
عالم كهذا العالـم الواقعي. وغاية ما 
يفعله الكاتب أن يكون بناؤه للرواية 
محكما وأن يقـدم رواية حديثة فيها 
عمـق وبسـاطة ويف هـذه الحالة لن 

يكون هذا الواقع إال واقعا سحريا.
عانـت أمريـكا الالتينية مـن الحكام 
الديكتاتوريـني الذين لعبوا دورا كبريا 
يف صياغـة هذا الواقـع الغريب. حتى 
أن هـؤالء الحـكام تحولوا ألسـاطري 
عندمـا ملـا يصـدق النـاس الخالص 
منهم لقوتهم وبطشهم واستبدادهم. 
وتعرضت القارة لكل صنوف البشاعة 
والقسـوة واالسـتغالل من املستعمر 
األوربـي، مـن إبادة جماعيـة للهنود 
الحمـر السـكان األصليـني للقـارة، 
والسـلب والنهـب، واتخاذها مصدرا 
للمـواد األولية. ثم عانـت هذه القارة 

من كل صنوف االستغالل حتى اآلن.
اسـتطاع جابرييـل جارثيا ماركيز يف 
روايته املشهورة مائة عام من العزلة 
أن يجسـد هـذه األوضـاع يف أمكنـة 
وشخصيات وأحداث لفتت إليه أنظار 
العالـم. فقد عكس األوضـاع بصدق 
ووعي وفهم فجاءت الرواية نموذجا 
بـارزا وملهما يف الواقعية السـحرية، 
حيث يخلط الواقع بالخرافة بالسحر 
باألسـطورة ليقدم نماذج من البرش 
يتمثل فيهـا هذا الوضع الغريب الذي 

عاشه سكان هذه القارة.
2.جذور عربية تراثية…

اعرتف ُكتاب أمريكا الالتينية بأن ألف 
ليلـة وليلة كانت جـزءا من تكوينهم 
-كما أرشنا من قبل-، ويف هذا الصدد 
يود الدكتور حامد أبو أحمد أن يشـري 

إىل حـوارات جارثيا ماركيـز الكثرية 
التـي ميـز فيهـا دائمـا بـني الحرية 
والفوىض. فيما يتعلق بالحرية، قال: 
”...إن األدب فيه إمكانيات أخرى غري 
التي  العقلية واألكاديمية  اإلمكانيات 
عرفها أثناء دراسـته“. وفيما يتعلق 
بالفـوىض، قال: ”إن املرء ال يمكن أن 
يخرتع أو يتخيـل كل ما يعن له دون 
ضوابـط وإال تحـول األمـر إىل مجرد 
أكاذيب. إذا يسـتطيع املـرء أن يزيح 
العقـل برشط أال يقـع يف الفوىض أي 
يف الال عقالنيـة املطلقة“ وهو يقصد 
بذلـك الفانتازيـا عـىل طريقـة والت 
ديزني التي قال إنها من أكثر األشياء 

إثارة لكراهيته.
يذكـر الدكتور حامد أبو أحمد مثالني 
مـن روايتني عربيتني ظـن صاحبيها 
أنهمـا يقدمـان الواقعية السـحرية، 
ولكنهـا أكاذيـب ال معقولة وليسـت 
واقعيـة سـحرية. فإحداهمـا تجعل 
الفـول والطعمية يصـالن للبيوت يف 
أنابيب طويلة، واألخرى جعلت بطلها 
يضاجع نساء القرى التي وصل إليها 
بشـاحنته وهو يقـود السـيارة. أما 
مثـال للكاتب الـذي حقـق الواقعية 
السـحرية يف أبهى صورها هو خريي 
شـلبي، ولـه روايـات كثـرية يف هـذا 
االتجاه مثل: الشطار ونسف األدمغة 

وبغلة العرش والسنيورة.
تمنحنا الجذور الرتاثية العربية الحق 
يف أن يكـون لنا باع طويل يف الواقعية 
السـحرية، وهـذه الجـذور تتبدى يف 
كتب وأعمال كثـرية، منها مثال: ألف 
ليلـة وليلة، كتـاب التيجـان يف ملوك 
َحمرَي، السري الشعبية عجائب الهند، 

األنبيـاء،  قصـص  السـريايف،  رحلـة 
قصـص القـرآن، كتـاب األغانـي…

التـي  الكتـب  مـن  الكثـري  وغريهـا 
تفتح املجال للخيـال دون أية عوائق 
وتغـوص يف مياديـن وعوالـم غريبة 
ومدهشـة. يعرض الدكتور حامد أبو 
أحمد كتاب ”التيجان يف ملوك حمري“ 
املأخـوذ عـن وهب بـن منبـه، حيث 
يقول الدكتور حامد أبو أحمد: ”أقول 
إن هذا الكتاب الـذي يقع يف أكثر من 
ثالثمائة صفحة حكاياته كلها تدخل 
يف الجانب السحري بدءا من أسطورة 
خلـق الجنة ثـم النـار… ويالحظ أن 
وهب بن منبه ينسب روايته يف العادة 
ملن يسـميهم أهل العلم“. ويقول طه 
حسـني: ” للعرب خيالهم الشـعبي، 
وهـذا الخيـال قد جـد وعمـل وأثمر، 
وكانت نتيجـة جهده وعمله وإثماره 

هذه األقاصيص واألساطري...“.
ويعـرض أبو حامـد يف مقدمة كتابه 
لكتـاب عربي آخر ميلء باألسـاطري، 
كتـاب ”عجائـب الهنـد بـره وبحره 
شـهريار،  بـن  لُبـُزرك  وجزايـره“ 
والعجائـب يف هـذا الكتـاب ال حرص 
لهـا، فالغرقـى ينقلهم طـري عظيم، 
والسـمكة تكـون إمـرأة أو العكـس 
إىل  السـلحفاة تتحـول  بالعكـس، و 
جزيـرة يمـيش فوقهـا البـرش الذين 
والغـرام  السـفينة،…  خرجـوا مـن 
يحـدث بـني قـردة وبحـار، وسـوق 
الجـن، وطائر السـمندل وهـو طائر 

أسطوري“.
3.ترجمة للكاتب:

حامـد أبـو أحمـد دكتـوراه يف األدب 
اإلسباني من جامعة مدريد يف مارس 

عام 1983 بتقديـر ممتاز مع مرتبة 
الرشف، وكان عنوان الرسالة ” جوانب 
يف شعر خوان رامون خيمنيث“. عميد 
كلية اللغات والرتجمة جامعة األزهر 
من 2004م إىل 2006م، عضو مجلس 
إدارة اتحاد كتاب مرص، وعضو نادي 
القصة ، وجمعيـة األدباء. ألف أربعة 
عرش كتابـا يف األدب والنقد والعالقة 
بـني األدب العربي واألدب اإلسـباني، 
ترجم عن اإلسبانية ستة أعمال أدبية 

ونقدية.
3.خاتمة:

أردت أن نبحـر معـا يف مقدمة كتاب 
الروايـة  يف  السـحرية  ”الواقعيـة 
العربيـة“ للدكتـور حامد أبـو أحمد، 
حيـث ُطلب مني يف إحدى محارضات 
دراسـة املاجسـتري يف اللغة العربية- 
التعرف عىل الواقعية السحرية، فقلت 
ملـا ال نقـرأ معا. العربيـة وأدبها بحر 
واسع ال نهاية له، أحب دائما أن أبحر 

مع القراء بالفصحى يف العربية.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

NNÚì”b‰
‡‹€@ıaäe 

=Ìã§@pÏfl

Zê„Ïm@@O@äbÓ»€a@áÓ‡®a@áj«@áÓ€Î@@@@
 

قريبا سأعلن موتي
ستنبثق الكلمات

من خارصة صمتي..
ستبلل دموع أمي نعيش..

وسيبنون يل قبة..
للتربك بكراماتي ..

لست نبيا
وال أظن نفيس زعيم التبت..
حذاري من نعتي بالزندقة..

أو التنمر عىل ذاتي..
ترشق الحسنات من كفي...

أنتظر الريح لعلها تنبئني باملبرشات
أو تجر بساطي نحو فلك التجيل..

رأيت يف منامي غيمة بيضاء
ورهط يتسابقون للقاء الضيف

وآيات الرحمان تقرأها أمي
فيكشف رس املعاني..

وينطق من ثغر التقوى الحق ...
وأتدثر بعباءة الزهد

أتسمر يف فرايش
عالـم  نحـو  الـروح  رحيـل  منتظـرا 

القداسة...
لعلني أسبح يف فلك النور

وغرقي يف نور الحق هديف..
أكحل بالتأمل جفني..

وثوب الطهر كفني..
يا نفس ال تحزني وال تهني..

