
بغداد/ الزوراء:
نفت خلية اإلعالم األمني األنباء عن حدوث 
هجوم واسـع لعصابات داعش االرهابية 
العاصمـة  شـمايل  الطارميـة  قضـاء  يف 
بغداد.وذكر بيان للخلية تلقته ”الزوراء“: 
”تداولت بعض مواقع التواصل االجتماعي 
أنبـاء عـن ما اسـمته هجوم واسـع عىل 
منـازل املدنيني من قبـل عصابات داعش 
اإلرهابية عـىل منطقة الطارمية شـمايل 
بغداد واستشـهاد شـخص وحرق عجلة 
أولية“.وأضـاف أن ”املعلومات  كحصيلة 

األولية تشـري اىل وجـود حالة قتل ملواطن 
واحد فقط يف احد بساتني منطقة الطابي 
يف قضاء الطارمية شـمايل العاصمة، وان 
القوات األمنية متواجـدة ملعرفة حيثيات 
الحـادث ان كان جنائيـا او عمال إرهابيا 
وتقوم بعملية بحث وتفتيش عن القاتل، 
كما ننفي وجود هجوم لعنارص عصابات 
داعش اإلرهابية يف املنطقة“.ودعا البيان 
”مواقـع التواصـل االجتماعـي اىل توخي 

الدقة يف نقل املعلومات“.
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بغداد/ الزوراء:
قرر قـايض محكمـة اسـتئناف الكرخ، 
امس األحد، إطـالق رساح مقدم الربامج 
احمـد مال طـالل والفنـان ايـاد الطائي 
بضمان شـخيص.وافرج القـايض عمار 
الحيايل قـايض تحقيق محكمـة الكرخ، 
عن اإلعالمي مال طـالل والفنان الطائي 
بعـد شـكوى تقدمـت ضدهـم تضمنت 
وجود اسـاءة للمؤسسـة العسـكرية يف 
مقطع من برنامج متلفز تحدثا فيه عن 
وجود الفضائيني يف املؤسسة العسكرية.
مـن جهتـه؛ قـال احمـد مال طـالل بعد 
خروجـه مـن قاعـة املحكمـة: ”شـكرا 
للقضاء ولـكل من دافع عنـا واحرتامي 
للمؤسسـة العسـكرية ولالسف البعض 
حاول اسـتخدام املقطـع ضدنا“.وكانت 
وزارة الدفـاع قد أقامـت دعوى قضائية 
ضد طالل والطائي بعد بث مشهد تمثييل 
قالت الوزارة إنه يـيسء لها ولضباطها.
وكان اإلعالمـي، مقـدم الربامـج أحمـد 
مال طالل، اعلن نهاية األسـبوع املايض، 
صـدور مذكـرة قبـض قضائيـة بحقه 

واملمثل إياد الطائي.وكتب مالل طالل، يف 
تغريدة له نرشها عىل حسابه الشخيص 
يف تويرت، ”أخي إياد.. يف الوقت الذي تعفو 
فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، 
فهـي مارسـت ضغوطها عـىل القضاء 
وحصلت عىل أمـري إلقاء قبض وتحري 
الفنانني  بحقـي وحقك“.وكانت نقابـة 
العراقيني، قد أصدرت أمس السبت، بياناً 
تعليقـاً عىل إصدار مذكـرة القبض بحق 
الفنان أياد الطائـي واالعالمي احمد مال 
طالل، عادة ذلك ”ترسيخاً للدكتاتورية“ 
وتشـّبهاً بصدام حسـني. وقالت النقابة 
يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ”نتابُع بقلٍق 
وغضٍب كبريين مـا يحدُث من محاوالت 
تضييٍق عـىل الفّن واإلعـالم العراقيني يف 
األسـبوعني املنرصمـني، يف نسـٍق يسٍء 
يمتـّد إىل إرث الديكتاتوريـة الظاملـة من 
جهة، وُينهـي الثمرة الوحيدة لسـقوط 
النظـام الصّدامي الذي تمـّر ذكراه هذه 
األيام: حرّية التعبـري، أو بمعنى أدق: ما 

تبّقى منها“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابـل الدينار العراقـي، امس االحد، يف 
البورصـة الرئيسـية بالعاصمـة بغداد، 
ويف اقليـم كوردسـتان.وقال مصـدر إن 
بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف 
بغداد، سـجلتا صبـاح امـس 147700 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيمـا سـجلت االسـعار ليـوم السـبت 
 100 مقابـل  عراقـي  دينـار   147500
دوالر امريكي.وأشار إىل أن اسعار البيع 

والـرشاء ارتفعـت يف محـال الصريفـة 
باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سـعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار 
الرشاء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسـتان، فقد شهدت اسـعار الدوالر 
ارتفاعـا ايضـا، حيـث بلغ سـعر البيع 
147750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ سـعر الـرشاء 147500 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:
وصفـت كوريـا الشـمالية الرئيـس 
األمريكـي جـو بايـدن بأنـه ”رجـل 
عجـوز يعاني خـرف الشـيخوخة“، 
يف هجوم شـخيص حاد أعقـب اتهام 
بايدن للرئيس الرويس فالديمري بوتن 
بارتـكاب جرائـم حـرب يف أوكرانيا.
الشـمايل  الكـوري  الهجـوم  وجـاء 
الالذع عـىل بايدن بعـد أن دعا األخري 
اىل محاكمـة ”مجرم الحـرب“ بوتن، 
بسبب الفظائع املزعومة التي ارتكبها 

ضد املدنيني يف بلدة بوتشا األوكرانية.
وقـال تعليـق نرشتـه وكالـة األنباء 
الرسمية،  الشمالية  الكورية  املركزية 
إن ”الحكايـة األخرية هي عن الرئيس 
تحـدث  الـذي  األمريكـي  التنفيـذي 
بالسـوء عن الرئيس الرويس استنادا 
إىل معلومات ال أسـاس لها“.وأضاف: 
املتهـورة  الترصيحـات  هـذه  ”مثـل 
ال يمكـن أن يـديل بهـا سـوى أحفاد 
اليانكيـز الذيـن يتقنـون العدوانيـة 
أن  التعليق  املؤامرات“.واعتـرب  وحبك 

بايـدن ”رئيس معروف بزالت لسـانه 
إليـه  املتكـررة“، مـن دون اإلشـارة 
”االسـتنتاج  أن  إىل  باالسـم.وتوصل 
يمكـن أن تكـون أن هنـاك مشـكلة 
وترصيحاتـه  الفكريـة،  قدرتـه  يف 
املتهـورة ليسـت سـوى اسـتعراض 
لحماقـة رجـل عجـوز يعانـي خرف 
الشـيخوخة“.وتابع: ”يبدو مستقبل 
الواليـات املتحـدة قاتما بوجـود مثل 
هذا الرجل الضعيف يف السـلطة“.وإىل 
جانب بكني، تعد روسيا من األصدقاء 

القالئل لكوريا الشـمالية، وسـبق أن 
قدمـت لنظـام بيونغيانـغ الكثري من 
الدعم.وانحـازت بيونغيانغ إىل جانب 
موسـكو يف هجومهـا عـىل أوكرانيا، 
متهمة الواليات املتحدة بأنها ”السبب 
األسايس“ لهذه األزمة.كوريا الشمالية 
ترد عـىل انتقـادات بايـدن لزعيمها: 
اإلعـالم  ولوسـائل  وأحمـق“  ”أبلـه 
الرسـمية يف كوريـا الشـمالية تاريخ 
طويـل مـن التهجـم الشـخيص عىل 
القادة األجانب، وحتى قبل أن يرتشح 

بايـدن للرئاسـة وصفتـه بأنه ”كلب 
مسـعور .. يجـب أن يـرضب بعصـا 
حتـى املوت“.كما أشـارت إىل الرئيس 
األمريكي السـابق دونالد ترامب بأنه 
”أمريكي خرف ومختل عقليا“ وسلفه 
باراك أوباما بـ“القرد“ وجورج دبليو 
األحمق“.وطالـت  بـ“الرجـل  بـوش 
كوريـا  رئيسـة  املهينـة  االنتقـادات 
الجنوبيـة السـابقة بـارك غن-هي، 
التـي وصفها إعـالم بيونغيانغ بأنها 

”ساحرة“ و“بائعة هوى ماكرة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
كشـف نائبان مسـتقالن عـن طبيعـة املبادرة 
التـي اطلقها املسـتقلون لحلحـة ازمة االنغالق 
السـيايس، ويف حني قدما رؤية بشـأن مرشـح 
رئيس الـوزراء، أكـدا ان االيام املقبلة ستشـهد 

حراكا قويا من قبل املستقلني.
وقـال النائب املسـتقل، صالح مهـدي التميمي، 

يف حديـث لـ»الـزوراء»: اننا «كنواب مسـتقلني 
لـم نـرد ان نكـون طرفـا عـىل حسـاب طرف 
ومررنا باملرحلة السـابقة وكانت هناك ضغوط 
واغـراءات كثرية ولـم نقبل بـيشء، فنحن نريد 
ان نحـل مشـكلة».  وبـني ان «مبادرتنا التي تم 
طرحها ليسـت باليشء الجديد، وان املسـتقلني 
عدد غري قليل وهناك انسـداد بـني كتلتني، لذلك 

تدخل املسـتقلون بهذا الوضـع وكان الطرح ان 
تمنح رئاسـة الوزراء اىل شـخص مسـتقل بناًء 
عـىل اختيار املسـتقلني وهذا سـيحل املشـكلة 
ويجمـع الطرفـني بصـورة غـري مبـارشة ويف 
الوقت نفسـه إحداث تقارب مابني االخوة الكرد 
لحلحلة مشكلة رئاسـة الجمهورية».  واضاف 
«حاليا هناك عدة اسـماء مرشحة ولكن لم يتم 

االستقرار عىل اسم معني»، مبينا «عدم امكانية 
الكشـف عن هـذه االسـماء حاليا».واوضح ان 
«التقـارب بني االطار والتيار صعب حاليا، بينما 
املستقلون يعتربون طرفا ثالثا جامعا بني نفس 
املكـون وثـم يتـم بعدها جمـع باقـي االطراف 

للتوصل اىل نتيجة».  

باريس/ متابعة الزوراء:
أدىل الناخبون الفرنسـيون بأصواتهم، 
امس األحد، يف الجولة األوىل النتخابات 
الرئاسـة، التـي تمثـل فيها مرشـحة 
اليمني املتطـرف مارين لوبـان تهديدا 
غـري متوقع آلمـال الرئيـس إيمانويل 
ماكرون يف الفوز بوالية جديدة. أظهرت 

نتائـج فرز أصـوات الجولـة األوىل من 
االنتخابات الرئاسـية يف فرنسـا امس 
االحد تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون 
حيث حصل عـىل ٢٨٫١٪ من األصوات.
وحلت مرشـحة حزب التجمع الوطني 
ماريـن لوبـان ثانيـة بنسـبة ٢٣٫٣٪، 
فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنيس 

ورئيس حزب «فرنسا األبية» جان لوك 
ميلونشـون عىل ٢٠٫١٪ من األصوات.

وبعـد إعـالن النتائج سـتجرى الجولة 
الثانية بـني إيمانويل ماكرون ومارين 
لوبان يف الـ٢٤ من أبريل ٢٠٢٢.وأفادت 
وسـائل إعـالم فرنسـية بـأن نسـبة 
املشاركة يف الجولة األوىل من االنتخابات 

بلغت ٦٥٪.وقال موقع «فرانس أنفو» 
إن نسبة املشاركة تراجعت ٤٫٤ نقطة 
مقارنـة بنفس الفرتة مـن عام ٢٠١٧ 
كانـت  فيمـا   ،٪٦٩٫٤٢ بلغـت  حيـث 
٧٠٫٥٩٪ يف عـام ٢٠١٢.وأشـار إىل أن 
أقل نسبة مشاركة يف الجولة األوىل من 
االنتخابات الرئاسـية كانت عام ٢٠٢٢ 

بنسبة ٥٨٫٤٥٪.وذكر أن نسبة االمتناع 
عـن التصويت قدرت  بنسـبة ٢٦٫٢٪، 
 Ipsos Sopra» وفقا لتقديرات رشكـة
Steria»، وأن مـا يزيـد قليـال عن ربع 
الفرنسـيني تجنبـوا صناديـق االقرتاع 

امس األحد.
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إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
أقيـل رئيس الوزراء الباكسـتاني، عمران 
خـان، مـن منصبه صبـاح امـس األحد 
بعدمـا خـرس تصويتـاً يف الربملـان عـىل 
حجب الثقة بعد أزمة سياسـية استمرّت 
أسـابيع عدة.. ولم يّتضح عىل الفور متى 
سـتختار الجمعية الوطنية رئيساً جديداً 
للـوزراء، لكن من شـبه املؤكـد أن زعيم 
املعارضة شـهباز رشيف سـيخلف خان 
يف رئاسـة حكومـة باكسـتان.ولم يكمل 
أي رئيـس حكومـة يف باكسـتان واليته، 
إال أن خـان هو أول رئيس للـوزراء يقال 

مـن منصبه بحجـب الثقة.وقـال رئيس 
الجمعيـة الوطنيـة بالوكالـة رسدار أياز 
صادق إن 174 نائباً صوتوا لصالح حجب 

الثقة و«بالتايل تم حجـب الثقة».وحاول 
خان (69 عاماً) بشـتى السـبل البقاء يف 
املنصب، بما يف ذلك حـل الربملان والدعوة 
إىل انتخابات مبكـرة، لكن املحكمة العليا 
أصدرت قـراراً اعتربت فيه أن كل التدابري 
التـي اّتخذهـا األسـبوع املـايض باطلة، 
باالنعقـاد  الوطنيـة  الجمعيـة  وأمـرت 
وبإجراء تصويت عىل حجب الثقة.وبقي 
التوتـر سـائداً حتـى منتصـف الليل مع 
انتهـاء املهلة التي حّددتها املحكمة العليا 

إلجراء تصويت عىل حجب الثقة.

طهران / متابعة الزوراء: 
ابراهيـم  االيرانـي،  الرئيـس  قـال 
رئييس: ان الحكومـة تعهدت خالل 
املفاوضـات بـأن ال ترتاجـع حتـى 
خطوة واحـدة عن حقوق الشـعب 
االيراني.ويف ترصيحه خالل مراسم 
احياء الذكرى السـنوية السادسـة 
عرشة لليـوم الوطني ”للتكنولوجيا 
النووية“، اشـاد رئيس الجمهورية 
بجهـود العلمـاء النوويـن يف ايران؛ 
مؤكدا ان هؤالء استطاعوا باالستناد 

الوطنيـة وبفضـل  الطاقـات  عـىل 
ارادتهم الحديدية ان يحققوا الكثري 
مجـال  يف  امللفتـة  االنجـازات  مـن 
الصناعة النووية السـلمية.واضاف 
ان الحظـر والتهديدات والظلم الذي 
تعرض له الشـعب االيرانـي، بما يف 
ذلك اغتيال العلماء النوويني وتدمري 
املواقـع النوويـة يف البالد، لـم يثننا 
عن اسـتمرار املـيض نحـو اهدافنا 

املنشودة.
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الزوراء/ حسني فالح:
رجح نائبان مـن كتلتني مختلفتني 
حسـم الكتلة الربملانيـة االكثر عددا 
ومجلـس  الجمهوريـة  ورئاسـتي 
الوزراء بعد عيد الفطر املبارك، وفيما 
أعلنا عن تشكيل لجنة خماسية من 
للتفاوض  التنسـيقي  قبـل االطـار 
مع الكتل االخرى ملعالجة االنسـداد 
السيايس، شددا عىل رضورة جلوس 
جميع القوى السياسية عىل طاولة 

واحدة للخروج من االزمة الراهنة.
وقال النائـب عن الكتلـة الصدرية، 
حديـث  يف  حسـني،  عـيل  حسـني 
لـ“الزوراء“: انه بحسب ترصيحات 
رئيس مجلس القضاء االعىل القايض 
فائق زيدان فإن البلد لم يدخل بفراغ 
دسـتوري بعد، لكون املـدة املحددة 
من قبـل املحكمـة االتحادية كانت 
(وجيـزة) ولـم تحـدد عـدد األيام. 
الفتا اىل: ان جميع القوى السياسية 
السياسـية  االزمـة  مطالبـة بحـل 
لكون هنـاك الكثـري من املشـاريع 
والقضايا املهمة ومنها املوازنة التي 
تنتظر انهـاء املناكفات السياسـية 
من اجل إقرارها.واضاف: يجب عىل 
القوى السياسـية كافة سواء كانت 
شيعية او سـنية او كردية الجلوس 
عىل طاولة مستديرة وطرح الحلول 
للخـروج من االزمـة الراهنـة التي 
باتـت تؤثر عـىل الشـارع العراقي.

وتابع: حسـب علمنا هنـاك مبادرة 
طرحت مـن قبل االطار التنسـيقي 
وشـكل لجنـة خماسـية للتفاوض 
مـع الكتل االخرى ونأمـل خريا بأن 
تذهـب االمـور نحـو الحلحلـة من 
اجـل مصلحـة الوطن.مـن جهتها، 
قالـت النائبـة عن االتحـاد الوطني 

الكردسـتاني، رسوة محمد رشـيد، 
يف حديث لـ“الـزوراء“: ان املحكمة 
االتحادية ذكرت يف قرارها االخري بأن 
يبقى رئيسـا الجمهوريـة والوزراء 
بمنصبيهمـا لحـني تسـمية رئيس 
جمهوريـة جديدة وحكومة جديدة، 
ما يعنـي ان البلد لـن يدخل يف فراغ 

الرئاستني.  دسـتوري لحني حسـم 
مؤكـدة: انـه حتـى اآلن ال توجد اي 
اتفاقات سياسية سواء داخل البيت 
الشـيعي او البيت الكردي. الفتة اىل: 
ان هنـاك مبـادرات طرحـت ومنها 
مبـادرة االطـار التنسـيقي ويمكن 
ان تضـع حـدا لالزمـة السياسـية.

واشـارت اىل: ان البيت الكردي حتى 
اآلن ال يوجد اي اتفاقات فيه بشـأن 
منصب رئيس الجمهورية، ومتى ما 
وصل البيت الشيعي اىل اتفاق يمكن 
للبيـت الكـردي ان يتوصـل التفاق 
بشـأن منصب رئيـس الجمهورية. 
مرجحة حسـم االمور والقضايا ما 
بعـد عيد الفطر املبارك لكون شـهر 
رمضـان هـو شـهر الصيـام ومن 
الصعوبـة ان تحصل فيـه اتفاقات 
الشـيعية  القـوى  عـىل  .وشـددت 
والكردية ان يتوصال التفاق من اجل 
الشـعب العراقي والكردي.ويف وقت 
سـابق، كشـف مصـدر مطلـع عن 
تشكيل لجنة خماسية لحل االنسداد 
السـيايس.وقال املصـدر إن ”لجنـة 
خماسـية شـكلت إلطـالق مبادرة 
حـل االنسـداد السـيايس التي تقدم 
بها االطـار اىل القوى السياسـية“. 
وأضاف أن ”اللجنة سـتناقش رؤية 
بنـاء الدولـة والربنامـج الحكومي 
بغض النظـر عن االسـماء“.وتابع 
املصدر أن ”اطرافاً سياسـية رحبت 
االطـار  اطلقهـا  التـي  باملبـادرة 
التنسـيقي وارسـلت ممثلني لها يف 
ان  عـن  املصـدر  اللجنة“.وكشـف 
”اطـراف اللجنـة الخماسـية هـم: 
عـزم،  تحالـف  الوطنـي،  االتحـاد 
االطار التنسيقي، املستقلون، حركة 

بابليون“. 
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بغداد/ الزوراء:
رافع  األسبق،  املالية  وزير  رساح  القضاء  أطلق 
اليه.وقال  املوجهة  التهم  من  وتربئته  العيساوي، 
«شكراً  بتويرت:  تغريدة  يف  الجبوري  أحمد  النائب 
(رافع  وانصاف  الحق  احقاق  يف  العراقي  للقضاء 
املوجهة  االتهامات  كل  من  وتربئتِه  العيساوي) 
 ٢٠٢٠ حزيران   ٣٠ يف  قرر  القضاء  ضده».وكان 
قبول اعرتاض وزير املالية االسبق رافع العيساوي 
قضايا  يف  بحقه  الصادرة  الغيابية  االحكام  عىل 
واستنادا  نفسه  لتسليم  نظرا  االداري  الفساد 
املادة (٢٤٧) من قانون اصول املحاكمات  ألحكام 

الجزائية واطالق رساحه بكفالة ضامنة.
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بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، بـرضورة العمـل عـىل مـدار 
عـىل  يطـرأ  خلـل  أي  ملعالجـة  السـاعة 
املنظومة الكهربائية، فيما شدد عىل أهمية 
رفع مسـتوى الرتكيز األمني خالل شـهر 
رمضان.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: ان رئيس 
مجلـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، 
تـرأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، 
بحضـور الكادر املتقدم لـوزارة الكهرباء، 
خصص ملناقشة وضع الطاقة الكهربائية، 
وأعمـال الصيانة املطلوبـة، وآليات توفري 
فضـًال  املاليـة،  والتخصيصـات  الوقـود 

الالزمـة لحمايـة  الخطـط األمنيـة  عـن 
أبـراج الطاقة.واضـاف: ان املكلف بإدارة 
وزارة الكهربـاء والكادر املتقـدم بالوزارة 
قـدم رشحاً مفصـًال عن وضـع املنظومة 
الكهربائيـة، واالحتياجـات املطلوبة، وما 
تـم تنفيذه من التوجيهـات التي وجه بها 
رئيـس مجلـس الـوزراء يف االجتماعـات 
وشـدد  الكهربـاء.  بخصـوص  السـابقة 
الكاظمي، بحسب البيان، عىل أهمية إيالء 
الطاقـة الكهربائية وتأمينهـا للمواطنني 
األولوية القصوى، ووجه سيادته برضورة 
العمـل عىل مدار السـاعة ملعالجة أي خلل 

يطرأ عىل املنظومة الكهربائية.
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بغداد/ الزوراء:
ومنتسبي  املوظفني  سلف  عىل  التقديم  يف  الكفيل  رشط  إلغاء  الرافدين  مرصف  قرر 
الداخلية والدفاع.وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه: 
انه «تقرر الغاء رشط الكفيل يف التقديم عىل سلف ٥ ماليني و١٠ ماليني وبضمانة بطاقة 
املاسرت كارد».واوضح ان «ما زاد عن ١٠ ماليني ولغاية ٢٥ مليونا يكون بكفالة كفيل 
موظف واحد، اما مازاد عن ٢٥ مليونا لغاية ٥٠ مليونا يكون بكفالة كفيلني موطنة 
رواتبهم لدى املرصف حرصاً عىل ان يغطي ٥٠ باملئة من راتب مبلغ القسط والفائدة».

وتابع البيان، ان «املرصف قرر قبولة كفالة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية ألنواع 
السلف والقروض كافة».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
مدار  عىل  العمل  برضورة  الكاظمي، 
عىل  يطرأ  خلل  أي  ملعالجة  الساعة 
عىل  شدد  فيما  الكهربائية،  املنظومة 
األمني  الرتكيز  مستوى  رفع  أهمية 

خالل شهر رمضان.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
الوزاري  للمجلس  اجتماعاً  ترأس 
املتقدم  الكادر  بحضور  للطاقة، 
ملناقشة  خصص  الكهرباء،  لوزارة 
وأعمال  الكهربائية،  الطاقة  وضع 
توفري  وآليات  املطلوبة،  الصيانة 
فضالً  املالية،  والتخصيصات  الوقود 
لحماية  الالزمة  األمنية  الخطط  عن 

أبراج الطاقة.
وزارة  بإدارة  املكلف  ان  واضاف: 
الكهرباء والكادر املتقدم بالوزارة قدم 
املنظومة  وضع  عن  مفصالً  رشحاً 
املطلوبة،  واالحتياجات  الكهربائية، 
التي  التوجيهات  من  تنفيذه  تم  وما 
يف  الوزراء  مجلس  رئيس  بها  وجه 
بخصوص  السابقة  االجتماعات 

الكهرباء. 
البيان،  بحسب  الكاظمي،  وشدد 
الكهربائية  الطاقة  إيالء  أهمية  عىل 
وتأمينها للمواطنني األولوية القصوى، 
عىل  العمل  برضورة  سيادته  ووجه 
يطرأ  خلل  أي  ملعالجة  الساعة  مدار 
تكون  وأن  الكهربائية،  املنظومة  عىل 
أزمة  ألي  حارضة  حلول  دوماً  هناك 

السابقة  توجيهاته  وجدد  طارئة، 
من  عمل  فريق  تشكيل  بخصوص 
متطلبات  كل  لتلبية  املعنية  الوزارات 
واملحوالت  الوقود  من  الكهرباء 
أبراج الطاقة، وبما يسهم يف  وحماية 
أشهر  خالل  الكهربائي  التيار  توفري 
الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل 

املواطنني.
عىل  التأكيد  االجتماع  خالل  وجرى 
اإليراني،  الجانب  مع  التنسيق  إكمال 
اإليراني  الغاز  توفري  بخصوص 
املواطنني  تزويد  معدالت  الستمرار 

فصل  خالل  الكهربائية  بالطاقة 
الصيف.

الوزراء،  رئيس  شدد  ذلك،  غضون  يف 
مصطفى الكاظمي، عىل رفع مستوى 
شهر  خالل  األمني  والرتكيز  االنتباه 
تعزيز  ان  اىل  اشار  وفيما  رمضان، 
بأدائها  واالرتقاء  املسلحة  قواتنا  دور 
اصدر  الجهد،  من  املزيد  بذل  يتطلب 
القواعد  أداء  مستوى  لتعزيز  قرارات 

الجوية
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 

العام  القائد  الوزراء  مجلس  ”رئيس 
الكاظمي  مصطفى  املسلحة  للقوات 
ترأس ، اجتماعاً أمنياً للقيادات األمنية 
الدفاع  وزيري  بحضور  والعسكرية، 
خالل  ”جرى  انه  مبينا  والداخلية“، 
الخطط  تنفيذ  سري  بحث  االجتماع 
رمضان  بشهر  الخاصة  األمنية 
األمنية  العمليات  ومتابعة  املبارك، 
املنهزمة  داعش  فلول  تالحق  التي 
إجراءات  عن  أوكارها، فضالً  وتطهري 
الكهربائية،  الطاقة  أبراج نقل  حماية 
وحصيلة  االستخباري  الجهد  وتركيز 

نتائجه“.
”بأداء  الوزراء  مجلس  رئيس  وأشاد 
وتنامي  البطلة،  املسلحة  قواتنا 
مؤرشات  وتسارع  التنفيذية،  قدراتها 
والعسكرية“،  األمنية  القدرات  بناء 
”برفع  توجيهاته  سابق  عىل  مشددا 
األمني  والرتكيز  االنتباه،  مستوى 
وتكثيف  املبارك،  رمضان  شهر  خالل 
املواقع  وحماية  االستخباري،  الجهد 

الحيوية، والبنى التحتية“.
املسلحة  قواتنا  دور  ”تعزيز  أن  وأكد 
املزيد  بذل  يتطلب  بأدائها  واالرتقاء 
الطرق  أحدث  وتكريس  الجهد،  من 

والوسائل التقنية والتدريبية“.
وذكر البيان انه ”تقّرر خالل االجتماع 
القدرات  تعزيز  إجراءات  اعتماد 
وتهيئة  العسكرية،  واإلمكانات 
املدن  خارج  النموذجية  املعسكرات 
عن  فضالً  تجهيزها،  واستكمال 
مواكبة التطور التكنولوجي يف الجانب 
يف  املشاركات  وتعزيز  التسليحي، 
العاملية  والنشاطات  الدولية  املعارض 

يف هذا الشأن“.
وتابع ان ”االجتماع أقّر جملة مقررات 
أداء القواعد  تهدف إىل تعزيز مستوى 
كافة؛  النواحي  من  وتأهيلها  الجوية 
لتكون بمصاف أفضل القواعد الجوية 
مخازن  وتأهيل  العالم،  لجيوش 
واالرتقاء  حالياً  املستخدمة  األعتدة 
إليها،  الحاجة  حسب  بمواصفاتها 
املعززة  اإلجراءات  تكثيف  عن  فضالً 
واألساسية  الساندة  الصنوف  لبقية 

لرفع األداءين األمني والعسكري“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
املبادرة  طبيعة  عن  مستقالن  نائبان  كشف 
االنغالق  ازمة  لحلحة  املستقلون  اطلقها  التي 
مرشح  بشأن  رؤية  قدما  حني  ويف  السيايس، 
ستشهد  املقبلة  االيام  ان  أكدا  الوزراء،  رئيس 

حراكا قويا من قبل املستقلني.
التميمي، يف  النائب املستقل، صالح مهدي  وقال 
حديث لـ“الزوراء“: اننا ”كنواب مستقلني لم نرد 
ان نكون طرفا عىل حساب طرف ومررنا باملرحلة 
كثرية  واغراءات  ضغوط  هناك  وكانت  السابقة 

ولم نقبل بيشء، فنحن نريد ان نحل مشكلة“. 
ليست  طرحها  تم  التي  ”مبادرتنا  ان  وبني   
قليل  غري  عدد  املستقلني  وان  الجديد،  باليشء 
وهناك انسداد بني كتلتني، لذلك تدخل املستقلون 
بهذا الوضع وكان الطرح ان تمنح رئاسة الوزراء 
املستقلني  اختيار  عىل  بناًء  مستقل  شخص  اىل 
بصورة  الطرفني  ويجمع  املشكلة  سيحل  وهذا 
تقارب  إحداث  نفسه  الوقت  ويف  مبارشة  غري 

رئاسة  مشكلة  لحلحلة  الكرد  االخوة  مابني 
الجمهورية“. 

 واضاف ”حاليا هناك عدة اسماء مرشحة ولكن 
مبينا ”عدم  اسم معني“،  االستقرار عىل  يتم  لم 

امكانية الكشف عن هذه االسماء حاليا“.
صعب  والتيار  االطار  بني  ”التقارب  ان  واوضح 
ثالثا  طرفا  يعتربون  املستقلون  بينما  حاليا، 
جمع  بعدها  يتم  وثم  املكون  نفس  بني  جامعا 

باقي االطراف للتوصل اىل نتيجة“. 
وهي  العملية  بهذه  رشوط  لدينا  ”نحن  وتابع   
ورئاسة  الجمهورية  لرئاسة  املرشح  يكون  ان 
يكون  ان  اقصد  وال  مواصفات  ضمن  الوزراء 
برئيس  نقبل  لن  اننا  كما  املستقلني،  ضمن  من 
وزراء من كتلة او حزب معني يكون عىل حساب 

االخرين“.
شخصية  تكون  ان  املهم  ”من  انه  اىل  واشار 
تمتلك مقومات وضمن مواصفات معينة ويكون 
وإذا  القادمة،  املرحلة  مرشوع  إلنجاح  جامعا 

وافقت الكتل ستتم حلحلة كل االمور وبالتايل لن 
ولن  اخر،  يكون هناك طرف عىل حساب طرف 
مسائل  وتبقى  وخسارة  ربح  انها  عىل  تحسب 
وهذا  وللكتل  للمكون  االنتخابية  االستحقاقات 

امر طبيعي“. 
 ولفت اىل ”اننا ننتظر نتائج املباحثات بني االطار 
والكتلة الصدرية وبعدها يتم التحرك ونتمنى ان 

تحل االمور يف هذا الشهر املبارك“. 
 بدوره، قال النائب املستقل، حسني عيل حسن، 
اجل  من  ”املبادرة  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
مشكلة  امام  الننا  السيايس  الوضع  حلحلة 
الله  التوقيتات الدستورية وامام مسؤولية امام 
و الجمهور“، مضيفا ان ”شعبنا يحتاج اىل كثري 
وتشكيل  متوقف  املوازنة  فقانون  القوانني  من 
باليشء  ليس  الجمهورية  ورئاسة  الحكومة 
نقدم  ان  االمكان  قدر  علينا  يحتم  وهذا  السهل 

مبادرة ”.
 وبني ان ”املبادرة تقوم عىل دعوة جميع الكتل 

السياسية اىل طاولة مستديرة لتحمل مسؤوليتها 
الوطنية للتنازل والتقليل من املناكفات، فاملشكلة 
يف  موجودة  وهي  الشيعي  البيت  يف  فقط  ليست 
بدأت  والتحالفات  السني  والبيت  الكردي  البيت 
بالضغط عىل البيت الشيعي وخصوصا التحالف 
ان  اىل  مشريا  فيه“،  برشخ  تسبب  الذي  الثالثي 
”هناك خطوات اخرى سنقوم بتقديمها، ونرجو 

ان تكون هي الحل لهذا االنسداد السيايس“. 
  واضاف ”نحن قبل الجلسة االخرية اتفقنا عىل 
ألننا  املستقلني  االخوة  ملتقى  أسميناه  ملتقى 
واليوم  منفردون،  ومستقلون  ناشئة  حركات 
اطار  يف  ولكن  تكتل،  يف  التجمع  املمكن  من غري 
فهذا  ملتقى  او  تنسيقية  جبهة  او  تنسيقي 
إليجاد  االمور  بتهيئة  ”بدأنا  مضيفا  ممكن“، 
حل ألنه طرحت عدة حلول ومنها مبادرة االطار 
التنسيقي لكننا ال نرى ان لها مقبولية“. مؤكدا 
قبل  من  قويا  حراكا  ستشهد  املقبلة  ”االيام  ان 

املستقلني“. 