بالصرب التحفت وتدثرت باملحن..
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خصائـص الروايـة الكالسـيكية كذلك سـنتحدث عن 
سمات الكالسيكية وما هو تعريف الرواية الكالسيكية 
كذلك سـنتحدث عن تأثري الكالسـيكّية يف األدب العربي 
الحديث كل تلـك املوضوعات تجدونها من خالل مقالنا 

هذا.
خصائص الرواية الكالسيكية

-1األدب الكالسـيكي ال يعنى باألفراد بل يعنى بوصف 
ظاهرة جماعية ما لذلك هو يف خدمة املجتمع أكثر من 
الفـرد وحتى إن كان لـه أبطال أفراد فإنـه يقدمهم يف 
اإلطار املجتمعي لهم وحسب الحقبة الزمنية املوجودين 
فيها كرمز لكافة أفـراد املجتمع أو إظهار التباين بنيه 

وبينهم.
-2يتميز األدب الكالسـيكي بأنـه أدب محافظ مراعيا 
للتقاليـد والثوابـت املجتمعيـة فـال يخـرج عنهـا وال 
يثـور عليهـا وال يتحداها بـل يقدم يف إطارهـا ومغلفا 

برعايتها.
-3األدب الكالسيكي أدب أخالقي إىل حد كبري فهو يتميز 
بااللتزام بالتعاليم األخالقية واملثل العليا فال يشط عنها 
وال يقدمهـا كأمر عادي وهو يف ذلك يتعارض مع األدب 
الحداثي الذي يصفه النقاد بعدم مباالته بهذه األمور أو 

االهتمام بها وارتباكه أمام مفهوم القيم واملثل.
سمات الكالسيكية

1 - واحـد مـن اهم البنـود يف الفن الكالسـيكي هو ان 
يسـود العقل حتـى يصبح هو املعبـود، وذلك الن غاية 
ذلـك النوع من الفـن القصوى هي تجسـيد الجمال يف 
جوهرة الخالص املجرد، دون ان يتم ترك أي بعد للغيب 

او حتى للخيال يف ذلك التعبري الفني.
2 - فأعمال املدرسـة الكالسـيكية تتميـز بانها تحول 
واالشـكال  الزخرفيـة  القيـم  اىل  الطبيعيـة  الصـور 
الهندسـية، فالجمال هنـا يكمن يف الجمـال الهنديس، 
الـذي يخضع اىل احكام العقل مع الخيال، وهو الجمال 

الهنديس الذي يتم من خالله استخدام الخطوط الحادة 
والبناء املحكم.

3 - واحدة أيضا من اهم خصائص الفن التشـكييل هي 
انه غني باأللوان، فعادة ما تجد ان االعمال الكالسيكية 
تبتعـد عن عمـل تعبريات بمسـاحات لونيـة كبرية، او 
حتى عالقـات لونية متداخلة، ولكن تجد زخرفة مبنية 

عىل اساس، وعىل خط وتصميم هنديس محكم.\
تعريف الرواية الكالسيكية

-األدب الكالسيكي يشـري إىل روائع رائعة من اليونانية 
والرومانيـة ، وغريها من الحضـارات القديمة املماثلة. 
تعترب أعمال هومريوس وأوفيد وسـتوكليس أمثلة عىل 
األدب الكالسـيكي. املصطلـح ال يقترص عـىل الروايات 
فقط ؛ يمكن أن تشمل أيضا ملحمة ، غنائي ، مأساة ، 

كوميديا ، رعوية ، وغريها من أشكال الكتابة كذلك.
-كانت دراسـة هـذه النصوص تعترب يف يـوم من األيام 
رضورة مطلقة لطالب العلوم اإلنسانية. واعترب الكتاب 
القديمـة اليونانيـة والرومانيـة مـن أعىل مسـتويات 
الجودة. اعتربت دراسـة عملهـم ذات مرة عالمة تعليم 
النخبـة. يف حني أن هذه الكتـب ال تزال تجد طريقها إىل 

دروس اللغـة اإلنجليزية يف املـدارس الثانوية والكليات 
، إال أنهـا ال تـدرس عـادة بنفس النشـاط الـذي كانت 
عليه يف املايض. لقد أتاح التوسـع يف مجال األدب للقراء 

واألكاديميني فرصة أكرب لالختيار من بينها.
األدب الكالسـيكي هـو مصطلـح معظـم القـراء عىل 

األرجح عىل دراية به.
-يشـمل املصطلح مجموعة واسـعة مـن األعمال أكثر 
من الكالسـيكية. تعتـرب الكتب القديمـة التي تحتفظ 
بشـعبيتها دائًمـا من بـني الكالسـيكيات. هـذا يعني 
لـألدب  القديمـني  والرومـان  اليونانيـني  املؤلفـني  أن 
الكالسـيكي يندرجون يف هذه الفئـة أيًضا. ولكن ليس 
فقـط العمر الذي يجعـل كتاًبا كالسـيكًيا ، عىل الرغم 
من ذلـك ؛ يتم حفظ املصطلح بشـكل عام للكتب التي 

صمدت أمام اختبار الزمن.
-من املرجح أن يتم النظر يف الكتب ذات الجودة الخالدة 
يف هـذه الفئـة. يف حـني أن تحديـد مـا إذا كان الكتاب 
مكتوًبا بشـكل جيد أم ال هو جزء من مسـعى شخيص 
، فمن املتفق عليه بشـكل عام أن الكالسيكيات لها نثر 

عايل الجودة.

تأثري الكالسـيكّية يف األدب العربي الحديث
ُيعّد تأثري املدرسـة الكالسيكّية يف األدب العربي محدوداً 

لعدٍد من العوامل، هي:
1 -ارتبـاط الكالسـيكّية باملرسح، أّمـا العرب فلم يكن 

لهم مرسح.
2 -اتصـال العـرب بالكالسـيكّية يف الوقت الـذي بدأت 

تهجر فيه من قبل أهلها.
-3اعتماد الكالسيكّية عىل الشعر املرسحّي، بينما ُيعترب 

األدب العربي ذاتياً وجدانياً.
4 -ظهر تأثر العرب باملدرسـة الكالسيكّية بعد ترجمة 
مرسحيتي موليـري (البخيل والثـري والنبيل) من قبل 
مـارون النقـاش، إضافًة لهمـا قام النّقـاش برتجمة 
مرسحّيـة هـوراس (أندرومـاك) ومرسحّيـة راسـني 
(ميـرتدات)، كمـا ظهر بعدهـا األديب املـرصي أحمد 
شـوقي بعدد من املرسحّيـات، وهي (عيل بـك الكبري، 
ومرصع كليوبرتا، وعنرتة، ومجنون ليىل، وملهاة الست 
هـدى، وقميـز)، وامتازت تلـك املرسحّيـات بانتقائها 
لألبطـال من الطبقـة الّنبيلة ومـن التاريـخ، وبلغتها 
الراقية واعتمادها عىل الشـعر املرسحـّي، وظهر فيها 
الـرصاع بني الواجـب والعقل، والتزامهـا بالوحدات أو 
العنـارص الثالث: الزمان، واملـكان، واملوضوع، وكانت 
تلـك املرسحّيـات ُتحاكـي بشـكٍل كبـري َمرسحّيـات 

شكسبري.
5 -جـاء بعـد شـوقي عـدٌد آخـر مـن املُحافظني عىل 
املدرسـة الكالسـيكّية، والذيـن أضافـوا تمّيـزاً لألدب 
العربي الحديث الذي ظهر ُمتأّثراً بالكالسـيكّية يف عدٍد 
من النواحي؛ كحفاظهم عىل الصور الشعرّية والصيغ 
اللغوّية يف األدب العربي القديم، إضافًة إىل محافظتهم 
عىل هيكل القصائد التقليدّية، وإيالء االهتمام بحسـن 
االسـتهالل سـواًء بالتضمـني أو الترصيـع، والتقّيـد 
بوحدة القافية والوزن والروي، ومن أهّم هؤالء األدباء 
والشـعراء العرب: معروف الرصايف، ومحمود سـامي 

البارودي، ومحمد صالح خبشاش.
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 اشـتهر كريم البيومي بالحرص الشـديد يف 
كل وجوه انفاق املال، لم يكن حرصاً عفويا، 
أو عرضـا طارئا، بل كان يصدر عن نفسـه 
كعقيـدة وبقناعـة تامة تعـرب تصالحه مع 
نفسه ،يف كل ما يصدر عنه من حرص: الذي 
تحول من كثرة اعتياده لبخل شديد ممنهج 
يمارسه كطقوس عملية عىل أرض الواقع ، 
فلم يكن يعبئ بمن يعرتض عىل نهج عيشه 
مـن االخربـن، و مـن أوالده اللذيـن طلبـوا 
منه زيـادة النفقـة عىل معاشـهم وخاصة  
طعامهـم ورشابهم، يحدث بذلـك نعمة الله 
عليـه ، سـمع كريـم البيومـي قصصـه يف 
البخـل تـروى بني أهـل الحي فيمـا بينهم ، 
والتي تسـتحق كل قصة منهـم أن يفرد لها 
الجاحـظ  لو أنه معـارص لكريـم البيومي: 
مكانـا يف كتابه البخالء. فكربـم البيومي له 
يف نظرية البخل وفلسفته، وتطبيقه لهل ما 
فاق به ،الكندي الذي تناوله: الجاحظ وروى 
من قصص بخله يف متن كتابه، التي تساوت 
شـهرته يف البخل، مع أكرب الظن مع شهرته 
يف الفلسـفة، كان خاصـة كريـم البيومـي، 

واملقربـون منـه، يلومونه بسـبب تضيبقه 
عـىل أهل بيتـه،و وذكر  له أحدهـم بأنه : أل 
يأتـي ألوالده إال بلحم الـرأس، وكان اخباره 
الرجـل لكريم البيومي، عـىل طلب أحد أوالد 
كريم نفسـه، عله يتعدى بعد هذه الشكوى 
مـن لحم الرأس: للحم الذبيحة ، فجاء تربير 
كريـم البيومـي: أن كل قطعة مـن  الرأس؛ 
تتميـز  عن غريها بمـذاق مختلف ، فتجمع 
الرأس كل ما تحتوي عليه الذبيحة من مذاق 
شـهي، فمن يتناول لحم الرأس كأنه تناول 
كل أجـزاء الذبيحة بثراء وتعدد طعمها الذي 

ال يقاوم.
كان ال يهتـم بمـا يقال أو يـردد عنه، يف أمر 
البخـل فهو تخطـى االربعني التـي كان من 
املفـرتض أن يكـون بلـغ نصاب املـال الذي 
يدخره مـن أجل تحقيق حلمـه، وهو رشاء 
قطعـة أرض عـىل طريق بورسـعيد دمياط 
يشـيدعليها عمارة ثم يرجع مسافة للخلف 
ليشـاهد اسمه مكتوب بالخط العريض عىل 
صالـة عرض املوبيليا يف طابق العمارة األول 
،ولكـن ال بـأس بأنـه مقبل عىل الخمسـني 
فهو يعيش حياة داخلية بينه وبني نفسـه، 
كل ليلـة وهو يحيص ماله املدخـر كل ليلة، 

والـذي أصبح مبلغـاً كبرياً ،بعـد أن يضيف 
إليه مسـتمتعا بالنظر إليه ممنيا نفسه؛ أنه 
أقـرتب موعد تحقيق الحلم،كان اسـتمتاعه 
الذهني ال حد له، وحياة يراها أغنى، وأجمل 

من: حياة هـؤالء التافهني اللذيـن يتهمونه 
بالبخـل، فكلما تذكر ما يسـتحوذ عليه من 
مال يشـعر بتفوق عىل اللذين ينظرون؛ إليه 
باستخفاف وسخرية فهو يرثي لحالهم فهم 
من وجهة نظرة يستحقون الشفقة أكثر من 
الغضـب منهم قبل أن؛ يصفهم بالفاشـلني 

مقارنة بما سيقوم به يف املستقبل.
فقد عكف نفسـه إىل حياة داخلية اكتشـف 
فيها عاملاً أشـد جماالً وأعظـم روعة، وأكثر 
دقـة و تنوعـاً، فمنـح عنايتـه كلهـا لهـذا 
العالـم الداخيل، ذهـب مع أحد السـمارسة 
ليعاين قطعـة األرض  لتحقيق حلمه أخرياً. 
أعجب بسـكان املنطقة، وبمسـاحة األرض 
وبموقعهـا املتميـز، وحدد يـوم  معلوم مع 
مالكهـا  إلتمام عملية الرشاء، سـيطر عليه 
الحلم أكثر من أي وقت مىض تراجع مسافة 
لالبتعـاد عـن قطعـة األرض وهـو مغمض 
العينـني وأخـذ يتخيلها عمـارة وهو يعيش 
الحلم املؤجل، كان هناك موتوسيكال ينطلق 
برسعة جنونية يصدم كريم البيومي بطرحه 
أرضا يقـوده صبي هو اآلخـر يحلم بالفوز 
بالسـباق عىل املتنافسـني معه مـن الصبية 
اللذيـن ال يقلون عنه جنونـا وال رسعة عىل 

طريق بورسعيد دمياط الذي يتخذونه :حلبة 
سباق لجنونهم.

انتقـل كريـم البيومـي للمستشـفى فاقداً 
للوعـى يف حالة خطـرية، ينتظر معجزة من 
السـماء ليظل عىل قيد الحياة وعدة عمليات 
تغيـري  املـخ بخـالف  يف  إحداهـا  جراحيـة 
مفصـل فخـذه األيـرس ، ومبلـغ ضخم من 
املال، اجمعـت زوجته وأوالده أن ينقل الوالد  
عـىل الفور ألكرب املستشـفيات الخاصة وأن 
يقوم اشـهر الجراحني بإجراء العمليات له، 
اسـتمرت فرتة العـالج مـدة طويلة تخطت 
السـتة أشـهر، لم يكـن كريـم البيومي عىل 
درايـة بما يحـدث له ،خرج من املستشـفى 
فرح لذلـك أوالده وزوجته، التي سـألها عن 
املـال املدخر من أجـل رشاء قطعة ليبدأ بناء 
العمارة أخربته أن األولوية بعد الحادث األليم 
عىل طريـق بورسـعيد كانت إلنقـاذ حياته 
وأخربتـه أن املال كله انفـق يف عالجه أغمي 
عليه من الصدمة، ومـن عدم تحقيق حلمه 
الـذي كان مقرر لـه أن يحققـه يف األربعني 
مـن عمره ولكنه أجله الخمسـني فنقل مرة 
أخرى للمستشـفى ولكنه لم يعود هذه املرة 

للببت بل عاد يف سيارة املوتى للمقابر.
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تعتقـد الكثـري من السـيدات أنه من 

املمكن أن يتم إغفال دورها يف حياته 

الزوجيـة، و لكن عـىل العكس فأنِت 

الزوجـة واألم وربة املنـزل ورشيكة 

الحيـاة، ولكن يف خضم املسـؤوليات 

واألعبـاء، قد يكون حضـورك باهتاً، 

أنـِت بالفعل مشـغولة بمهام تخص 

مصلحـة األرسة، ولكـن شـخصيتك 

غـري حـارضة وبالتـايل دورك غـري 

ملموس ألفراد أرستك. 

حتى تعززي دورك يف حياتك الزوجية، 

ويكون حضورك قوياً والمعاً، اتبعي 

النصائح التالية.

1 - أنصتي لزوجك باهتمام

عندما يتحدث إليِك زوجك، ال تنشغيل 

بي يشء آخر، فحتى لو كنِت تستمعني 

إليه بينما تقومني بأداء مهمة أخرى، 

فإنه ال يشـعر باهتمامك، لذا تأكدي 

مـن أن زوجك يشـعر باهتمامك عرب 

اإلنصـات إليـه، والتواصـل البرصي 

معه، وتبدل الحديث معه حتى يشعر 

باهتمامك وتركيزك معه.

2 - حددي أوقات استخدام الهاتف

الهاتف أصبح يسـيطر عـىل حياتنا، 

ولكـن يجـب أن تضعـي له حـدوداً 

حتى ال يفسـد عليِك حياتك الزوجية 

ويجعـل حضـورك باهتاً عـىل األقل 

امنعـي اسـتخدام الهاتـف يف أوقات 

مهمة مثل وقـت اجتماع األرسة عىل 

مائدة الطعـام، ووقتـك الخاص مع 

زوجك، وقبل النوم.

3 - خففي جدول مواعيدك

مـن الجيـد أن تشـاركي يف أنشـطة 

اجتماعية وتماريس هواياتك الخاصة 

وتجتهدي يف عملك ودراسـتك، ولكن 

مواعيـدك  جـدول  يكـون  أال  يجـب 

مزدحمـاً حتـى ال يرتك لِك مسـاحة 

للتواجد مع زوجـك لذ خففي جدول 

مواعيدك ورتبـي أولوياتك، وبالطبع 

حياتـك الزوجية يجـب أن تكون عىل 

قمة أولوياتك.

4 - تجنبي الصمت لفرتات طويلة

قد تحتاجـني إىل الصمت أحياناً حتى 

ال يشتعل املوقف، ولكن الصمت ليس 

حـًال للخالفات، بل إنـه يزيد الفجوة 

بينـك وبـني زوجـك، ويجعلـِك غـري 

حارضة، لذا ال تجعيل فرتات الصمت 

طويلة، بل استغليها فقط الستعادة 

الهـدوء والتفكـري بحكمـة يف حلول 

ملشاكل زواجك.

للتواصـل  حـدوداً  ضعـي   -  5

اإللكرتوني

مـن السـهل التواصـل مـع زوجـك 

عرب رسـالة نصية رسيعـة، ولكن ال 

يجب أن تعتمدي عـىل هذه الطريقة 

يف التواصـل، ألنهـا ليسـت بديالً عن 

التواصـل الواقعي، كما أنها ال تصلح 

ملناقشة املشاكل أو الخالفات أيداً، لذا 

ضعي حـدوداً للتواصـل اإللكرتوني، 

بحيث تحصيل عىل مميزاته، وتتجنبي 

عيوبه ومشاكله.

«الجزر» من أهم الخرضوات املعروفة 
واملتوفرة، والتي يمكن الحصول عليه 
بسـهولة، وهـو يحتوى عـىل العديد 
مـن الفيتامينـات واملعـادن، إال أنه 
يتم التعامل معه بصورة غري صحية 

مثل طرق التخزين، والتناول.
املرصيـة  الجمعيـة  عضـو  يقـول 
للحساسية واملناعة،  الدكتور مجدي 
بدران، يحتوي الجزر عىل العديد من 
الفوائـد فهو يحتوي عىل ٤١ سـعرا 
 ٪٨٨ كربوهيـدرات،   ٪١٠ حراريـا، 
مـن املـاء، ٣٪ مـن أليـاف غذائية، 
كما يحتـوى عىل فيتامني أ بنسـبة 
تـرتاوح مـن ٨٠٠ إىل ١٦٧٠٥ وحدة 
يف كل ١٠٠ جـرام، وكلما كان الجزر 
أكثر إحمـرارا زادت مادة الكاروتني، 
كمـا أنه غني بفتامـني ج، ك، ب، د، 

زيوت طيارة، وقليل الدهون، وأمالح 
معدنيـة مثل الكربيت، الفوسـفور، 
والحديـد،  الكالسـيوم،  الكلـور، 
ونسـبة عالية من النشويات، واملواد 
األمينيـة،  واألحمـاض  الربوتينيـه، 
كمـا يحتوي عـىل كمية كبـرية من 

البوتاسيوم.
وهنـاك فوائد ال تعرفهـا عن الجزر، 
أنه يزيد جاذبيتـك ويجعلك مرشقا، 
ويزيـد مـن نضـارة جلـدك وبريـق 

عينيك وملعان شعرك.
نصائح هامة عند تخزين الجزر

- وضـع الجـزر يف الثالجـة بجـوار 
الفاكهـة يجعـل طعـم الجـزر مرا، 
ويفسد بسبب تأثري غاز اإلثيلني الذي 

يتصاعد من الفاكهة يف الثالجة.
- ال تقشـري الجـزر ألن الكثـري مـن 

املواد الغذائية ترتكز يف القرشة.
- تقطيـع الجـزر بعد الطهـي، من 
األفضل طبخه كامال بدون تقطيع، 
ألن التقشـري والتقطيع يقلل نسـبة 
النشويات والربوتني يف الجزر بنسبة 

.٪٥٠
تختـار  ال  الجـزر  رشاء  عنـد   -

«الطري».
- ال تشـرت الجزر الـذي يكون أعاله 

أخرض اللون.
(األوراق  العـروش  إزالـة  يجـب   -
الخـرضاء) قبـل حفظـه بالثالجـة 
ألنها تسحب املاء من الجزر وتجعله 
يتعـرج ويجـف، ويضعـف تحـول 

الكاروتني إىل فيتامني أ.
وخالفا للقاعدة الشـهرية أن الطهي 
يقلـل القيمة الغذائيـة للخرضوات، 

الطهي يساعد عىل تحرر الفيتامينات 
من األغشية الخلوية السميكة لخاليا 
الجـزر ويزيد من فوائده، ويضاعف 

من تحول الكاروتني إىل فيتامني أ.
اعتبـاره  يمكـن  الجـزر  أن  كمـا 
صيدليـة متنقلة فهـو يعالج العديد 

من األمراض مثل:
١. قرص النظر

٢. مرض العىش اللييل
٣. نزالت الربد

٤. قرحة املعدة
٥. يعالج اإلسهال

٦. النقرس
٧. أمراض الكىل

٨. البهاق
٩. الحساسية

١٠. حب الشباب

أشـارت نتائج دراسـة حديثة إىل أن ساعات 
العمـل الطويلـة التـي تصـل إىل 55 سـاعة 
أسـبوعيا مرتبطـة عىل نحو كبـري باحتمال 
اإلصابة الالحقـة بالسـكتة الدماغية، وذلك 
باملقارنة بمن يعملون من 35 إىل 40 سـاعة 

أسبوعيا.
وكان نفـس هـذا الفريق البحثـي قد ربط يف 
السـابق بني طـول سـاعات العمـل وزيادة 
احتمـاالت اإلصابة بداء السـكري من النوع 

الثاني لكن داخـل رشيحة متدنية من الدخل 
االقتصادي باملجتمع.