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  أعلن 
األحد،  امس  الزاميل،  حاكم  النواب، 
ارتفاع  بقرار  النفط  وزارة  تريث 

اسعار الوقود.
لرئيس  األول  ملكتب  بيان  وذكر 
أن  ”الزوراء“:  تلقته  النواب،  مجلس 
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  ”النائب 
من  مجموعة  التقى  الزاميل،  حاكم 
املتظاهرين الكسبة والعمال واصحاب 
ببغداد“،  الدورة  مصفى  امام  املعامل 
من  جاؤوا  ”املتظاهرين  أن  مبيناً 
عىل  لالحتجاج  املحافظات  مختلف 
قرار وزارة النفط املتمثل برفع اسعار 

الوقود“.
النفط  وزارة  ”قرار  أن  الزاميل  وأكد 

مع  وتزامنه  الوقود  أسعار  برفع 
ارتفاع اسعار املواد الغذائية والخضار 
واثقل  املواطنني  حياة  عىل  سلباً  اثر 
كاهلهم، وادى اىل زيادة كبرية يف نسب 
البطالة بسبب توقف املعامل“، مشدداً 
عىل ”رضورة التوصل لحلول مدروسة 
املصانع  واصحاب  املواطن  تريض 
وتخفف من حالة االحتقان الشعبي“.
اثناء  هاتفية  مكاملة  الزاميل  وأجرى 
النفط  وزير  مع  املتظاهرين  لقائه 
جميع  إليصال  الجبار،  عبد  احسان 
الرتيث  تم  حيث  املحتجني،  مطالب 
واالتفاق  الوقود،  اسعار  زيادة  بقرار 
عىل عقد لقاء مشرتك قريب يف مجلس 
عن  وممثلني  النفط  وزير  بني  النواب 
إليجاد  الزاميل،  بحضور  املتظاهرين 

هذه  تنهي  وعاجلة  جذرية  حلول 
املشكلة.

ويف وقت سابق، اصدرت رشكة توزيع 
امس  اول  مساء  النفطية،  املنتجات 
جديدة  زيادة  بشأن  توضيحاً  السبت، 
يف أسعار غاز الوقود (الكاز) للمولدات 

السكنية.
:“رداً  انه  التوضيحي  بيانها  يف  وجاء 
عىل ما جاء يف تقرير فضائية ”العراق 
املنتجات  اسعار  زيادة  حول   “24
العام  للراي  نوضح  ان  نود  النفطية، 
واملهتمني حقائق االمور لقرار الزيادة 
الجزئي لوقود ”النفط االسود“ والتي 
والجهات  الفضائيات  بعض  تحاول 
النفط  بوقود  واملتاجرين  املترضرة 
االسود بخلط االوراق وتشويه الحقائق 

خدمة ملصالحهم“.
واضافت ان ”قرار زيادة اسعار وقود 
زيت الغاز ”النفط االسود“ املجهز اىل 
يعني  ال  االسفلت  ومعامل  مصانع 
إلغاء الدعم الحكومي عنها، بل االبقاء 
 70 % ) نسبة  يفوق  دعم  نسبة  عىل 
السعر  وان  الجديدة،  االسعار  مع   (
االسود  النفط  من  املجهز  الجديد 
ملعامل االسفلت ال يشكل سوى نسبة 
يف  الواحد  الطن  سعر  من   (  30 % )
النرشة  بحسب   ، العاملية  االسواق 

املعتمدة“.
ونفت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
غاز  اسعار  يف  جديدة  زيادة  ”اية 
السكنية،  للمولدات  (الكاز)  الوقود 
لهذه  اسعارها  عىل  االبقاء  وتؤكد 

الرشيحة التي تقدم خدماتها املبارشة 
”املتغريات  ان  مبينة  للمواطنني“، 
السعرية يف سوق النفط العاملية تدفع 
معادلة  اىل  الحكومي  النفطي  القطاع 
االسعار بني الداخل والخارج للحد من 

عمليات التهريب“.
واهابت، بوسائل االعالم والفضائيات 
دقيقة  بمعلومات  تقاريرها  ”دعم  اىل 
خرباء  (أكد  بعبارات  تكتفي  ال  وان 
الذي  نعرف من  ان  دون  وبني خرباء) 
اكد ومن الذي بني وما هي حدود فهمه 
للموضوع“، معلنة ”االحتفاظ بحقها 
القانوني ضد اية جهة تحاول املساس 
بالصالح  االقتصادي واالرضار  باالمن 
املحاوالت  لكل  بحزم  والتصدي  العام، 

التي تسئ للعاملني يف الرشكة“.

بغداد/ الزوراء:
الدولة  قوى  تحالف  رئيس  أعرب 
بأن  ثقته  عن  الحكيم،  السيد  الوطنية، 
كفيلة  مؤخراً  أطلقها  التي  مبادرته 
بإنهاء حالة االنسداد السيايس التي تمر 

بها البالد.
ان  ”الزوراء“:  تلقته  ملكتبه  بيان  وذكر 
الكندي  السفري  ”التقى  الحكيم  السيد 
غريغوري  السيد  بغداد،  يف  الجديد 
حول  النظر  وجهات  وتبادال  غاليغن، 
العراق  يف  السيايس  الشأن  تطورات 
العالقات  تعزيز  سبل  وبحثا  واملنطقة، 
يخدم  بما  وكندا  العراق  بني  الثنائية 

مصالح البلدين“.
إن  اللقاء  خالل  الحكيم،  السيد  وقال 
ويسعى  الجميع  عىل  منفتح  :“العراق 
وفق  عىل  العالقات  أفضل  إلقامة 
سيادته“.  واحرتام  املشرتكة  املصالح 
العراق  مع  ”التعامل  إىل  الجميع  داعياً 

عىل وفق هذا املبدأ“.
التي  املتغريات  ”طبيعة  إىل  وأشار 
عاشها العراق“، مبينا أن ”االنتقال من 
يكن  لم  الديمقراطية  إىل  الدكتاتورية 

سهال وما زال العراق يدفع رضيبته“.
”طبيعة  الحكيم  السيد  بنّي  سياسيا، 
والتي  مؤخرا  أطلقناها  التي  املبادرة 
حالة  إنهاء  عىل  قادرة  أنها  نعتقد 
تم  ما  إذا  الحايل  السيايس  االنسداد 

التعاطي معها بإيجابية“.
واعلن رئيس تحالف قوى الدولة، السيد 
خطوات   9 الجمعة،  الحكيم،  عمار 
السيايس  االنسداد  حالة  من  للخروج 

التي تمر بها البالد.
وخاطب السيد الحكيم القوى السياسية 
عرش  الثالثة  الذكرى  يف  كلمته  يف  كافة 
لرحيل عزيز العراق بالقول :“إنني ومن 
والوطنية  األخالقية  املسؤولية  موقع 
للمكون  املمثلة  املتصدية  القوى  أدعو 
يف  رشكائنا  وجميع  األكرب  االجتماعي 
االنسداد  واقع  من  الخروج  اىل  الوطن 
ذلك  يتحقق  وإنما  القائم  السيايس 
وطنية  وبروح  خطوات  عدة  خالل  من 

خالصة ، وعىل وفق اآلتي:
1 - جلوس جميع االطراف عىل طاولة 
الحوار ومناقشة الحلول واملعالجات من 

دون رشوط أو قيود مسبقة.

القوى  عرب  االكرب  الكتلة  تسمية   2-
وفق  األكرب  االجتماعي  للمكون  املمثلة 

ما نص عليه الدستور.
الثالث  الرئاسات  موضوع  حسم   3-
عرب تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم 

.. والجميع يتعامل مع مرشح االغلبية 
واالغلبية  الكردية  واالغلبية  السنية 
االغلبية  مفهوم  لتمرير  الشيعية 
املطمئنة للجميع .. مع االتفاق عىل ان 
رفض مرشح احد من املكونات االخرى 

فسح  بل  املكون  مع  تقاطعاً  يعني  ال 
أخرى،  خيارات  لتقديم  أمامه  املجال 
والرؤساء الثالث يكونوا ممثلني للجميع 

ويحضون بدعم واحرتام الجميع.
-4 صياغة الربنامج الخدمي والسيايس 

للحكومة القادمة وتحديد اسقف زمنية 
اختيار  معايري  وتحديد  لتنفيذه  واقعية 

الفريق الوزاري املأمول.
-5 توزيع االدوار، فمن يرغب باملشاركة 
االغلبية  فريق  اىل  ينضم  الحكومة  يف 
ويلتزم بدعم الحكومة بالربنامج املتفق 
الكاملة  املسؤولية  تحمل  ويعلن  عليه 
يرغب  ال  ومن  وقراره،  مشاركته  عن 
النواب  مجلس  من  يتخذ  باملشاركة 
ذلك  ويعلن  البناءة  ملعارضته  منطلقاً 

رسمياً ليحظى بالغطاءات املطلوبة.
-6 تتعهد االغلبية بتوفري الغطاء اآلمن 
اللجان  يف  تمكينها  مع  للمعارضة 
املستقلة  الرقابية  والهيآت  الربملانية 
ألداء مهامها كما تتعهد املعارضة بعدم 
تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور 
الفاعل فيه وفسح املجال أمام االغلبية 

إلكمال االستحقاقات الدستورية.
واملعارضة  الحاكمة  االغلبية  اتفاق   7-
والتداول  الدائم  التشاور  عىل  البناءة 
الدوري حول القضايا االساسية يف البالد 
يف  وإجماعيه  وطنية  بقرارات  للخروج 

القضايا املصريية والقوانني املعطلة.

السلبية  االعالمية  املساجالت  نبذ   8-
واالتهام،  والتخوين  التسقيط  ولغة 
وأدعو من هذا املقام جميع املؤسسات 
تبني  إىل  وغريها  الحكومية  اإلعالمية 
ملواجهة  للجميع  ملزم  وطني  ميثاق 
الخطاب  الكراهية واالتهام وتنقية  لغة 
املوجه للجمهور بمعلومات دقيقة غري 
دون  من  الدولة  بناء  يمكن  فال  مضللة 
عن  ومسؤول  حريص  وطني  إعالم 

وحدة البلد واحرتام القيم األصيلة.
مادة  الحكومي  االصالح  اعتماد   9-
والخطاب،  األداء  يف  السيايس  للتنافس 
تحالف  كيان سيايس وكل  وليطرح كل 
والثقافية  االقتصادية  ورؤيته  برامجه 
والتنموية واألمنية أمام وسائل االعالم، 
السياسيون  املتحدثون  وليتصدى 
املمثلون لكياناتهم يف التعبري عن رؤيتهم 
أو  القوة  ومواطن  املطروقة  الحلول  يف 
من  البلد  انتشال  وكيفية  فيها  الضعف 
مجدداً،  به  والنهوض  الصعب  واقعه 
أن  يف  العام  للرأي  فسحة  هناك  ولتكن 
يطلع عىل خطط وحلول كافة الكيانات 

ودعم ما يراه مناسباً للبالد.

بغداد/ الزوراء:
موىس  هاني  الصحة،  وزير  اعلن 
وشك  عىل  العراق  ان  العقابي،  بدر 
مرجحا  الصحي،  الضمان  تطبيق 
تحقيق ”قفزة“ بالخدمات الصحية 

يف البالد.
ملنظمة  احتفالية  يف  العقابي  وقال 
الصحة العاملية بيوم الصحة العاملي 
منذ  لتأسيسها  الثالثني  والذكرى 
حرض  إذ  العراق،  مكتب  إنشاء 
الدول  ممثيل  من  العديد  الحفل 
كادر  اىل  اضافة  واألجنبية،  العربية 
تابعتها  العراقية،  الصحة  وزارة 
”الزوراء“: ان العراق تعامل مع عدة 
موجات متغرية من جائحة كورونا، 
إذ  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفقا 
تحسني  عىل  الصحة  وزارة  تعمل 
فتح  خالل  من  الصحية  الخدمات 
املحافظات  املستشفيات يف مختلف 
الحديثة  الطبية  باملعدات  وتزويدها 
بعض  يف  األرسة  عدد  وزيادة 

املستشفيات.
 وأشار وزير الصحة إىل نية وزارته 
لتحسني  الصحي  الضمان  تطبيق 
الرعاية  نظام  وتحويل  الخدمات 

الصحية يف العراق.
ان  العقابي  قال  الشأن،  وبهذا 
”العالم قد عانى من جائحة كورونا 
مضيفا  تماما“،  األمور  وتغريت 
رعاية  ”خطط  اآلن  العراق  لدى  ان 
صحية بالتعاون مع منظمة الصحة 
الخطط  هذه  تتضمن  العاملية 
االستعداد لحاالت الطوارئ واألوبئة 
مدربة  متخصصة  فرق  خالل  من 

تدريباً كامالً“.
ولدى وزارة الصحة ”عدد كبري من 
املركزة،  العناية  وحدة  يف  األرسة 
املتخصصة  املختربات  من  والعديد 
وإجراء  الفريوسات  فحص  يف 
الذي  الوزير  حسب  االختبارات“، 

من  العديد  افتتاح  ”تم  أنه  اىل  لفت 
املستشفيات بعدد متزايد من األرسة 
وكربالء  النجف  يف  طبية  ومدن 
أن  امله  عن  والنارصية“.واعرب 
تموز  شهري  يف  الوزارة   ”تفتتح 
واب املقبلني مستشفيات يف البرصة 

وميسان ومحافظات أخرى“. 
العراقية  الحكومة  ان  اىل  وأشار 
عام  يف  كبرية  بصورة  ”اهتمت 
الصحي  القطاع  دعم  يف   2022
والخدمات  األولية  الرعاية  وخاصة 
وشك  عىل  ”نحن  معلنا  الثانوية“، 
العراق،  يف  الصحي  الضمان  تطبيق 
الخدمات  يف  قفزة  سيحدث  والذي 

ويغري النظام الصحي يف العراق“.
مديرية  عام  مدير  اوضح  بدوره 
رياض  العراق  يف  العامة  الصحة 
الحلفي ان ”منظمة الصحة العاملية 
وهو  العاملي،  الصحة  بيوم  تحتفل 
األول  املؤتمر  فيه  انعقد  الذي  اليوم 
الصحة  ملنظمة  العامة  للجمعية 

العاملية يف عام 1948“.
تحسنا  ”هناك  أن  الحلفي  وبنّي 
يف  الصحية  للخدمات  واضحا 
العراق رغم كل التحديات، من حيث 
اثبتته  ما  وهذا  الصحية،  الخدمات 
واستجابته  العراق  تعامل  طريقة 

مع جائحة كورونا“.
الرسمي  املتحدث  أكد  جانبه،  من 
البدر،  سيف  الصحة،  وزارة  باسم 
انحسار  اىل  ”طريقه  يف  العراق  ان 
املوجة  تجاوزنا  واننا  نهائيا  املوجة 
”خطر  ان  من  محذرا  الرابعة“، 

حدوث موجة جديدة قائم“.
وزارة  منتسبي  ان   البدر  وحسب 
لديهم  ما  افضل  ”يقدمون  الصحة 
مضيفا  الراهن“،  الوضع  ظل  يف 
ووضعنا  موجودة  ”االمكانات  ان 
السابقة  باملوجات  قياسا  جدا  جيد 

الثانية والثالثة“.

بغداد/ الزوراء:
إلعادة  األحد،  امس  القييس،  حسني  محمود  عزم،  تحالف  عن  النائب  دعا 
اشار  فيما  حرجة،  ملراحل  وصل  الذي  السيايس  االحتقان  لحسم  االنتخابات 
القيادي يف تحالف ”السيادة“ مشعان الجبوري اىل إن خيار حل مجلس النواب 

قائم يف ظل االنسداد السيايس.
تابعتها  تويرت،  بموقع  الرسمي  حسابه  عىل  نرشها  تغريدة  يف  القييس  وقال 
فاالحتقان  االنتخابات،  إعادة  أطروحة  مع  جدياً  ”نتعامل  إننا  ”الزوراء“: 
السيايس قد وصل ملراحل حرجة، ينبغي معها العودة للجمهور لحسم األوزان 
السياسية للمرشحني، بعد إدراك املواطن وألول مرة أن صوته االنتخابي هو من 

يحسم فوز املرشح بالربملان“.
وأضاف أن ”املقعد النيابي الذي ال يخدم ناخبيه ال قيمة له أبداً“.

يف غضون ذلك، قال القيادي يف تحالف ”السيادة“ مشعان الجبوري، إن خيار 
حل مجلس النواب قائم يف ظل االنسداد السيايس الحاصل يف البالد وعدم تشكيل 
الحكومة االتحادية رغم ميض اشهر عديدة عىل إجراء االنتخابات الترشيعية 

املبكرة.
وقال الجبوري يف تغريدة نرشها عىل مواقع التواصل االجتماعي ”تويرت“، إنه 
”ندرك األعباء الكبرية التي سترتتب عىل مفوضية االنتخابات وعموم الدولة لو 

صوت الربملان عىل حل نفسه والدعوة النتخابات جديدة“.
واضاف أن ”حديثنا عنها ليس مناورة او من فراغ لكنها الخيار الذي البد منه 
بحل  الرشوع  قبل  معرفته  نريد  ما  متسائال:  السيايس“،  االنسداد  استمر  اذا 

الربملان هو رأي الشارع يف مثل هذه الخطوة؟.
وبرزت عىل الساحة السياسية قضية حل مجلس النواب يف ظل الوضع الراهن 
تشكيل  حول  االنتخابات  يف  الفائزة  واألطراف  القوى  بني  الدائر  والرصاع 

الحكومة العراقية الجديدة.
شهر  يف  النواب  مجلس  حل  قضية  يف  رأيه  ابدى  االعىل  القضاء  مجلس  وكان 
تتم  السياسية  االشكاليات  معالجة  إن  رسمي  بيان  يف  وذكر  املاضية،  شباط 
عىل وفق االحكام الدستورية فقط وال يجوز ألي جهة سواء كانت قضائية او 
غريها ان تفرض حال لحالة االنسداد السيايس اال وفق احكام الدستور، مؤكداً 
أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص املادة 64 من الدستور وملخصها ان 
املجلس يحل باألغلبية املطلقة لعدد اعضائه بخيارين ال ثالث لهما االول بناًء 
عىل طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة 

رئيس الجمهورية.
ومن هذا النص يتضح جليا، وفق القضاء االعىل، بعدم امتالك أي جهة اخرى 
بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صالحية حل مجلس النواب لعدم 

وجود سند دستوري او قانوني لهذا االجراء.
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إسالم أباد/ متابعة الزوراء:

الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس  أقيـل 

عمـران خان من منصبـه صباح امس 

األحـد بعدما خرس تصويتـًا يف الربملان 

عـىل حجب الثقـة بعد أزمة سياسـية 

استمرّت أسابيع عدة.

ولـم يّتضح عـىل الفور متى سـتختار 

الجمعية الوطنية رئيساً جديداً للوزراء، 

لكن من شـبه املؤكد أن زعيم املعارضة 

شـهباز رشيف سيخلف خان يف رئاسة 

حكومة باكستان.

يف  حكومـة  رئيـس  أي  يكمـل  ولـم 

باكسـتان واليتـه، إال أن خـان هو أول 

رئيس للوزراء يقال من منصبه بحجب 

الثقة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية بالوكالة 

رسدار أياز صادق إن 174 نائباً صوتوا 

لصالح حجب الثقة و«بالتايل تم حجب 

الثقة».

بشـتى  عامـاً)   69) خـان  وحـاول 

السـبل البقـاء يف املنصب، بمـا يف ذلك 

انتخابـات  إىل  الربملـان والدعـوة  حـل 

مبكـرة، لكـن املحكمة العليـا أصدرت 

قـراراً اعتربت فيـه أن كل التدابري التي 

اّتخذها األسبوع املايض باطلة، وأمرت 

الجمعيـة الوطنية باالنعقـاد وبإجراء 

تصويت عىل حجب الثقة.

وبقي التوتر سائداً حتى منتصف الليل 

مع انتهاء املهلة التي حّددتها املحكمة 

العليا إلجراء تصويت عىل حجب الثقة، 

وقد اسـتقال رئيس املجلس املقرب من 

خان يف اللحظات األخرية.

إال أن الجلسـة اسـتمرت حتـى امـس 

األحد وقد ترأسـها بالوكالة رسدار أياز 

صادق.

وبعيـد إعـالن نتيجـة التصويـت قال 

رشيف «سنبلسم جراح هذه األمة».

ولم يحرض خـان الجلسـة، وهو الذي 

خـرس األغلبيـة يف املجلـس املؤلف من 

342 عضواً بعد انشقاق بعض حلفائه 

يف االئتالف الحاكم، كما أعلن أعضاء يف 

حزبه «حركة إنصاف» أنهم سيصوتون 

لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

وأيـاً تكن هوية خلف خان، فإن املهمة 

التي تنتظره ضخمة، والتحديات كثرية 

بـدءاً بتصحيح مسـار االقتصـاد الذي 

يعانـي معدل تضخم مرتفـع وتراجعاً 

متواصـًال لسـعر رصف الروبية وعبء 

مديونية مقلق.

ويشـهد الوضع األمنـي تراجعاً أيضاً.. 

فحركـة طالبـان الباكسـتانية كثفت 

هجماتها يف األشـهر األخـرية مدعومة 

بعـودة حركـة طالبـان إىل الحكـم يف 

أفغانستان يف أغسطس املايض.

وتصاعد التوتر منذ الصباح بعدما طلب 

زعيـم املعارضة شـهباز رشيف إجراء 

التصويـت بال تأخري، قائـًال: «يجب أن 

تجـرى العمليـة يف الجمعيـة الوطنية 

بموجب قرار املحكمة العليا».

وشهباز زعيم «حزب الرابطة اإلسالمية 

الباكسـتانية» والشـقيق األصغر لنواز 

رشيف الذي توىل رئاسة الحكومة ثالث 

مرات.

الخارجيـة شـاه محمـود  وزيـر  ورد 

قريـيش باّتهـام املعارضة بجـر البالد 

إىل مسـار خطـري، قائـًال إن «التاريـخ 

سيكشف كل من مهدوا لإلطاحة بهذه 

الحكومة»، وسـط صيحات استهجان 

من املعارضـني الذين هتفوا «تصويت، 

تصويت».

 2018 يف  خـان  عمـران  وانُتخـب 

مسـتفيداً مـن نفـور الناخبـني من 

الباكستاني» و«حزب  «حزب الشعب 

الباكسـتانية»  اإلسـالمية  الرابطـة 

عائليـة  سـالالت  حـول  املؤسسـني 

كبرية هيمنت عىل الحياة السياسـية 

الوطنيـة لعقود قبـل أن تصبح رمزاً 

لفساد النخبة.

واتهـم خـان الحزبـني بالتواطـؤ مـع 

الواليات املتحـدة لإلطاحة به.. يف حني 

نفت واشنطن أن تكون ضالعة يف ذلك.

ويرى عمران خـان أن الواليات املتحدة 

قـد انزعجـت مـن انتقاداتـه املتكررة 

حيـال السياسـة األمريكيـة يف العراق 

وأفغانسـتان، وغضبـت مـن زيارتـه 

ملوسـكو يف اليوم األول مـن بدء الحرب 

عىل أوكرانيا.

عـن  السـابق  يف  املعارضـة  وأعربـت 

تأييدها إجـراء انتخابـات مبكرة لكن 

بعد رحيل عمران خان فقط.

هـذه  تنظيـم  إىل  الدعـوة  ويفـرتض 

االنتخابـات بحلول أكتوبر 2023، لكن 

عندما تتوىل السلطة يمكن للمعارضة 

أن تحـدد الجـدول الزمنـي االنتخابي 

الـذي تريـد والتأثـري عىل سلسـلة من 

القضايا املرفوعة ضدها يف عهد عمران 

خان.

وترى مفوضية االنتخابات أنها تحتاج 

إىل سبعة أشهر لتنظيم االنتخابات عىل 

ما ذكرت وسائل اإلعالم الباكستانية.

واعتادت باكستان األزمات السياسية.. 

اإلسـالمية  الجمهورية  وشـهدت هذه 

املسـلحة نووياً والتي تعد 220 مليون 

عسـكرية  انقالبـات  أربعـة  نسـمة، 

وأمضـت أكثـر مـن ثالثة عقـود تحت 

الحكم العسـكري منذ اسـتقاللها عام 

.1947

ولـم يتدخـل الجيش يف األيـام األخرية، 

علماً بأنه مفتاح السلطة السياسية يف 

البالد ويتهم بدعم خان يف 2018.

تونس/ متابعة الزوراء:
سـعيد،  قيـس  التونـيس،  الرئيـس  أصـدر 
مرسوما بتعويض ”شهداء“ ومصابي ثورة 
2011، اعرتافـا بحقوقهم بعد سـنوات من 

اإلهمال.
كما تتضمن املرسوم تعويض عائالت شهداء 
ومصابـي عنـارص األمـن والجيـش الذيـن 
قتلـوا يف عمليات إرهابيـة دفاعا عن الوطن 
خالل السـنوات املاضية، حيث فقد عرشات 
مـن قـوات الرشطـة والجيـش أرواحهم يف 

مواجهات مع جماعات متطرفة.
كان العرشات من الشـبان قد قتلوا وأصيب 
 ،2011 وبدايـة   2010 نهايـة  يف  املئـات 
أثنـاء انتفاضة حاشـدة ضد حكـم الرئيس 
األسبق، زين العابدين بن عيل، والتي فجرت 
انتفاضات الربيع العربي يف الرشق األوسط.

ودخل العرشات من مصابي الثورة وعائالت 
الشـهداء اعتصاما الشـهر املايض مطالبني 
باعرتاف الدولة بحقهم يف تعويضات وتوفري 
فـرص عمل ألفراد من عائالتهم قائلني إنهم 
دفعوا ثمنا غاليـا مقابل الحرية التي حصل 

عليها التونسيون.
وتعيـش تونس أزمـة اقتصادية حادة خالل 
الشـهور املاضية، حيث انخفـض الدينار إىل 
أقل مسـتوياته يف 3 سـنوات، كمـا ارتفعت 
معـدالت التضخـم بصـورة غري مسـبوقة، 
وبلغـت تكلفـة الديـن %100 مـن الناتـج 

املحيل.
وتتصاعد األزمة السياسية يف البالد بعد قرار 
الرئيـس قيس سـعيد حـل الربملـان ردا عىل 
تصويت النواب يف جلسة عرب اإلنرتنت إللغاء 

قرارات 25 يوليو.

القاهرة/متابعة الزوراء:

 أعـاد ترصيح وزير الخارجية الرتكي مولود 

جاويـش أوغلـو عن خطـوات تعتـزم بالده 

القيـام بهـا لتطبيع العالقات مـع مرص إىل 

الواجهة النقاش بشأن ذلك، حيث ترى دوائر 

سياسـية رسـمية أن سـعي أنقرة للوصول 

يف العالقـات إىل ما وصلت إليـه مع أبوظبي 

والريـاض يتوقف عىل عـدم انخراطها يف ما 

يهدد مصالح مرص.

وعـاد الحديـث حـول تطبيـع العالقات بني 

مـرص وتركيـا ليحتل مسـاحة مـن الجدل 

السـيايس عقب ترصيحـات أدىل بهـا وزير 

الخارجيـة الرتكـي مولـود جاويـش أوغلو 

الخميس املايض قال فيها إن بالده ”ستقدم 

قريبا عـىل خطـوات لتطبيـع العالقات مع 

مرص“.

وأوضـح خالل مؤتمر صحفـي عقده عقب 

مشـاركته يف اجتمـاع وزراء خارجيـة دول 

حلف شـمال األطليس يف بروكسـل أن أنقرة 

أقدمت عىل عدد من الخطوات يف إطار تطبيع 

العالقات و“خالل األيام املقبلة سـنقدم عىل 

خطوات أخرى يف هذا الخصوص“.

وربطت دوائر سياسـية عربيـة بني ما قاله 

جاويـش أوغلـو ومـا أذاعته وسـائل إعالم 

تركية أخريا بشـأن عزم أنقرة تعيني ممثلها 

السـابق لـدى منظمـة التعـاون اإلسـالمي 

صالـح موتلو شـني سـفريا لهـا يف القاهرة 

وأنها تنتظر موافقتها عىل ذلك.

وألن أنقرة لم تتلق ردا حاسما عىل ترشيحها 

مـن القاهرة اضطر جاويـش أوغلو لتقديم 

املزيـد من التوضيـح بالقـول ”عندما نتخذ 

قرارا متبادال بتعيني السـفراء سـنعلن ذلك 

للرأي العام، لكن حتى اآلن لم يتم اتخاذ مثل 

هذا القرار“.

وتلجأ الدبلوماسـية املرصية عادة إىل الحذر 

كثريا يف التعامل مع اإلشارات اإليجابية التي 

تتلقاهـا من تركيـا، وهي عالمـة عىل عدم 

الوصول إىل مرحلة متقدمة من الثقة وحسن 

النوايـا، عـىل الرغم من الهـدوء الذي يعرتي 

العالقات منذ نحو عام، وتقدم محدود قامت 

به أنقرة لتحجيم الدور السـيايس واإلعالمي 

لعدد من قادة جماعة اإلخوان.

الدبلوماسـية  املشـاورات  وتجمـدت 

االستكشافية التي عقدت يف القاهرة وأنقرة 

العام املايض بشأن تسوية امللفات الخالفية، 

ووقفـت الحوارات يف منتصـف الطريق، فلم 

تـؤّد إىل تنقية األجـواء تمامـا أو تعيدها إىل 

سريتها السابقة من التصعيد املتبادل.

ووّفـرت توجهات تركيا اإلقليمية وتحسـن 

عالقتها مع السـعودية واإلمارات وإرسائيل 

قاعـدة صلبة لتطبيـع العالقـات مع مرص 

التـي ال تريـد الدخـول يف تصعيـد جديد مع 

أنقـرة أو غريها طاملا أن هناك عدم تدخل يف 

الشؤون الداخلية ملرص.

باريس/ متابعة الزوراء:
الفرنسـيون  الناخبـون  أدىل 
بأصواتهـم، امس األحـد، يف الجولة 
التـي  الرئاسـة،  النتخابـات  األوىل 
تمثل فيها مرشحة اليمني املتطرف 
ماريـن لوبـان تهديدا غـري متوقع 
آلمال الرئيـس إيمانويل ماكرون يف 

الفوز بوالية جديدة.
أظهرت نتائج فـرز أصوات الجولة 
األوىل مـن االنتخابات الرئاسـية يف 
فرنسـا امس االحد تصـدر الرئيس 
إيمانويـل ماكـرون حيـث حصـل 
عـىل ٢٨٫١٪ مـن األصوات.وحلـت 
مرشـحة حـزب التجمـع الوطنـي 
مارين لوبان ثانية بنسـبة ٢٣٫٣٪، 
فيمـا حصـل زعيـم تيـار اليسـار 
الفرنـيس ورئيـس حزب «فرنسـا 
األبيـة» جـان لوك ميلونشـون عىل 
٢٠٫١٪ مـن األصوات.وبعـد إعـالن 
الثانية  الجولـة  النتائـج سـتجرى 
بـني إيمانويـل ماكـرون وماريـن 
لوبـان يف الــ٢٤ من أبريـل ٢٠٢٢.
وأفادت وسـائل إعالم فرنسية بأن 
نسـبة املشاركة يف الجولة األوىل من 
االنتخابـات بلغت ٦٥٪.وقال موقع 
«فرانس أنفو» إن نسـبة املشاركة 
تراجعـت ٤٫٤ نقطة مقارنة بنفس 
الفـرتة من عـام ٢٠١٧ حيث بلغت 
 ٪٧٠٫٥٩ كانـت  فيمـا   ،٪٦٩٫٤٢
أقـل  أن  إىل  ٢٠١٢.وأشـار  يف عـام 
نسبة مشـاركة يف الجولة األوىل من 
االنتخابـات الرئاسـية كانـت عام 
أن  ٥٨٫٤٥٪.وذكـر  بنسـبة   ٢٠٢٢
نسـبة االمتناع عن التصويت قدرت  
لتقديـرات  وفقـا   ،٪٢٦٫٢ بنسـبة 
رشكة «Ipsos Sopra Steria»، وأن 
ما يزيـد قليال عن ربع الفرنسـيني 

تجنبوا صناديق االقرتاع امس األحد.
ونحو 48.7 مليون ناخب مدعوون 
لإلدالء بأصواتهم يف الدورة األوىل من 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية التي 
يتنافـس فيها  12 مرشـحا بينهم 
الرئيـس املنتهيـة واليتـه إيمانويل 
ماكرون. وفتحت مكاتب التصويت 
أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت 
باريس امس االحد عىل أن تغلق عند 
السـاعة الثامنة مسـاء (السادسة 
بتوقيت غرينتش). وغلبت مواضيع 
يف  والحـرب  الرشائيـة  القـدرة 
أوكرانيا والتضخـم عىل حملة هذه 
االنتخابـات الرئاسـية التـي يخيم 
شبح االمتناع عن التصويت عليها. 
تابعـوا مجريات الـدورة األوىل عرب 

هذه التغطية املبارشة.
كانـت  فقـط،  أسـابيع  وقبـل 
اسـتطالعات الـرأي تشـري إىل فوز 
لالتحـاد  املؤيـد  ملاكـرون  سـهل 

موقفـه  تعـزز  والـذي  األوروبـي، 
بفضل دبلوماسـيته النشطة بشأن 
أوكرانيا والتعايف االقتصادي القوي، 
املعارضـة  ضعـف  إىل  باإلضافـة 
املترشذمة.لكـن شـعبيته تراجعت 
لعدة أسـباب، منهـا دخوله املتأخر 
إىل الحملـة االنتخابيـة، إذ لم يعقد 
سـوى تجمع انتخابـي واحد كبري، 
وهو األمر الذي اعتربه حتى أنصاره 
مخيب لآلمـال، وتركيزه عىل خطة 
ال تحظـى بالشـعبية لزيـادة سـن 
التقاعد، إىل جانب االرتفاع الحاد يف 

التضخم.
يف املقابـل، قامـت لوبـان املنتميـة 
يف  واملتشـككة  املتطـرف  لليمـني 
واملناهضـة  األوروبـي  االتحـاد 
للهجـرة، بجولـة يف فرنسـا تعلـو 
وجههـا االبتسـامة والثقة وسـط 
هتافات من أنصارها ”سـننترص.. 