وقالـت ميـكا كيفيماكـي كبـرية املرشفـني 
يف  الجامعيـة  لنـدن  بكليـة  الدراسـة  عـىل 
رسـالة بالربيد اإللكرتوني ”ثمـة عالقة بني 
طـول سـاعات العمـل واإلصابـة بالسـكتة 

الدماغية“.
وجمع الباحثون بيانات من 25 دراسة جرت 
يف أوروبا والواليات املتحدة وأسرتاليا وتابعت 

600 ألف من العاملني عىل مدى 7 - 8 سنوات 
يف املتوسط ولم يكن ألي من املشاركني تاريخ 
إصابة بالسكتة الدماغية أو أمراض الرشيان 

التاجي عند بدء املشاركة يف البحث.
وإجمـاال أصيبـوا بعـدد 4768 أزمـة قلبية 

و1722 سكتة دماغية.
وتوصـل الباحثـون إىل أن حـاالت اإلصابـة 
بالسـكتة الدماغيـة زادت طرديـا مع طول 

ساعات العمل.

وأدى العمل 55 سـاعة يف األسـبوع إىل زيادة 
حاالت اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 33 
% باملقارنة بالعمل املعياري وهو 40 سـاعة 
أسـبوعيا يف دوام كامل حتى مع وضع السن 
والنـوع والوضع االقتصـادي واالجتماعي يف 

االعتبار.
ويف الوضع الطبيعي تندر اإلصابة بالسـكتة 
الدماغيـة بـني العاملني وبلغت هذا النسـبة 
بينهـم يف هذه الدراسـة 4.5 حالـة لكل ألف 

شـخص و6 % لـكل ألف شـخص بـني من 
يعملون ساعات عمل طويلة.

وقالـت كيفيماكي إن من بـني العوامل التي 
تسـهم يف تفادي اإلصابة بالسكتة الدماغية 
الحفـاظ عـىل املسـتويات الطبيعية لضغط 
الـدم ومسـتوى الدهـون وسـكر الـدم مع 
مزاولـة تمرينـات رياضيـة كافيـة، وتناول 
األطعمـة واملرشوبات الصحية وتجنب زيادة 

الوزن واإلجهاد.

واآلن، هـل خـرست وزنك الزائـد؟ إذا كانت 
إجابتك هـي «نعم»، فاعلمي أّن ثّمة خطوة 
أخرى أكثـر أهمية يتعني عليـك القيام بها 
لكي ال تسـتعيدي عاداتك الغذائية السـيئة 
وبالتـايل كيلوغراماتك املزعجة: تجنبي هذه 

األخطاء.
الخطـأ األول: عدم اسـتهالكك كمية كافية 
مـن الربوتني خالل وجبة اإلفطـار. تريدين 
الحفاظ عىل نظام غذائي صّحي، فتتناولني 
كوباً من حبوب الفطور مع الحليب منزوع 
الدسم وحبة من املوز يف فرتة الصباح. لكن 
وبعـد مرور سـاعة مـن الزمن، تشـعرين 
بالجوع. فما العمل؟ يف الواقع، من األفضل 
أن تضيفي إىل كوبك بضـع حبات من اللوز 

املقّرش وبيضة مسلوقة.

الخطأ الثانـي: تناول وجبـة كاملة يف فرتة 
الظهـرية. فـإذا كانت اختصاصيـة التغذية 
املأكـوالت  بعـض  تتنـاويل  بـأن  تنصحـك 
الخفيفـة يف حـال تأخر موعد جلوسـك إىل 
مائـدة الغداء، فإّن هذا ال يعني أن تأكيل كل 
ما يحلـو لك. مـن األفضـل أن تكتفي مثالً 
باسـتهالك 25 غ من اللـوز. وتذكري دائماً 
أال يتجـاوز عـدد السـعرات الحراريـة التي 
تسـتهلكينها الــ200 وأنه ليـس رضورياً 
أن تنـاويل هذه الوجبـة اإلضافية يف حال لم 

تشعري بالجوع.
الخطـأ الثالث: تناول السـلطة خالل وجبة 
الفطور. فما قد ال تعرفينه هو أن السـلطة 
ال تعـّد طبقاً مثاليـاً يف كل األوقات وأّنه من 
الرضوري أن تختاري مكوناتها بعناية وأال 

تضيفـي إليهـا كل ما يقع عليـه نظرك من 
أصناف، مثل قطع الخبز والجبنة واملنكهات 
والدجاج واألفـوكادو وزيـت الزيتون. فإذا 
أردت أن تتنـاويل بعض الخضـار الخرضاء 
يف الصبـاح، إحـريص عـىل أن تضيفي إليها 

مكونات أخرى صحية.
الخطـأ الرابـع: تنـاول عشـاء خـال مـن 
الكربوهيدرات. هذا خطأ شـائع! إذ يمكنك 
أن تخرسي الوزن وإن أضفت هذه املكوّنات 
إىل مائدة عشائك. إذاً، أضيفي إىل 100 غ من 
لحم الدجـاج 100 غ من األرز لتحصيل عىل 
297 سعرة حرارية فقط. كذلك تناويل حبة 
من البطاطا املشـوية التـي تحبني مع 100 
غ من السـلمون املشـوي لتسـتهلكي 105 

سعرات حرارية.

الخطـأ الخامـس: تجنب األطعمـة الضارة 
التـي تحبـني. ال تفعيل هذا، ألنه قد يفسـد 
حميتك نتيجة شـعورك بالحرمان عاجالً أم 
آجـًال. إذاً، احريص عـىل أن تضعي يف طبقك 
تلـك األطعمة إىل جانب املأكـوالت الصحية. 
مثـًال تناويل طبقـًا من السـلطة مع قطعة 
صغـرية مـن البيتـزا أو اسـتمتعي بطعـم 
الهمربغـر لكـن امتنعـي عن تنـاول الخبز 
الخـاص به. وطبعاً، ال تأكيل قطعة الحلوى 

بمفردك.
الخطأ السادس: اللجوء إىل الحميات الشائعة 
وال سـيما تلك التي تدفعك إىل االمتناع التام 
عن تناول بعض املأكوالت. إذاً، أدخيل بعض 
التعديـالت الصحية عىل نظامك الغذائي وال 

شّك يف أّنك ستبلغني مرادك. 
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املقادير

بـرش  صغـرية  ملعقـة   -

ليمون

- ٤ رشائح سمك فيليه

- ملعقة صغرية سكر بني

بابريـكا  كبـرية  ملعقـة   -

مطحونة

بـرش  صغـرية  ملعقـة   -

برتقال

- ٤/١ ملعقة ملح

طريقة التحضري:

البني  السـكر  قومي بخلـط 

والبابريـكا وبـرش الربتقـال 

يف  وامللـح  الليمـون  وبـرش 

طبق.

ثم قومي بدهـن طبق الفرن 

بالقليـل مـن الزيـت وضعي 

الفيليـه يف  السـمك  رشائـح 

الطبق.

ثـم قومـي بتوزيـع التتبيلة 

فوق السمك من كل الجهات.

ثـم قومـي بادخـال الطبـق 

للفرن عىل حرارة متوسـطة 

إىل عاليـة واشـويه ملـدة ١٠ 

دقائق.

ثم قومي بتحمري وجه الطبق 

وقدميه ساخنا إىل جانب األرز 

أو الخضار حسب الرغبة.
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هناك أسباب تجعلنا نشعر بمزيد من القلق عندما ينتهي الصيف ويبدأ 

الخريف. 

يقـول الخرباء إن بعض أسـباب هـذا القلق قد تكون بسـبب بدء عام 

درايس جديـد ، أو التوتر الذي يلوح يف األفق يف موسـم األعياد، أو الندم 

املحتمل لعدم تحقيق األهداف املرجوة خالل الصيف.

التغيريات يف النظام الغذائي، والتمارين اليومية، وزيادة التعرض لضوء 

النهار كلها طرق يمكن للناس من خاللها تقليل آثار اكتئاب الخريف.

أعراض اكتئاب الخريف:

مزاج متأرجح 

القلق املفرط

التهيج

الخمول والنعاس والتعب

فقدان االهتمام باألنشطة اليومية

أحد األسـباب هـو انخفاض ضوء الشـمس، مما يـؤدي إىل انخفاض 

مسـتويات السـريوتونني. يؤثر هذا الهرمون املهم عىل الحالة املزاجية 

والشهية وأنماط النوم. وأوضح  األطباء أن هناك أيًضا زيادة يف هرمون 

امليالتونني ، والذي يميل إىل جعل املرء يشعر بالنعاس واالكتئاب.