سننترص“.

وقد تعزز موقفها من خالل الرتكيز 
املسـتمر منذ شـهور عـىل تكاليف 
املعيشـة والرتاجع الكبـري يف الدعم 
ملنافسـها يف اليمني املتطـرف إريك 
زمور.بيـد أن اسـتطالعات الرأي ال 
تزال تشري إىل أن ماكرون سيتصدر 
يف  الفـوز  ويحقـق  األوىل،  الجولـة 
جولـة اإلعـادة أمـام لوبـان يف 24 
نيسـان، لكـن عـدة اسـتطالعات 
رأي تقـول اآلن إن هـذا يقع ضمن 

هامش الخطأ.
ويبدأ التصويت يف السـاعة الثامنة 
صباحا (06:00 بتوقيت غرينتش) 
وينتهي يف السـاعة 18:00 بتوقيت 
غرينتش، حيث سـيتم حينها نرش 
الناخبـني  آلراء  اسـتطالعات  أول 
لدى خروجهم مـن مراكز االقرتاع. 
وعادة ما تكون هذه االسـتطالعات 

موثوقة للغاية يف فرنسا.
وقالـت لوبـان يف تجمـع حاشـد، 

مسـتعدون  ”نحـن  الخميـس: 
والفرنسـيون معنا“ وسط هتافات 
من أنصارها، ودعـت إىل التصويت 
لها من أجل توجيه ”العقاب العادل 
الذي يستحقه أولئك الذين حكمونا 

عىل نحو سيئ“.
وأمـىض ماكرون البالـغ من العمر 
44 عامـا، والـذي يتـوىل السـلطة 
األيـام األخـرية   ،2017 منـذ عـام 
من الحملـة االنتخابيـة يف محاولة 
توضيح أن برنامج لوبان لم يتغري، 
عـىل الرغـم مـن الجهـود املبذولة 
لتلطيـف صورتها وصـورة حزبها 

التجمع الوطني.
لوباريزيـان:  لصحيفـة  وقـال 
”مواقفها األساسـية لم تتغري: إنها 
تنتهـج برنامجـا عنرصيـا يهـدف 
إىل تقسـيم املجتمـع وهـو قـاس 

للغاية“.
وترفـض لوبان مزاعـم العنرصية، 
سـتفيد  سياسـاتها  إن  وتقـول 
كل الفرنسـيني بغـض النظـر عن 

أصولهم.
وعـىل افرتاض أن ماكـرون ولوبان 
فـإن  إعـادة،  جولـة  سـيخوضان 
الرئيـس الفرنيس يواجه مشـكلة: 
فقـد أخـرب العديـد مـن الناخبـني 
اليسـاريني منظمـي اسـتطالعات 
الـرأي بأنهـم لـن يصوتـوا لصالح 
ماكـرون يف جولـة اإلعـادة ملجـرد 
إبعاد لوبان عن السلطة وذلك خالفا 

ملا حدث يف عام 2017.
وسـيتعني عـىل ماكـرون إقناعهم 
بتغيـري موقفهم والتصويـت له يف 
الجولـة الثانيـة. ويتفـق ماكرون 
ولوبـان عـىل أن النتيجـة مفتوحة 

عىل كل االحتماالت.
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 طهران / متابعة الزوراء: 

ابراهيـم  االيرانـي  الرئيـس  قـال 

رئييس : ان الحكومة تعهدت خالل 

املفاوضـات بـأن ال ترتاجـع حتى 

خطوة واحدة عن حقوق الشـعب 

االيراني.

ويف ترصيحه خالل مراسـم احياء 

الذكرى السـنوية السادسة عرشة 

”للتكنولوجيـا  الوطنـي  لليـوم 

النووية“، اشاد رئيس الجمهورية 

بجهود العلمـاء النووين يف ايران؛ 

اسـتطاعوا  هـؤالء  ان  مؤكـدا 

باالسـتناد عىل الطاقـات الوطنية 

ان  الحديديـة  ارادتهـم  وبفضـل 

يحققـوا الكثـري مـن االنجـازات 

امللفتة يف مجـال الصناعة النووية 

السلمية.

واضـاف، ان الحظـر والتهديـدات 

والظلـم الـذي تعرض له الشـعب 

االيراني، بما يف ذلك اغتيال العلماء 

النوويني وتدمري املواقع النووية يف 

البالد، لم يثننا عن استمرار امليض 

نحو اهدافنا املنشودة.

االعـداء  ان   : رئيـيس  واسـتطرد 

يعلمون جيدا بان السـالح النووي 

ال مكانة لـه يف سـرتاتيجية ايران 

الدفاعيـة عىل االطـالق؛ الفتا بأن 

الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 

اقـرت يف 15 تقريرا لهـا، بانها لم 

تعثر عـىل اي انتهاك يف نشـاطات 

ايران النووية.

وتابع : ان نشاطات واجهزة ايران 

النووية تشـكل نحـو 3 باملئة من 

اجمـايل االجهزة النوويـة املتوفرة 

يف العالم، بينمـا خصصت الوكالة 

الدولية للطاقـة الذرية 25 يف املئة 

من طاقاتهـا الرقابية لهذا الحجم 

من االنشطة (االيرانية)؛ االمر الذي 

يشري بأن االعداء ليسوا قلقني من 

حصول ايران عىل السـالح النووي 

الكـم  وانمـا هـم خائفـون مـن 

الهائـل للمنجـزات التـي حققتها 

الجمهوريـة االسـالمية يف مجـال 

الصناعات النووية لحد االن.

ويف جانـب اخـر مـن ترصيحاتـه 

اشـار رئيـيس اىل شـعار ”االنتاج 

املعريف املولد لفرص العمل“ والذي 

اطلقه قائد الثورة االسـالمية عىل 

الهجـري   1401) الجديـد  العـام 

الشـميس)؛ مؤكدا بـان الحكومة 

لتجهيـز  طاقاتهـا  سـّخرت 

والسـيما  الوطنيـة  الصناعـات 

قطاع الصناعيات الثقيلة يف البالد 

الحديثـة والقائمة  بالتكنولوجيـا 

عىل املعرفة.  

وعـن املفاوضـات النوويـة قال : 

ان الجمهورية االسـالمية لم ترتك 

املفاوضات وال تعطلها ايضا، لكننا 

متمسـكون بالسـرتاتيجية التـي 

رسمها سماحة القائد، وبناء عىل 

ذات السرتاتيجية تعهدت الحكومة 

والفريـق االيرانـي املفـاوض عىل 

حماية مصالح الشـعب ومنجزات 

علمائنا النوويني.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
انطلقـت، صباح امـس األحـد، ٦ تظاهرات يف 
العاصمـة بغـداد، كان االبـرز بينهـا تظاهـرة 
أصحـاب مصانـع األسـمنت والعاملـني فيها 
بالقـرب من مصفى الـدورة النفطـي جنوبي 
العاصمـة بغـداد احتجاجـا عـىل رفع أسـعار 
النفط األسود ادت اىل قطع جرس الطابقني من 

الدورة باتجاه الكرادة.
وقال مصدر أمني إن «متظاهرين نظموا وقفة 

احتجاجية امام مجلس محافظة بغداد».
ويف سياق متصل، «نظم املحارضين املستبعدين 

وقفة احتجاجية امام وزارة التعليم العايل».
اىل ذلك، «تظاهر اصحاب املفسـوخة عقودهم 

من الحشد الشعبي امام مالية الهيئة».
واشـار املصـدر اىل ان «الفنانـني واالعالميـني 
نظمـوا وقفـة احتجاجيـة امام قـرص العدالة 

الكرخ يف العاصمة بغداد».
ويف سـياق ذي صلة، «نظم عمـال رشكة اكاي 

تظاهرة امام مقر الرشكة».
وأضاف املصدر أن « أصحاب مصانع األسمنت 
والعاملـني فيهـا نظمـوا بالقرب مـن مصفى 
بغـداد  العاصمـة  جنوبـي  النفطـي  الـدورة 
تظاهـرات، احتجاجـا عىل رفع أسـعار النفط 

األسود»، مبينا ان «القوات األمنية قطعت جرس 
الطابقني من الدورة باتجاه الكرادة».

السالمي يحذر من توقف اغلب املعامل وترسيح 
االف العاملني بسبب رفع اسعار النفط االسود 
 من جانبه حذر النائب املستقل يف الربملان هادي 
السـالمي مـن ترسيـح االف العاملـني وتوقف 

اغلب املعامل يف البالد، بسبب قرار وزارة النفط 
القـايض برفع سـعر النفط االسـود املجهز اىل 
معامل القطـاع العام والخـاص، فيما اكد بأن 
هذا القرار سـريفع اعداد العاطلـني عن العمل 

ويقيض عىل الصناعة العراقية بشكل كامل.
واقدمـت وزارة النفـط عـىل رفـع سـعر اللرت 

الواحـد من النفط االسـود مـن ١٠٠ دينار إىل 
٣٥٠ دينـار، ما اثـار غضب اصحـاب املعامل، 
خصوصا األسـمنت، والتـي يحقـق البلد منه 

اكتفاء ذاتي. 
 وقال النائب السالمي يف بيان تلقته «الزوراء»، 
ان «هذا القرار اسـهم برفع اسـعار الكثري من 
السـلع املرتبـط إنتاجهـا بالنفط االسـود ، ما 
يثقـل كاهـل املواطـن وينهي فرص املنافسـة 
مع املسـتورد، كما يرفع من اسـعار املنتجات 
وإغالق اغلب املعامل»، مستغربا يف الوقت ذاته، 
«من الحديـث الحكومي عن دعـم حملة صنع 
يف العـراق، يف ظـل رفع اسـعار الوقـود وغياب 

الدعم». 
وحذر مـن «ترسيح االف العمال وتوقف اغلبب 
املعامـل الحكوميـة واالهلية، ابرزهـا الرشكة 
العامـة للسـمنت الجنوبيـة التابعـة لـوزارة 
الصناعـة واملعادن، بسـبب هـذا القـرار الذي 

سيدمر االقتصاد ويزيد من معدالت البطالة».
وكشـف السـالمي عـن «تقديم استفسـاراً إىل 
وزارة النفـط ملعرفـة سـبب رفع سـعر النفط 
األسـود املجهـز إىل معامـل ورشكات القطـاع 
الخـاص»، ال سـيما ان «هـذا القـرار الجائـر 

سيهدد تجارب االستثمار يف البالد».

بغداد/الزوراء:
أعلـن وزيـر الصحـة وكالـة، هانـي 
العقابـي، امـس األحـد، عـن تحويل 
عليهـا  املشـيدة  األرايض  ملكيـة 
وزارتـه،  إىل  حكوميـة  مستشـفيات 
مشـريا إىل ان الصحـة ال تمتلك أراٍض 

واسعة تتسع لبناء مستشفى.
وقـال العقابـي يف ترصيـح صحفي: 

ان «ارايض املستشـفيات أغلبهـا غري 
مملوكـة لوزارة الصحـة، وإنما تعود 
ملكيتهـا اىل امانـة بغداد والـوزارات 
االخرى، لذلك الوزارة يف بعض األحيان 
ال تسـتطيع إضافـة بنـاء أو تأهيـل 

مستشفياتها».
واشـار اىل ان «مجلس الـوزراء أصدر 
قراراً بتحويل ملكيـة أرايض أكثر من 

٢٥٠ مستشفى من الوزارات املذكورة 
إىل وزارة الصحـة من دون بدل مايل»، 
مؤكـداً أن «وزارة الصحـة ال تمتلـك 
أو  الصـدر  مدينـة  يف  واسـعة  أراٍض 

الرصافة».
تبلـغ  أرض  «هنـاك  أن  إىل  ولفـت 
مساحتها نحو ١٦ دونماً تابعة لوزارة 
الصناعـة واملعادن يف منطقة االورفيل 

بمدينة الصدر، كانت يف السابق معمل 
مستشـفى  تشـييد  وتـم  السـكائر، 

العطاء عىل جزء من هذه األرض».
وبـني العقابـي ان «مجلـس الـوزراء 
وبدعـم من رئيـس املجلس مصطفى 
الكاظمـي وبموافقة وزيـر الصناعة، 
تـم تحويـل ملكيـة أرض االورفيل إىل 
وزارة الصحـة، ولدينـا مخطط لبناء 

مدينـة طبيـة متكاملة تضـم مركزاً 
متكامالً للرسطان، ومستشفى بسعة 

١٠٠ رسير للنساء واألطفال».
املستشـفيات  عـدد  أن  إىل  يشـار 
ال  العـراق  يف  واألهليـة  الحكوميـة 
تتناسب مع حجم سكانه، وباألخص 
املستشـفيات العامـة التي تسـتقبل 

مختلف الحاالت املرضية والطارئة.

دياىل/الزوراء:
أكـدت مفوضيـة حقوق االنسـان يف ديـاىل، امس 
االحـد، وجـود ١٠ مناطـق حمـراء سـيحارصها 

الجفاف بقسوة يف صيف ٢٠٢٢.
وقـال مدير املفوضية صالح مهـدي يف ترصيح ان 
”موجة الجفاف تفاقمت يف الربع االخرية من العام 
الجـاري خاصة مـع قلة االمطار والسـيول وبقاء 

معـدالت انخفـاض امليـاه يف خزيـن سـدود دياىل 
وخاصة حمرين ضمن مستويات حرجة للغاية“.

واضاف مهـدي ان ”املفوضية حـددت ١٠ مناطق 
حمريـن  بحـرية  مـن  تتغـذى  جميعهـا  حمـراء 
سـيحارصها الجفـاف بقسـوة يف صيـف ٢٠٢٢ 
خاصـة مـع قلـة الخزيـن يف البحـرية“، مبينا أن 
”املفوضية لم تسجل حتى اللحظة اي حالة نزوح 

قـرسي للعوائل بسـبب الجفاف لكنهـا تتوقع ان 
تـربز هـذه الحالة اذا لـم يجري اسـعاف املناطق 

املترضرة ببدائل مؤقت“.
واشار اىل ان ”وضع الجفاف سيكون بشكل اكثر 
ماسـاوية يف االشـهر القادمـة الفتـا اىل رضورة 
دعـم املناطق االكثـر ترضرا مـن االن لتفادي اي 

كارثة“. 

بغداد/الزوراء:
اعلنت الرشكـة العامة لصناعة األدوية 
واملسـتلزمات الطبية يف سامراء، امس 
األحـد، عن قـرب االنتهـاء مـن تأهيل 
الجافـة  الفيـاالت  مـرشوع  وتشـغيل 
صنـف السيفالسـبورينات، مبينـة أن 
هـذا املـرشوع سـيحدث قفـزة نوعية 

بالصناعات الدوائية.
وقال مدير عام الرشكة العامة لصناعة 
االدوية واملسـتلزمات الطبية يف سامراء 
خالـد محيي علوان يف ترصيح صحفي: 
إن «يف خطـوة جادة ومهمـة يف تطوير 
اإلنتاج، التهيؤ ملغادرة البنايات االنتاجية 

للرشكة القديمة، نعلن قرب االنتهاء من 
تأهيل وتشـغيل قسـم الفياالت الجافة 

صنف السيفالسبورينات».
واضـاف ان» نسـبة االنجـاز وصلت اىل 
أكثر من ٧٥٪ من املرشوع  ودخوله حيز 
التنفيـذ عن طريق رشكـة بيت العطاء 
املسـتثمرة املنفذة للمـرشوع وفق عقد 

املشاركة مع الرشكة املنفذة». 
وتابع محيي أن « األعمال التاهيل تسري 
بانسـيابية ودقـة وفق مـا مخطط لها 
وحسـب املواصفـات العامليـة الدوائية 
املتفـق  واملواعيـد   (  GMP  ) الحديثـة 
عليها يف العقد وتعليمات وزارة الصحة 

والبيئة العراقية».
من جهة اخرى، اكَد مدير قسم املشاريع 
يف SDI محمد غازي حمود، أن «الجهود 
مسـتمرة وبوترية عالية لتحقيق تقدم 
يف العمل والسـعي الكمال املرشوع قبل 

املدة املحددة والبالغة (٥٤٠ ) يوما».
عـىل  شـارفت  «الرشكـة  ان  واوضـح 
االنتهاء قريباً من إنجاز مرشوع قسـم 
الفيـاالت الجافة والذي سيحدث قفزه 
نوعيـة يف الرشكـة وتطـوراً ملحوظاً يف 
الصناعـة الدوائيـة مـن خالل تشـغيل 
جـدوى  اىل  باإلضافـة  عاملـة  أيـادي 

اقتصادية كبرية «.
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بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس االحد، تنفيذ عمليات استباقية عثرت خاللها عىل 

وكرين لعصابات داعش ضمن قاطع عمليات كركوك.
وذكـرت القيـادة يف بيـان ورد «الـزوراء» أن «قوة من اللـواء اآليل الثانـي الفرقة اآللية 
رشطة اتحادية باالشـرتاك مع مفارز اسـتخبارات اللواء التابعة لوكالة االسـتخبارات 
والتحقيقـات االتحادية ومفرزة من الطائرات املسـرية ، نفـذت عملية تفتيش وتطهري 

منطقة (مخلط ابو خناجر) جنوب غرب محافظة كركوك».
وأضافـت ان «العملية أسـفرت عن العثور عـىل وكرين للعصابـات اإلرهابية املهزومة 
تحتـوي بداخلها عىل افرشـة منام ومواد غذائيـة وطبية وكميات مـن العتاد الخفيف 

واملتوسط، تم تدمري األوكار ورفع وإتالف املواد من قبل مفارز الجهد الهنديس».
ويف السـياق ذاتـه، «نفـذت قوة مـن اللـواء اآليل الثالث الفرقـة اآللية رشطـة اتحادية 
باالشـرتاك مع مفارز اسـتخبارات اللواء وكتيبة هندسـة ميدان الفرقة عملية تفتيش 
منطقـة (احمـد الطيار) ، للبحث عن املطلوبني وبسـط سـلطة القانـون ضمن قاطع 

عمليات كركوك، بحسب البيان».

بغداد/الزوراء:
نها من تنفيذ عمليَّتي ضبٍط  أعلنت دائـرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس األحد، تمكُّ
ملسـؤولني اثنني يف ُمديريَّة بلديَّة الحلة؛ إلهدارهما املال العام واإلرضار بمصالح الجهة 

التي يعملون بها.
وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد لـ «الـزوراء» «قيام مـالكات مكتب تحقيـق بابل بضبط 
مسؤول شعبة األمالك يف بلديَّة الحلة؛ لوجود تالعٍب يف محرض تخصيص (١٢٨) قطعة 
فـي ُمديريَّة التسـجيل العقاري يف الحلـة»، ُمبّينـًة أنَّ «املُتَّهم قام  أرٍض سـكنيَّـة ملُوظَّ
بإضافة أسـماء أشخاص ُمستفيدين من التخصيص سابقاً، فضالً عن تخصيص قطع 

أراض تزيد مساحتها عىل املساحات املُحدَّدة قانوناً للتخصيص».
نت مالكات املكتب التي انتقلت إىل ُمديريَّة  وأضافت الدائرة إنه «يف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، تمكَّ
بلديَّة الحلة من ضبط مسـؤول مسـك سـجل الحوانيـت يف منطقة (باب الحسـني) يف 
مركز املُحافظة»، ُمشـريًة إىل أنَّ «املُتَّهم لم يقم باسـتيفاء بدل إيجار (٣٨) حانوتاً لعام 

.«٢٠٢١
َذت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون يف املُحافظة، أسفرت  وأكدت أنَّ «العمليَّة، التي ُنفِّ
عـن إيقاف هـدر مبلٍغ قـدُرُه (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليـون دينار»، الفتـًة إىل «ضبط أصل 

سجالت وأضابري املحالت املذكورة.»
وتابع البيان «تمَّ تنظيم محـرضي ضبٍط أصوليِّني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني واملُربزات 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة، الذي قرَّر  الجرميَّة عىل قايض محكمة تحقيق الحلة املُختصَّ

توقيفهما؛ استناداً إىل أحكام املادة (٣٤٠) من قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الرتبيـة، امـس االحـد، أن 
تعطيـل الـدوام يف املـدارس يقـع ضمن 
صالحيات اإلدارات املحلية يف املحافظات، 
فيمـا نفـت وجـود نيـة لحـرص التعليم 

باإللكرتوني.
وقـال املتحـدث الرسـمي باسـم الوزارة 
حيدر فاروق السـعدون يف بيـان اطلعت 
عليـه «الـزوراء» إن ”الـوزارة ال تملـك 
صالحيـة تعطيل الـدوام يف املدارس، ولم 
يتـم تحديد عطلة مركزيـة من قبلها ألن 
ذلك مـن صالحية الحكومـات املحلية يف 

املحافظات“.
وأشـار إىل ”االسـتمرار باكمـال املنهاج 
الـدرايس للفصل الثاني مـن العام الحايل 
٢٠٢١ ــ ٢٠٢٢ بطريقـة التعليم املدمج 
(الحضوري مع اإللكرتوني)، وال نية لدى 

الوزارة لحرصه باإللكرتوني فقط“.
ولفـت السـعدون إىل أن ”الـوزارة تواجه 
حملـة شـائعات مغرضـة يف مـا يتعلق 
بالـدوام أو املناهـج تهـدف إىل التأثري يف 
سـري العملية التعليمية“، داعيا ”الطلبة 
إىل استقاء املعلومات الدقيقة من املصادر 

الرسمية الخاصة بالوزارة حرصاً“. 

الديوانية/الزوراء:
أفـاد مصدر أمني مسـؤول، امس األحد، 
بتعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف 
الـدويل املناهـض لتنظيم داعـش بقيادة 
الواليـات املتحدة األمريكيـة إىل تفجري يف 

محافظة الديوانية جنوبي العراق.
وأبلغ املصـدر  بأن عبوة ناسـفة محلية 

الصنـع انفجـرت مسـتهدفة رتـل دعم 
لوجسـتي تابـع للتحالـف الـدويل أثنـاء 

مروره ضمن حدود محافظة الديوانية.
هـذا ولم يسـفر الحـادث عـن اصابات 
برشيـة بني صفـوف أفـراد الرتـل الذي 
أكمل مسريه إىل وجهته املقصودة، وفقا 

للمصدر.
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 بغداد/الزوراء:
اعلنت هيئـة الجمارك العامة، امس األحد، ضبط ١٠ شـاحنات 

مخالفة للضوابط عند مداخل بغداد.
وذكـر بيان للهيئة تلقتـه «الزوراء» «بتوجيـه ومتابعة مبارشة 
من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك شـاكر الزبيدي، تمكن 
قسـم التحـري ومكافحـة التهريـب يف مديرية جمـرك املنطقة 
الوسـطى من ضبط (١٠ ) شـاحنات محملة محوالت كهربائية 
واطارات وشاشـات بالزما واجزاء معمل وخشب ومواد متنوعة 

اخرى، مخالفة للرشوط و الضوابط االستريادية».
وأضـاف أن «عمليـة الضبـط تّمـت مـن خـالل التعـاون مـع 
قسـم التفتيـش والرقابـة الداخلية وبإسـناد رشطـة الجمارك 

واستخبارات رشطة الجمارك».
وتابـع انـه «تّمـت احالـة جميـع املخالفـات اىل الجهـات ذات 
االختصاص التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني»

بغداد/الزوراء:
حـددت وزارة الزراعـة، امـس األحد، ضوابط االسـترياد ومـدة منح 
اإلجازات، فيما حذَّرت من ترك املزارعني أراضيهم بعد فتح االسترياد.

وقال املتحدث باسـم وزير الزراعة هادي هاشـم حسـني، يف ترصيح 
صحفي: إن «ضوابط االسـترياد هـي ذاتها التي تحكمهـا التعليمات 
والقوانـني الصـادرة من الحكومـة»، مبيناً أن «قـرار مجلس الوزراء 
بايقـاف جميع القرارات الصـادرة لحماية املنتج املحـيل من ضمنها 
منـع االسـترياد».وأضاف، أن «وزارة الزراعة لجأت اىل فتح اسـترياد 
املحاصيل الرضورية التي تشكل أسعارها يف األسواق املحلية ارتفاعاً، 
السيما بالتزامن مع شهر رمضان»، مشرياً اىل أن «الوزارة بدأت بمنح 
املسـتوردين والرشكات والتجار إجازات استرياد بسقف زمني قصري 
جـداً اليتجاوز اليـوم الواحد يمنح من خاللها كتاب عـدم املمانعة اىل 
وزارة التجـارة لحصولـه عىل اجازة استرياد».وبشـأن املـدد الزمنية 
السـترياد املحاصيل الزراعية، أكد حسـني أن «فتح باب االسترياد عىل 
مرصاعيه يؤدي اىل االغراق السـلعي وهـذا يرض باملنتجني واملزارعني، 
عىل وصـف ان العراق لديـه منتجون مزارعون مقبلون عىل مواسـم 
االنتاج وبالتايل االسـتمرار سـيؤدي اىل تدني اسـعار املحاصيل وعدم 
تغطية كلفة انتاجهم ما تولد خسارة للمزارعني وقد يؤدي اىل عزوفهم 
عن الزراعة وترك اراضيهم». واشـار اىل أن «الوزارة لن تحدد الكميات 
املسـتوردة او الوقت»، مبيناً، أنه «ابتداًء سنمنح جميع الكميات التي 

تتقدم  للوزارة من اجازات االسترياد وسنراقب السوق».
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مبارك للزهراء
رزق السيد جعفر حسني كريم 
والسـيدة عقيلتـه نـور وليـد 
بمولدهما (البكر) بنتاً سمياها 
(زهراء) جعلهـا الله من بنات 
والسـعادة  والخـري  السـالمة 
ومبـارك  تهانينـا   .. لعائلتهـا 
للزهراء اطاللتهـا الجديدة مع 

رمضان املبارك.
عواد هاشم

أحوال النجف
بنـاء عـىل طلب املواطن (سـعد عبـد االمري 
جواد) ووكيله املحامي (عامر كامل الوائيل) 
الـذي يـروم تبديـل االسـم املجـرد وجعلـه 
(سـعدون) بـدال مـن (سـعد) فمـن لديـه 
اعـرتاض مراجعة هذه املديريـة خالل مدة 
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف 
تنظـر هذه املديرية يف الدعـوى وفق احكام 
املادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم 
٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمر االداري املرقم ٢٤١٩٥ 

يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
إعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  ٢٠٢١/٦/٢٨ 
لتسجيل تمام العقار تسلسـل ١٣٩٣ الرشق بإسم حسني 
عبـد الله نارص مجدد باعتبار حائـز له بصفة املالك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً لتسـجيل 
وفـق احكام قانـون التسـجيل العقاري رقم (٤٣) لسـنة 
١٩٧١ قررنـا اعـالن هذا الطلـب، فعىل من يدعـي بوجود 
عالقة او حقـوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من 
بيانات اىل هـذه الدائرة خالل مدة ثالثـني يوما اعتبار من 
اليـوم التايل لنرش االعالن وكذلـك الحضور يف موقع العقار 
يف السـاعة العـارشة صباحا مـن اليوم التـايل النتهاء مدة 
هذا االعـالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
املالحظ
مطرش نعيم صرب
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١-يـرس الرشكـة العامة لتجارة الحبـوب االعالن لذوي الخربة مـن الرشكات او املكاتب او االشـخاص الطبيعيني 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تحميل وتفريغ الحبوب يف فرع كربالء املقدسة).

٢-تتوفر لدى (الرشكة العامة لتجارة الحبوب) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء 
منها لتنفيذ الخدمات (اعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع كربالء املقدسة).

٣-بإمـكان مقدمـي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة (العربيـة) بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب /القسـم القانوني الكائن يف بغداد -باب املعظم -مدخل الشـيخ عمر-الطابق االول) وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسـرتدة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤-يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:-

-كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-بطاقة السكن.
-البطاقة التموينية.

-شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.
٥-تسـلم العطاءات اىل العنوان:(الرشكة العامة لتجارة الحبوب / القسـم القانونـي الكائن يف بغداد -باب املعظم 
-مدخل الشـيخ عمر -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االثنني) املصادف 
٢٠٢٢/٥/١٦ وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمـي العطاءات او ممثليهم 
الراغبـني بالحضور يف العنوان (الرشكة العامة لتجارة الحبوب/بغداد -باب املعظم -مدخل الشـيخ عمر -الرشكة 
العامة لتجارة الحبوب -قاعة مكتب السـيد املدير العام ) يف الزمان والتاريخ (السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
االثنـني املوافق ٢٠٢٢/٥/١٦ يجـب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبـة من مقدمي العطاءات ومدة 
نفاذيتهـا (خطاب ضمان مرصيف او صك مصـدق ) وبمبلغ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليـون دينار عراقي صادر من 

مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي، علما ان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات لفرع كربالء املقدسة

مالحظات /
١-  تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٢-سـيتم انعقاد مؤتمر خاص لإلجابة عىل استفسـارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) ايام من 
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠٢٢/٤/٢٨.

٣- تكـون مـدة نفاذيـة خطاب الضمان سـارية املفعول اىل مـا بعد انتهاء مـدة نفاذية العطاء املحـددة يف وثائق 
املناقصة بمدة ال تقل عن  (٢٨) يوم .

٤-يكون مكان وموعد فتح العطاءات السـاعة الثانية عرشة يف  ٢٠٢٢/٥/١٦ يف قاعة االجتماعات بمكتب السـيد 
املدير العام.

                                                          عامر جاسم حمود
    مدير القسم القانوني
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بغداد/ الزوراء:
 توعـدت دائـرة عقـارات الدولة أحد 
تشـكيالت وزارة املاليـة، امس االحد، 
واألشـخاص  الجهـات  بمقاضـاة 
العامـة  األمـالك  عـىل  املسـتحوذين 
من خـالل تزويـر السـجالت وعقود 
الرشاء الوهمية، فيما أشـارت إىل أنها 
اسرتجعت مئات األرايض وهيأت آالف 

الدونمات لحل أزمة السكن.
وقـال مديـر عـام عقـارات الدولـة، 
رنـد رعـد ناجـي، يف ترصيـح تابعته 
املختصـة  «اللجـان  إن  «الـزوراء»: 
تواصـل إحصاء وجـرد عقاراتها عىل 
مستوى العاصمة بغداد واملحافظات، 
بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري 
لجرد األمالك التي تم االستيالء عليها 
عـن طريق التزويـر»، معلنـاً «اتخاذ 
دعـاوى  إلقامـة  تمهيـدا  إجـراءات 

قضائية إلبطال قيودها».
وأضـاف ناجـي أن «فـرع دائرتـه يف 
البرصة تمكـن من إبطال قيود تزوير 
عقاريـن بقـرار قضائـي»، مبينا أنه 
«تمت إعـادة تسـجيل حصـة وزارة 
املاليـة بالعقــار األول والبالغة (٢٤٨ 
دونما) بعد اكتسابه الدرجة القطعية 
بينما سوف تتم إعادة تسجيل العقار 
الثاني بعد حسم الدعوى التي تأجلت 

بقرار قضائي استئنايف».
وأوضـح أن «دائرته أقامت ١٦ دعوى 
يف محاكم بـداءة البرصة إلبطال قيود 
مزورة تعـود إىل سـنوات ماضية من 
خـالل اسـتخدام مستمسـكات غري 
صحيحـة والترصف بهـذه األمالك»، 
دعـوى   ١٤ تـزال  ال  «أنـه  إىل  الفتـًا 
منهـا قيد الرتافع موثقـة بأدلة تثبت 
التالعب والتزوير وتسـجيلها بأسماء 
وجهات أخرى يف سجالت دوائر طابو 

املحافظة».

وعـن املبـادرة السـكنية الحكومية، 
كشف ناجي عن «فرز وتهيئة خمسة 
آالف قطعـة سـكنية يف قضاء شـط 
العـرب رشق البـرصة، إضافـــة إىل 
نقل ملكيـة عدد كبري مـن الدونمات 
املسجلة باسم وزارة املالية إىل البلديات 

يف أقضية ونواحي املحافظة».
مبينـا أن «هنـاك إجـراءات مماثلـة 
تمت يف محافظات أخرى وفق قانون 
رقـم ٨٠ لسـنة ١٩٧٠ لتوزيعهـا بني 
املشـمولني، فضال عن تسجيل العديد 
من األرايض الشاسـعة غري املسـجلة 
باسم وزارة املالية اسـتنادا إىل قانون 
توحيد أصنـاف أرايض الدولة رقم ٥٣ 

لسنة ١٩٧٦».
أنـه «بالرغـم مـن صعوبـة  وتابـع 
لـألرايض  املتعارضـات  معالجـة 
والحقـول النفطية ومحرمات املوانئ 
التـي تمثـل حـوايل ٧٠٪ مـن الحدود 
اإلدارية ملحافظة البرصة، فقد تمكن 

فرعنا يف البـرصة من تخصيص آالف 
الدونمـات لتعزيز التنمية املسـتدامة 

وإقامة البنى التحتية».
وأعلنت وزارة املالية ان دائرة عقارات 
الدولة خصصت خطاً سـاخناً لإلبالغ 

عن املخالفات وتلقي الشكاوى. 
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ان «دائـرة 
احـدى  خصصـت  الدولـة  عقـارات 
تشكيالت وزارة املالية، الخط الساخن 
(٠٧٨٣٦٠٠١١٨٨) لتلقي الشـكاوى 
املتعلقة بوجود املخالفـات القانونية 
واإلدارية او التعـرض لحاالت االبتزاز 
واملسـاومة التـي قـد يتعـرض لهـا 

املواطن».
واضـاف البيان ان «هـذا االجراء جاء 
للحد من املخالفات القانونية وتحفيز 
املواطـن عـىل االبـالغ عـن اي حالـة 
مشتبه بها، وبذلك سيساهم املواطن 
االداري  الفسـاد  عـىل  القضـاء  يف 

واملايل».