نقص فيتامني د هو تأثري آخر للتعرض ألشـعة الشـمس بشـكل أقل  

وهذا من شـأنه تعزيز الشعور بالقلق. كذلك يف الخري نتعرض لبعض 

التغريات السـلوكية ، ألنه مع تغري الطقـس، نقيض وقًتا أقل يف الهواء 

الطلق ونمارس تمارين رياضية أقل.

طرق لتخفيف اكتئاب الخريف: 

1. االستمتاع بالضوء

ابدأي بقضاء املزيد من الوقت يف الهواء الطلق لتحقيق أقىص استفادة 

مـن ضوء الشـمس املوجود هناك. يقـرتح األطباء االسـتيقاظ مبكرًا 

لالستمتاع بأشعة الشمس يف الصباح. 

2. التمرين

يجب ممارسة الرياضة يومًيا ملدة 30 دقيقة عىل األقل. بمجرد أن يهدأ 

طقـس الصيف الحـار، يكون الخريـف وقًتا رائًعا لالسـتمتاع بالهواء 

الطلق ، لذا استفيدي منه إىل أقىص حد من خالل امليش ملسافات طويلة 

أو ركوب الدراجة. 

3. تغيري نظامك الغذائي

موسـم الخريف هو وقت رائع إلعداد الحسـاء املوسـمي املفضل لديك 

والوجبات الدافئة التي لم تأكليها خالل الصيف.

4. ابدأي شيًئا جديًدا

ألن الخريـف هو وقـت لبدايات جديدة ، وفرتة جديدة ، وموسـم جديد 

، يقـول األطبـاء أنـه وقت مناسـب لرتتيب املنـزل والحديقـة وإعادة 

التنظيم.

5. اطلبي املساعدة 

إذا تفاقمـت الحالة يمكنِك طلب املشـورة من طبيب متخصص، غالًبا 

ما يتم وصف مضادات االكتئاب ، مثل مثبطات اسـرتداد السريوتونني 

االنتقائية، لالضطراب العاطفي املوسمي.

دائماً ما تبحث املرأة عن كل ما يجعلها 
تبـدو أصغـر سـنًّا؛ وقـد تنفـق الغايل 
والنفيس لتحقيـق هذا األمر من خالل 
البحث عن أحدث مستحرضات البرشة 

الخاصة بمكافحة التجاعيد.
اجعـيل هـذه الحلـول يف آخـر قائمـة 
اهتماماتك، فهناك طرق طبيعية أكثر 
بساطًة وسـهولًة قد تسـاعدك لتبدي 
أصغر بخمس سـنوات عـىل األقل من 

عمرك الحقيقي. إليك تفاصيلها:
ممارسـة  الرياضـة:  ممارسـة   .١
الرياضة هـي أفضل وسـيلة لتحصيل 
عىل برشة متوهجة ونرضة. فهي تزيد 
مـن تدفق الـدم لكافة أنحاء الجسـم، 
كمـا أنها تحميـك من أمـراض القلب 
والسـمنة؛ فاحـريص عـىل ممارسـه 
الرياضـة ثالث مـرات أسـبوعيًّا، كما 
يمكنك ممارسـة اليوغا فهي تساعدك 
عـىل االسـرتخاء الـذي يجعلـك تبدين 

أصغر سّناً.

٢. املكياج: اسـتخدام ألوان معينة عند 
وضعك للمكياج قد يجعلك تبدين أصغر 
سنًّا فبدًال من اسـتخدام ظالل العيون 
الورديـة  األلـوان  اسـتخدمي  البنيـة 

الداكنة، واألحمر الخفيف كذلك يجعلك 
تبدين أصغر سـّناً؛ وكما أّن اسـتخدام 
كريم األسـاس السـائل بـدل الكريمي 
والبودر يجعلك تبدين أصغر سـّناً. وال 

تنيس وضع كريـم اإلخفاء حول العني 
إلخفاء أي هاالت سوداء حول عينيك.

بعـض  هنـاك  الغذائـي:  النظـام   .٣
األطعمة التي تجعلك تبدين بسن أصغر 

كاألطعمة التي تحتوي عىل األوميغا ٣ 
املوجودة يف األسماك واألطعمة املضادة 
لألكسـدة الغنية، مثل: زيـت الزيتون، 
والفواكـه  والخـرضاوات.  والفواكـه، 
الغنية بفيتامـني c؛ ومن ناحية أخرى 
التـي عليـك  هنـاك بعـض األطعمـة 
تجنبها تمامـاً وباألخص التي تحتوي 
عـىل دهون وسـعرات حراريـة عالية، 
فالطعـام الصحي يظهر عـىل البرشة 

ويجعلها نرضًة وصحيًة.
٤. تقليل السـكريات: معظمنا ال يعلم 
أّن الكثري من السـكر يـؤدي إىل ظهور 
التجاعيد؛ فاحريص عىل تقليل نسـبة 

السكر الخاص يف طعامك.
٥.التدخـني: يعترب التدخـني واحداً من 
أهم األسـباب التي تجعلـك تبدين أكرب 
سـنًّا مـن عمـرك الحقيقـي، كمـا أّن 
التدخني يعمل عىل تهيج الجلد، كما أنه 
يسـلب املواد املغذية للبرشة مما يؤدي 

إىل بهتان الجلد وشحوب البرشة.
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يعـد التـربع بالـدم عمـال صحيـا ليـس فقط 

للشـخص الـذي يتلقـى الـدم لكنه أيضـا يفيد 

املتربع حيث أنه وحسـب دراسـات لـه الفوائد 

التالية:

- يقلل مـن خطورة اإلصابة باألزمـات القلبية 

وفقا لدراسة حديثة.

- مـن فوائد التربع بالـدم أنه يحفز إنتاج خاليا 

دم جذعية جديدة ويحسن نظام الدورة الدموية 

بأكمله.

- ووفقـا لدراسـة فنلندية أجريـت عام 2012، 

فإن التربع بالدم بانتظام يقلل مخاطر اإلصابة 

بأزمات قلبية بني الرجال.

- يسـاعد التـربع بالـدم عـىل خفـض نسـب 

الكوليسرتول.

- ومـن فوائـد التربع بالـدم أيضـاً أنه يخفض 

نسـبة الحديد بالـدم، والذي يـؤدي ارتفاعه إىل 

مشاكل يف ترسيع أكسدة الكوليسرتول.

- التربع بالدم عمل خريي، ومن فوائد عمل الخري 

أنه يجعل اإلنسـان يشـعر بالسعادة، ويخفض 

من نسب التوتر، ويف ذلك فوائد كثرية.



صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

=يبلغ وزن كبد االنسان البالغ 

حوايل 3,1 كيلوغرام ويعد الكبد 

اكرب غدة يف جسم االنسان. 

لوحـة  يف  النظـر  دققـت  =اذا 

فانـك  الشـهرية  املوناليـزا 

ستالحظ ان املوناليزا ليس لها 

حاجبان، والواقع ان ليوناردو 

دافنيش لم ينس ان يرسـمهما 

بـل ان املوضة الشـائعة آنذاك 

النهضـة  عـرص  نسـاء  بـني 

االوروبية كانت تقيض بحالقة 

شعر الحاجبني تماما. 

=الـدب البالـغ يسـتطيع ان يركض برسعة تـوازي رسعة 

الحصان. 

=تستهلك السيارة اقل قدر من الوقود عندما تنطلق برسعة 

تراوح بني 40 و55 كيلومرتا يف الساعة. 

=الثلج الذي يحتوي عىل شـوائب يذوب عىل نحو ارسع من 

الثلج النقي. 

=املوطـن االصيل للسـبانخ هـو ايران، اال انهـا لم تنترش يف 

ارجاء العالم اال قبل حوايل 1500 سنة. 
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١٦٤٨ - الدول األوروبية تعرتف باستقالل هولندا.

١٧٩٥ - اقتسـام بولندا ما بني اإلمرباطورية الروسـية والنمسا 
وبروسيا.

١٩١٧ - قيـام ثـورة أكتوبـر يف روسـيا والتـي أدت إىل إعتـالء 
البالشفة سدة الحكم.

١٩٣٤ - مهاتما غاندي ينسحب من املؤتمر الوطني الهندي.
١٩٤٠ - زعيم الدولة الفرنسية املارشال فيليب بيتان يلتقي مع 

الزعيم النازي أدولف هتلر.
١٩٤٥ - انضمـام أكثـر مـن ٢٦ دولـة إىل األمـم املتحـدة منها 

السعودية ومرص والواليات املتحدة والصني وسوريا ولبنان.
١٩٥٦ - توقيع بروتوكول سيفرز بني إنجلرتا وفرنسا وإرسائيل 

والذي رسم دور كل دولة خالل العدوان الثالثي عىل مرص.
١٩٦٤ - اململكة املتحدة تمنح االستقالل لزامبيا.