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملـي للذهـب، امس 
األحد، عن تراجع احتياطيات العالم من 
الذهب بعد قيام البنوك املركزية للدول 
ببيـع كميات منـه خالل شـهر واحد، 
مبينـة ان العراق لم يقـدم اي تحديث 
لحيازته من الذهـب منذ ترشين األول 
املـايض.  مـن جانب متصـل، ارتفعت 
أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف 
األسـواق املحلية بشـكل طفيف، امس 

األحد.
وقال املجلس العاملـي للذهب يف أحدث 
جدول له لشـهر نيسـان لعـام 2022 
واطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”احتياطي 
العاملي للذهب تراجـع بواقع 6 أطنان 
نتيجـة قيـام البنـوك املركزيـة ببيـع 
كميـات منه“، مبينا ان ”أوزبكسـتان 
أكـرب بائـع يف الشـهر، حيـث خفضت 
احتياطاتهـا مـن الذهـب بمقـدار 22 
طناً إىل 339 طناً، وباعت كازاخسـتان 
5 أطنـان، كمـا باعـت قطـر 6 أطنان 

ومنغوليا 1 طن وأملانيا 1 طن“. 
واضاف ان ”تركيا سـيطرت عىل صايف 
املشـرتيات، حيث أضافـت 25 طناً إىل 

احتياطاتها من الذهب، واشرتت الهند 
2.6 طـن خالل الشـهر، بينما أضافت 
أيرلنـدا، املشـرتي النشـط الوحيـد يف 
السـوق املتقدمة، 1 طن من الذهب إىل 

احتياطاتها“.
واشـار اىل ان ”العـراق لـم يقـدم اي 
الذهـب منـذ  تحديـث لحيازتـه مـن 
ترشين االول عام 2021، إال أنه حافظ 

عـىل مركزه العاملـي 39 من أصل 100 
دولة مدرجة بالجدول بأكرب احتياطي 
للذهـب لتبلغ حيازته من الذهب 96.4 
طنـا وهـي تمثـل %9.3 مـن باقـي 

احتياطاته االخرى“.
مـن جانـب متصـل، ارتفعت أسـعار 
الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق 

املحلية بشكل طفيف، امس األحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجملـة ب   شـارع النهـر يف العاصمـة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكـي واألوربي 400 الف 
دينار، وسـعر الـرشاء 396 الفاً، فيما 
كان سـعر البيـع ليوم امس السـبت 

399 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 
ارتفاعا أيضاً عنـد 360 الف دينار، يف 

حني بلغ سعر الرشاء 356 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يـرتاوح بني 400 
ألـف دينـار و 410 آالف فيمـا تراوح 
سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
360 الفاً و 370 ألف دينار.. ويسـاوي 
املثقـال الواحـد مـن الذهب (خمسـة 

غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
ذكـرت صحيفة ”فايننشـال تريبيون“ 
االيرانيـة الناطقـة باللغـة االنكليزية، 
امس األحد، أن العـراق يعد أكرب وجهة 
لصـادرات إيـران حيـث وصـل حجـم 
الصادرات اىل أكثر من 8 مليارات دوالر، 
فيمـا حل باملرتبة الثالثة عىل مسـتوى 

الرشاكة التجارية اقليميا مع ايران.
واوضحت الصحيفـة االيرانية يف تقرير 
”حجـم  ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه  لهـا 
الصفقـات التجاريـة االيرانيـة مع 15 
دولـة مجـاورة خـالل الشـهور الـ11 
املاضيـة حتـى شـهر شـباط/فرباير 
املـايض، بلـغ 92.26 مليـون طن وذلك 

بقيمة 46.25 مليار دوالر“.
ونقل التقرير عن بيانات ادارة الجمارك 
االيرانية اشـارتها اىل ان ”دولة االمارات 
هي اكرب رشيـك تجاري إليـران بحجم 
21.3 مليـون طـن بقيمـة 18.8 مليار 
دوالر، وتأتي تركيا من بعدها بـ 18.78 
مليـون طـن بقيمـة 10.31 مليـارات 

دوالر.
أما العراق، بحسـب البيانـات االيرانية، 
فقـد بلغ حجـم التبادل التجـاري معه 

30.36 مليون طن بقيمة 9.27 مليارات 
دوالر.وباإلجمـال، لفـت التقرير اىل ان 
الصـادرات االيرانيـة للـدول االقليميـة 
املجـاورة، بلغـت 70.26 مليـون طـن 

بقيمة 23.53 مليار دوالر.
واوضـح التقرير ان العـراق يعترب اكرب 

وجهة للصادرات االيرانية بواقع 28.02 
مليـون طـن وقيمتهـا 8.22 مليـارات 

دوالر.
وجـاءت تركيـا بعـد العـراق يف تلقـي 
الصادرات االيرانيـة، وذلك بواقع 15.3 
مليـون طن والتـي تبلـغ قيمتها 5.61 

مليـارات دوالر، ثـم دولـة االمـارات بـ 
9.84 ماليـني طن بقيمة 4.23 مليارات 
دوالر، وتلتهمـا افغانسـتان بــ 3.85 
ماليني طن بقيمة 1.66 مليار دوالر، ثم 
وباكسـتان بـ 2.63 مليون طن بقيمة 

1.13 مليار دوالر.

من جانب اخر، كشفت تقارير نرشتها 
وسـائل إعـالم رسـمية إيرانيـة، امس 
األحـد، أن برنامـج الحكومـة اإليرانية 
السـتقطاب  نافـذة  فتـح  يسـتهدف 
محافظـة  يف  االجنبيـة  االسـتثمارات 

كرماشان املحاذية للعراق.
وتمتلـك املحافظة حدود مشـرتكة مع 
العـراق تمتد ملسـافة 371 كلـم طوال، 
وان مسـار صادرات السـلع والبضائع 
اإليرانية يمر عربها إىل العراق من خالل 
خمسـة منافذ رسـمية إضافة إىل أربع 

مديريات جمارك ومركزين للتصدير.
ولدى كرماشـان مطـار دويل، وخمس 
محطـات إلنتـاج الطاقـة الكهربائية، 
و23 مدينـة صناعيـة، إضافـة إىل أنها 
تؤمـن 75 باملئة من مـادة القري إليران، 
وتعد أكـرب منتج لهذه املـادة يف الرشق 
األوسـط.وتمتلك املحافظة أيضا 4000 
موقع وأثر سـياحي تاريخي من بينها 
2200 مسجلة رسميا، وقرابة 4 ماليني 
دونـم أرض خصبة للزراعـة، وان هذه 
العوامل تشـجع عىل إقبال املستثمرين 
األجانب للمشاركة يف إقامة مشاريع يف 

املحافظة.
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بغداد/ الزوراء:
اكـد النائب عن ائتـالف دولة القانـون، محمد الصيهود، امـس االحد، ان 
سياسات حكومة رئيس الوزراء املنتهية واليته مصطفى الكاظمي ادخلت 
البلد يف أزمات سياسـية واقتصادية يصعب معالجتها، مشـريا اىل ان هذه 
السياسـة هي لتجويع الشـعب العراقي حتى يصل اىل القبول بمشـاريع 

خطرية.
وقـال الصيهود يف ترصيح صحفـي: ان “ االحتجاجات التي أغلقت منافذ 
اهـم واكرب مصفى يف العـراق من قبل اصحاب معامل االسـفلت ومعامل 
الطابوق احتجاجا عىل رفع أسـعار النفط األسـود هي جزء من سياسـة 
التجويع التي تمارسها حكومة الكاظمي للشعب العراقي بهدف الوصول 

لقبول بمشاريع خطرية منها التطبيع مع الكيان الصهيوني“.
وتساءل الصيهود ”ملاذا هذه الزيادة التي رفعتها الحكومة بأسعار النفط 
األسـود يف حني انها تصدر لألردن ومرص بأسعار بخسة تكاد التكاد تذكر 

وبماليني االطنان؟ “ .
وأضاف ان ”سياسية حكومة الكاظمي خاطئة وقد ادخلت البلد يف أزمات 
سياسـية واقتصاديـة يصعـب معالجتهـا إال بتغيـري الحكومـة واالتيان 
بحكومـة وطنية خدميـة“. مبينا ان ”األموال الكثـرية التي دخلت للعراق 
نتيجـة ارتفاع أسـعار النفط كثرية وكبرية النعـرف عنها أي يشء وال حل 

دون اإلرساع بتشكيل الحكومة وإال فإن البلد سيذهب للمجهول“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، منخفضا 
بنسـبة (%0.35).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (5.299.732.950) سهما، 

بينما بلغت قيمة االسهم (6.098.742.173) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (595.39) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.35) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 
(597.48) نقطة.وتم تداول اسـهم (32) رشكة مـن اصل (103) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (17) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (44) 
مليون سهم بقيمة بلغت (259) مليون دينار من خالل تنفيذ (6) صفقات 
عـىل اسـهم رشكتني.بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السوق (20) مليون سهم بقيمة بلغت (43) مليون دينار من 
خالل تنفيذ (24) صفقة عىل اسهم خمس رشكات.يذكر ان سوق العراق 
لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 
وينظم خمس جلسـات تداول اسـبوعيا مـن االحـد اىل الخميس، ومدرج 
فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعـات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االحد، 
لتسجل 187 مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
لبيع ورشاء العمالت االجنبية اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصل اىل 187 مليوناً 
و073 ألفـاً و462 دوالراً، غطاهـا البنك بسـعر رصف أسـاس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغة 162 مليوناً و123 ألفاً و462 
دوالراً، لتعزيـز األرصـدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما 
ذهب املبلغ املتبقي البالغ 24 مليونا بشـكل نقدي.وأشار املصدر إىل أن 28 
مرصفـًا قام بتلبية طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، و13 مرصفاً لتلبية 

الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 14 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مرصف الرافدين، امـس االحد، عن اطالق سـلفة 10 مليون لقوات 

لحشد الشعبي .
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان: انه تقرر منح سلفة 5 ماليني و 

10 ماليني اىل الحشد الشعبي املوطنة رواتبهم لدى املرصف حرصا .
واشـار اىل: ان التقديم عىل السلفة يكون بضمانة كفيل مدني ضامن من 
موظفي دوائر الدولة موطـن راتبه عىل مرصفنا حرصا وعىل املالك الدائم 
او كفيلـني من منتسـبي الحشـد الشـعبي . منوها اىل ان مدة السـلفة 5 
سـنوات ونسبة الفائدة 5 باملئة .ويف بيان ثان، اعلن املرصف نفسه اطالق 
سـلفة 10 مليون دينـار ملوظفي العقود يف دوائر الدولـة املوطنة رواتبهم 
عـىل مـرصف الرافدين حرصا .وذكـر املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان: 
انه تقرر منح سـلفة 5 ماليني و 10 ماليني دينار ملوظفي العقود املوطنة 
رواتبهـم عىل مرصف الرافدين .كما نوه اىل ان التقديم عىل السـلفة يكون 
بضمانة كفيل موظف مدني من موظفي الدولة موطن راتبه عىل املرصف 
حـرصا او كفيلني مـن موظفي العقود .وأضاف املـرصف يف بيانه ان مدة 

السلفة 5 سنوات وبنسبة الفائدة 5 باملئة.

بغداد/ الزوراء:
دعا عضو مجلس النواب، محمد نوري، امس األحد، الربملان اىل السـعي الجاد 
ملحاسبة الجهات التي تسببت برفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي.

وقـال نـوري يف ترصيـح صحفـي: إن ”قرار رفع سـعر رصف الـدوالر الحق 
رضرا باملواطـن العراقـي جراء هذا القـرار غري املدروس الـذي أدى إىل ارتفاع 
جنوني يف أسعار املواد االستهالكية“.وأضاف أن ”وترية ارتفاع أسعار األغذية 
واالسـتهالك اليومي تتسـارع بخطوات غري مسبوقة“، مشـريا اىل أن ”هناك 
جهات مسـتفيدة من بقاء رفع سـعر الرصف لسـنوات أخرى“.وأشار نوري 
اىل أن ”القـرار خلـف أرضارا واضحة عىل رشائح مهمة من الشـعب العراقي 
السـيما الطبقتني املتوسـطة والفقرية“.وكان النائب عـن محافظة البرصة، 
احمد الربيعي، حمل، يف وقت سـابق، الحكومة املركزية مسـؤولية اسـتمرار 
ارتفاع أسـعار املواد الغذائية بسـبب إغالقها للمنافذ الحدودية الجنوبية أمام 

دخول املواد الغذائية. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
احتـل العراق املرتبة ٥٢ عامليـا والرابعة عربيا من بني أكرب الدول يف الناتج 
املحـيل اإلجمـايل لعـام ٢٠٢٢، وفقـا ملجلـة «CEOWORLD « االمريكية 

لإلحصاء.
وقالـت املجلـة يف تقريـر لها اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «أكرب خمسـة 
اقتصـادات يف العالـم وفًقـا للقياس الناتـج املحيل اإلجمايل االسـمي هي 
الواليات املتحدة والصني واليابان وأملانيا واململكة املتحدة، وان هذه البلدان 
الخمسة األوىل تشـكل أكثر من نصف الناتج االقتصادي العاملي من خالل 
الناتـج املحيل اإلجمـايل بالقيمة االسـمية»، مشـرية اىل ان «الناتج املحيل 
اإلجمايل العاملي يبلغ ٩٥ تريليون دوالر أمريكي اعتباًرا من العام ٢٠٢٢».

واضافـت ان «الناتج املحيل االجمايل االسـمي للواليات املتحدة التي جاءت 
األوىل عامليـا يبلغ ٢٤٫٧٩ تريليـون دوالر يف العام ٢٠٢٢، وتعد الصني ثاني 
أكرب اقتصاد بالنظر إىل الناتج املحيل اإلجمايل االسـمي ، حيث يبلغ ١٨٫٤٦ 
تريليـون دوالر، فيما تمتلك اليابـان ثالث أكرب اقتصـاد يف العالم بإجمايل 
ناتج محيل يبلـغ ٥٫٣٨ تريليونات دوالر، وجاء االقتصاد األملاني رابع أكرب 
اقتصـاد يف العالم حيث يبلغ الناتج املحيل اإلجمـايل ٤٫٥ تريليونات دوالر، 
ويعـد اقتصـاد اململكة املتحدة خامـس أكرب اقتصاد يف العالـم حيث يبلغ 

الناتج املحيل اإلجمايل ٣٫٤٤ تريليونات دوالر أمريكي».
واشـارت اىل ان «العراق جاء باملرتبة ٥٢ عامليا واملرتبة الرابعة عربيا حيث 
يبلغ الناتج املحيل االجمايل االسـمي للعـراق خالل العام ٢٠٢٢ حوايل ٢٢٦ 
مليـارا، و٦٢٠ مليـون دوالر»، متوقعة ان «يرتفع هـذا الناتج خالل العام 
٢٠٢٣ اىل ٢٣٩ مليـاراً، و٩٩٣ مليـون دوالر، واىل ٢٥١ مليارا، و٥٠٤ ماليني 
دوالر خـالل العام ٢٠٢٤ ، وسـيصل اىل ٢٧٧ مليارا، و٨٥٠ مليون دوالر يف 

العام ٢٠٢٦».
وحسـب التقرير «عربيا جاءت «السـعودية اوال واملرتبـة ١٩ عامليا بأكرب 
ناتج محيل اجمايل حيث سـيبلغ يف العـام ٢٠٢٢ حوايل ٨٧٦ مليارا، و١٤٨ 
مليـون دوالر، تليها مـرص ثانيا وباملرتبـة ٣٣ عامليا وبواقـع ٤٣٨ مليارا 
و٣٤٨ مليـون دوالر، تليهـا ثالثـا االمـارات العربية املتحـدة وباملرتبة ٣٥ 
عامليا وبواقع ٤٢٧ مليارا، و٩٣٠ مليون دوالر، ومن ثم تأتي قطر خامسـا 

وباملرتبة ٥٧ عامليا وبواقع ١٨٠ مليارا و٨٨٣ مليون دوالر».
ويعتـرب إجمايل الناتج املحيل هو القيمة السـوقية النقدية لجميع السـلع 

والخدمات النهائية املصنوعة داخل بلد ما خالل فرتة محددة.

@¿@á‹j€a@o‹ÇÜc@ÚÓ€b®a@ÚflÏÿ®a@Zkˆb„
Új»ñ@ÚÌÜbón”aÎ@ÚÓébÓé@pbflåc
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@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@üb–Øa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@187@ÏÆ@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl

@µÌ˝fl@10@Ú–‹é@’‹�Ì@ÂÌáœaã€a
@=»ì€a@áì®aÎ@ÜÏ‘»€a@Ô–√Ïæ

@pbËßa@Újéb0@ÚÓ„bæãi@paÏ«Ü
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـررت إدارة الـزوراء، فرض عقوبـات مالية عىل الالعبـني، بعد تدهور النتائـج يف الجوالت 
املاضيـة بالدوري املمتاز.وقال مصدر مقـرب من إدارة الزوراء ان اإلدارة قررت خصم ٢٥  ٪  
من عقود الالعبني، نظرا للنتائج السلبية يف الجوالت الـ٥ املاضية، وعدم تحقيق أي انتصار 
فيهـا.وزاد سـتجتمع اإلدارة مع املدير الفني للفريق أيوب أوديشـو، من أجل إبعاد عدد من 
الالعبـني بعـد تراجع مسـتوياتهم الفنية، مع توجيـه إنذار أخري لبعـض الالعبني البارزين 
بالفريـق».وأردف: «الفريق عاود تدريباته يف ملعب الشـالجية، تحضـريا ملباراة الجولة ٢٧ 

بالدوري املمتاز، التي ستجمعه مع مستضيفه أربيل يف الـ١٦ من الشهر الجاري».

ãºcÎ@ã–ñc

?†Ï€a@kÉn‰‡‹€@�bi�äáfl@äbv‰€a@á‡´@Ô‡èÌ@Ú‹è€a@Üb•a

Ô‹Çaá€a@‚bƒ‰€a@Û‹«@÷Übóm@=◊ã€a@Üb•¸@Úflb»€a@Ú˜Ó:a

بغداد/ متابعة الزوراء 
ـد معاون مدير عام دائرة الرتبية  أكَّ
البدنية يف وزارة الشباب والرياضة 
لجنـة  أنَّ  الوهـاب،  عبـد  موفـق 
الخـرباء التي تم تشـكيلها من قبل 
وزيـر الشـباب والرياضـة عدنان  
درجـال، هي لجنة مؤقتة وليسـت 
دائمية مهمتها دراسـة واقع الكرة 
العراقيـة وتقديم الحلـول الناجعة 
لالرتقـاء بها مـن جديد.وقال عبد 
“ اللجنة تم تشـكيلها  الوهـاب ، إنَّ
منذ شـهر من اآلن وشكلت بشكل 
قد ُيَخيَّـل للبعض انه رسيع، ولكن 
تـم اختيـار اعضائها بدقـة، حيث 
أصحـاب  شـملت مجموعـة مـن 
الخربة والتجربة وكذلك شخصيات 
علـم  يف  ومختصـون  أكاديميـة 
التدريب وكـرة القـدم“، مبيناً، أنَّ 
”الغرض من هذه اللجنة هو تقديم 
سرتاتيجية مسـتقبلية وتشخيص 
الحلـول  وايجـاد  الخلـل  مكامـن 
التي مـن شـأنها االرتقـاء بالكرة 
العراقية“.واضـاف عبـد الوهـاب، 
العـدد  عـىل  أشـكل  البعـض  أن“ 
الكبري للجنـة، ونحن نتفق مع هذا 
األمر ولكـن ليس جميـع األعضاء 

تفاعلـوا مع األمر بـل نجد البعض 
اعتـذر رسـمياً منـذ البدايـة مثـل 
رايض شنيشل وحارس محمد، أما 
الذين تواجدوا هم عرشة أشخاص 
 “ فضالً عن املتحدث“، مشرياً إىل أنَّ
الجلسـة األوىل كانت األهـم كونها 
وضعت أسـس العمل وسرتاتيجية 
بعيدة املدى كون األمر يتعلق بحلول 
جذرية وليسـت ترقيعية“.وأشـار 
“ أبـرز الحلول  عبـد الوهـاب اىل أنَّ
التـي وضعـت هـي دراسـة واقع 
األنديـة ونظـام الـدوري وتطويـر 
الفئـات العمريـة وتشـكيل لجنـة 
خاصـة باختيار الالعبني املحرتفني 
وايضـا اعتمـاد تراخيـص األندية 
كأسـاس لبناء كرة قـدم حقيقية 
ألنهـا تعتمـد عـىل وجـود البنـى 
التحتيـة، بينما نجد أن األندية التي 
تشـارك يف بطولة آسيا لديها بعض 
الرتاخيـص“. نظـام  يف  التهـاون 

“ اللجنـة  وتابـع عبـد الوهـاب، أنَّ
أدت الواجـب املنـاط بهـا ورفعت 
توصياتها ولم يتبقَّ سـوى اجتماع 
أخري مع وزير الشـباب والرياضة، 
رئيـس اتحاد الكـرة عدنان درجال 

لينتهي عمل اللجنة“.

@Ún”˚fl@ıa5©a@Ú‰ß@Z@lbÁÏ€a@áj«
bËmbÓñÏm@Û‹«@Ú”Übóæa@ãƒn‰„Î

ÔÿÌãfl˛a@äÎá€bi@ÈœaáÁc@@fiÎa@›vèÌ@‚a7fl@¥èu

بغداد/ حسني عمار 
سـمى االتحـاد العراقـي املركـزي لكـرة 
السـلة، املـدرب محمـد النجـار لقيـادة 
الوطني تحضرياً لالسـتحقاقات  املنتخب 

املقبلة.
وقال رئيس اتحاد اللعبة حسني العميدي، 
إن“ اختيـار الجهـاز التدريبـي جـاء بعد 
واالتحـاد  املدربـني  لجنـة  بـني  التـداول 
العراقي لكرة السـلة، خالل مجموعة من 
االجتماعـات جـرت خالل الشـهر املايض 
وتـم االتفـاق عـىل اختيار محمـد النجار 
مدرِّبـًا للمنتخـب الوطني وعقيل جاسـم 

مساعداً“.
واضاف العميـدي، أن“ املنتخـب الوطني 
سـيبارش التدريبات بعد انتهاء منافسات 
الـدوري املمتـاز مبـارشًة“، مبينـاً، أن“ 

اتحـاد اللعبـة اجتمـع بالجهـاز الفنـي 
الجديـد وطلب منه وضـع منهاج تدريبي 
لفرتة شـهر ونصـف الشـهر قادمة قبل 
الدخـول يف غمـار تصفيـات كأس اسـيا 
2025 والتـي سيسـتهلها امام الكويت يف 
الثاني من حزيـران املقبل واملباراة الثانية 
امام منتخب فلسطني يف الرابع من الشهر 

ذاته“.
وتابـع العميـدي ان“ الجهـاز التدريبـي 
لديـه افكار جديدة يسـعى من خاللها اىل 
االرتقاء بأداء الفريق ال سـيما بعد الدعم 
الذي يقدمه االتحاد لتوفري كل ما يحتاجه 
املنتخب النجاح مهمته الوطنية املقبلة“.

ويف سـياق منفصل حقـق فريق الرشطة 
فوزا ثمينا عىل النفط، بنتيجة (88-87)، 
، ضمن سلسلة املباريات النهائية للدوري 

العراقي املمتاز لكرة السلة.
وبهذا االنتصار، تأجل حسم لقب الدوري، 
للمباراة املقبلة التي سـتقام اليوم االثنني 
بعد أن اسـتعاد الرشطـة حظوظه، وقدم 

مباراة كبرية أمام خصم عنيد.
ويحتـاج النفط النتصـار وحيد لنيل لقب 
 ،(3-1) يتقـدم  حيـث  الحـايل،  املوسـم 
فيما يتطلـب من الرشطـة االنتصار يف 3 

مواجهات متتالية.
وشـهدت الدقيقـة األخـرية مـن املبـاراة 
تقلبات عديدة، حيـث تمكن الرشطة من 
استغالل األخطاء وتسجيل النقاط وإنهاء 

املباراة ملصلحته بفارق نقطة واحدة.
ويقود سـلة الرشطة املدرب عيل فرحان، 
الذي اعتمد عـىل املحرتف األمريكي دايفز 

يف كسب الفوز األهم يف املوسم الحايل.

بغداد/ نوار الركابي

صادقـت الهيئـة العامة لالتحـاد العراقي 

للركبي عىل نظامها الداخيل خالل االجتماع 

االقمـار  قاعـة مؤسسـة  يف  الـذي عقـد 

التعليمية يف بغداد ، وشـهد االجتماع الذي 

تراسـه رئيس االتحاد الدكتور فريق هزاع 

اكتمـال النصـاب بحضور جميـع اعضاء 

الهيئة العامة اىل جانب االمني العام لالتحاد 

محمد حنون واالمني املايل محمد ايمن.

وبـدأ املؤتمر بقـراءة سـورة الفاتحة عىل 

ارواح شـهداء العراق ومؤسـس الركبي يف 

العراق الراحل احمد قاسم حسني.  

وقال فريـق هزاع  ان الهيئة العامة عقدت 

اليـوم اجتماعها الذي شـهد املصادقة عىل 

النظام الداخيل بعد قراءته ومناقشته وتم 

التصويـت عليه باألجماع مـن قبل اعضاء 

الهيئـة العامـة ، مبينا ان النظـام الداخيل 

التحاد الركبي استند عىل قانون االتحادات 

الرياضيـة العراقيـة املرقـم (24) لسـنة 

. 2021

واضـاف ان الهيئـة العامـة شـكلت لجنة 

االخالقيات ولجنة االنتخابات وتم التوقيع 

عىل املحرض من قبل جميع االعضاء .

وتطـرق هـزاع اىل الخطـوات املقبلـة التي 

سـيعمل بها االتحاد الحـايل بنرش وتطوير 

اللعبـة يف العـراق واقامـة دورات تدريبية 

وتحكيميـة يف جميع املحافظـات ، مؤكدا 

ان منتخـب الرجـال لفئة 15 سيشـارك يف 

بطولـة غـرب اسـيا التي سـتقام يف ايران 

منتصف شهر حزيران املقبل.

¡‘œ@åÏ–€a@›ua@Âfl@k»‹‰éÎ@á‰:a@’Ìã–€a@=«¸@Ú«ãèi@pdub–m@Zã◊bí@·Óÿy
fib�i¸a@äÎái@bjflÏfl@‚ÏÓ€a@ÈuaÏÌ@ÚÌÏßa

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مـدرب فريق القـوة الجوية حكيم 
الجوانـب  عـىل  سـريكز  أنـه  شـاكر، 
الهجومية، يف لقـاء اليوم أمام مومباي 
سـيتي الهندي، من أجل تحقيق الفوز، 
وتعزيز فـرص فريقـه يف التأهل للدور 

الثاني من دوري أبطال آسيا.
وواصل شاكر، امس االحد خالل املؤتمر 
للمباراة ”مواجهة  التقديمي  الصحفي 
مومباي سـيتي لن تكون سـهلة.. نقر 
بعدم معرفتنا بمومباي، الذي يشـارك 

ألول مرة يف دوري األبطال“.
وتابـع ”كما فوجئـت بالرسعة والقوة 
البدنيـة لالعبـي الفريـق الهنـدي ضد 
الشباب السـعودي، يف الجولة األوىل من 

البطولة، رغم خسارته 0-3“.
ومـن جانبـه، قـال اإلنجليـزي ديـس 
باكنجهـام، مـدرب مومبـاي: ”نتطلع 
ملواجهـة القـوة الجويـة، الـذي حقق 
نتيجـة رائعـة أمـام الجزيـرة، ونحـن 

مستعدون لهذا التحدي“.
وأردف: ”أنـا فخـور بما قدمـه العبونا 
رغـم  الشـباب،  أمـام  مبـاراة  أول  يف 
الخسارة، ونعمل عىل تصحيح األخطاء 
قبل مواجهـة القـوة الجويـة.. تابعنا 
مباراة القوة السابقة عرب البث املبارش، 
وشـاهدنا كيـف يتمتـع هـذا الفريـق 

بجودة عالية“.
وختم باكنجهـام: ”نريد الفوز بمباراة 
اليـوم، مـن خـالل اسـتغالل الفـرص 

باالعتماد عىل العبينا املوهوبني“.
ويواجـه ممثـل الوطـن فريـق القـوة 
الجوية منافسه مومباي سيتي الهندي 
يف تمـام السـاعة الثامنـة والربـع من 
مسـاء اليـوم االثنـني عىل ملعـب امللك 
فهد الدويل وذلك لحساب الجولة الثانية 
للمجموعـة الثانيـة من بطولـة دوري 

ابطال اسيا.
ومن جانبه شـدد العب القـوة الجوية 
عيل كاظم عىل جاهزية فريقه ملواجهة 
مومباي سـيتي الهندي، ضمن الجولة 

الثانية من دوري أبطال آسيا.
كمـا أشـار إىل أهميـة املحافظـة عـىل 
الرتكيـز والنظر للمسـتقبل بعد الفوز 
يف   ،(2-1) اإلماراتـي  الجزيـرة  عـىل 
الجولـة األوىل من منافسـات املجموعة 

الثانية.
وقـال كاظـم ”نتطلع لخـوض املباراة 
الثانية أمام مومباي الهندي، وطموحنا 

كسب نقاط اللقاء“.
وواصل: ”نحتـاج للحفاظ عىل الرتكيز 
والنظـر للمسـتقبل بعد الفـوز الثمني 
عـىل الجزيرة يف الجولـة األوىل وتعزيزه 

باالنتصار والوصول للصدارة“.
وكشـف: ”الهدف الـذي سـجلته أمام 
الجزيـرة كان مميـزا، حيـث أن املدرب 
طلـب منـي أن أقـوم بالتحـرك بهـذه 
الطريقـة ومحاولـة لعـب الكـرة عىل 

القائم القريب“.
ومن جهته قال زميلـه إبراهيم بايش: 
”يجـب أن نطوي صفحة املباراة األوىل، 

ونركز عىل املباراة املقبلة، حيث يتوجب 
علينـا أن نلتـزم بالخطة التـي يضعها 

الجهاز الفني“.
وأوضـح: ”هذه املشـاركة الثانية لنا يف 
دوري أبطـال آسـيا، واآلن نحن نواجه 
فـرق قويـة يف مجموعتنـا، ولكن نحن 
سـوف نتعامل مع كل مبـاراة عىل أنها 

نهائي وسوف نقاتل من أجل التأهل“.
وتابـع: ”نحـن احتفلنـا بعـد الفوز يف 
املبـاراة األوىل ألننـا كنـا نـدرك أهميـة 
الحصول عىل النقاط الثالث أمام فريق 
مثـل الجزيـرة، وهـذا الفـوز سـيعزز 
الـروح املعنوية لدينا كـي نواصل بذات 

الوترية“.
ووفق املستوى الفني الجيد، الذي ظهر 

عليـه القـوة الجويـة يف املبـاراة األوىل، 
فإن فـارق اإلمكانيات حـارض، يف ظل 
وفرة العنـارص الدولية إىل جانب جودة 

املحرتفني.
وهو ما يجعل من مهمة الصقور شـبه 
محسـومة، بعد أن قدم الفريق الهندي 
أداًءا متواضعـا يف مباراتـه االفتتاحيـة 

التي خرسها (3-0) أمام الشباب.
ويمتلك القوة الجوية، عدد من العنارص 
الفعالـة، التـي قدمت مسـتوى مميزا، 
مثل رضغـام إسـماعيل، الـذي اختري 

ضمن التشكيلة املثالية للجولة األوىل.
ميلـري،  رودريجـو  البنمـي  واملدافـع 
وثنائـي املنتصـف محمـد عـيل عبـود 
وصفـاء هادي، إضافـة لثالثي املقدمة 

إبراهيـم بايش وحسـني جبار ورشيف 
عبد الكاظم.

كما يمتلك القوة الجوية عدد من األوراق 
الرابحـة، وأبرزهم الجنـاح منتظر عبد 
األمري، واملهاجم عـالء عباس إىل جانب 

القائد حمادي أحمد.
وهذه العنارص، سيكون لها دورا كبريا 
يف تأكيد تفوق القوة الجوية عىل ممثل 
الكـرة الهنديـة حـال حضـور الرتكيز 
العايل والتحضري النفـيس الجيد، وعدم 

االستهانة بالخصم.
ويتصـدر الشـباب ترتيـب املجموعـة 
برصيـد 3 نقاط، بفـارق األهداف أمام 
القـوة الجويـة، يف حـني ظـل رصيـد 

الجزيرة ومومباي خاليا من النقاط.

بغداد/ متابعة الزوراء
نجـح العب املنتخب الوطني جيسـتن مريام، بالعودة إىل تسـجيل 
األهـداف يف الدوري األمريكـي، بعد أن أحرز الهـدف األول لفريقه 
ريال سـالت ليك يف مرمى ضيفه تورونتـو، والتي انتهت بالتعادل 
اإليجابـي (2-2)، فجـر امس األحـد، ضمن الجولة السـابعة من 

البطولة.
وتمكـن مـريام، مـن تسـجيل أول أهدافه هـذا املوسـم، بطريقة 
جميلـة، إثـر مراوغته ألكثر من العب ومن ثم التسـديد من خارج 

منطقة الجزاء، يف الدقيقة 7 من عمر اللقاء، واشرتك مريام يف هذه 
املباراة حتى الدقيقة 75.

وكان العب املنتخب الوطني جيسـتن مريام، قـد تجاوز يف الجولة 
املاضية الـ 300 مباراة يف الدوري األمريكي للمحرتفني، ليضيف له 

رقماً جديداً يف مشواره االحرتايف.
ويحتل ريال سالت ليك الرتتيب الثالث يف القسم الغربي من الدوري 
األمريكي برصيد 12 نقطـة، خلف املتصدر لوس انجلوس إف يس 

(13) والوصيف لوس آنجلوس جاالكيس بفارق االهداف. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العدد الثالث والسـبعون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عـن االتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية 
رأى النور امـس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقيـة األلعاب األخرى التـي زينت باقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة 

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

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل ثمـني الفهد احتفـل بعيد 
ميـالده يـوم امـس االحـد، خالـص االمنيـات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
توج فريق الرشطة، بلقب الدوري املمتاز لكرة اليد، بعد تغلبه عىل منافسه الجيش 
بنتيجة ٣٢ هدفا مقابل٣٠، بقاعة نادي وسام املجد يف العاصمة بغداد.وقدم البطل 
ووصيفه مباراة مثرية، شهدت أحداثها إثارة وندية متبادلة، قبل ان يحسمها البطل 
باللقب تحت قيادة  اللحظات وبفارق هدفني، ليتوج الرشطة  فريق الرشطة يف آخر 
مدربه ظافر صاحب، الذي اعتمد عىل مجموعة من الالعبني الدوليني، الذين شاركوا 
مؤخرا مع املنتخب العراقي يف بطولة آسيا.وشهد اللقاء الختامي حضور شخصيات 
رياضية ورسمية، يتقدمهم عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، كما اكتظت القاعة 

بجماهري الرشطة، التي احتفت مع العبي فريقها بعد نيل اللقب األغىل هذا املوسم.

بغداد/ عيل البهاديل
عقدت اللجنة العليا املنظمة واملرشفة عىل 
بطولة بغداد السالم الدولية االوىل للجودو 
اجتماعها الدوري االول للتحضري القامة 
بغداد  العراقية  العاصمة  يف  البطولة 

بمشاركة ٨ منتخبات عربية ودولية .
عدي  العراقي  االتحاد  رئيس  نائب  واكد 
الربيعي ان اللجنة عقدت اوىل اجتماعها 
املرشفة  العليا  اللجنة  اعضاء  بتواجد 
عدد  تواجد  اىل  باالضافة  البطولة  عىل 
واالكاديمية  الرياضية  الشخصيات  من 
اللجان  ادارة  يف  دور  لهم  سيكون  الذين 

الفرعية   .
تشكيل  تم  االجتماع  وخالل  انه  وبني 

العمل  تنظيم  اجل  من  اللجان  من  عدد 
املشكلة وهي  اللجان  املهام عىل  وتوزيع 
 - والتنظيمية  الفنية  اللجنة   ) من  كل 
لجنة املراسيم - لجنة االسكان واالطعام 
 - االستقبال  لجنة   - الطبية  اللجنة   -
اللجنة   - االمنية  اللجنة   - الحكام  لجنة 

االعالمية ) .
واضاف اىل ان اللجنة ينتظرها عدد كبري 
من االجتماعات املقبلة لتقييم الخطوات 
العملية التي تقوم بها كل لجنة للوصول 
اىل الجاهزية التامة قبيل انطالق البطولة 
ريايض  محفل  تكون  ان  اىل  نطمح  التي 
اهم  تنظيم  عىل  وقدرته  بالعراق  يليق 

املحافل الرياضية .

@¿@îÓßa@Èèœb‰fl@‚çËÌ@Ú†ãì€a
@åbn‡æa@áÓ€a@äÎÜ@pbèœb‰fl@‚bnÇ

@Êbv‹€a@Âfl@aÜá«@›ÿìÌ@ÎÜÏßa@Üb•a
ÚÓ€Îá€a@‚˝è€a@ÜaáÃi@Ú€Ï�ji@Úñb©a



واصل ريال مدريد سلسـلة انتصاراته، بالفوز 
بنتيجة (0-2) خالل مواجهة خيتايف، يف إطار 
منافسـات الجولـة 31 مـن الليجـا، يف معقل 

املرينجي ”سانتياجو برنابيو“.
تقدم كاسيمريو بالهدف األول لريال مدريد يف 
الدقيقة 38، وسـجل لوكاس فاسـكيز الهدف 

الثاني يف الدقيقة 68.
وبهـذا االنتصـار رفع ريال مدريـد رصيده إىل 
72 نقطة يف صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد 
رصيد خيتـايف عند 32 نقطـة يف املركز الرابع 

عرش.
˝Óœ@ÊÏnéc@Û‹«@‚bË‰mÏn€@7j◊@åÏœ

ـ حقق توتنهام فوًزا غالًيا عىل مضيفه أستون 
فيال، بنتيجة 0-4، عىل ملعب فيال بارك، ضمن 

لقاءات الجولة 32 من الربيمريليج. 
وسـجل رباعية سـبريز كًال من سون هيونج 

مني (هاتريك)، وديان كولوسيفسكي.
وذكـرت شـبكة ”سـكواكا“ لإلحصائيات أن 
املـدرب أنطونيو كونتي حقـق طفرة يف نتائج 
توتنهـام، الذي بـات ثالث أكثـر فريق حصًدا 
للنقـاط يف الربيمريليـج، برصيـد 42 نقطـة، 
خلف مانشسرت سيتي وليفربول (50 نقطة)، 

وذلك منذ قدوم الفنّي اإليطايل.
كمـا يعـد توتنهام ثالـث أكثر فريق تسـجيًال 

لألهـداف يف الربيمريليج خالل الفرتة نفسـها 
(47 هدفا) خلف مانشسـرت سيتي وليفربول 

(50 هدفا).
ورفـع توتنهام رصيـده إىل 57 نقطة يف املركز 

الرابع بعد فوزه الكاسح عىل أستون فيال.
paäbón„˝€@ÜÏ»Ì@ëÏn‰œÏÌ

ـ اسـتعاد يوفنتوس نغمة االنتصارات بالفوز 
عـىل كاليـاري (1-2)، عـىل ملعـب أونيبـول 

دومـوس، يف إطار الجولة الــ 32 من الدوري 
اإليطايل (سريي آ).

تقـدم املهاجم الربازييل جواو بـدرو لكالياري 
يف الدقيقـة (10)، بينما أدرك املدافع الهولندي 
ماتايـس دي ليخـت ليوفنتـوس التعـادل يف 

الدقيقة (45).
وأضاف املهاجم الرصبي دوشان فالهوفيتش 

الهدف الثاني لليويف يف الدقيقة (75).

بهـذه النتيجة ارتفع رصيـد يوفنتوس إىل 62 
نقطـة يف املركـز الرابـع، بينما تجمـد رصيد 

كالياري عند 25 نقطة يف املركز الـ17.
ويتصـدر ميـالن البطولـة برصيـد 67 نقطة 

بفارق نقطة عن إنرت يف املركز الثاني.
ÔiãÌá€a@·è±@µ€ãi@ÊÏÓ„ÏÌ

ـ واصل يونيون برلـني انتصاراته بالفوز عىل 
هريتا برلـني (1-4) يف إطار الجولة الـ29 من 

الدوري األملاني.
جينكـي  اليابانـي  الوسـط  العـب  تقـدم 
هاراجوتيش ليونيون برلـني (31) من املباراة 
التي أقيمت عىل امللعب األوليمبي، معقل هريتا 

برلني.
وأدرك هريتا برلني التعادل عرب مدافع يونيون 
برلـني تيـم باومجارتـل الذي سـجل هدفا يف 

مرماه (49).
وأضـاف العـب الوسـط جريسشـا بورميـل 
الهـدف الثانـي ليونيـون برلـني (53)، بينما 
سـجل الجناح الهولندي شريالدو بيكر الهدف 

الثالث للضيوف (74).
وسـجل املهاجم سفني ميشـيل الهدف الرابع 

ليونيون برلني (85).
بهـذه النتيجة ارتفع رصيد يونيـون برلني إىل 
44 نقطة يف املركز السابع، بينما تجمد رصيد 

هريتـا برلـني عنـد 26 نقطة يف املركـز الـ17 
”قبل األخري“.ويتصدر بايرن ميونيخ البطولة 
برصيـد 69 نقطـة بفـارق تسـع نقـاط عن 

دورتموند يف املركز الثاني.
ÚÓéaáèi@ÊÏfl7‹◊@⁄bjí@⁄áÌ@êÌäbi

ـ اكتسـح باريـس سـان جريمـان مضيفـه 
كلريمـون (1-6)، يف الجولـة 31 مـن الدوري 

الفرنيس.

سـجل أهداف سـان جريمان نيمـار جونيور 
يف  ”هاتريـك“  مبابـي  وكيليـان  ”هاتريـك“ 

الدقائق (6 و19 و71 و74 و80 و83).
بينمـا أحـرز جويـل دوسـو هـدف كلريمون 

الوحيد يف الدقيقة (42).
ورفـع العمالق البارييس رصيده إىل 71 نقطة، 
ليعـزز موقعه يف الصـدارة، بينما تجمد رصيد 

كلريمون عند 28 نقطة يف املركز الـ17.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a

wÓ€7∫5€a@äbj◊@ÒãˆaÜ@∂g@‚bË‰mÏm@áÓ»Ì@>„Ï◊Î@¿bnÓÇ@Û‹«@÷Ï–nÌ@áÌäáfl@fibÌä

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

@7ÓÃn€a@ãé@—ìÿÌ@ÔmÏ‹Óì„c
ÏÿÓé˝ÿ€a@á»i

Ôibjfl@ŸÌãmbÁ@…fl@›«b–nÌ@ëÏÓèÓ‰Óœ

�ç¨@ãflc@ÔibjflÎ@ÔèÓfl@…fl@ãÇdnæa@‚bvè„¸a@Zäb‡Ó„

@˝flbÿnfl@bÓ‰œ@�ıaÜc@‚á”@Ï‹‹Óéäbfl@ZÏÓ‰ÓuaãmÏi

ÔÿÌãfl˛a@Ú‹è€a@äÎÜ@¿@ç„bÿÓ‹Ói@Û‹«@êÓ€çÌãu@åÏœ

¸bjÌÜ@›Óyä@á»i@µn‘–ñ@Üá±@ãvÓ€c

@6èì„bfl@kÌäám@Â«@xbÁ@µm
pb»ˆbì€a@…fl@›«b–mc@Â€@ZánÌb„ÏÌ

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

أعرب اإليطايل كارلو أنشـيلوتي املدير الفنـي لريال مدريد، عن 
سـعادته بالفوز (0-2) عىل خيتايف، يف إطار منافسات الجولة 

31 من الليجا، يف معقل املرينجي ”سانتياجو برنابيو“.
وقـال أنشـيلوتي خـالل ترصيحـات نقلتهـا صحيفـة ماركا 
اإلسـبانية عن تغيـري األداء منذ لقـاء الكالسـيكو: ”لقد أدرنا 
املباريـات بشـكل جيـد، ولم نفقـد عقلنـا بعد الخسـارة من 

برشلونة“.
وأضاف: ”الليلة سـعيدة للغاية، وكنا قلقني بشأن هذه املباراة، 
ورد فعـل الالعبني كان جيًدا، وأولئك الذين يلعبون بشـكل أقل 

أظهروا قدرتهم عىل املساعدة“.
وتابع: ”ميندي يمكنه اللعب ضد تشـيليس، حيث شـعر بحمل 
زائـد، وفضلنـا عـدم املخاطـرة بـه، وماريانـو مريـض لذلك 

استبعدناه من القائمة“.
وواصل: ”أفضل لحظة؟ نحن يف حالة جيدة، وعلينا االستمرار. 
كاسـيمريو لـن يكـون معنا ضـد إشـبيلية، لكـن كامافينجا 

وفالفريدي أظهرا أن الفريق ليس مجرد 11 العبا“.
وأتم: ”الصافـرات ضد بيل؟ هو بخري ويريد اللعب ومسـاعدة 
الفريـق، واالتحاد بني الجماهري والالعبني مهم للغاية يف الوقت 
الحايل“.وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده إىل 72 نقطة يف 
صدارة ترتيب الليجـا، بينما تجمد رصيد خيتايف عند 32 نقطة 

يف املركز الرابع عرش.

تفاعل الربازييل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مع تسجيل كيليان 
مبابي، مهاجم باريس سـان جريمان، هاتريك خالل الفوز عىل كلريمون 

فوت بنتيجة (1-6)، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الفرنيس.
ونرش مبابي، عىل حسـابه بشبكة ”إنسـتجرام“، صورة له عقب املباراة 
رفقة كرة الهاتريك، ووضع عليها رموًزا لثالث كرات، يف إشارة إىل تسجيل 
3 أهداف.وعلق الربازييل فينيسـيوس جونيور عىل صورة مهاجم باريس 

سـان جريمان، قائًال: ”نجم.. نجم“.وينتهي عقد مبابي مع سان جريمان 
يف الصيـف املقبـل، ولم يصـل الطرفان حتـى اآلن إىل اتفاق بشـأن التجديد.

وزعمـت العديد من التقارير أن مبابي قد ينتقل إىل ريال مدريد يف الصيف املقبل 
عـرب صفقة مجانية، للعب بجانب فينيسـيوس جونيور وكريم بنزيما يف هجوم 

املرينجي.

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العالقات 
املؤسسـية بنادي ريـال مدريد، أن فوز 
الفريـق 0-2 عـىل خيتـايف ”سـيقوي 
الروح املعنوية“ قبل مواجهة تشـيليس 
أبطـال  دوري  نهائـي  ربـع  إيـاب  يف 
أوروبـا، املبـاراة التي وصفهـا بـ“تحٍد 
هائل“.وقـال بوتراجينيو يف ترصيحات 
لـ(موفيسـتار) عقب اللقاء: ”إنه فوز 
مهـم، كل جولة بمثابـة نهائي. تتبقى 
مباريات أقـل، ولكن ما 
زال أمامنـا الكثـري 
النقـاط،  مـن 
النتيجـة  هـذه 
نا  عد تسـا
ملواصلـة ذلـك 
وتقوي  املسار 
الروح املعنوية 
. “ يـق للفر
 : بـع تا و
”قدمنا مباراة 
 ، ملـة متكا

بمسـتوى عـال جـدا مـن الرتكيـز، لم 
يضطـر كورتـوا للتدخـل يف أي لعبـة 
خطـرة، لقد أدى خط الوسـط بشـكل 
استثنائي يف اسرتداد الكرة وسيطرنا يف 
اللقاء بأرسه، إنها نتيجة مسـتحقة“.
وأشـار بوتراجينيـو إىل أن ”مارسـيلو 
قدم مباراة متكاملة للغاية، بقدرة فنية 
سـاعدتنا كثـريا يف الهجـوم، كما لعب 
فالفـريدي وكامافينجـا مبـاراة كاملة 
جدا، وسـجل لـوكاس فاسـكيز هدفا 
ملهاجـم رفيع الطـراز“، مشـيدا أيضا 
بفينيسـيوس الذي صنـع الهدف األول 
الذي أحرزه كاسيمريو“.وعن صافرات 
االستهجان التي تعرض لها جاريث بيل 
مرتني خالل املباراة، مـع عودة الالعب 
إىل سـانتياجو برنابيـو عقب غياب دام 
773 يوما، قال املسؤول املدريدي: ”إننا 
يف لحظة حرجة من املوسم، كل الالعبني 
سـيكونون مهمني للغاية ويجب علينا 
أن نكـون جميعـا، العبـون وجماهري، 
متحدين. سـتواجهنا تحديات هائلة“.

وأكمل: ”يوم غد الثالثاء أمام تشـيليس 
لدينـا فرصة كبـرية بعد نتيجـة رائعة 
(1-3 يف لنـدن)، لكننـا سـنواجه بطل 
أوروبا، النتيجة لم تحسم بعد وسنحتاج 
إىل جمهورنـا ليكون إىل جوارنا يف الليايل 
األوروبيـة العظيمة“.وأضاف: ”نحتاج 
إىل أفضل جمهور، الذي يحفز الالعبني، 
كل مـن هـم يف امللعب ويحملـون درع 
ريـال مدريد سـيفعلون ما يف وسـعهم 
ملنـح الفرحة للجماهري، التي تسـتحق 

ذلك“.

سـجل جـا مورانـت 21 نقطة 
حاسـمة  تمريـرات  وتسـع 
عقـب عودتـه مـن إصابـة يف 
الركبـة، وأضـاف زميله ديلون 
بروكس 23 نقطة ليقودا فريق 
ممفيس جريزليس للفوز عىل 
 141 نيو أورليانز بيليكانز 
/ 114، ضمن منافسـات 
لكرة  األمريكي  الـدوري 

السلة.
برانـدون  وأضـاف 
نقطـة   20 كالرك 
ممفيـس،  لفريـق 
وزيـر ويليامز 19 
وديسموند  نقطة 
نقطة،   18 باني 
ليحقق ممفيس 
أول انتصـار له 
بعد خسـارتني 

متتاليتني.
جـاي  يس  سـجل  املقابـل،  يف 
لفريـق  نقطـة   16 مكولـوم 
ويـيل  وأضـاف  بيليكانـز، 
هرينانجوميـز 15 نقطـة و10 
متابعات، كما أضاف جاكسون 

هايس 13 نقطة.
ويف مباراة أخرى، سـجل جويل 
إمبيـد 41 نقطـة و20 متابعة 
ليقود فريقه فيالدلفيا سفنتي 
سـيكرسز للفـوز عـىل إنديانا 

بيرسز 133 / 120.
 22 وأضـاف جيمـس هـاردن 
نقطـة و14 تمريـرة حاسـمة 
ليسـاعد فيالدلفيـا يف تحقيـق 

الفوز.
يف املقابل سجل أوشاي بريسيت 
20 نقطة لفريـق إنديانا، الذي 
تلقـى هزيمتـه التاسـعة عىل 

التوايل.
كما فـاز فريق جولدن سـتيت 
أنطونيو  واريـورز عـىل سـان 

سبريز 100 / 94.
جوناثـان  مـن  كل  وسـجل 
كومينجـا وجـوردان بـويل 18 
نقطـة ليقـودا فريـق واريورز 
الرابـع عىل  انتصـار  لتحقيـق 

التوايل.
ويمكـن لواريـورز أن يضمـن 
املجموعـة  يف  الثالـث  املركـز 
الغربية يف حـال الفوز عىل نيو 
أورليانـز يف املبـاراة الختاميـة 
لهذا الـدور. وإذا خرس واريورز 
وفـاز داالس مافريكـس عـىل 
سـان أنطونيو سبريز، سينهي 

املركـز  يف  الـدور  هـذا  داالس 
الثالث.

يف املقابـل سـجل لونـي ووكر 
24 نقطة لفريق سـبريز، الذي 
سـينهي هـذا الـدور يف املركـز 

العارش يف املجموعة الغربية.
ويف مبـاراة أخرى، سـجل باول 
جورج 23 نقطة وأضاف إيفيكا 
زوبـاك 15 نقطـة و12 متابعة 
أنجليس  ليقـودا فريـق لـوس 
للفوز عىل سـاكرامنتو  كليربز 

كينجز117 / 98.
وسجل نورمان بويل 20 نقطة 
لفريـق كليـربز، الـذي حققـه 

انتصاره الرابع عىل التوايل.
يف املقابل، كان دافيون ميتشيل 
أكثر العب سـجل نقاطا لفريق 
سـاكرامنتو حيـث سـجل 22 

نقطة.

بدا نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس 
سـان جريمـان، سـعيد بتألق خط 
هجوم فريقه يف الفوز عىل كلريمون 
(1-6)، يف الجولـة 31 مـن الدوري 

الفرنيس.
سـجل نيمار ثالثيـة ومثلها لزميله 
كيليـان مبابي، بينما صنع (ليو) 3 

أهداف.
 PSG” رصح نيمار عـرب قناة ناديه
T“:“أنا راٍض وسـعيد للغاية، ألنني 
سـجلت أول هاتريـك هذا املوسـم، 
وسـعيد أيضـا باالنتصـار وحالـة 

الفريق“.
أضاف الالعـب الربازييل: ”من املهم 

أن تكون الكيمياء بيننا أكثر مع كل 
مباراة“.

فـإن  الحـظ،  ”لسـوء  واسـتدرك: 

نهايـة  يف   100% بـات  االنسـجام 
املوسم، إنه ألمر مخٍز، لكنني سعيد 
جًدا بكل ما نقدمه 

عىل أرض امللعب“.
وأتم نيمار ترصيحاته: ”من األسهل 
بكثري اللعب مع العبني أذكياء جًدا، 

مييس ومبابي، عبقريان“.
وبدا كيليـان مبابي مهاجم باريس 
بزيـادة  سـعيدا  جريمـان  سـان 
االنسجام مع زميليه نيمار جونيور 

وليونيل مييس يف الفرتة األخرية.
وتبادل الثالثي فيما بينهم 11 هدفا 
و8 تمريـرات حاسـمة يف املباراتني 

األخريتني.
ورصح كيليـان مبابـي عـرب قنـاة 
كانـال بلس الفرنسـية بعـد الفوز 
عـىل كلريمون 1-6: ”نحن سـعداء 

أعتقد أننا اسـتمتعنا كثريا، وقدمنا 
بعض املتعة، ونواصل مسريتنا نحو 
الفوز بلقب الدوري للمرة العارشة، 

اإلنجاز بات قريبا“.
وأضاف: ”لألسـف، االنسجام بيننا 
جـاء متأخرا، وكانـت هناك عوامل 
وظـروف وراء ذلـك، لكننـا نشـعر 
أننـا ثالثة العبني جيديـن، ونحاول 
مسـاعدة الفريق قدر اإلمكان وهذا 

ما حدث أمام كلريمون“.
وبشـأن النـدم عىل هذا االنسـجام 
املتأخـر رد املهاجـم الشـاب: ”هذا 
وارد، كرة القدم مكسـب وخسارة، 
الخـروج  ألـم  نعانـي حاليـا مـن 

مـن دوري األبطـال، لكـن يجب أن 
نتـرصف بإيجابية، ونثبـت أننا ناد 
كبري وفريق كبري، وأنا هنا من أجل 

الفوز باأللقاب“.
وعـن تأثـري انسـجامه مـع مييس 
ونيمـار عـىل قـراره بشـأن تجديد 
عقـده، قـال: ”لقد أجبـت بالفعل، 
ألعب مع مييس ونيمار منذ يوليو/ 
وقـت  لـدي  وكان  املـايض،  تمـوز 

للتعامل معهما يوميا“.
وأتـم مبابـي ترصيحاتـه ضاحكا: 
”لقد سـنحت يل الفرصة لرؤيتهما 
عدة مرات. سبق أن قلت هذا الكالم 

من قبل“.
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رفض الهولندي إريك تني هاج، املدير الفني 
ألياكس، اإلجابة عىل أسئلة تخص 

املحادثات مع مانشسرت يونايتد 
أو تدريب الشـياطني الحمر يف 
املوسم املقبل.وتزعم العديد من 
التقارير أن مانشسـرت يونايتد 

أنهى اتفاقه مع تني هاج لتدريب 
الفريق يف املوسم املقبل، خلًفا للمدرب 

املؤقـت رالف رانجنيك.وقـال تني هاج، عقب 
مباراة أياكس وسـبارتا روتـردام، يف ترصيحات 

أبرزتهـا صحيفـة ”دييل ميـل“ الربيطانية: ”كيف 
جرت املحادثات مع مانشسرت يونايتد؟ أريد التحدث 

عن املباراة“.وأضـاف املدرب الهولنـدي: ”يمكن طرح 
بعض األسئلة عن مانشسرت يونايتد بعد مناقشة املباراة؟ 

لن أتفاعل مع الشائعات“.وعندما قال املراسل سؤاًال آخر عن 
مفاوضـات املـدرب الهولندي مع اليونايتد، منحـه تني هاج إجابة 
حازمة: ”أسئلة حول املباراة أو سأترك املقابلة وأذهب إىل الداخل“.

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن ماسيمليانو أليجري املدير الفني ليوفنتوس، حدد 
العبنْي ملطالبة ناديه بالتعاقد معهما، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

وبحسـب صحيفة توتو سـبورت اإليطالية، فإن يوفنتوس سـيفتقد خدمات 
األرجنتينـي باولو ديباال، نجم وقائد الفريق، بداية من املوسـم الجديد، بعدما 
فشل الطرفان يف التوصل التفاق حول تجديد العقد الذي ينتهي بنهاية املوسم.
وأضافت أن أليجري بسـبب رحيل ديباال، حريـص للغاية عىل تعاقد ناديه مع 
أحد النجوم الشـابة والبارزة بالدوري اإليطايل هذا املوسم.ولفتت إىل أن االسم 
األول هو جياكومو راسبادوري موهبة ساسولو، أو نيكولو زانيولو نجم روما، 
وذلـك يف املريكاتـو الصيفي، حيـث يعتقد مدرب اليـويف أن كال املوهبتني 
جاهـز للعـب بصفـوف يوفنتوس.مـن ناحيـة أخـرى، أوضحت 
الصحيفة أن البيانكونريي مهتم بالتعاقد مع اإلسـباني ألفارو 
موراتا، مهاجم الفريق، بصفقة دائمة، حيث يلعب معارا من 

أتلتيكو مدريد.



الرياض/متابعة الزوراء:
 تصـدر عبدالرحمن املطريي، أحد أشـهر 
مسـتخدمي سناب شـات يف السـعودية، 
الرتند السـعودي عىل موقـع تويرت بعد أن 
قـال إن الدعاية واإلعالنات التي يقوم بها 
عـرب التطبيق تدر عليه دخـال يقدر بنحو 
٤٥ مليون ريـال (ما يقرب من ١٢ مليون 

دوالر) سنويا.
ويف مقابلة تلفزيونية مع برنامج ”مراحل“ 
عىل قناة ”أس.بي.يس“ السعودية وصف 
املطـريي دخله السـنوي، قبل أن يكشـف 
عن قيمته، بـ“رقم ضخـم جدا“، مرجعا 
ذلك إىل أنه من أوائل مشاهري سناب شات 

يف السعودية واملنطقة العربية.
وتفاعـل سـعوديون مـع الرقـم الضخم 
الـذي أعلنـه املطـريي، ووصفـه البعض 
بـ“الخيايل“ فيما شكك آخرون يف صحته. 
وقال أحد مسـتخدمي تويـرت إن املطريي 
سـبق وأن طلب منه ١١٥ ألف ريال مقابل 

اإلعالن عن منتجه. 
يذكـر أنه يف نوفمرب ٢٠٢٠ وجد مشـاهري 

سـناب شات يف السـعودية، السيما الذين 
نالوا شـهرتهم من خـالل التطبيق وجنوا 
منه أرباحا طائلة، أنفسـهم يف ورطة بعد 
التحديث املفاجئ للموقع، إذ كشـف دون 

سابق إنذار األعداد الحقيقية ملتابعيهم.
وال يكـف مشـاهري سـناب شـات خالل 
األعـوام القليلـة املاضيـة عـن االحتفـاء 
بتجـاوز عـدد متابعيهـم ١٠ ماليـني، يف 

الوقـت الذي كانت خاصيـة إظهار أعداد 
املتابعني مخفية.

وتداول مغردون صورة من حساب سناب 
شـات للمشـهور عبدالرحمـن املطريي، 
تظهر أن عـدد متابعيه الحقيقيني هم ٢ 
مليون و٩٠٠ ألف فقط، وذلك بخالف ما 
كان يدعيـه املطريي بأن لديـه ما يقرب 

مـن ١٨ مليـون متابـع.
وشكلت الصورة صدمة ملتابعي املطريي 
وذلك بعد االحتفال الذي أجري له مؤخرا 
بزعـم أنه أكثر مشـهور يملك عددا كبريا 
مـن املتابعـني يف الخليـج، باإلضافـة إىل 
توقيعه عقودا إعالنيـة مع عدة رشكات 

بمبالغ فاقت ٢٠ مليون ريال.
ويعد سـناب شـات، وهو تطبيق تواصل 
ومشـاركة  وبـث  لتسـجيل  اجتماعـي 
الرسـائل املصورة، واحدا من أهم وسائل 
الرتويـج للمنتجـات، ويحظـى بمتابعة 

كبرية يف السعودية.
وأكدت دراسـة قامت بها رشكة ”سـناب 
إنـك“ (Snap Inc) املالكة لتطبيق سـناب 

شـات أن السعوديني يشـاهدون مقاطع 
الفيديـو عـىل التطبيـق بمعـدالت تفوق 

مشاهدتهم ملحتوى التلفزيون.
وكشـفت الدراسـة التـي حملـت عنوان 
”األجهـزة املحمولـة – رؤى حـول تطور 
الفيديـو“ عـن ارتفاع معدالت مشـاهدة 
مقاطـع الفيديـو يف السـعودية، وذلك يف 
الوقـت الذي تحـاول فيه اململكة توسـيع 

قائمة الخيارات الرتفيهية هناك.
وقالت الدراسـة إن خمسـة من أصل كل 
سـتة سـعوديني (٨٥ يف املئة) يشاهدون 
مقاطع الفيديو القصرية التي تقل مدتها 
عـن ١٠ دقائق ألشـخاص مـن معارفهم 

عىل األقل مرة واحدة يوميا.
كمـا يشـاهد ٨٠ يف املئة من السـعوديني 
مقاطع الفيديـو القصرية املميـزة (التي 
تم إنتاجها بأسـلوب احرتايف) يوميا. لكن 
٧٠ يف املئة من السـعوديني قالوا يف الجهة 
املقابلة إنهم يشاهدون محتوى التلفزيون 

التقليـدي يوميـا.
ويتزامن توقيت الذروة ملشـاهدة مقاطع 

الفيديـو القصرية املميزة مع توقيت ذروة 
مشـاهدة التلفزيـون. وتوقيـت الذروة يف 
املشـاهدة يكون بني السـاعة الخامسـة 
مسـاء والحادية عـرشة ليال، فيمـا يبلغ 

متوسط مدة املشاهدة ٥٣ دقيقة.
ويرى ٩٣ يف املئة من املشاركني أن مقاطع 
الفيديو عىل الهواتف تتيح لهم استكشاف 
محتوى جديد وفريد ويكسبهم معلومات 

جديدة.
وقبـل أقـل من شـهرين شـن مغـردون 
سعوديون حملة لحذف التطبيق، منتقدين 
املحتوى الذي يقدمه بعض املشـاهري من 

خالله.
يذكر أن َمجمع اللغة العربية يف مدينة مكة 
كشف عام ٢٠١٩ عن تعريب اسم تطبيق 
التواصل االجتماعي سـناب شـات، وكان 
ـَناب“،  االسـم العربـي للتطبيق هو ”السِّ
حيـث يتم كرس حرف السـني، كما يمكن 
االشـتقاق مـن االسـم الجديـد مفـردات 
عديدة تتعلق بالتطبيق واسـتخدامه. لكن 

االسم لم يشهد رواجا.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

ÚÌÜÏ»è€a@¿@pbí@lb‰é@ÔfláÉnèfl@ãËíc@áyc

bÌÏ‰é@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@12@Äi@äá‘Ì@˝ÇÜ@ÈÓ‹«@äám@pb„˝«�aÎ@ÚÌb«á€a

الرباط/ا.ف.ب:
يالحـق القضاء املغربي ناشـطة معتقلة منذ ثالثة أسـابيع 
بسبب تدوينات عىل «فيسـبوك»، يف محاكمة تقرر تأجيلها 
للمرة الثانيـة، بينما يطالب ناشـطون حقوقيـون مغاربة 
و»منظمة العفو الدولية» باإلفراج عنها، منددين بمحاكمتها 

بسبب «التعبري عن آراء».
واعتقلت الناشطة سعيدة العلمي (٤٨ عاماً) يف ٢٣ مارس/

آذار يف الـدار البيضاء، وقررت النيابة العامة مالحقتها بتهم 
عـدة، منها «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ألشـخاص 
قصد التشـهري بهم» و»إهانة موظفني عموميني بمناسـبة 
قيامهم بمهامهم»، عىل خلفية تدوينات لها عىل «فيسبوك».