١٩٨٠ - رئيس إرسائيل إسحاق نافون يزور مرص عقب معاهدة 
السـالم املرصية اإلرسائيلية وزيارة الرئيس املرصي محمد أنور 

السادات للقدس.
١٩٨٧ - انفجار يف مكاتب رشكة طريان بان أمريكان يف الكويت، 

ولم يؤدي الحادث إىل وقوع خسائر برشية.
٢٠١٢ - السـودان يتهـم إرسائيـل بقصف مصنع لألسـلحة يف 
العاصمة الخرطوم باسـتخدام أربع طائرات عسكرية، وهو ما 

تسبب يف مقتل مواطننْي وإصابة ثالث بجروح خطرية.
٢٠١٣ - اإلعـالن عن اكتشـاف مجـرة زد ٨ جـي أن دي ٥٢٩٦، 
وهي أبعد مجرة معروفة حتى اآلن؛ حيث تبعد ١٣,١ مليار سنة 

ضوئية عن األرض.
٢٠٢١ - انقالب عسـكري يف السـودان واعتقال عدد من الوزراء 

عىل رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
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أنـا عمـري٢٢ سـنة، متزوجة من 
كم شـهر... وأنا أحـب زوجي وهو 
يحبني... بس املشـكلة أنه ال يطّور 
مـن نفسـه أو يحّسـنها... يعنـي 
أحسـه ثابًتـا يف حياتـه أو روتينًيـا 
عـىل أخطائـه... طبًعـا هـذا مؤثر 
يف حياتتـا.. ألن املطلـوب منـي كل 
حاجة، يعني ملـا يتعصب الزم أبقى 
هادية؛ ألني لـو اتعصبت، ولو مرة، 
أبقـى أنا السـبب، وأنا إلـيل غلط... 
كمـا أنـه مطلـوب منـي أن أكـون 
إلـيل الزم يفكـر يف أي حاجـة حلوة 
تجمعنـا... بس املشـكلة إنـه أغلب 
الوقت يخـرب لحظاتنا الحلوة؛ ألنه 
ال يعرف متى يجب أن يحكي ومتى 
يسكت. وهو عصبي جًدا ويتعصب 
عـىل حاجـات تافهـة... فأصبحت 
حياتنـا األكل وطلبـات البيت، ماذا 
افعل؟ نفـيس أحاول أغرّيه، لكنه ال 

يسمع نصيحتي.
الحل والنصائح:

١- كل هذه القيادة لك، وال يعجبك!
٢- حـني تقولني إن هنـاك لحظات 
حلـوة، فهـذا يعنـي أن زوجك ليس 

غـوالً، وليـس فرعوًنـا مثـًال، فهو 
يبـدو أنه يـرتك لِك زمـام أمره كما 
هـو، ويترصف عـىل طبيعته، بينما 
تحملـني أنـت مكـًربا؛ تراقبـني من 
خاللـه مـاذا يقـول، ومـاذا يفعل، 
ومتـى يجب أن يتكلـم، ومتى يجب 
أن يسـكت، وملاذا ال يطّور نفسـه، 

وملاذا هو عصبي؟!
لـه  الترشيـح  هـذا  كل  يعنـي   -٣
وتريدينه بعـد ذلك أن يكـون محًبا 
وهادًئا ويغرّي من نفسه؛ كي يريض 

قياساتك املبنية عىل الوهم!
تضـع  حـني  الزوجـة  تخطـئ   -٤
عـن  وهميـة  صـورة  لنفسـها 
مواصفات الرجـل الذي تعيش معه 
وتريـده أن يحققها لها.. نصيحتي 
هي أن تكتشـفي شـخصية زوجك 
وتعمـيل ببطء، ولكـن بحب ومودة 
عـىل التقرب منـه؛ ليكتشـف حبك 
وحرصـك ويطمـنئ، ومن هنـا تبدأ 
رحلـة التطوير والرتويـض باملحبة 
والصرب والتفـاؤل وقبول االختالف. 
صدقـي أنه إذا أصبـح كالعجينة يف 

يدك؛ فستشعرين بامللل!
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اختبـار  اىل  اللجـوء  يمكـن 
شـخصية يعتمـد عـىل شـكل 
بعـض اجزاء الجسـم من اجل 
واكتشـاف  الطبـاع  تحديـد 
املصـري. ويمكن مثـًال االنتباه 
اىل شـكل الذقـن الذي يكشـف 
كيفية تأثري الطفولة واحداثها 
الشخصية واملصري. ولهذا  عىل 
يمكن خوض اختبار الشخصية 
هذا بسـهولة من خـالل النظر 

اىل املرآة فقط.  
يعتمـد اختبار الشـخصية هذا 
عىل شـكل الذقن الـذي يختلف 
بني شـخص وآخر. فقد يكون 
بـارزاً اىل األمـام او قصـرياً او 
طويـًال او مسـتديراً. ويمكـن 
االستفادة من كل شكل ملعرفة 
درجـة تأثـري احـداث طفولـة 
الشـخص الذي يخوض اختبار 
الشخصية عىل حياته الحارضة 

ومستقبله وطباعه ومصريه.
١ الذقن البارز اىل االمام

من خـالل اختبار الشـخصية 

هـذا يمكـن معرفة مـدى تأثر 
بأحـداث  واملصـري  الطبـاع 
الذين  الطفولة لدى األشخاص 
يتسـمون بشـكل ذقن بارز اىل 
االمـام. فهـو يدل عـىل أن هذا 
الشـخص يميل اىل الوحدة منذ 
طفولته وال يحب بناء العالقات 
االجتماعية وتكوين الصداقات. 
فهذا يجعلـه يشـعر باالرتباك 
وبفقـدان  االرتيـاح  وعـدم 
الشـعور باالسـتقاللية. وهـو 
ما يستمر حتى ايامه الحالية. 
فهو ليس من محبي الحوار وال 
خوض النقاشات وال الجلسات 
املزدحمـة. لكنـه يف املقابـل ال 
االستشـارة  تقديـم  يف  يـرتدد 
والدعم لكل من يحتاج إىل ذلك.

٢ الذقن املستدير
عاش صاحب الذقن املسـتدير 
طفولة هادئة لم يواجه خاللها 
الكثري مـن املشـاكل. ولهذا لم 
يعتد تحـدي املصاعب وتخطي 
العقبـات. وهـذا مـا يدفعه اىل 

االرتياح  بالتوتر وعدم  الشعور 
واالكتئـاب يف حـال كان عليـه 
تخّطي حاجز مـا. اال انه يبذل 
الجهود ويقوم بكل ما يف وسعه 
شـخصيته  تغيـري  اجـل  مـن 
وطباعه وتحويل نقاط ضعفه 
ال  كان  وان  قـوة  نقـاط  اىل 
ينجح غالبـاً يف ذلك. كما انه يف 
املقابـل رسيع التأثـر بمواقف 
يعيشـون  الذيـن  االشـخاص 
يف محيطـه. ولهـذا يمكـن ان 
يقـوم بتغيـري رأيـه ووجهات 
نظـره بناء عـىل تلـك املواقف 
يمكـن  ال  ولهـذا  واختالفهـا. 
االعتمـاد عليـه كثـرياً يف اخـذ 
القـرارات الصحيحة والصائبة 
والناجحة بحسـب ما يظهره 

اختبار الشخصية هذا.
٣ الذقن  الطويل

فهـذا  طويـًال  الذقـن  كان  اذا 
اختبـار  بحسـب  يكشـف 
الشخصية هذا ان من يخوضه 
كان يف زمـن طفولته نشـيطاً 

وفضوليـاً وفوضويـاً. اال انـه 
تعلـم الـدرس حاليـاً واصبـح 
اكثـر انتظامـاً وترتيبـاً. فهـو 
منطقي يف تفكريه وال يترصف 
بناء عىل انفعاالته ومشـاعره 
وعواطفه. كمـا انه موضوعي 
وحكيـم وال يطلق االحكام عىل 
االشـخاص اآلخريـن من دون 
تحليـل مواقفهـم وترصفاتهم 
بدقـة منعاً الرتـكاب االخطاء. 
وهو يمنح كل من يخطئ بحقه 
فرصـة الرتاجـع عـن مواقفه 
واالعتـذار، علمـاً انـه يتمتـع 
بقـدرة كبـرية عىل املسـامحة 
والنسـيان. وهذا يجعله يتمتع 
بالشـعبية يف كل مـكان يذهب 

اليه.
٤ الذقن القصري

ان  القصـري  الذقـن  يعنـي 
صاحبـه كان خجـوالً يف زمـن 
الطفولة. وهو لـم يتخل حالياً 
عن صفتـه هذه لكنـه اضاف 
إليها بعض الجرأة التي يحتاج 
ويف  املواقـف  بعـض  يف  اليهـا 
أطـار بعـض األحـداث. اال ان 
االحمرار وعالمـات االرتباك ما 
زالـت تظهـر عىل وجهـه كلما 
قام شـخص ما بإبداء اعجابه 
بشخصيته وادائه او بإنجاز ما 
حققـه. كما انه دائم الشـعور 
بشـؤون  والتفكـري  بالقلـق 
األشخاص املحيطني به. ولهذا 
ال يمكنه االحسـاس باالرتياح 
لوقت طويل. ويف املقابل يتميز 
بمرونـة الطبـاع وبالقدرة عىل 
تقبـل اختـالف اآلخريـن عنه. 
وهكـذا يشـعر باالرتياح يف كل 

مكان يذهب اليه.  

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

بارد من نظرتك هذا طبعك لـيش
وال شوك انه احسه بنظرة عيونك
وانه احملروك الجلك من اجلدم للراس
واريد النار تطـفه بظـمة متونــك
مثل خيط الشمع اتـلوه بني الـنار
واطيح رماد اطفه بوسط ماعونك
صرت منك جزء بس ردت ارضــيك
وال مرة اجيـت وكتلـي شلونــك

بيا صورة وطريقة بكلبك اشعل نار
وانته الكون كــلة ما يشعلونــك
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1 بلد يف اسيا
2 للسؤال o عربية خالدة o ثلثي شاي

3 يابسة o اقرأ o ارتوازي
4 مخرتع الكهرباء مبعثرة o جمع انتفاخ

5 نقولهـا للحمـار o مدينة سـورية بالقـرب من ادلب 
مبعثرة

6 عجوز بالعامية
7 برية o ثالثة احرف من نثتانس

8 من اسماء النت o نصف ابهم o عملة اليابان
9 اوقاتنا o متشابهة

10 نصف عاصمة االرجنتني

1 بلد يف امريكا الجنوبية
2 حجر كريم o والدي

3 صوت الجرس o مرشوب شتوي o احد االقارب
4 صفات االنانية o انثى احد الطيور الليلية مبعثرة

5 يعود o عكس يصحو مبعثرة
6 حيوان صحراوي o دافئ o حرف نصب

7 نصف ذاهبة o احرف ابجدية
8 رئيس رويس o نعم باالنجليزية

9 لونها اصفر ميعثرة o متشابهة
10 قديس مسيحي سوري
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صديـق مـا أو مجموعـة مـن األصدقـاء يحاولـون تغيري 
شـخصيتك وحياتك بالكامـل. التغيريات التـي تحدث اليوم 
سـتكون لصالحـك بالتأكيد فـال تقلق. ال تبال باألشـخاص 
الذين ينتقدونـك دائما. التغيري امللحوظ يف شـخصيتك اليوم 
سيكون له تأثري واضح عىل حياتك بالكامل الفرتة القادمة.