وقال محاميهـا أحمد آيت بنارص، لوكالـة «فرانس برس»، 
إن املحكمة االبتدائيـة يف الدار البيضاء قررت الجمعة إرجاء 
محاكمتهـا للمـرة الثانية إىل ١٥ إبريل/نيسـان، بطلب منه 
«إلعـداد الدفـاع». وأشـار إىل أنه تقدم بطلـب لتمكينها من 

إفراج مؤقت لم تصدر املحكمة بعد قرارها بشأنه.
كانـت العلمـي التي تنشـط ضمـن «ائتـالف مغربيات ضد 
االعتقال السيايس» تعّرب باسـتمرار عن انتقادها للسلطات 
عـىل «فيسـبوك». وأبـدت أيضـاً تضامنها مـع الصحفيني 
املعروفني بآرائهم املنتقدة، وهم توفيق بوعرشين وسليمان 
الريسـوني وعمر الـرايض الذين يقضـون عقوبات مختلفة 

عـن  فضـًال  جنسـية»،  «باعتـداءات  إلدانتهـم  بالحبـس 
«التجسس» بالنسبة إىل األخري.

ودعت هيئة تضم ناشـطني حقوقيـني يدافعون عن الرايض 
والريسـوني السـلطات املغربيـة إىل «اإلفراج عنهـا فوراً»، 
معتربة أن «التهم الجنائية الثقيلة» التي وجهت إليها «تأتي 
عقـب تعبريهـا عن رأيهـا سـلمياً بخصوص تدبري الشـأن 

العام».
كذلـك دعت «منظمـة العفـو الدوليـة»، يف بيـان الخميس 

املـايض، إىل «اإلفـراج الفـوري وغـري املرشوط عن سـعيدة 
العلمـي، وإسـقاط جميع التهـم املوجهة إليها». وأشـارت 
إىل أن أربعـة ناشـطني عـىل األقـل يواجهـون «تحقيقـات 
جنائية ومحاكمات بشـأن منشـورات عىل وسائل التواصل 

االجتماعي تنتقد السلطات».
وذكـرت من بينهـم املدوِّن محمـد بوزلوف «الـذي عّرب عن 
تضامنه مع العلمي عىل فيسـبوك  وحكمـت عليه محكمة 
يف ورزازات (جنوب رشق) بالسجن ملدة شهَرين يف ٤ إبريل/

نيسان».
وكانـت «منظمـة العفـو الدولية» قـد انتقـدت يف تقريرها 
عـن حقـوق اإلنسـان يف اململكة، العـام املايض، «اسـتمرار 
التضييـق» عىل حرية التعبري، داعية الحكومة إىل االسـتماع 

لكل األصوات املنتقدة.
وردت «املندوبيـة الوزاريـة املكلفـة بحقوق اإلنسـان» عىل 
التقرير، معتربة أنه «يقحم حرية التعبري، بصفة تعسـفية، 
يف ملفـات معروضـة عـىل القضـاء»، معتربة ذلـك «مجرد 
تدخل سـيايس يف عمل من صميم السيادة الوطنية». وتؤكد 
سـلطات الرباط دائماً أن محاكمات الصحفيني والناشطني 
املعارضـني التـي ينتقدهـا املدافعـون عن حقوق اإلنسـان 
تتعلـق بقضايـا جنائية ال صلة لها بحرية التعبري، مشـددة 

عىل استقالل القضاء.

موسكو/متابعة الزوراء:
«بوتني مجرم». هكذا أنهى الصحفي 
األوكراني دميرتي غـوردون إحدى 
مداخالته عرب التلفزيون الحكومي 
الـرويس عام ٢٠١٩، لكن موسـكو 
لم تدرج اسمه عىل قائمة املنظمات 
«النشاط  الضالعة يف  والشخصيات 
املتطرف واإلرهاب» إال يف األسـبوع 
املنتهي، بعد تبنيه مواقف متشددة 
حيـال غزو بالده وتهجمه الرصيح 
فالديمـري  الـرويس  الرئيـس  عـىل 

بوتني.
وجـاء إدراج غـوردون (٥٤ عاماً) 
عىل قوائم اإلرهاب بعيد رفع لجنة 
الروسـية قضية جنائية  التحقيق 
بحقـه، بموجـب ثالث مـواد يف آن 

معـاً، واتهامه بـ»الدعوات العلنية 
للحرب» و»إثارة الكراهية» و»نرش 
أخبار مفربكة حول أعمال القوات 

املسلحة الروسية».

ويعّد غـوردون الصحفي واملحاور 
األوكرانـي األشـهر، ولـه قناتـان 
يقـارب  «يوتيـوب»  موقـع  عـىل 
عدد املشـاهدات فيهمـا املليارين، 

تعليقـات  إحداهمـا  وتتضّمـن 
غوردون نفسـه، والثانية حواراته 
مع أشهر الشـخصيات السياسية 

والفنية األوكرانية والروسية.
ومـع ذلـك، كشـف غـوردون، يف 
مقابلة سـابقة مع املدّون الرويس 
األشـهر عـىل «يوتيـوب»، يـوري 
دود، أن مصـدر دخله الرئييس هو 
تأجري مـا يملكه من املسـطحات 
السكنية والتجارية البالغة قيمتها 
اإلجماليـة أكثـر مـن ١٠ ماليـني 
يورو، بينما ال يدر العمل الصحفي 
عليـه أي أرباح، مرجعـاً مواصلته 
إىل حرصه عىل تسـجيل شـهادات 
شخصيات العرص لألجيال املقبلة.

وحققت هذه املقابلة مع دود التي 

حظيت بنحو ٣٠ مليون مشـاهدة 
شـهرة كبرية لغـوردون يف الداخل 
الصحفـي  اسـتثمرها  الـرويس 
األوكرانـي للرتويج ملوقـف كييف 
أمـام  النـزاع مـع موسـكو  مـن 
الجمهور الرويس من الشـباب من 

مستخدمي «يوتيوب».
الـرويس  الغـزو  أيـام  أول  ويف 
ألوكرانيـا، يف ٢٤ فربايـر/ شـباط 
املـايض، وّجـه غـوردون نـداء إىل 
أمهـات الجنـود الـروس واملذيعة 
الليرباليـة واملرشـحة للرئاسـيات 
كسـينيا   ،٢٠١٨ عـام  الروسـية 
سوبتشـاك، ودود نفسـه، للعمـل 
عىل إنهاء الحـرب ومطالبة بوتني 

بوقفها.

بغداد/ الزوراء:
قـرر قـايض محكمـة اسـتئناف 
الكرخ ، امس األحد، إطالق رساح 
مقـدم الربامـج احمد مـال طالل 
والفنـان ايـاد الطائـي بضمـان 

شخيص.
وافـرج القـايض عمـار الحيـايل 
الكرخ،  قايض تحقيـق محكمـة 
عـن اإلعالمي مال طـالل والفنان 
تقدمـت  شـكوى  بعـد  الطائـي 
ضدهـم تضمنـت وجود اسـاءة 
للمؤسسـة العسـكرية يف مقطع 
مـن برنامـج متلفـز تحدثـا فيه 
عن وجود الفضائيني يف املؤسسة 

العسكرية.
مـن جهته؛ قال احمـد مال طالل 
بعد خروجه من قاعـة املحكمة: 
«شكرا للقضاء ولكل من دافع عنا 
العسكرية  واحرتامي للمؤسسـة 
ولالسـف البعض حاول استخدام 

املقطع ضدنا».
وكانـت وزارة الدفـاع قـد أقامت 
طـالل  ضـد  قضائيـة  دعـوى 
والطائـي بعد بث مشـهد تمثييل 
قالـت الـوزارة إنـه يـيسء لهـا 

ولضباطها.
وكان اإلعالمـي، مقـدم الربامج، 
أحمـد مـال طـالل، اعلـن نهاية 
األسـبوع املايض، صـدور مذكرة 
قبض قضائية بحقه واملمثل إياد 

الطائي.

وكتـب مالل طـالل، يف تغريدة له 
نرشها عىل حسـابه الشخيص يف 
تويرت، «أخي إياد.. يف الوقت الذي 
تعفـو فيـه حكومتنا عـن تاجر 
مخدرات محكوم، فهي مارسـت 
ضغوطها عـىل القضاء وحصلت 
عـىل أمـري إلقاء قبـض وتحري 

بحقي وحقك».
العراقيني،  الفنانني  نقابة  وكانت 
قد أصدرت السـبت، بيانـاً تعليقاً 
عـىل إصدار مذكـرة القبض بحق 
الفنـان ايـاد الطائـي واالعالمي 
ذلـك  عـادة  احمـد مـال طـالل، 
للدكتاتورية» وتشّبهاً  «ترسـيخاً 

بصدام حسني.
النقابـة يف بيـان تلقتـه  وقالـت 
«الـزوراء»: «نتابـُع بقلٍق وغضٍب 
كبريين مـا يحدُث مـن محاوالت 
تضييٍق عىل الفّن واإلعالم العراقيني 
يف األسـبوعني املنرصمني، يف نسٍق 
يسٍء يمتـّد إىل إرث الديكتاتوريـة 
الظاملـة من جهـة، وُينهي الثمرة 
الوحيدة لسقوط النظام الصّدامي 
الذي تمّر ذكراه هذه األيام: حرّية 
التعبـري، أو بمعنـى أدق: ما تبّقى 

منها».
وأضافت أن «االستهداف املمنهج 
لكل رأي يشري إىل فساد أو فوىض، 

يصنُع من العراق بيئًة مسـمومة 
خصوصـاً  والصحفـّي،  للفنـان 
ظواهـر  عـن  يتحدثـون  وأنهـم 
يعرفهـا أّي مواطـن اعتيـادّي يف 
الشـارع، وما حدث مـع الزميلني 
الفنـان إيـاد الطائـي واإلعالمي 
أحمـد مال طالل، وما سـبق هذا، 
ومـا تاله وسـيأتي، هو ترسـيٌخ 
وإسكات  والقمع،  للديكتاتورّية، 

جميع األصوات».
وتابعت النقابـة أن «الفنان الذي 
وقف مـع املؤسسـة العسـكرية 
يف معاركهـا ضّد اإلرهـاب، وقف 
مـن موقٍف وطنـّي خالص، وهو 

السـّباق لدعم مقاتلينا األبطال يف 
معاركهم، ولم يكتـِف بذلك، فقد 
نّظم فنانون يف مناسبات مختلفة، 
وأناشـيد،  وأوبريتـات  عروضـاً 
وحمـالت للتربع بالـدم، لكن هذا 
الفنـان  ال يعنـي أن يكـون دور 
ذلـك فحسـب، فكشـف الفوىض 
والفسـاد والظواهر السـلبية هو 

دعٌم ألبنائنا األبطال».
النقابـة وبشـّدة، مـن  وحـذرت 
«اسـتهداف الفنانـني العراقيـني 
مـن قبـل املؤسسـة العسـكرية 
أو غريهـا، ألنهـم يتعاملـون مع 
واحد من أشـّد املؤثريـن يف الرأي 
العام، وإن َمن يحـاول أن يصنع 
من القانـون مطرقة ضد الفنان، 
يف وقـٍت ُيسـحق القانـون بكـرًة 
املسـؤولني  أجـل  مـن  وعشـّيا 
وأبنائهـم، الذيـن يتحدثـون عن 
فسـادهم أمام رؤوس األشـهاد، 
فـإن الفنـان سيسـتخدم كل ما 
يملك، من مرسح وسينما ودراما 
ووسائل تواصل اجتماعّي، إلدانة 
الزمرة املتشّبهة بالطاغية صدام، 
وبالنظام السـيايس الـيسء الذي 

ُيمعن بالتشّبه بالنظام البعثي».
وختمـت النقابة بيانهـا بالقول، 
«الحليـم ُتحذر غضبتـه، والفّنان 
ُتحذر غضبتـه مرّتني، ألن دفاعه 
عن نفسـه هـو دفاع عـن الحق 

بقولة «ال».
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موسكو/متابعة الزوراء: 
اتهم مسـؤولون روس، موقع «يوتيوب» ملشاركة أرشطة الفيديو اململوك ملجموعة «غوغل» 
األمريكية العمالقة، بحجب حساب قناة مجلس النواب (الدوما) يف الربملان، مما ينذر بإجراء 

انتقامي يؤدي إىل حظر الخدمة يف روسيا.
وأكد رئيس «الدوما»، فياتشيسـالف فولودين، أنه تـم حجب قناة الربملان الرويس «دوما تي 

يف»، معترباً أن واشنطن تنتهك «حقوق الروس» بهذا اإلجراء.
وكتب عىل حسـابه عىل تطبيق «تلغـرام»: «تريد الواليات املتحدة احتـكار نرش املعلومات». 

وأضاف: «ال يمكننا السماح بذلك».
وذكر صحفيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» أن الحساب املعني لم يعد متاحاً عىل املنصة 
صباح يوم السـبت، سـواء اسـُتخدم نظام «يف بي إن» لاللتفاف عىل عمليـات الحجب أو لم 
ُيسـتخدم.وتقول موسكو إن حساب «دوما تي يف» ُمتاَبع من قبل أكثر من ١٤٥ ألف مشرتك 
عـىل «يوتيوب». وهو يبـث مقاطع من حـوارات برملانية ومقابالت مع نـواب روس ويقوم 
ببث مبارش.من جهتها، قالت املتحدثة باسـم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عىل 
تطبيـق «تلغرام» إن «(يوتيوب) وقعت حكم اإلدانة عىل نفسـها». ودعت إىل نقل محتويات 

«يوتيوب»، «برسعة»، إىل منصات فيديو روسية.
يف األسـابيع األخـرية، ويف خضم النـزاع يف أوكرانيا، اتهمت موسـكو «يوتيـوب» مرات عدة 

بحجب حسابات وسائل اإلعالم ومسؤولني روس.
ودعت سلطة االتصاالت الروسية (روسكومنادزور) السبت «مجموعة غوغل» إىل إعادة فتح 
حسـاب الربملـان «فوراً».وكانت هذه الهيئة اتهمت «غوغل» و«يوتيـوب»، يف مارس (آذار)، 
بأنشـطة «إرهابية»، وهـي الخطوة األوىل عىل طريق حجب محتمل للموقع يف روسـيا، كما 
حدث لـ«تويرت» و«إنسـتغرام» والعديد من وسائل اإلعالم املستقلة األخرى منذ الهجوم عىل 

أوكرانيا.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
تطرقـت حلقـة مسلسـل «االختيـار ٣» 
لواقعة مقتل الصحفي املرصي الحسيني 
أبو ضيف عىل أيـدي عنارص من جماعة 
اإلخـوان املسـلمني املصنفـة إرهابية يف 

مرص.
وقـال الصحفـي نرص عبـده يف ترصيح 
ملراسـل RT يف مـرص إنـه كان مرافقـا 
للصحفى الحسيني أبو ضيف وقت إطالق 

الرصاص عليـه.ورصح الصحفي نرص عبده بأنه تواجد مـع مجموعة من الصحفيني 
أمام قرص االتحادية منذ ٤ ديسمرب ٢٠١٢ اعرتاضا عىل قرارات جماعة اإلخوان وصدور 
اإلعالن الدسـتوري الذي أغضب جموع املرصيني، فزحفوا إىل قرص االتحادية دفاعا عن 

بلدهم.
وأضاف: «هناك شـاهدت بأم عيني ما لم أره، شـاهدت عنارص اإلخوان تفعل كل يشء، 
جروا خلفنا يف الشـوارع، سحلوا من سحلوا.. ورضبوا من رضبوا.. علقوا متظاهرا عىل 
عامـود إنارة بجوار مسـجد عمر بن عبـد العزيز ليخاف الجميع.. عذبـوا املهندس مينا 
فيليـب إلجباره عىل االعرتاف بتقايض أموال مقابل التظاهر.. رضوا وسـحلوا السـفري 
يحيي زكريا.. جروا خلفه وطاردوه هو ومجموعة يف شـوارع مرص الجديدة.. شاهدت 

هذا وأكثر..».
وتابع قائال: «شاء القدر أن أرى الزميل الحسيني أبوضيف قبل استشهاده بدقائق وهو 
يحـاول رصـد وتصوير كل هذا.. وقلت له حاول تاخد سـاتر وأنـت بتصور.. وكان رده 
«األعمار بيد الله».وأردف قائال: «تفرقنا بسـبب مطـاردة عنارص اإلخوان للمتظاهرين 
ولم أره مرة أخرى».وأفاد الصحفي املرصي بأن اإلخوان حاولوا فض االعتصام وارتكبوا 
يف سبيل ذلك كل الجرائم ما أسفر عن مقتل ١٠ أشخاص، من بينهم الصحفي الحسيني 
أبوضيف، وإصابة أكثر من ٧٠٠ آخرين.من جهته، ذكر الصحفي نارص أبو طاحون أن 
حلقة مسلسـل «االختيار ٣» حريت املواجع، مشريا إىل أن الصحفي الحسيني أبو ضيف 
اغتالتـه يد اإلجرام اإلرهابي أثنـاء تأدية عمله الصحفي خالل عـدوان جماعة اإلخوان 
عىل املتظاهرين أمام االتحادية.ووصف نارص أبو طاحون لحظات الحسـيني أبوضيف 
األخرية حيث أشار إىل أنه كان يصارع املوت بعد أن تلقي طلقة يف رأسه استقرت يف املخ، 
بينما كان محمد مريس يخطب يف الشـعب ويحدثه عن اعتداء املتظاهرين عىل سـيارات 

الرئاسة.
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هـل ينتمي أدب املذكرات وكتابة السـرية ، اىل 
التاريخ الشخيص اكثر من االنتماء اىل الكتابة 

االدبية ؟
ويف رؤيـة تحليليـة للمذكـرات املكتوبة الي 
أديب او كاتب او سيايس ، سنجد انها سطور 
ذاتية عن وقائع حدثت لتلك الشـخصية مارا 
بالعرص الذي عاش فيه وباألحداث والتواريخ 
واللحظـات الحاسـمة واالماكـن واالزمـان 
املختلفـة يف حياتـه . كل هذه كتابة ال تتعدى 
كونهـا شـخصية بحته اضيفـت اليها نكهة 
ادبية وصارت تشبه الروايات ، لكنها تختلف 
بانهـا مبـارشة وال تعتمد الرمـوز يف الرسد . 
ومن االمور التي تواجه هذا النوع من الكتابة 
انه يمتـاز بكونه يذكر البطـوالت واملبالغات 
والتصـورات الخارقـة التـي قام بهـا كاتب 
املذكـرات ممـا يوقعهـا يف التضليـل والكذب 
والتحيـز . وكتابـة املذكرات تقليـد عريق يف 
سـاحة االدب العاملي، بل هـي مصدر تفاخر 
العراقـة  وتنافـس بالنسـبة للعائـالت ذات 
وصاحبـة التاريـخ يف الحكم واملسـؤولية. يف 
الوقت الراهن أصبح كل فرد يكتب مالحظاته 
ويومياتـه وهـذا سـلوك حضاري نشـاهده 
بكثـرة عنـد األوروبيني، فال نجـد أحداً منهم 
إال ويكتـب يومياته، وهذا السـلوك االيجابي 
ينظـر لـه الغرب باحـرتام بالـغ ألن حصيلة 
هذه املذكـرات سـيكون تاريخاً بالـغ الغنى 
والتنوع. لذلـك يميل الكثري مـن الغربيني إىل 
التفرغ للكتابة يف عمر معني يسـاعدهم عىل 
ذلـك األرشـيف الضخم مـن اليوميـات التي 
دونت عرب سنوات طويلة. وهي من الظواهر 
األدبية التي تستدعي التأمل والتفكري،  ففي 
زحمـة النتاج الفكري الذي تقذف به املطابع 
كل يـوم يف الـرشق والغـرب، تسـتأثر كتـب 
املذكرات واليوميَّات بجزء وافر منه، فلم يعد 

هـذا النوع - كما كان يف املـايض - وقًفا عىل 
شـخصيات السياسـة واملال والجـاه و ذوي 
املواهـب والَعالقـات واألثـر واألفـق الذهني 
الخارق للمألوف، مـا يؤهلها أو يحِمُلها عىل 
تدوين مذكراتهـا تودعها خالصـة التجارب 
التـي مرت ِبهـا أو شـهادِتها أمـام محكمة 
الحـق والتاريـخ ، بـل كتبهـا ايضـا كل من 
وجد يف نفسـه الكفاءة والقـدرة عىل تدوين 

اليوميات .
 يعترب أدب املذكرات من ضمن الفنون األدبية 
الجميلة واملشـوقة. وقد عـرف األدب العربي 
الحديث كّتاباً تميزوا يف هذا املجال، إال أن ”أدب 
املذكرات“ مـع ذلك يف العالـم العربي ضعيف 
من جهة، واألسـباب متعـددة، منها ما يعود 
إىل ضمور الحريـات السياسـية والعقائدية، 
ومنهـا ما هو متكلف ومبالـغ فيه من خالل 
حدة تضخم صوت األنا وتمجيد الذات مقابل 
إلغاء أو التنقيص من أدوار اآلخرين من جهة 
أخرى، إذ تصبح املذكرات وفق هذه املعطيات 
مملة وبال عرب مسـتقاة منها، وهذا ما يجعل 

من مذكرات الساسـة وصناع القرار غري ذي 
جـدوى يف اهتمامـات النقاد والقـراء بصفة 

عامة،
 والشـك أن هـذه املذكـرات هـي مصـدر من 
مصـادر التاريـخ. إذ ال يمكن مثـًال أن يكتب 
مـؤرخ التاريـخ االمريكـي دون الرجـوع اىل 
مذكرات الرؤسـاء بدءاً من جورج واشنطون 
اىل آخرهم من أمثال نيكسـون وكلينتون. وال 
يمكـن كتابة تاريـخ الحرب العامليـة الثانية 
دون قراءة مذكرات قادتها من مونتجمري اىل 
أيزنهاور وديجول وغريهم ، بل وأحياناً الجنود 
ممن كتبـوا يومياتهم ومذكراتهم،  وهو نوع 
من الكتابة لم يكن شـائعاً يف أدبياتنا العربية 
رغم شيوعه عاملياً، إال يف العقود االخرية حيث 
بـدأت تتواىل كتابة هـذه املذكـرات. فالذاكرة 
جـزء من الشـخصية والهويـة واالنتماء، لذا 
مـن الواجـب أن يكـون القيـم عليهـا قديراً 
بتحمل هذه املسـؤولية التاريخية امللقاة عىل 
عاتقـه. من هنا نقول إن فـن كتابة املذكرات 
، وال هي  ليـس فنـاً متاحاً لكل من هـب ودبَّ

أرضاً مشـاعة أمام كل من سـاورته الفكرة 
إياها. ويف يقيننا، أن الكثري من الذين امتنعوا 
عن كتابة مذكراتهـم والتزموا الصمت النبيل 
كانوا أفضل حاال من غريهم . وصار بعد ذلك 
االهتمـام أوسـع من قبـل السياسـني، حيث 
كان الحافز لدى بعضهم أن يسجل تصحيحاً 
ملـا ورد يف مذكرات سـيايس آخـر منافس له. 
ال أرى أي ضـري أو رضر مـن كتابة مثل هذه 
املذكـرات. بـل العكس هو الصحيـح النه من 
خـالل  مقارنتهـا وغربلتها يكتـب املؤرخون 
التاريـخ الصحيـح فمرحبـاً بهـذه املذكرات 
متى جاءت وأينما جاءت ومهما تأخرت فإن 
تأتـي متأخرة خري من أال تأتـي أبداً. ان لهذه 
الظاهرة جذوراً نفسـية تسـتند إىل الرغبة يف 
الخلود، وهذا سـلوك يتفق عليه البرش ابتداء 
من رغبة االنسان يف االنجاب وصوالً إىل سعيه 
لرتك أثر ما يدل عليه بعد الرحيل ويخلد ذكراه. 
وأفضلهـا القائـم عـىل التسـجيل الوجداني 
الفـوري لالنطباعات، التي قصـد منها رصد 
حـركات العالم الخارجـي، وتموجات ”األنا“ 
تجـاه معارصيـه وأحَداِث عـرصه. وقد يبدو 
هذه النوع يف شكل يوميَّات ُكِتبْت يوًما فيوًما، 
أو سنة فسنة، علًما بأنَّ االستمرار واملتابعة، 
وتجّنـب الفجـوات واالنقطـاع، هـي رشوٌط 
الزمـة، وإال فقـدت صفـة الفوريـة، وحلَّْت 
محلها الصفة التاريخية، كما فعل جان جاك 
روسو يف الغرب، الذي كتب مذكراته يف الثالثة 
والخمسني، إن هذه املذكرات بشكلها الراهن 
بـدأت عنـد املسـترشقني أو الفاتحـني الذين 
جابـوا ما وراء البحار وكتبـوا عن مجتمعات 
أخـرى مختلفـة تماماً يف العـادات والتقاليد، 
فسـجلوا مالحظـات مهمة تشـري إىل أحوال 
األمم. ان اهم من يكتب السري الشخصية هم 
االدباء النهـم خربوا الحياة بـكل ارهاصاتها 
وكانت بالنسبة اليهم كرواية مرت يف حياتهم 

وتركت اثرا بالغا ..
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تميل الشمس للمغيب، تتعانق 
مع األفق ملقيـًة ما تيّرس من 
شـعاعها عىل االبنيـة العتيقة 
حيث تخفـت حركة السـابلة 
وتفـارق الشـوارع مرتاديهـا 
نهـار  حتـى  اياهـم  مودعـًة 
يوٍم جديد لتسـتقبل مرتادين 
مـن نوع خـاص متخذين من 
الهامـش حصنـا يلـوذون به 
الليـل عالـم يعيشـون  ومـن 
فيـه  . هنـاك من بـني الِظالل 
والُعتمـة يطّل املتـّرشد ، يجّر 
براميـل  يف  باحثـا  خطواتـه 

القمامـة عـن يشٍء ذي قيمة 
ليأخـذ مكانه يف الِشـوال الذي 
يحملـه عىل ظهره ، فلم يجد . 
اطلق تنهيـدًة قصرية وما كاد 
ان يخطو بضع خطوات حتى 
شـاهد امامه كتابـا مرميا يف 
وسـط الطريق . هكـذا وبكل 
الكتاب يعرتض  بسـاطة كان 
طريقـه ، كأنـه كان يقول له 
انتشـلني ، ضعنـي بـني يديك 

وقلِّب صفحاتي . 
بأصابعـه  املتـّرشد  التقـط 
القذرة الكتاب من عىل االرض، 
العالـق  الغبـار  بعـض  ابعـد 

عـىل غالفه وأقـرتب نحو أحد 
األعمدة املضاءة ليتبنّي عنوانه 
الـذي كان مكتوبا عليه (نحو 
العدالة واملسـاواة يف  تحقيـق 
املجتمـع , دراسـة مـن تأليف 
 .  (.... واالكاديمـي  الباحـث 
اعـاد العنـوان ذاكـرة املتّرشد 
اىل الوراء ، شـعر انه كان مثل 
نـورس حلّـق فـوق شـاطئ 
رشيـط  مسـرتجعاً  ذكرياتـه 
حياته يف بـذل جهوده الحثيثة 
خـالل اّيام حياتـه االكاديمية 
يف كتابـة مؤلفـاٍت تركـز عىل 
حقوق البرش وإشاعة العدالة 

فيمـا بينهـم , ومـن ضمنهـا 
الكتـاب الـذي كان بـني يديه 
ثم الضيـاع والثمن الغايل الذي 

دفعُه لقاء اعماله تلك ، 
نظر املتّرشد طويالً نحو عنوان 
الكتـاب واىل اسـم مؤلفـه ثم 
أطلَق ضحكًة سـاخرًة قصرية 
ورمـى به عنـد أقـرب حاوية 
للنفايات مكمالً مسـريه نحو 
البـاب الخلفي ألحـد املطاعم 
الراقيـة التـي يجتمـع عندها 
املتحذلقـني واملنّظريـن يبحث 
يف األكياس السـوداء املتجمعة 

عما يسد َرمقه لهذه الليلة.
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منذ أن أبرصت وجهك
ومنذ أن فتحت عيني

تهت يف دروبك الضيقة 
وغيابك الذي إجّرت سنيني

وبرغم حزني رصت كطفل
 فقد لعبته وداهمه البكاء

وأصيب بمرض التوحد 
وبعد أن أنساني الزهايمر إسمي

 أسأل الثلج والرساب يف القيظ
متى تعود 

ساورتني الشكوك من الطريق
 فحررت التواريخ من وثاق األيام

 أترقب ما سيأتي من النافذة من تعاويذ
 حتى أتتني الفراشات من الظالم 

الشواطئ تيه األرشعة النافرة
رصت أّتقي ّرش األشياء البعيدة

 فصافحت املدى
 وألني أخذت الفرصة الكافية من الغياب

لذلك أعددت نفيس النتظارك
فلكل مّنا غبار يضيع مالمح الطريق

فرصت أزّين الغياب لفرط االنتظار
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غالبـا مـا يخلـو الـرسد السـريي مـن 
اإلثـارة والجذب خاصـة يف أدبنا العربي؛ 
الرتكازه عـىل أحداث واقعيـة تخلو من 
السـحرية الخيالية التي تصنع الدهشة 
لدى املتلقي ومن ثم تشـكل عامل جذب 
وتحفيز يجعل القارئ ملتصقا بالكتاب 
وأجوائـه وغـري قـادر عىل الخـروج من 

دائرته بسهولة ويرس.
أقـول غالبـا وليس بشـكل عـام فهناك 
الكثـري مـن كتـب السـرية أو الروايـات 
السـريية التـي شـكلت عالمـة مضيئة 
أحداثهـا وأسـلوب رسدهـا خاصـة  يف 
سـري أولئـك األدبـاء البارعـني يف الرسد 

والقابضني عىل جمرة األدب.
أسـوق هذه املقدمة لتمهيد الحديث عن 
كتـاب يجمـع بني السـرية الشـخصية 

والغريية 
كمرتكـز بنائي، ولكنه ينطوي عىل رؤى 
نقدية مهمـة ومحفزة للبحـث عن تلك 
النتاجات التي أبدعهـا أصحابها، والتي 
وردت بعض الصور من سريهم يف كتاب 
الدكتور ضياء خضري الذي أسماه (نجوم 
منطفئة يف سماء ذاكرة الغريب) الصادر 
عـن منشـورات االتحـاد العـام لألدباء 
والكتـاب يف العـراق عـام 2022. والذي 
ضم بعضا من سـريته الذاتيـة متعالقة 
مع ذكريات وصور ِسرَيَيَّة ألسماء أدبية 
وأكاديمية كانت تمأل أفق األدب العراقي 

واألكاديمي بضوئها الكثري. 
إن املتعاليتـني النصيتـني اللتني شـكلتا 
إضـاءة ملا ينطـوي عليه كتـاب الدكتور 
ضياء هذا تمنحاننا تصورا وافيا لطبيعة 
موضوعاته، فاملتعالية األوىل سرتشـدنا 
حتمـا إىل أن مـن يجري الحديـث عنهم 
هـم نجوم لهـم حضورهم املـيضء قبل 
أن يطفأهم املوت كمصدر لتجدد الضوء 

وليس فنائه.
أما املتعاليـة الثانية والتي يعلن فيها إن 
ما يف الكتاب هي  (صور قلمية، وذكريات، 
وقطع مـن حيـاة)  تجعلنا نسـتنتج أن 
ما يضمـه الكتاب هي عبـارة عن صور 
رسيعـة لبعض مالمح حيـاة أصحابها، 

وليس صورا لحياتهم بكاملها.