احـرص عـىل أال تـرصح بوعـود قـد ال يمكنـك 
الوفـاء بهـا، خاصة ألبنائـك الصغـار، ألن إخاللك 
بوعودك التي منحتها لهم، يحطم صورتك الجميلة يف 

عيونهم.

كثرة التفكري وقلّة النوم تسببان لك اإلرهاق والوهن، 
فحـاول أن تتخلص مـن مخاوفك املبالـغ فيها، وعش 
اليـوم بيومـه، فربمـا ما تخشـاه لن يقـع، ويحمل لك 

املستقبل أخبارا سارة.

اسـتمتعت بوقتك جدا خالل األيـام املاضية، وحان اليوم 
وقـت العمـل. تتنـاول كميـات كثرية مـن الحلـوى اليوم 
برشاهة. حاول أن تلقي نظـرة عىل منزلك لتعلم ما تحتاجه 
أرستـك من أغـراض. نظم غرفتـك قبل الذهـاب إىل العمل يف 

الصباح، فهذا أنسب يوم لرتتيب املنزل وتنظيمه.

هل تفكر يف تغيري حاسم بشأن أوضاعك املهنية 
ومستقبلك الوظيفي؟ ال تترسع، وخذ وقتا كافيا 
يف دراسة األمر وتدبري أحوالك يف الفرتة القادمة، قبل 

اتخاذ أي قرارات نهائية.

عليـك إعـادة النظـر يف ردود أفعالـك املتهورة 
واملتكـررة. العصبية الزائدة ليسـت يف مصلحتك 

إطالقاً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل األمور.

األشـياء األساسية التي تحتاج إليها اليوم قد تكون سبب 
فرحتك وسـعادتك. قد تشـعر أحيانا أنك كسـول أو تشعر 
بامللـل، ولذلـك عليك أن تسـعى اليـوم للقيام بـيشء جديد. 
كـن يقظا دائما، فربما تصلك رسـالة مهمة من شـخص ما 
التقيت بـه مرة واحدة فقط. ربما يخربك هذا الشـخص أنه 

سيزورك قريبا.

كـن عادالً مـع اآلخريـن، وال تحـاول إرغامهم 
عـىل القيام بما ال يرغبون يف عمله. لكل شـخص 
أسـلوبه يف الحياة ويف أداء األعمال املختلفة، وهذا ما 

يميزنا عن بعضنا البعض، فتقبل ذلك.

هل شاركت أحد زمالئك الفرتة املاضية يف مرشوع ما؟ إذا كنت 
قمت بذلك بالفعل، عليك أن تسعتد جيدا ألن هذا املرشوع يحتاج 
إىل مجهـود غري عادي. سـتتمكن من إتمام بعـض املهام الصعبة 
اليوم يف وقت بسـيط عىل الرغم من أنها كانت تحتاج منك أسابيع 
إلتمامهـا خالل الفرتة املاضيـة. أنت عىل موعد مـع الحبيب هذه 

الليلة. لديك موضوعات عديدة تريد أن تناقشها معه.

حبك لكل األشـخاص املحيطني بك سـيجعلك أهم شـخص 
يف حياتهـم. تتميز بإخالصك ألصدقائـك ودعمك لهم يف وقت 
الشـدائد حتى األصدقاء غـري املخلصني لـك. كل فرد يقرتب 
منـك اليـوم مسـتعد أن ينفـق كل أمواله من أجـل أن يكون 

صديقا مقربا لك.
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قد تخوض اليوم تجربة جديدة يف الحب تملؤك 
بالحمـاس واألمل يف املسـتقبل. عش التجربة 
بـكل أبعادها، وال تسـتمع إىل نميمة الحاسـدين 
والحاقدين، بل اهتم بالحفاظ عىل عالقتك بالحبيب.

لو كنت تشعر ببعض امللل مؤخرا، ولديك مال مدخر ال 
تحتاج إليه، قم بعمل تجديـدات أللوان أثاث وديكورات 
منزلـك، حتى تشـعر ببعـض التغيري يف حياتك، وتنشـغل 

لفرتة يف يشء مفيد.

Ô”aã«@fiçÀ
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الكويت  بدولة  اإلعالم  وزارة  أوقفت 
الرسام،  حسام  العراقي،  الفنان  حفل 
باأليدي  وتشابك  مشادات  اندالع  بعد 
بني الحارضين خارج القاعة التي أقيم 
الدخول. من  تمكنهم  لعدم  الحفل  بها 
عىل  املحيل  «املجلس»  حساب  وذكر 
اإلعالم  وزارة  «قرار  أن  «تويرت»  موقع 
بسبب  جاء  وإلغائه  الحفل  بإيقاف 
«فوىض التنظيم والتدافع خارج القاعة 
إىل وقف  الوزارة  املسؤولني يف  مما دعا 
حسام  فاجأ  الحفل  وخالل  الحفل». 
الحارضين،  من  جمهوره  الرسام 
حفله  استكمال  عدم  عن  باعتذاره 
الغنائي، ألسباب وصفها بـ «الخارجة 
عن إرادته». فيما تداولت حسابات عىل 
مواقع «تويرت»، عدة فيديوهات أظهرت 
الفوىض  من  وحالة  وشجارا  تدافعا 
من  يتمكنوا  لم  الذين  الحارضين  بني 
الحفل. شهدت  التي  القاعة  دخول 
وشهد الحفل حضوراً جماهريياً كثيفاً، 
منهم من استطاع الدخول، ومنهم من 
الدخول  محاوالً  الفندق  خارج  وقف 
بشتى الطرق، فيما شهد محيط الحفل 

تواجدا أمنيا كثيفا.
محلية،  إخبارية  تقارير  ذكرت  فيما 
«بعدما  أنه  فيها  أوضحت  تفاصيل 
قدم  الرابعة  األغنية  وعند  الحفل،  بدأ 

للجمهور  اعتذاره  الرسام  حسام 
الحفل  استكمال  أستطيع  «ال  قائالً: 
ومضطر  إرادتي  عن  خارجة  ألسباب 
اآلن انسحب». وأشارت التقارير إىل أن 
الحفل،  من  العراقي  الفنان  «انسحاب 
داخل  واملرج  الهرج  من  حالة  إىل  أدى 
القاعة، خاصة بعدما الحظ الحارضون 
املنظمني». قبل  من  بابها  إقفال 
وأوضحت أن «شجاراً وقع بني مجموعة 

الدخول  بهدف  واملنظمني  الشبان  من 
أدى إىل تكسري الزجاج الخارجي وبعض 
الحواجز املستخدمة يف عملية التنظيم، 
السيطرة». عن  يخرج  األمر  جعل  ما 

كويتيون  نشطاء  عرب  جانبهم  من 
عن  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
سوء  بسبب  الحفل  إللغاء  غضبهم 
التنظيم، مطالبني بمحاسبة املسؤولني 

عن تنظيم الحفل.

يشهد العالم غدا الثالثاء، كسوفاً جزئياً 
من  واسعة  مناطق  يشمل  للشمس 
نصف الكرة الشمايل، يف ظاهرة تستمر 
الفرنيس  املعهد  وبحسب  ساعتني. 
للميكانيكا السماوية وحساب التقويم 
فإن  باريس،  ملرصد  التابع  الفلكي 
 ٠٨:٥٨ الساعة  يف  ستبدأ  «الظاهرة، 
وتنتهي  أيسلندا،  يف  غرينتش  بتوقيت 
الهند،  قبالة  غ  ت   ١٣,٠٢ الساعة  عند 
أفريقيا  رشق  وشمال  بأوروبا  مروراً 
ملدة  وستستمر  األوسط،  والرشق 
إىل ظلمة كاملة». تؤدي  لن  و  ساعتني 

بمتابعة  «الراغبني  املعهد،  وحذر 
ويحدث  والحذر».  االلتزام  اىل  الظاهرة 
ترتاصف  عندما  الشمس  كسوف 

خط  عىل  واألرض  والقمر  الشمس 
مستقيم وعندما تكون املحاذاة مثالية 
القمر  ظل  مخروط  يالمس  تقريباً، 
الشميس  القرص  األرض ويعيق  سطح 
الكسوف  يكون  وعندها  بأكمله، 
ظل  يلمس  لن  املرة،  هذه  كلّياً.لكن 
املمكن  من  يكون  «لن  و  األرض  القمر 
مشاهدة االختفاء التام لقرص الشمس 
يف أي مكان». وقال عالم الفلك يف مرصد 
باريس، فلوران ديليفيل، لوكالة فرانس 
الحد األقىص للكسوف  إنه «عند  برس، 
ستكون  كازاخستان،  فوق  املتوقع 
«لكن   ،٪٨٢,٢ بنسبة  مخفية  الشمس 
الظالم»  إلحداث  كافياً  يكون  لن  ذلك 

الدامس يف وضح النهار».