ومـن هنـا فـإن علينـا أن نتعامـل مع 
املحتـوى عـىل أنه سـري مجتـزأة، ليس 
لحياة املحكي عنهم فحسب، وإنما لحياة 
الراوي أيضا، إال أن هذه السـري املتداخلة 
لـن تعـدم اعطاءنـا تصورا كبـريا إن لم 
يكن وافيا عمن تتحدث عنهم، سـواء يف 
الجانـب الحياتـي أم الجانب اإلبداعي أم 
اإلنتاجـي هذا مـن ناحية، ومـن ناحية 
أخرى فإن كتـاب الدكتور ضياء لم يكن 
يا بحتا بل جـاء محمال بالكثري من  ِسـرَيِ
اآلراء النقدية والتحليلية ليس يف الجانب 
الجانـب  يف  وإنمـا  فحسـب،  الحياتـي 
اإلبداعـي، ولعل هذا هـو الجانب األكثر 
أهمية - كما أرى- عىل الصعيدين املعريف 

واملرجعي.
الخصـوص مـا نجـده يف  وعـىل وجـه 
حديثـه عـن القاصـني غـازي العبادي 
ومـوىس كريدي واختياره لنموذجني من 
قصصهما رائيا فيهما صورتني مجسدتني 
لشـخصيتي الرجلني يف بعدهما الرمزي، 
ولـم يكـن تحليلـه ملحتـوى القصتـني 
عرضا انطباعيـا أو تأويليا بحتا، بل هو 
تحليل وتفكيـك للبنى الفكرية والرمزية 
التـي يرتكـز عليهـا بناء الشـخصيتني 
وارتباطهمـا  القصتـني  يف  الرئيسـتني 

املجرتح بشخصيتي الكاتبني.
ففي حديثه عن غازي العبادي وقصصه 

وخاصـة قصتـه (برغش) يقـول:“  ويف 
قصـة (برغـش) التي سـبقت اإلشـارة 
إليهـا يتكـرر هـذا املشـهد املجـازي ذو 
الطبيعـة  الرمزيـة الدالـة املتمثلـة بهذا 
الربغـش أو عمـود الحـرشات الصغرية 
التـي تالحـق البطـل  وتلتصـق برأسـه 
وتحيـط به مثـل غيمة سـماوية. وهي 
حرشات يراها الجميع إال البطل نفسـه! 
 وهـي تذكرنا بربات االنتقام اليومنديات 
( Eumenides ) اللواتـي يتعقبـن البطل 
اليوناني   (ارستيز) يف صورة أشباح سود 
تحوم حوله وتطالب بسفك دمه عقابا له 
عىل قتله ألمه   (كلميسندرا) يف مرسحية 
اسخيليوس الشـهرة (األوريستا). ولنئ 
كان روع الفتى اليوناني قد  أفرخ بعد أن 
ألقى بنفسـه عىل مذبـح أبولو يف دلفي، 
فألّفـت اآللهة مجلس قضـاء عادال من 
 أجـل النظـر يف قضيته وتقريـر مصري، 
فإن بطل العبادي قد بقي وسط محنته، 
وحيـدا، معـزوال  يالحقـه ذلـك الربغش 
املؤلـف مـن كالم اآلخرين وسـخريتهم 
املـرة. وال ينفعـه، وهـو الرجـل  العاقل 
الرزيـن، أن يخلع سـرتته ويلـّوح بها يف 
الهواء، مطاردا ذلك الربغش اللعني وسط 
 الشـارع، ذابا عن رأسـه يميًنا وشـماًال 
يف حركة بـدا معها لهـؤالء اآلخرين كما 
لـو كان  صاحبهم مهلوسـا أو مجنونا، 

ألنـه كان يالحق برغشـا وحرشات غري 
موجـودة إال يف خيالـه “ ص33

إن هـذا الربـط بـني شـخصية البطـل 
(غـازي  املؤلـف  وشـخصية  الرئيـيس 
العبادي) لـم يكن اعتباطيـا بل هو عن 
معرفـة واقعيـة بطبيعة حيـاة وافكار 
كاتـب القصة بحكم العالقة الوثيقة بني 
القاص والناقد والتي أتاحت له أن يفكك 
النـص القصيص ويحيلـه إىل مرجعياته 

املرتبطة بحياة القاص.
بيد أن تحليل الدكتور ضياء لقصة موىس 
كريدي والتعامل مع بطلها عىل أنه قناع 
للقاص يعكس من خالله صورة لحياته 
الشخصية، ال يسعنا إال نتعامل معه عىل 
أنه اقرتاح قرائي بحكم أن العالقة بينهما 
لـم تكن بذلك التوّطد الـذي يتيح املعرفة 
الحقيقيـة ملكامن شـخصية الرجل كما 
يشـري إىل ذلـك يف حديثـه عنـه:“ وكمـا 
قلت، ليـس بيني وبني أبـي أوس خارج 
إطار هـذه القصة[ ويعني املؤلف قصته 
الفائزة بجائـزة وزارة الثقافة واالعالم] 
لة ما يسـمح  بالكتابة عن  من وثوق الصِّ
تفاصيـل كثـرية بيننا تختلـف عما كان 
بينه وبني آخرين عديدين من األدباء من 
 عالقات “ص73يقـول الدكتـور ضياء يف 
معـرض تحليله لقصـة (األرنب) ملوىس 
كريدي من مجموعته القصصية (غرف 

نصف مضاءة) الصادر عام 1986:
” وكما كانت قراءتنا لشخصية صديقه 
القـاص غازي العبـادي مـن الداخل قد 
تّمـت باالسـتعانة  بمـا كتـب يف بعـض 
قصصه ورواياته التي وجدت أنها قادرة 
عىل بيان يشء من شـخصيته  واإلفصاح 
عـن جانب من جوانبهـا األكثر حميمية 
والتصاًقـا بذاتـه كمبـدع، فسـألجأ هنا 
أيًضـا  إىل محاولـة قراءة مـوىس كريدي 
مـن خالل إحـدى قصصـه.  ولذلك فهي 
قراءة نقديـة ذات طبيعة فنية، كما هي 
قراءة يف شخصية املبدع والكاتب  صاحب 

القصة“ ص74. 
وتعاملنا مع رؤية الدكتور ضياء يف ربطه 
بني الشخصيتني الروائية والحقيقية عىل 
أنه مقـرتح قرائي وليس انطباقي، ليس 
مـن باب التشـكيك يف منتـج الرؤية، بل 
من أجل فتـح بوابة املقرتحات التأويلية 
لقراءة نصوص القاص؛ استنادا ملا أشار 

إليه الناقد من عدم (وثوق الصلة).
إن أهميـة كتـاب الدكتـور ضيـاء هذا ال 
تكمـن يف الجانب الِسـرَيي الـذي ينطوي 
عىل بعـض الخصوصيات ملن ورد ذكرهم 
فيه وحسـب، بل إنه جـاء محمال بالكثري 
مـن الجوانب املعرفيـة األدبيـة والنقدية 
ليس عىل املسـتوى العراقـي والعربي بل 
العاملي أيضا، واقتصار اشارتنا ملوضوعني 
مما جاء يف الكتـاب؛ كونهما - كما نرى- 
تضمنـا جانبـا تحليليـا ونقديـا لبعـض 
من منتـج صاحبيهما، وهـو تحليل بالغ 
األهمية ينطوي عىل اشـتغال نقدي يمنح 
الكتـاب قيمـة معرفيـة مهمـة مضافة؛ 
تجعلنا نأمل من الدكتور ضياء أن يسـلط 
ضـوءه النقدي البـارع عىل منتـج هذين 
القاصني املبدعني بدراسات أكثر شمولية 
أن  إىل  أشـري  أن  أود  وأخـريا  وسـعة.   
األسـلوب الرسدي والتحلييل وما تتسم به 
لغة الكاتب من سـهولة العبارة وبالغتها، 
سـاهمت بإضافـة بعد جمـايل، جعل من 
الكتـاب ذا قوة جاذبـة ومغرية، ومحفزة 
للتلقـي غري املشـوب بدواعي امللـل، الذي 
يترسب عـادة يف مثل هكـذا مواضيع من 
خـالل التفاصيل التي ال تقـدم للقارئ ما 

يثري رغبة املواصلة يف فسحته املعرفية. 
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الكتابة ليست لعبة يراد بها التسلية، وهي ال تدخل من باب الهواية 

أو الرتف الذهني، وليست من نوع الفوازير والطالسم.
الكتابة وضوح واقتدار بني طرفنْي: املرسل واملستقبل، وعىل املرسل 
أن يكون قادرا عىل إرسال ما يريد بصورة سلسة وشهية ومغرية، 

وعىل املستقبل أن يأخذ ما يصل اليه بيرس وسهولة.
الكتابة صناعة ال يجيدها إال من امتلك زمام اللغة الرصينة املعربة 
يف دالالتهـا العميقـة، فاملوضـوع لغـة ومعلومـة يف فضـاء مرتع 

بالدهشة واالحساس والصدق.
ال يوجد وحي ينزل عىل الكاتب مثلما ال يوجد شـيطان ينطلق من 
وادي عبقر ليدخل رأس الشـاعر، فالكاتب صانع نفسه من خالل 
تجربته وثقافته وذاكرته وقدرته عىل التأثري، وايصال ما يريد قوله 

اىل املتلقي بطريقة سليمة، ورحم الله الجواهري عندما قال:
ال يولد املرء ال هرّا وال سبعا       لكن عصارة تجريب وتمرين 

والكتابـة عمـل ذهني شـاق، وخـربة مرتاكمة، وقـراءة متواصلة 
لكل جديد، وقدرة عىل االسـتنتاج واالستنباط واالختيار والتحليل، 
والكاتب فنان وحـاذق يف اختيار الجملة، ومقتدر عىل تنفيذ الهرم 
الذي وضع خريطته، والتعبري عن رأيه وما يراه داخل دائرة صدقه 

وقناعته.
والكتابـة وحدة متماسـكة ومتكاملـة غري قابلـة إلضافة طارئ 
عليهـا أو انتزاع يشء من جسـدها، فإذا ما أضيـف اليها دخلت اىل 
حالـة الرتهل، وكل ترهل قبيح، وإذا ما انتزع منها دخلت اىل حالة 

االنكماش التي تدفع القلم اىل دهاليز الغموض واالبهام.
هـذه الوحدة املتماسـكة تبدأ بالعنوان وتنتهـي بآخر كلمة، وهذه 
الوحدة املتكاملة تشمل االطار واملضمون، املبنى واملعنى يف تناسق 
تام، وعىل وفق هدف معلوم ومرسـوم وواضح، وكلما وصلت إلينا 
الـدالالت دقيقـة وقوية كان املقـال ناجحا، وكلمـا كانت االلفاظ 
واضحة وبعيدة عن الوعورة جعلت القارئ مشـاركا لقلم الكاتب، 

وهذا هو رس النجاح.
واالقـالم صنفـان، صنف يـرسح يف جوفـه أرنب يخـاف من قول 
الحقيقة والترصيح بها، وصنف يرتبع االسد فيها، فيقول ما يجب 

قوله دون خوف أو تردد، وبعضها يقف عىل التل متفرجا .
وأفضـل صنـوف الكتابـة مـا كان مرتجما ألحاسـيس ومشـاعر 
الكاتب، قد قيل سـابقا ان االقالم مطايا االذهان، وان عقل الكاتب 

يف قلمه.
لتكـن اقالمنـا تنبـض بالخري واملحبـة، ورائـدة يف مياديـن البناء 
واالصـالح، ومسـاهمة يف مقارعـة الظلـم، ومدافعة عـن حقوق 
الشـعب، وقـادرة عـىل قـول الحـق بعيـدا عـن كل حـاالت الغلو 

والتطرف.
تحيـة لكل االقـالم التي تكتب عـن هيبة العـراق وتاريـخ العراق 
ووحـدة واسـتقالل العـراق ، واملجد لكل قلم رشيـف وهو يتحدث 
بشجاعة عن شـعب العراق ، وتحية للحرف النابض بالصدق وهو 
يجسـد معاناة الفقراء واملساكني من شـعب العراق ، والخلود لكل 

كاتب يزرع البسمة عىل شفاه اطفال العراق .

Úibnÿ€a@Âœ



ماليني من البرش حول العالم 
يعيشون بكًىل مريضة، ولكن 
معظمهـم ال يعلمـون بذلك، 
العالمـات  يجهلـون  ألنهـم 
التي تشـري إىل تلك اإلصابات. 
فما هي أبرز هذه العالمات؟ 
وكيـف يمكـن التعـرف عىل 
وظائـف  تدهـور  أعـراض 

الكىل؟
هنـا نسـتعرض معكم عرش 
عالمات تشـري إىل أن اإلنسان 

مصاب بمرض يف الكىل:
1. الصعوبـة يف النوم: عندما 
تعجز الكىل عن تأدية دورها 
يف التنقية والتصفية بشـكل 
جيد، تبقى سموم (توكسني) 
يف الـدم، وال ُتطرح مع البول، 
وهذا يقود بدوره إىل صعوبات 
هنـاك  أن  كمـا  النـوم.  يف 
ربطـا بني السـمنة وأمراض 

الـكىل املزمنـة. وأيضا يعاني 
املصابون غالبا من صعوبات 

يف التنفس.
وقلـة  الدائـم  اإلرهـاق   .2

الرتكيز: تراكم التوكسني (أو 
الذيفـان) يف الـدم يـؤدي إىل 
شعور دائم بالتعب والضعف 
العام، ويقود أيضا إىل تراجع 

القدرة عىل الرتكيز.
والحكـة:  الجـاف  الجلـد   .3
عـىل  عالمـة  تعتـرب  وهـذه 
مرحلة متقدمـة من أمراض 

باتـت  الكليـة  ألن  الـكىل، 
عاجـزة عن تأديـة دورها يف 
الصحيـح  التـوازن  تحقيـق 
للمعـادن يف الـدم، كمـا ذكر 
موقـع ”هفنغتون بوسـت“ 

اإللكرتوني.
4. الشـعور برضورة التبول، 

وخاصة يف الليل.
5. ظهـور الدم يف البـول: الكىل 
السـليمة تحافـظ عـىل خاليا 
الدم يف الجسـم، عندمـا تنقيه 
من الفضالت، فيتشـكل البول. 
ولكـن عندمـا تمـرض الـكىل 
تختل وظائفهـا، وتنتقل خاليا 

الدم إىل البول.
وذلـك  رغـوة:  ذو  البـول   .6
فقاعـات  تشـكل  بسـبب 
كثرية يف املثانة، بسـبب كثرة 
الربوتني املترسب من الدم إىل 

البول.

7. ورم يف العـني: وهـذا يعود 
أيضا إىل ترسب كميات كبرية 
من الربوتني إىل البول، بدال من 
أن تنتقـل من الـدم إىل أجزاء 
الجسم التي تحتاج للربوتني. 
املحيطـة  املنطقـة  فتنتفـخ 

بالعني لقلة الربوتني.
8. تورم القدمني ومفاصلهما: 
وهـذه من العالمات الشـائعة. 
ولكنهـا قـد تكـون عائـدة إىل 

مرض يف الكبد.
وهـذا  الشـهية:  ضعـف   .9
عرض عام له أسباب عديدة. 
ولكن قـد يكون السـبب هو 

تراكم التوكسني (الذيفان).
وهـذا  العضـيل:  الشـد   .10
يف  مشـاكل  بسـبب  يحـدث 
الكىل. وأيضا بسبب انخفاض 
مسـتوى الكالسـيوم وكذلك 

الفوسفور يف الجسم

سـائقي  مـن  العديـد  يتعـرض 

السـيارات لصعوبـة كبـرية أثنـاء 

القيـادة يف نهـار رمضان بسـبب 

الصيام، خاصة يف األماكن املزدحمة 

ومع ارتفـاع درجة الحـرارة األمر 

الذي يتفقد معـه الكثريون القدرة 

عىل الرتكيز وفقد االنتباه.

وينصـح الخرباء السـائقني خالل 

الشـهر رمضان، إىل أهمية القيادة 

بشكل آمن وتجنب فعل السلوكيات 

السلبية من البعض، وأبرزها تجاوز 

الرسعة املحددة، أو مخالفة أنظمة 

وقوانني السري، التي قد ينجم عنها 

وقوع حوادث مما تعرض نفسـك 

واألخرين ملخاطر كبريه.

ومن خالل النصائح التالية يمكنك 

التعرف عىل بعض األرشادات التي 

تسـاعد يف تخفيف عبـئ ومعاناة 

القيادة يف رمضان:

ربط الحزام

من الخطوات األساسية التي عليك 

القيـام بهـا عند قيـادة السـيارة 

بطريقـة آمـن هـي ربـط حـزام 

األمـان، وليـس فقط خالل شـهر 

رمضان بل يف كل األوقات للحفاظ 

عىل سالمتِك.

مسافة كافية

عند قيادة السـيارة، اترك مسـافة 

كافية بينـِك وبني السـيارة أمامِك 

ألن اإلصطدامات الخلفية هي أكثر 

أنواع الحوادث شـيوعاً، فضال عن 

القيـادة أثنـاء الصيام قـد تفقدك 

قدر كبري من الرتكيز.

الشعور بالنوم

إذا بـدأت بالشـعور بالنـوم أثنـاء 

القيـادة، توقف عىل جانب الطريق 

واحصل حتى لو عىل 10 دقائق من 

النوم، ألن ذلك سـيضمن لك قبادة 

سيارة آمنة.

الشعور بالتعب واإلرهاق

حـاول أال تقـود السـيارة يف حـال 

كنت تشعر بالتعب، ألن ذلك سيؤثر 

عىل مـدى تركيزك وفقـد انتباهك 

أثناء القيـادة مما تعرض نفسـك 

واألخرين ملخاطر كبريه.

تجنب الترسع

إذا كان لديـك القليـل مـن الوقـت 

قبل موعد اإلفطار، ال تسـتعجل يف 

القيـادة للوصول رسيًعـا لوجهتك 

وذلك لضمان قيادة آمنة.

القيادة ببطء

إذا كنت تقود السيارة ببطء بسبب 

االرهـاق أو التعب، فقـم بالقيادة 

أقرص الطريـق حتى تـرتك املجال 

للسائقني اآلخرين للمرور إذا كانوا 

عـىل اسـتعجال مـن أمرهم فضال 

عن تعطل حركة املرور.

اشارات املرور

راقـب جميع اشـارات املـرور وال 

تقـوم بعمـل إنحرافـات مفاجئة 

بالسيارة من دون تنبيه من حولك 

بإستخدام اإلشارات.

الرتكيز واالنتباه

إبقي دائماً يف حالـة تأهب وتركيز 

عىل أسـاليب القيـادة الدفاعية يف 

حال واجهت سـائق متهـور أو إذا 

حصل حادث أمامك.

الصيانة الدورية

قم بعمل كافـة الصيانات الدورية 

املطلوبة لسيارتك ويفضل ذلك قبل 

شـهر رمضان لتجنـب أي أحداث 

غري متوقعة أثناء القيادة.
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املقادير:
3 مالعق كبرية سمن.
8 أكواب أو 2 لرت ماء.

لحـم  مـرق  ماجـي  مكعـب   2
(الطعم األصيل).

مكعبا ماجي مرقة الدجاج.
750 غ لحم عجل، مع العظام.

3 حبـات متوسـطة الحجـم أو 
450 غ بصل، مفروم.

3/4ملعقة صغرية فلفل أسـود 
مطحون.

كمـون  صغـرية  ملعقـة   3/4
مطحون.

هـال  صغـرية  ملعقـة   3/4
مطحون.

3 حبـات متوسـطة الحجـم أو 
450 غ من هريس البندورة.

أرز،  غ   500 أو  كـوب   2/1  2
مغسول ومصفى.

أو  الحجـم  متوسـطة  حبـة   2
150 غ جـزر، مقطعة إىل رشائح 

رقيقة ومسلوق.
1 كوب، أو 150 غ من املكرسات 

املقلية املشكلة.
طريقة التحضري:

يحمى السمن يف وعاء كبري، تتم 
إضافة قطع اللحـم؛ حتى تأخذ 

لوناً بنياً ذهبياً.
يضاف البصـل ويقلب من وقت 
آلخـر؛ حتـى يصبـح لونـه بنياً 

ذهبياً أيضاً.
مرقـة  ومكعبـا  املـاء،  يضـاف 
الدجاج، وجميع التوابل وهريس 

الطماطم.
يغطى ويطهى عـىل نار خفيفة 

ملـدة سـاعة ونصـف، أو حتـى 
ينضج اللحم.

عندمـا ينضـج اللحـم، يضـاف 
األرز ملرق اللحم حـوايل 4 أكواب 
أو 1000 مـل مـن املـرق يغطى 
ويطهى عىل نار خفيفة ملدة 25 

دقيقة، أو حتى ينضج األرز.
يوضع األرز يف طبق كبري للتقديم، 
وتوضع قطع اللحـم فوق األرز، 
وتتم إضافة الجزر املطبوخ عىل 
اللحم ويزيـن باملكرسات املقلية 

أو بالزبيب والجزر املبشور.

يعانـي بعضنـا مـن حالة إعيـاء وهبـوط يف الدورة 
الدمويـة خالل فـرتات الصيام، وهو أمـر طبيعي ىف 
حالة شـعور الجسـم بهبوط شـديد نتيجة الضعف 
الشـديد ونتيجـة انقطـاع امليـاه والطعام عـن هذا 

الجسم الذي تعاني مناعته من الضعف. 
الدكتـور أحمـد مرىس اختصـايص أمـراض الجهاز 
الهضمي أكد عىل أن زيادة املناعة أحد أهم املهام التي 
عىل كل صائم أن يعززها قبل شهر رمضان والصيام 
املتتـايل خاللـه، ولذا البد من تعزيز قوة الجسـم عىل 
تحمـل الصيام، وتحمل ارتفاع درجـة الحرارة أيضا 

والتي من املتوقع ارتفاعها خالل أيام الصيام. 
وتابع مـرىس حديثـه ناصحا برضورة اتبـاع نظام 
غذائي جيد خالل األيام املتبقية قبل الشـهر الفضيل 
يسـاعد عـىل تعزيز املناعـة ملقاومة ضعف الجسـم 
والبنيـة، والوقايـة مـن الدوخة والهزالن والشـعور 
بنوبـات  اإلصابـة  أو  العـام،  والضعـف  بالخمـول 
انخفـاض ضغط الدم والدوار والتي تكثري يف الصيف 

وخالل الصيام. 
وهنـا ال شـك تظهر أهميـة األطعمـة الصحية التي 
تتكون من كم متعادل من النشويات والكربوهيدرات 
والفيتامينـات التـي يحتاجها الجسـم، ولـذا تظهر 

أهميـة العسـل األسـود الـذي يرفـع الهيموجلوبني 
ويقـاوم األنيميا والضعـف العام واملناعـي، إضافة 
إىل السمسـم، فملعقتان يومني تساعدان عىل زيادة 
املناعة، إضافة إىل رشب املرشوبات املناعية كالفاكهة 
املخلوطـة من املشـمش، والخوخ، وخليـط الزبادي 
مضاف إليهما، مع تعزيز املناعة بتناول الخرضاوات 
والحبـوب املفيدة، كالعـدس األصفر واألسـمر، مع 
تنـاول الخبز األسـمر، واالهتمام بإيقـاف تناول كل 
ما يحتـوى عىل الكافيني، والتدخني، وكذلك األطعمة 

الرسيعة نهائيا.

للجسـم  مفيـداً  الصـوم  يعتـرب   
ولجمـال البـرشة، إذا تـّم بشـكل 
صحيح وسليم. وقد أظهر الصوم 
املعتـدل، وعـىل فـرتات متقطعة، 
نتائج إيجابية عىل جمال الجسـم 
والوجه، نتيجة التحسن يف الجهاز 
الصحـة  يف  وزيـادة  الهضمـي، 

العقلية. 
لكن، إذا كنت من محبات املكياج، 
فستجدين صعوبة يف التخيل عنه يف 
هذا الشهر، وستشعرين أن وجهك 
شـاحب مـن دون مسـتحرضات 
التجميـل. إليـك يف هـذا املوضوع 
خطـوات جمالية رسيعة ونصائح 
سـهلة تجعلك تشـعرين بالرضا، 
من خالل تعزيـز جمالك الطبيعي 

من دون مكياج.
حافظي عـىل جمالك مـن الداخل 

لينعكس إىل الخارج:
1-الوجه:

يف  مرتـني  وجهـك  قـرشي 
األسبوع؛لتجديد الخاليا وإزالة كل 
الرواسـب املرضة. إذا كنت تحبني 
إليـك هذه  الوصفـات الطبيعيـة، 

الخلطة:

-ملعقتـان صغريتـان مـن دقيق 
الشوفان

-ملعقتـان صغريتـان مـن جبنة 
الدوبل كريم

-امزجـي املكونـات وضعيها عىل 
برشتك

- دلكـي وجهك بلطف باسـتخدام 
أصابعك يف حركات دائرية خفيفة

- اغسيل وجهك باملاء.
بعـد تقشـري وجهـك، تحتاجـني 

إىل قنـاع لرتطيب برشتـك وتأمني 
الفيتامينات الالزمة لها:

” ماسك ريهيدراتان ريفاي بوتيه“ 
 Masque Rehydratant Reveil

Dior “من ”ديور Beaute
-2العينان:

تـزداد البقع الداكنة حـول عينيك 
يف هذا الشـهر إثر السهر والتعب. 
وبما أنه ال يمكنك استخدام الكثري 
من مستحرضات التجميل إلخفاء 

طـرق  إليـك  السـوداء،  الهـاالت 
عالجها من الداخل:

انقعي قطعتني من القطن يف شاي 
البابونـج البـارد، ملـدة 10 دقائق، 
ثـم ضعيهما عىل عينيـك ما يريح 

منطقة العينني.
كريـم  اسـتخدام  يمكنـك  كمـا 
منطقـة  لرتطيـب  مخصـص 

العينني:
سـوبر  بريفورمانـس  بيـو   ”
-Bio-Pe  كوريكتيف أي كريـم“
 formance Super Corrective
”شيسـايدو“  مـن   Eye Cream

Shiseido
-3الشفاه

قد تشـعرين أن شـفاهك أصبحت 
شـهر  خـالل  ومشـققة  جافـة 
رمضان.لذلـك، ننصحـك يف فـرتة 
مـن  طبقـة  تضعـي  أن  املسـاء 
الفازلني أو مرهم الشـفة للحفاظ 
عـىل رطوبة شـفتيك. كما يمكنك 
متابعة آخر إصدارات مستحرضات 
الشفاه التي يمكنك استخدامها يف 

top 10 صفحات
4-تنظيف البرشة:

تحتاجني إىل محارم تنظيف ” تايك 
 Take The Day Off “زو داي أوف

Clnique “من ”كلينيك
ُيعترب هـذا املنّظف الرغوي خطوة 
البـرشة.  لتفتيـح  أساسـية  أوىل 
وتتحّول تركيبة هـذا املنّظف ذات 
امللمس الحريـري الناعم إىل رغوة 
غنيـة تعمـل عىل تنظيـف البرشة 
من الشـوائب واإلفـرازات الدهنية 
الزائـدة وعالمـات بقايـا التـربج، 
لتحّرض البرشة بالتايل لالسـتفادة 
من منافـع برنامج امللكة البيضاء 
بأفضـل شـكل  البـرشة  لتفتيـح 

ممكن.
النصائـح  بهـذه  بالتزامـك 
سـتحافظني عـىل إرشاق وجهـك 
بشـكل طبيعـي دون الحاجـة إىل 
لكـن  التجميـل،  مسـتحرضات 
يمكنك استخدام القليل من بودرة 
الوجه لتوحيـد لون البرشة، رشط 
أن تكـون مطابقـة للـون برشتك 
بعيـداً عـن املبالغة. وإذا شـعرت 
أن عينيـك متعبتـان يمكنك وضع 
طبقـة خفيفة من الكحل األسـود 

عىل الجفن السفيل.

تتعرض الكثري من األمهات لإلحباط بعد 
إنسـكاب القليل من الحرب عىل السـجاد؛ 
و مع إهمال التنظيـف فهي تجّف، األمر 
الـذي يتطلّـب اللجـوء إىل بعـض الحيـل 
والخطوات املنزلية الناجعـة يف إزالة هذا 

النوع من البقع، بفعالّية.
خطـوات منزليـة إلزالـة بقـع الحرب من 

السجاد
1. ُتبلّل إسفنجة نظيفة بالكحول الطّبي، 
لغرض مسـح بقعة الحرب التي سـبق أن 
جّفت عىل السـجادة، وذلك برفق وبشكل 

متكّرر.
2. ُتشطف املنطقة باملاء بعد ذلك.

3. إذا خلّفـت طريقـة التنظيف املذكورة 
بقايا، ُتفيد االستعانة بقطرة صغرية من 

سائل الجيل واملاء الدافئ إلزالة الحرب.
مكّونـات مسـتخدمة يف نـزع بقع الحرب 

الناشفة عن السجاد:
سـائل الجيل: يف حالة الحـرب املائي الذي 
جّف عىل السـّجادة، ُيفيد مزج كّمية من 

سائل الجيل (أو شـامبو الشعر أو سائل 
الغسـيل) باملـاء، مع االسـتعانة بفوطة 
مصنوعـة من القمـاش أو إسـفنجة أو 
فرشـاة أسـنان نظيفة، يف الدعـك مراًرا 
وتكـراًرا، وذلـك لرتطيـب البقعـة حّتـى 

تحتجب.
ُيجّفف مكان البقعة، باستخدام املناشف 

الورقّية.
كريـم الحالقـة: ُيطّبـق كـمٌّ ضئيـٌل من 
كريـم الحالقة عىل بقعـة الحرب، بصورٍة 

مبـارشٍة، ثـّم ُتبلّل إسـفنجة باملـاء، مع 
عرصها، قبل مسح السجادة، وذلك حّتى 
إزالـة الحرب ُتجّفف السـّجادة بوسـاطة 
فوطـة مصنوعة من القماش ُتسـتخدم 
املكنسـة الكهربائّية يف تنظيف السّجادة 

بعد ذلك.
نشاء الذرة والحليب: ُيمزج بضع مالعق 
من نشـاء الـذرة بكّم كاف مـن الحليب، 
وذلـك لتكويـن عجينـة سـميكة ُتوضع 
العجينـة عىل بقعة الحـرب، وُترتك لبضع 
سـاعات، قبل اسـتخدام فرشاة األسنان 

الجاّفة يف فرك نشاء الذرة عن السّجادة.
ُتسـتخدم املكنسة الكهربائّية، يف تنظيف 

السجادة بعد ذلك.
بريوكسـيد الهيدروجـني: يف وجود بقعة 
حرب قديمة، فإن ”بريوكسيد الهيدروجني“ 
ُيعالجها، بفعالّية، عن طريق صّب القليل 
مـن املنتج املذكور، واسـتخدام منشـفة 
ُمبلّلة يف مسح بقعة الحرب ُترتك السّجادة 

يف الهواء الطلق طوال الليل.
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مـن املعروف أن توجيـه النقد الالذع 
أو املتهّكـم ال يـرتك أثـراً طيبـاً لدى 
اآلخريـن. لذا علينا اختيار األسـلوب 

املهذب يف النقد، وفق اآلتي:
- ال يجـوز انتقـاد اآلخـر أمام جمع 
من النـاس، وُيفّضـل أن ُيمّهد للنقد 
بكلمات لطيفـة، بحيث يكون هادئاً 
وبنـاًء وهادفـاً إىل تقديم النصح من 
موقـع الصديـق املحـّب، وليس من 
موقع الناقد الجـارح الذي ييسء إىل 

اآلخر.
- ال بـّد للنقـد أن يكـون بعيـداً عن 
أسـلوب التعميـم، وأن يفرتض إبراز 
النواحـي اإليجابيـة أوالً، ال الرتكيـز 
فقط عىل نقاط الضعف، وأن يقرتن 
بالحرص عىل تقييـم املعلومات قبل 

رسدها لتأتي كاملة وسليمة.

- يجـب اختيار األلفاظ التي تنّم عن 
اللياقة عنـد توجيه النقد لآلخر، وأن 
ُيشـار إىل األخطـاء التي تسـتوجب 

التصويب.
العيـوب  نقـد  تفـادي  ُيفّضـل   -
الشـخصية والخلقيـة لـدى اآلخـر، 
حتى ال يأتي رده قاسياً، فيواجه تاياً 
بردود فعـل جارحة تقود إىل نزاعات 

حاّدة!
- إذا شـعر املرء باإلحراج نتيجة نقد 
وّجهه إليه أحد ما يف حضور آخرين، 
ال يجـب أن يـرتك املعاتبـة إىل وقـت 
الحق، ألنه بذا سـيفقد ثقة اآلخرين 
به، بل ُيفّضل أن يرد عىل املنتقد أمام 
الجميع وبأسلوب هادئ ورصني، مع 
االسـتناد إىل معلومـات دقيقة، كما 

إظهار االحرتام الكامل لشخصه.