WABetaInfo عن أن واتس آب بدأ يف اختبار ميزة  كشف تقرير حديث ملوقع 
«األفاتار» مع عدد مختار من مختربي النسخة التجريبية عىل أندرويد، ووفًقا 
للتقرير ، يتم طرح واتس آب Avatars مع واتس آب beta إلصدارات أندرويد - 
٢٫٢٢٫٢٣٫٨ و ٢٫٢٢٫٢٣٫٩. ومع ذلك، من املهم مالحظة أنه يتم اختبار امليزة مع 
عدد محدود فقط من املستخدمني بغض النظر عن تشغيلهم إلصدارات تجريبية 
من التطبيق عىل أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد، وإذا كنت تستخدم واتس 
آب Beta لنظام أندرويد باإلصدارات املذكورة أعاله، فال داعي للقلق حيث من 
املتوقع أن يقوم واتس آب بتوسيع االختبار التجريبي قريًبا ليشمل املزيد من 
ملصقات  حزمة  بإنشاء  تلقائًيا  آب  واتس  يقوم  للتقرير،  وفًقا  املستخدمني. 
جديدة بعد تكوين صورة رمزية يمكن مشاركتها مع األصدقاء والعائلة، ومع 
يمكن  أوالً.  بهم  الخاصة  الرمزية  الصورة  إعداد  املستخدمون  سيطلب   ، ذلك 
للمستخدمني أيًضا استخدام الصور الرمزية كصورة مللفهم الشخيص. ويذكر 
التقرير أن ميزة «Avatar» يف واتس آب متاحة ضمن خيارات اإلعدادات. وإذا 
كان بإمكانك رؤية الخيار ، فإن امليزة متاحة لك ويمكنك البدء يف إنشاء الصورة 
ميزة  اختبار  يف  مؤخرًا  آب  واتس  بدأ  نفسه،  الوقت  ويف  بك.  الخاصة  الرمزية 
واإلزعاج،  اإلشعارات  املستخدمني يف فوىض  التي ستساعد  الجديدة  املجموعة 
وبدأت الرشكة يف اختبار ميزة كتم صوت املجموعة تلقائًيا وكما يوحي االسم 
، فإنها تقوم تلقائًيا بكتم صوت املجموعات األكرب لتجنب إخطار املستخدمني 

بكل رسالة يتم تلقيها عىل املجموعة.
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مع بدء األيام األوىل لشهر آب ١٩٧٣ انتهى أستاذ الفلسفة اإلسالمية الدكتور عبد 
األمري األعسم، وهو يف بغداد، من كتابه الفخم « الفيلسوف الغزّايل .. إعادة تقويٍم 
الناحية  تاله عرض لسريته من  بتمهيد عام  بدأه  الذي  الّروحي»  تطّوره  ملنحنى 
التاريخية، ومجيئه إىل بغداد، وصوالً إىل رحالته ووفاته. وفيما بني ذلك نتعرف عىل 
موقفه الجديل من معارصيه، وقلقه ومرضه وشّكه، وكتابه األشهر «إحياء علوم 
الدين» ونقده للمتصوفة مع تبيان اإلطار الداخيل لبنائه الصويف وجذور التصوف 
الله مطلعاً  لديه، وموقفه من الصلة بني الرشيعة والتصوف .كان األعسم رحمه 
اللغات، حتى أن قول يشء جديد فيه  الغزّايل بمختلف  عىل مؤلفات ال تحىص عن 
يبدو أمراً محفوفاً باملخاطر، غري أن ولعه بقراءة الغزّايل وكتابته ملقاالت وأبحاث 
الذاتي واملوضوعي شجعه عىل  كانت كلها محاوالت فحص لشخصيته يف شقيها 
درس منحنى تطوره الروحي: « وبعد سنوات من هذه املواصلة رجعُت سنة ١٩٧١ 
من كمربدج إىل بغداد ألدَّرس الفلسفة، فكان ذلك عوداً عىل فحص الغزّايل وتقديمه 
بشكل شّيق ومبتكر». كما ُيدرك األعسم أهمية وجرأة تفكيكه املعريف للغزّايل، لذلك 
نجده يعرتف بأنه كان رصيحاً معه رصاحته مع نفسه لو قدر له أن ُيبعث فيكتب 
عن أزمته الروحية . قد يتساءل القارئ الكريم عن هذا الجديد الذي جاء به األعسم يف 
قراءته للغزّايل؟ والجواب أتركه له : « نالحظ أن البحث يف الغزّايل بحاجة إىل منهجية 
جديدة تنأى بالباحثني عن التقليد أو الرتدد أو التطرّف له، أو عليه»، ويقصد بذلك 
جملة من الباحثني الذين اشتهرت مؤلفاتهم عن الغزّايل بني القراء العرب عىل وجه 
الخصوص، من زكي مبارك يف كتابه « األخالق عند الغزّايل  ١٩٢٥» اىل سليمان دنيا 
يف كتابه «الحقيقة يف نظر الغزّايل ١٩٤٧» وما بينهما وما بعدهما. ويصنف األعسم 
الغزّايل ممثل حقيقي للفلسفة، وصنف  أن  أعمالهم إىل أصناف ثالثة: صنف يرى 
آخر ال يرى الغزّايل ممثالً إّال للتيار الديني املضاد للفلسفة، وصنف أخري، أغرب من 
الصنفني، أولئك الذين ينزّهون الغزّايل عن الفلسفة ويرفعونه إىل مصاف األولياء. 
لذلك فإن األعسم يقر انه يف منتهى الصعوبة أن يخلو كتابه من مؤثرات القدماء 
تصوف  قد   » الغزّايل:  أن  يرى  لكنه  خاص،  بوجه  منهم  واملعارصين  واملحدثني، 
نتيجة جذور عميقة تعود إىل نشأته األوىل  وتربيته وتلمذته عىل أستاذ صويف. ثم 
أبعدته رغباته يف الدنيا، وإذ سقط مريضاً تنبه إىل نداء دفني دعاه إىل قطع العالئق، 
فتصوف. وكما الحظنا أن الّحالج كان يشعر بلذة تعذيب نفسه، وأن الشبيل كان 
يتلذذ بجنونه، وأن البسطامي كان يتلذذ بهذيانه، نالحظ أيضاً أن الغزّايل كان يتلذذ 
بشقاء غريب، رغم أنه كان متفائالً يف منهجه، ومرد هذا الشقاء مواقفه الكثرية، 
الفلسفية والكالمية والفقهية والسياسية». ويشري األعسم إىل ما واجهه الغزّايل من 
هموم وأعباء وإحباط كفيلسوف ومتكلم وفقيه وسيايس. ويف حكمه األخري عىل 
شخصيته ينتهي إىل أنها : « اعتربت كأبرز شخصية روحية يف اإلسالم، ومن أبقاها 
أثراً يف تطوير الفكر الديني. ولقد كان يف منحناه العام انسانياً وطموحاً وعاقالً، 
مع كّل ما تجسد من شكوك يف انقالبياته املتتالية. إننا نراه بحق، من أبرز املفكرين 
يف اإلسالم، مع ما طرأ من تحّوالت يف مواقفه العامة، وتلك حالة لم نر نقيضاً له 
فيها غري املفكر ابن الّريوندِي، الذي لم يستطع أن ينتهي لغري األيمان بالعقل، عىل 
عكس الغزّايل الذي فحص كل فكرة بحثاً عن اليقني، وانتهى إليه عندما تصوف، عن 

طريق اإليمان بالقلب، فأبقى العقل يف األرض، وصّعد ايمانه إىل السماء!».
شبه  بعد  عاماً،   ٧٩ عن  دنيانا  األعسم  غادر   ٢٠١٩ حزيران  من  عرش  الثاني  يف 
اعتكاف يف سنواته األخرية بمسكنه يف بغداد. وال أحد يمكنه تأكيد أو نفي إن كان 

قلق الغزّايل قد رافقه حتى أيامه األخرية، بعد أن سقط مريضاً مثله .
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رفعت صورة الفنانة العراقية رحمة رياض يف الـ ”تايمز سكوير“ 
يف مدينة نيويورك األمريكية، حيث تصدرت لوحة إعالنية، لتكون 

أول فنانة عراقية تظهر إعالناتها بامليدان الشهري.
لشهر   “EQUAL Arabia” سفرية  دور  رياض  رحمة  وأدت 
العربيات  الفنانات  ملنح  بمحاولة  وذلك  األول،  ترشين  أكتوبر/ 
لريوين  والعاملي،  اإلقليمي  املستويني  عىل  لسماعها  منصة 

قصصهن لجمهور باملاليني.
وتم عرض أغنية ”أصعد الكمر“ لرحمة رياض، كما ظهرت أيضاً 

عىل لوحة إعالنية يف قلب نيويورك.
وكانت رحمة أطلقت مؤخراً ”Light The Sky“، كإحدى األغنيات 
تريو  عبارة  أغنية  وهي  القدم،  لكرة  العالم  لكأس  الرسمية 
نورا  املغربية  والفنانة  بلقيس  اليمنية  الفنانة  فيها مع  شاركت 
فتحي، واللواتي لفتن األنظار بغنائهن باللغة اإلنجليزية اىل جانب 

.red one الدي جي العاملي

صربي  ياسمني  النجمة  كشفت 

دانة  اإلعالمية  مع  مقابلة  خالل 

 MBCTrending برنامج  يف  األشقر 

فيلم  يف  للمشاركة  تحضرياتها  عن 

الشهر  تصويره  يبدأ  جديد  سينمائي 

املقبل.

وقالت ياسمني: «عندي سينما الفرتة 

املقبلة، وهنبتدي تصوير يف شهر ١١». 

وأضافت: «هو أكشن كوميدي إن شاء 

ممتع  ويكون  الجمهور،  يعجب  لله 

ليهم من أول الطفل لغاية الجد».

سعادتها  عن  ياسمني  وعّربت 

 World of Fashion باملشاركة يف يوم 

الفرتة  ٢٠٢٢ وكشفت عن تعاونها يف 

العاملية، حرضت  املقبلة مع دار أزياء 

عرض األزياء الخاص بها.

إطاللتها من  ياسمني عىل  كما علّقت 

السعادة»  «صاحبة  برنامج  خالل 

أكرب  من  يونس  «إسعاد  قائلًة: 

اإلعالميات عندنا وأنا بحبها، وميزتها 

إنها مش عايزة تجرح الضيف».