 ابنـي األوسـط عمره 15 سـنة 
يدرس يف الصف الثالث اإلعدادي 
االسـتيعاب  يف  مشـاكل  عنـده 
الـدرايس، ومشـاكل يف اختيـار 
الصحبة، دائما يميل للتعرف عىل 
أصدقـاء عندهم ميـول انحراف 
منضبطـة،  غـري  وسـلوكيات 
ونحـن دائمـا ننصحـه، وعنده 
ميول تجارية أن يبيع ويشـرتي 
ويتأجر، فنصحنـا أحد األحباب 
أن نتخـري له أحـد املجاالت التي 
يحبها ويكون مع شباب ملتزم، 
-بفضل الله- أصبـح يعمل مع 
شـباب ملتـزم، ومحافـظ عىل 

الصالة يف جماعة.
بعد فرتة اكتشفنا أنه دائما معه 
فلوس ويرصف، وعندما نسأله 
يقول من عمـيل، فقررنا أن يتم 
إعطـاء أي أمـوال معـه لوالدته 

بخالف مرصوفه اليومي.
انتابنـي يف مرة فضول أن أفتش 
يف غرفتـه، فوجـدت مبلغا ماليا 
بالنسـبة لـه كبـريا وضعـه يف 

املالبس ووجدت والعه.
فقررت أن أنصح بدون مواجهة 
بالرتغيـب  قمنـا  ووالدتـه  أنـا 
والرتهيـب، الجنة والنـار واملال 
الحرام والرسقة، وتدمري الصحة 
أصدقـاء  ومعرفـة  بالتدخـني 

السوء.
وبعـد فـرتة قـررت أن أفتش يف 
متعلقاته الشخصية مرة أخرى 
فوجـدت مبلغـا آخر مـن املال، 

فواجهته به فأنكر يف البداية.
وبعد أن عنفتـه حاولت ووصل 
أنـه  يل  اعـرتف  لرضبـه  األمـر 
يتأجر يف األسـلحة البيضاء مثل 

املطواء.
قمت عىل الفور بسحب التليفون 
الدخول  منه فوجـدت كـوارث، 
عىل مواقـع إباحيـة، محادثات 
سـب وقذف بألفاظ بذئية بينه 
وبـني أصداقائه، وتبـادل صور 
إباحية يف الشـات، وأرقام بنات، 
ومحادثات مع بنات عىل الشات، 

وعرفت أنه يدخن الشيشـة.
جلـس مـع أخـوه األكـرب وقال 
له أقسـم بالله لـم أرسق، ولكن 
أنا كنت أتأجر يف هذه األسـلحة 

فقط.
سـيضيع  ابنـي  أن  أحسسـت 
أرسة  أننـا  العلـم  مـع  منـي، 
ملتزمـة، مـاذا نفعـل حتـى ال 
ينجرف ابني مع تيار اإلسـفاف 
واالنحالل األخالقي الذي ساد يف 

مجتمعاتنا.
النصائح والحلول:

أرجو أن تتعرفوا عىل خصائص 
هذه املرحلة العمرية، وأرجو أن 
يتواصل معه أحـد األطراف، وال 

بأس أن يكون شقيقه األكرب هو 
َمن يتواصل معه لوضع النقاط 
عـىل الحـروف، واألشـياء التي 
وقفتم عليها بال شـك هي أموٌر 
ا، لكن األخطر منها  خطرية جـدًّ
هو أن يشعر أنه فقد ثقتكم، أو 
يشـعر أنه يبتعد منكـم، ولذلك 
أرجـو أن يكـون هنـاك احتواء 
وُقرب وتوجيه وحوار، وجلوس 
عـىل  النقـاط  ووضـع  معـه، 

الحروف.
ونتمنَّـى أيًضـا أن تتأكـدوا من 
أنه ترك الرفقة السيئة إىل رفقة 
صالحة، فاإلنسان البد أن يهجر 
املعصية،  املعصية ورفقـة  بيئة 
وساعده يف التخلص من وسائل 
املعصية، خاصة املواقع والصور 
التـي يحتفـظ بهـا، وكّل هـذه 

األمور.
وأرجـو أالَّ ُيتاح فرصة التواصل 
يف جـّواٍل فيـه كل الخدمات، وال 
بـأس من جّواٍل عـادي خاٍل من 
الخدمات والتطبيقات، أو جّواٍل 

يسـتخدمه يف األوقـات املحددة 
لديكـم،  معـروف  ي  ِرسّ برقـم 
وهـذه األمـور كلهـا ينبغـي أن 
تكون عرب اتفاقيـة مع املُرتّبي، 
فإن مـن قواعد الرتبية الناجحة 
وضـع اتفاقيـة ومعاهـدة بني 

املُرّبي واملُرتّبي.
كمـا أرجو أيًضا أن ُتعطوه يشء 
من الثقة، وتمدحوا فيه األشياء 
أن  الجميلـة، وُتسـاعدوه عـىل 
ُيحّسـن صورتـه عـن نفسـه، 
وسعدنا جدًّا أن األرسة ملتزمة، 
فال مانـع من اسـتخدام املنهج 
القرآنـي: {يـا أخت هـارون ما 
كان أبوك امرئ َسـوٍْء وما كانت 
ك بغيًّا}، فتقولوا له: ”أنت من  أُمُّ
أرسة فاضلـة، ومثُلـك ال يفعـل 
مثل هذه األمـور“، حتى يرتفع 

لهذا املستوى الذي أنتم عليه.
إدراك  أيًضـا  املهـم جـدًّا  ومـن 
خصائـص هـذه املرحلـة التـي 
التعليمـات  فيهـا  ينفـع  ال 
والتوجيهـات املبـارشة، وإنمـا 
واإلقنـاع  الحـوار  فيهـا  ينفـع 
الفعـال،  والتواصـل  والُقـرب 
وينفع فيها النُّصـح واملوعظة، 
املسـؤوليات،  تحميـل  وأيًضـا 
وأيًضا الحـرص عىل توجيهه إىل 
مـا ُيصلحـه يف الدنيـا واآلخرة، 
ونسـأل اللـه أن يقـرَّ أعينكـم 

بصالحه.
ومـن املهم جـدًّا أن يكـون هذا 
الذي حصـل أيًضا محصوًرا بني 
أشـخاص معّينني، فإن إشـاعة 
ما يحصل أموًرا ُتعني الشيطان 
بلـوغ  عـىل  ُتعينـه  وال  عليـه، 

العافية والرجوع. 
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غزل عراقي
ــك ويـــاك ــن اضحـــــ ــي م ــرك ضحكت التغ
ــع ــل يلمـــــــــ ــك يظ ــروك وكبال ــر مح اجلم
ــون اليكرهــــــــ مي  ــرب  بغ ــري  عم ــص  خل

ــع  ــم يرجــــــــــ راح ه ــو  ل ــر  العم ــن  ومااظ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ــرف بـيه ــــف مــن نـعـتــ ـــيـفـيــد االس ش
ــدر نـصـلحه ــا نـك ــه الغـلط م ـــي اعل ومنش
ــاك ــور لـيــل بـظـلـمـة العـش ــل نـاطــ مـثـ
ــل صـبـحه ــا يـهـ ــاح وم ــر للصـبـــ يـنـطـــ
- - - - - - - - - - - -
ــل ــك بغربيــــــــ ــد روح ــك ش ــد عش اذا راي
ــده عنـــــ ــن  م ــح  تطي ــده  وح ــزه  به ــوش  م
ــول عاكــ ــي  ب ــت  زرع ــه  كعدن ــي  الب ــكان  م
ــده !! ــح كـــــــع ــا تص ــد م ــر واح ــى لغي حت
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

أبـــــــراج

مهنياً: طاقتك اإلبداعية والخالقة التي تتمتع بها توظفها 
يف الزمان واملكان املناسبني.

عاطفياً: ال تفرت عىل الرشيك وكـن أكثر تقرباً منه، التطورات 
اإليجابية يف العالقة تكون ملصلحتكما.

صحيـاً: تقتنع أخرياً أن للرياضـة تأثرياً كبرياً يف الوضع الصحي 
والنفيس، وهذا عامل إيجابي.

مهنيـاً: تقوم بدور فاعل بني الزمـالء، وذلك لن يكون 
وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل منذ فرتة.

عاطفيـاً: تعيـش أجـواء خيالّيـة مـن املغامـرات تكتفي 
بجمالها وروعتها مع الرشيك.

صحيـاً: مـن املفيد أن تقرر السـفر والرتفيه عن نفسـك، فأنت 
بحاجة إىل ذلك.

مهنيـاً: تسـتعيد الثقـة بنفسـك، وقد تسـهل دروب 
السـفر للعمل او لالستجمام وتطمنئ الخواطر وتحصل 
عىل فرصـة للمصالحـة.. عاطفياً: قد يخّيم جـو من امللل 
عـىل حياتك العاطفيـة، إال أنك تحصل عىل أمـوال غري منتظرة.
صحيـاً: ال تحاول اإلكثار من رفع أشـياء ثقيلة تعتقد أنك قادر 

عىل رفعها، النتائج السلبية تظهر رسيعاً.

مهنيـاً: قـد تعرف نجاحـاً مميـزاً يف مجـال عملك أو 
مع شـخص غريب عنـك، وتحقق مرشوعـاً مهماً كنت 
بانتظاره منذ مـدة طويلة.عاطفياً: ال تضغط عىل الرشيك 
أكثـر من اللزوم، فهذا قد يخلق عنده حـاالً من التمرّد والتفكري 
يف التخـيل عنك.صحياً: مارس كرة السـلة، املهـم أال تتوقف عن 

ممارسة الرياضة حتى تشعر بالتجديد واإليجابية.

مهنياً: يف الجو فقدان للصرب وتوتر وعدائية، ال تتهرب 
من تحّمل املسؤولية، يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط 
إضافية.عاطفياً: العالقات العابرة ال تدوم عموماً، لذا، من 

األفضل أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل حياتك معه.
صحيـاً: تكـون محظوظاً مـن الناحية الصحيـة، ويرافقك هذا 

األمر مدة ال بأس بها.

مهنيـاً: ترصفاتـك األخـرية تثـري االسـتغراب، راجع 
حسـاباتك املرصفية، فأنت تنفق بال هوادة، وال تدرك أن 
معينك بدأ ينضب.عاطفياً: تزداد ثقتك بنفسـك بعد النجاح 
الـذي حققتـه يف العالقـة بالرشيك، لكـن يستحسـن أن تتعلم 
من أخطاء املـايض لتنجح يف املسـتقبل.صحياً: تحاول االنتقام 
من نفسـك وتهمل وضعـك الصحي إىل حد كبـري، لكنك الخارس 

األكرب.

مهنياً: قد تجد نفسـك أمام مفّكـرة حافلة باملواعيد، 
فحاول أن تنظم أوقاتك لئال تقع يف الفوىض غري املربَّرة.
عاطفيـاً: تحاَش التهرّب من املسـؤوليات، أنـَت بحاجة اىل 

تعاطف الحبيب معك فال تستفزّه.
صحياً: جّدد نشـاطك واطرح عىل املقربني فكرة القيام برحالت 

ونزهات يف الطبيعة إذا كان الطقس جيداً.

مهنياً: إذا أردت االستفادة من األجواء فأطلق مشاريعك 
او قّدم أفكارك أو طلباتك.

عاطفيـاً: مهمـا حاولوا وضـع العراقيل يف طريـق عالقتك 
بالرشيك، فإّن ذلك يشكل عندك حافزاً ملزيد من نجاح العالقة.

صحيـاً: يـوم وقاية خري من أيـام عالج، اهتم بنفسـك ومارس 
الرياضة بانتظام.

مهنيـاً: تبـدأ األعمـال وحياتـك الروتينية بالعـودة اىل 
مسـارها الطبيعي، فال تقف ساكناً، بل بادر اىل تحسني 
أدائك وسمعتك.عاطفياً: الواقعية مطلوبة عىل نحو أسايس 

لحسم األزمات العالقة، فكن مستعّداً للمواجهة.
صحياً: قد يصاب أحد األشـخاص املقرّبـني منك بوعكة صحية 

تسبب لك القلق واالضطراب مدة قصرية.

مهنيـاً: تمتلك أفـكاراً جيدة ومن الـرضوري وضعها فوراً 
موضـع التطبيـق، تقـوم بمبـادرات جريئة وتعيـش حياة 
نشـيطة.عاطفياً: ال تخـف من فتـح أبواب جديـدة مع الرشيك 
واملجازفـة والبحث عن حلول، إنـه يوم جيد قد يريحك من ضغط أو 
يحمل إليك االطمئنان.صحياً: تكره إحساس عدم القدرة عىل ممارسة 
نوع معني من األنشطة املفيدة، لذا عليك اإلكثار من التدريب للحصول 

عىل اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة األنشطة.

مهنيـاً: تعيش يوماً بطيئاً فال تراهن عليه وال يسـلط 
الضـوء عليـك، حـاول أن تعمل يف الظل بعيـداً عن لفت 
األنظار وتـّرصف برسية.عاطفياً: ترتاجع جميع الضغوط 
وتعود املياه إىل مجاريها الطبيعية لتعيش فرتة عسٍل مع الحبيب 
ملُؤه العاطفة والسـعادة!.صحياً: جدد نشـاطك، وقم بما يلزم 

لتبقى صحتك عىل خري ما يرام، وأنت الرابح يف النهاية.
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الحوت

مهنيـاً: تتخـذ بعـض األشـياء أهميـة كـربى بعدما 
أهملتها يف السـابق أو تجاهلتهـا وخصوصاً إذا تعلقت 

برشاكة معينة أو بقضية.
عاطفيـاً: كـن حاسـماً يف بعض األمـور ومتفهمـاً يف بعضها 
اآلخر، وخصوصـًا أن الرشيك ال يملك القدرة عىل مواجهتك بكل 
الوسائل.صحياً: جابه السمنة التي أصابتك بالعزيمة عىل اتباع 

حمية مدروسة ومطبقة بدقة.

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

اختر قوة خارقة تتمناها واكتشف 
سرًا خفيًا في شخصيتك

685 - مبايعة الخليفة األموي عبد امللك بن 
مروان خليفة للمسلمني.

1241 - الجيش املغويل يهزم نظريه املجري 
يف موقعة موهي.

يتنـازل عـن  نابليـون بونابـرت   -  1814
العرش للمرة األوىل.

1899 - الواليات املتحدة تتوىل شؤون جزر 
الفلبني بدًال من إسبانيا.

1919 - تأسيس منظمة العمل الدولية.
1951 - الرئيـس األمريكـي هاري ترومان 
يصـدر قـراًرا بإقالـة الجنـرال دوغـالس 
ماكارثـر من منصبـه كقائد أعـىل لقوات 
الحلفـاء يف الحـرب الكوريـة وذلـك بعـد 
اقرتاحـه بـرضب الصـني بقنابـل نوويـة 

بسبب تدخلها بالحرب.
1956 - الحكومة الفرنسـية تقرر إرسـال 

أكثـر مـن مئتـي ألـف جنـدي مـن أفـراد 
اإلحتيـاط إىل الجزائـر وذلك لكبـح الثورة 
التي كانت تتصاعـد بقيادة جبهة التحرير 

الوطني.
1970 - مركبة الفضاء أبولو 11 تنطلق إىل 

الفضاء.
1979 - اإلطاحة بالرئيس األوغندي عيدي 

أمني.
1982 - اقتحـام املسـجد األقـىص عىل يد 
مجموعـة مـن الصهاينـة بقيـادة مائـري 

كاهانا.
1986 - مذنـب هايل يدخل ملـدار يعد أقرب 

نقطة إىل األرض.
1990 - اتفـاق أمريكـي - سـوفيتي عـىل 
تدمري ثمانية باملائة من مخزون األسـلحة 

الكيميائية.

اإليرلنـدي  الجمهـوري  الجيـش   -  1992
املنـاوئ للسـيطرة الربيطانية عـىل أيرلندا 
الشمالية يفجر قنبلة يف حي املال بالعاصمة 
الربيطانية لندن، وقد أدى الحادث إىل مقتل 

ثالثة أشخاص.
2001 - جمهورية الصني الشـعبية تطلق 
أمريكيـة  رساح طاقـم طائـرة تجسـس 
هبطـت اضطرارًيا بعـد ارتطامها يف الجو 

مع مقاتلة صينية.
2006 - الرئيـس اإليرانـي محمود أحمدي 
نجـاد يعلـن أن إيـران نجحـت بتخصيـب 
اليورانيوم الستخدامه يف األغراض السلمية، 

وقد أثار هذا اإلعالن ضجة يف العالم.
االنتخابـات  يف  التصويـت  بـدأ   -  2010
الرئاسـية والترشيعيـة السـودانية يف أول 

انتخابات تعددية تشهدها منذ 24 سنة.

كيف أتعامل مع ابني المراهق؟
NNNfiÏ‹yÎ@›◊bìfl

يحلم الكثري من األشخاص بامتالك 
قوة غـري عاديـة مثل القـدرة عىل 
الطريان أو االختفاء أو قراءة أفكار 
اآلخريـن. وهـذا يبقـى رضبـاً من 
الخيـال. لكن يمكـن اختيار إحدى 
القـوى الخارقة أو غـري العادية يف 
هذا االختبار أن يساعد عىل اكتشاف 

أرسار خفية يف الشخصية.
1. االختفاء

بـأن تصبحـي  إذا كنـت تحملـني 
قادرة عىل االختفاء، فهذا يعني أّنك 
تتمتعني بالحكمة وأن شـخصيتك 
تنطوي عـىل بعض االحتيـال. كما 
يمكنـك التـرصف بـذكاء واضح يف 
املواقـف الصعبة واملعقـدة. وهكذا 
يمكنـك أن تحققي كل أهدافك، فال 

تنيس هذا.
2 .السفر عرب الزمن

إذا كنت تتمنني السـفر عرب الزمن، 
فهذا يشـري إىل أّنك تمتلكني القدرة 
واملواقـف  املشـاريع  إدارة  عـىل 
والعالقـات بشـكل صحيـح. كمـا 
أنك تجيديـن التخطيـط ومنح كل 
األعمـال واألمـور دفعـاً إىل األمام. 
فأنـت ال تعتمديـن عـىل الحظ وال 

تنتظرين القدر.
3. التمتع بقوة خارقة

الجسـدية  القـدرة  كانـت  إذا   
الخارقـة هي ما تتمنـني الحصول 
عليـه، فيكشـف هذا أّنـك تتمتعني 
بالشـجاعة وبالقدرة عـىل التحمل 
مـن أجـل تحقيـق النجـاح وبلوغ 
أهدافـك. ولهـذا يشـعر الكثري من 
األشـخاص املحيطني بـك بالخوف 
منـك. ويف املقابل ال يمكنهم التخيل 

عنك.
4. الطريان

هـل تحلمـني بالطـريان؟ إذاً أنـت 
تحبني العيش بحرية واسـتقاللية. 
فأنـت ال تحبذيـن التفكـري الضيق 
وال االهتمـام بصغائـر األمـور. بل 
إنك تولـني عنايتـك للشـأن العام. 
إال أّنـك تبالغـني أحيانـاً يف ذلـك إىل 
درجة تشـعرين معهـا بالغربة عن 

محيطك.
5 . قراءة أفكار اآلخرين

هل تتمنني لو أّن باستطاعتك قراءة 
أفـكار اآلخريـن؟ إذاً أنـت تتمتعني 
بالقدرة عىل االنتقـال من الرأي إىل 
الـرأي املعاكـس بمهـارة. حتى أن 
تناقضـك.  يالحظـون  ال  اآلخريـن 
كما أّنـك تتسـمني بالجاذبية التي 
تجعلـك تؤثرين يف محيطـك إىل حّد 

كبري جداً. 
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رأيس
1.بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994.

2.يقطع باألسنان وخاصة اللحم - مدينة باكستانية.
3.أشياء غري مفهومة أو صعبة الفهم - يصيبه الجنون.

4.فعـل أمـر يقـال عنـد الصـالة - خـوف مـريض.
5.ارتفع وعال.

6.بحر - فجوات بالغة الصغر يف الجسم أو ورق النبات.
7.عكس الحرب - من ينعق.

8.نصـف نبات - ما يوضع عىل األثـاث لحمايته أو لزينته فتفرش 
عليه.

9.العب ليبي يف نادي الشباب السعودي.
10.العب وفاق سـطيف الجزائري.

افقي
1.بطلة كأس العالم لكرة القدم 2006 - نصف طعام.

2.طري طويل األرجل واملنقار - سئم - لتفسري املعنى واالستطراد.
3.مجموعـات مـن األوامـر للكمبيوتر لعمـل يشء مـا - متالزمة 

االلتهاب التنفيس الحاد.
4.قرب -حيث يلتقي امللتقون.

5.مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما - احد الوالدين.
6.أخطأ - قدح وذم شعرا - سأم وضيق من بطء مرور الوقت.

7.للنداء - عكس منغلق.
8.السنة النار الشديدة - متشابهات.

9.نصـف خـروج - توقف لعمـل يشء جانبي أثناء القيـام برحلة 
أساسية.

10.بطلـة كأس العالـم لكرة القـدم 1998 - اسـتجد وأظهر لونا 
جديدا.



التي  الشخصية  تلك  كريم  نيليل  أو  حربي  أمل  فاتن 
خالل  فمن  املنافسة؛  قمة  يف  مكانها  لنيليل  حجزت 
زوجها  مع  بائسة  زوجية  حياة  تعيش  زوجة  شخصية 
وبناتها فتقرر التمرد عيل حياتها وتطلب اإلنفصال فتبدأ 
رحلة عذاب تكشف فيها نيليل أو فاتن مآساة حقيقية 
بواقعية   . األرسة  محاكم  داخل  النساء  معظم  تعيشها 
مؤملة، برعت نيليل كريم يف أن تنقل صورة حقيقية لكثري 
أرض  عىل  النساء  تواجهها  التي  واألزمات  املشاكل  من 

الزوجية  الحياة  من  والخروج  الطالق  قرار  بعد  الواقع 
التي قد تبدو مستقرة للبعض ولكنها خالية من الروح 
التي تعيش مجربة مع  املرأة، فهنت فاتن  تتمناها  التي 
تحاول  ولكنها  والدته  ترصفات  من  وتعاني  زوجها 
وحتي  الزوجية  عش  عىل  تحافظ  حتى  آزماتها  تجاوز 
عندما  ولكن  والدهم  مع  مستقرة  حياة  لبناتها  تضمن 
عش  من  الخروج  فاتن  وقررت  للنهاية  األمور  وصلت 
حاولت  مؤملة  وقوانني  قاسية  بحياة  لتصدم  الزوجية 
أن تتآقلم ولكنها يف كل مرة تصدم بصدمة أقوى. كلها 
مواقف وآزمات جسدتها نيليل كريم بصدق شديد جعلها 
بالروح  بنغمات ترسي  رائعة  تعزف معزوفة موسيقية 
مميز  مخرج  أبدعها  تمثيلية  مباراة  يف  أوتارها  وتلمس 
وهو محمد العدل قاد كتيبة فنية لتخرج لنا عمال دراميا 
ليحتل  األوىل  الحلقة  منذ  الجمهور  قلوب  ملس  واقعيا 
بتغيري  مطالبا  املوازين  ويقلب  الجدل  ويثري  الصدارة 
حضانة  يف  حقوقها  لضمان  الطالق  بعد  املرآة  قوانني 
بهذا  رسالتها  تحقيق  يف  كريم  نيليل  تنجح  فهل  أبنائها 
إنتهاء  بعد  القادمة  األيام  لنا  تكشفه  ما  هذا   ..! العمل 

عرض حلقات مسلسل فاتن أمل حربي.

املرصية  الفنانة  نرشت 
صورة  صربي  ياسمني 
مقسمة إىل نصفني بالتشارك 
األعمال  رجل  زوجها  مع 
هشيمة،  أبو  أحمد  املعروف 
ما  عىل  منهما  رد  يف  وذلك 
أثري يف األيام القليلة املاضية، 

حول انفصالهما.
املرصية  الفنانة  كانت 
يف  نرشت  صربي  ياسمني 
األيام القليلة املاضية تدوينة 
الشخصية  صفحتها  عىل 
كالماً  تضمنت  فيسبوك،  يف 
غامضاً، جاء فيه: «أمور من 
الصعب قولها وفعلها ولكنها 
بينها  ستقويك وتحررك، من 

البوح  يصعب  بما  املصارحة 
املبارشة،  واملواجهة  به 
دون  من  املرآة  أمام  الوقوف 
تحسينية  وضعيات  اتخاذ 

وقبول نفسك كما أنت».
تابعت  صربي  ياسمني 
بالقول: «قول كلمات جميلة 
معها  والتحدث  لنفسك 
قابلته،  شخص  أهم  كأنها 
مسامحة من آذوك والتخلص 
به  قاموا  ما  ألن  الحقد،  من 
يمثلهم وال عالقة له بك، ويف 
هوس  من  التخلص  النهاية 
ما يقوله اآلخرون عنِك وكيف 

يرونك».
هذه التدوينة دفعت منصات 

الحديث  إىل  كثرية  إخبارية 
رسمياً عن انفصال الزوجني، 
وذلك بعد شجار دار بينهما، 
ودخول  لها،  خيانته  بسبب 
رساً،  حياته  إىل  عربية  نجمة 
املواقع  بعض  أن  ورغم 
األخرى تحدثت عن أن طالق 

أبو  وأحمد  صربي  ياسمني 
هشيمة، مجرد شائعة تطال 
هذه  فإن  املعروف،  الثنائي 
تنال  التي  األوىل  املرة  ليست 
ياسمني  من  الشائعات  فيها 
أبو  أحمد  وزوجها  صربي 

هشيمة.

يف مفاجآة من نوع خاص، وللمرة األوىل، يخوض 
ملك الرومانسية وائل كفوري تجربة الحمالت 
تصوير  أخرياً  أنهى  حيث  الرمضانية  اإلعالنية 
املنتجعات  أشهر  ألحد  خاصة  إعالنية  حملة 
ُتعرض  أن  عىل  مرص،  يف  الحديثة  السكنية 
خالل ساعات وتحمل األغنية عنوان «مكان يف 
القلب»، لينضم وائل إىل نجوم إعالنات رمضان 
من  كبري  عدد  فيه  شارك  الذي  املوسم  هذا 
وتامر  دياب  عمرو  الهضبة  من  بداية  النجوم؛ 
زكي  ومنى  فارس  ومرييام  وإليسا  حسني 
ونيليل كريم حتى أحمد عز وكريم عبد العزيز 
الرشكة  بدأت  السقا. وقد  وهند صربي وأحمد 
الجدل  أثار  بنحو  اإلعالنية  لحملتها  بالرتويج 
نرشت  حيث  ميديا،  السوشيال  صفحات  عرب 
برومو اإلعالن من دون الكشف عن وجه نجم 
الحملة اإلعالنية. عىل صعيد آخر، يرتدد أن وائل 
حبيبته  إىل  قريب  زفاف  لحفل  يستعد  كفوري 
وقد  الحفل يف قربص،  يكون  أن  اللبنانية، عىل 

التزم كفوري الصمت تجاه أخبار زفافه لحني 
الوقت املناسب .

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من 
الوادي»  أسطورة  «املداح  مسلسل 
واملواقف  األحداث  من  الكثري 
الغامضة التي حدثت لبطل العمل 
حياته  تقلب  والتي  هالل  حمادة 
الجن  مواجهة  ىف  عقب  عىل  رأساً 
الحلقة  أحداث  بدأت  والعفاريت. 
برؤية حمادة هالل «صابر املداح» 
للجنية سهر الصايغ داخل سيارته 
تحدث  ثم  بالرش،  تتوعده  وهى 
مواجهة ساخنة بينه وبني رحاب 
«هبة مجدي» بسبب غرية األخرية 
تجسد  والتي  «جميلة»  من  عليه 

خرب  ويصل  الرشيف.  والء  دورها 
لقائهما لزوج رحاب «الحاج منري» 
فيعاتبها  الشهري  األعمال  رجل 
املداح  لصابر  ذهابها  عىل  بشدة 
والسفر  عنه  باالبتعاد  ويهددها 
من مرىس علم إىل القاهرة ىف اليوم 
عنها  انفصاله  سيعلن  وإال  التايل 
من  يخرج  بعدها  رسمي،  بشكل 
«صابر  إىل  متجهاً  غاضباً  الفيال 
القرية  أهل  أمام  ويهدده  املداح» 
زوجته  عن  باالبتعاد  ويطالبه 
«رحاب» حبه، ويثري غضبه بعدما 
–حسب  حرام»  «ابن  إنه  له  قال 

وصفه، فيهدده حمادة هالل هو 
إىل  «رحاب»  تذهب  بعدها  اآلخر. 
الفنان  والدها والذي يجسد دوره 
أظهر  والذي  عبدالنارص،  جمال 
العام  املسلسل  من  األول  الجزء 
األحداث،  ضمن  وفاته  املايض 
فيطلب منها أال تغادر مرىس علم 
قبل نجاح خطتها ىف تهديد مصري 
«صابر املداح»، وأنه سيترصف مع 

زوجها «الحاج منري» بطريقته.
عابر  يجد  مقدمات  دون  من 
سبيل «الحاج منري» مقتوالً داخل 
الصحراوي،  الطريق  عىل  سيارته 

بعدها  لتبدأ  الرشطة،  ويطلب 
«رحاب»  زوجته  مع  التحقيقات 
للرشطة  كالمها  ىف  تؤكد  والتي 
بينها  وقعت  كبرية  مشاجرة  أن 
املتوىف بسبب «صابر  وبني زوجها 
املداح» لتشري بشكل مبارش إىل أنه 

السبب ىف قتل «الحاج منري».
املباحث  رجال  بعدها  يلقي 
لتزداد  املداح»  القبض عىل «صابر 
فهل  العمل،  لبطل  تعقيداً  األمور 
إلظهار  الدليل  هالل  حمادة  يجد 
الحلقة  براءته؟ هذا ما ستكشفه 

الجديدة.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

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

No: 7697   Mon   11     Apr     2022العدد:   7697    االثنين   11   نيسان     2022

@ÑÓì€a@‚bËma@á»i@Cá‰Ì6€aD@›ÇáÌ@CÅaáæaD
ÚõflbÀ@›n”@Ú∫ã°@ãibñ

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

Ú‡‘€a@∂g@·Ìã◊@Ô‹‹Ó„

\�b˜ub–fl^@�brÌá•@’‹�Ì@lfèmaÎ

@Âzí@È‰ÿ‡Ì@b�‰ybí@’‹�m@á”@›ic
ÚÓ€b«@Ú«ãèi@\ÊÏ–Ìc^@åbËu

عندمـا يتعلق األمر بشـحن الهواتف 
الذكية برسعة، فإن رشكة أبل تتخلف 
عـن املنافسـة، ففي حـني أن بعض 
شـواحن  تقـدم  االخـرى  الـرشكات 
بقدرة 80 واط - أو أكثر - فإن محول 
الشـحن من أبل ال يزال عند 20 واط، 
ومـع ذلك، كشـف تقرير صـادر عن 
9to5Mac  أن رشكة آبل قد تعمل عىل 

شاحن بقوة 35 واط.
 ليس ذلك فحسب ، بل يمكن أن يكون 
 ، C محول جداري مـزدوج من النوع
مما يعني أن املسـتخدمني سيكونون 
قادرين عىل شحن جهازي iPhone يف 
وقت واحد.  ويشري التقرير، نقالً عن 
مسـتند دعم تم نـرشه عىل موقع أبل 
عىل الويب ، إىل أن هذه سـتكون املرة 
األوىل التي تقدم فيها أبل إشارة حول 
العمـل عىل شـاحن مـزدوج، لكن تم 
حذف مسـتند الدعم برسعة بواسطة 
أبـل ، لذلك ليـس من الواضـح ما إذا 
كان الشـاحن سـيتم إطالقـه قريًبـا 
أو مـا إذا كانـت أبـل سـتطلقه أم ال.   
وقبل إزالة املسـتند، كشف عن بعض 
التفاصيل حول الشـاحن، حيث أشار 
املسـتند إىل وظائـف وميـزات محول 

USB-C وكشف ، ”اسـتخدم مهايئ 
 35W Dual USB-C Port طاقة أبـل
وكابل USB-C (غري مضمن) لشحن 
 USB-C جهـازك. قـم بتوصيل كبـل
بأي من املنفذين عىل محول الطاقة ، 
وقم بتمديد الشوكات الكهربائية (إذا 
لـزم األمـر) ، ثم قـم بتوصيل محول 
الطاقة بإحـكام بمأخذ الطاقة، تأكد 
من سهولة الوصول إىل مأخذ الطاقة 
لفصله. قم بتوصيل الطرف اآلخر من 

الكابل بجهازك. ”
 إذا - ومتـى - أطلقـت أبـل شـاحًنا 
مزدوًجا مـن النوع C بقـوة 35 واط 
، فسـيكون ذلك بمثابة أرسع سـعة 
شـحن لجهاز أيفـون، وحالًيا ، يدعم 
iPhone 13 Pro Max مـا يصـل إىل 
27 واط من الشـحن، وإذا تم تشغيل 
الشـاحن ، فسيسـاعد املسـتخدمني 
عىل شـحن أجهزة أيفون برسعة ، أو 
شـحن جهازي أيفون يف وقت واحد ، 
 iPhone أو حتى شـحن سـاعة أبل و
يف وقت واحد، ولـم يرد ذكر للكابل يف 
مستند الدعم ، مما يعني أنه سيتعني 
عىل املسـتخدمني رشاء الكبل بشـكل 

منفصل يف حالة تشغيل الشاحن.

ذكـر تقريـر إخبـاري أن تطبيق 
التواصل الفوري ”واتسآب“ أطلق 
تحديثا مفاجئا، غرّي من إعدادات 

حسابات ماليني املستخدمني.
 ،(WABetaInfo) موقـع  وقـال 
الذي يتابـع أخبـار التطبيق أوال 
املفاجـئ  التحديـث  أن  بـأول، 
إطـار  يف  يأتـي  لـ“واتسـآب“ 
الخصوصيـة،  محاولـة حمايـة 
يف أثناء اسـتخدام الرسـائل التي 

تختفي ذاتيا.
وكان ”واتسـآب“ أضـاف العـام 
التـي  الرسـائل  خدمـة  املـايض 
تختفـي تلقائيـا، وتتيـح حذف 
الرسـائل بعـد فرتة محـددة من 

الوقت.
لكـن إذا كان املسـتخدم يشـّغل 
أي   ،(auto-saving) خدمـة 
الحفـظ التلقائي للوسـائط مثل 
يمكـن  والفيديوهـات  الصـور 
يف  الرسـائل  وسـائط  تبقـى  أن 

التطبيق.

خرقـا  األمـر  هـذا  ويمثـل 
للخصوصية، لذلك قرر ”واتسآب“ 

إجراء تغيري.
ومـن اآلن فصاعدا، قـرر تطبيق 
التواصل الفوري، الذي يستخدمه 
أكثر من ملياري إنسـان، إيقاف 
أو   “media visibility” خدمـة 
”رؤية الوسـائط“ من الدردشـة 

املختفية تلقائيا.
وعـىل هواتـف ”آيفـون“، عمـد 
”واتساب“ إىل إيقاف خيار ”حفظ 
يف معـرض الكامـريا“ التلقائـي 

للنوع نفسه من الرسائل.
الصـور  أن  يعنـي  وهـذا 
مـن  وغريهـا  والفيديوهـات 
الوسـائط لـن تحفـظ تلقائيا يف 

تطبيق كامريا الهاتف.
وقال موقـع (WABetaInfo) إن 
هذه الخطوة ترمي إىل توفري بيئة 
أكثـر خصوصية للمسـتخدمني، 
الرسـائل  يسـتعملون  الذيـن 

املختفية تلقائيا.

سـبيس“  ”نيـو  رشكـة  أعلنـت 
الروسـية أنها تعمل عىل مرشوع 
تطويـر قمر صناعي جديد يتمتع 
بخصائص مميزة ملراقبة الطقس، 
أوردتها  التـي  للمعلومات  وتبعـا 
الخدمة الصحفيـة للرشكة، فإن 
الـذي  الجديـد  قمر“أوكولـوس“ 
يجري العمل عىل تطويره سيكون 
أول قمر من مجموعة جديدة من 
األقمار الروسية التي ستخصص 
ملراقبة األحـوال الجوية عىل مدار 
الساعة يف مناطق القطب الشمايل 

ومناطق طريق بحر الشمال.
و حول املوضـوع قال املدير العام 
للرشكة، أنطون أليكسييف: ”لقد 
العلميـة  األبحـاث  أعمـال  بدأنـا 
الخاصة بمـرشوع القمر الجديد، 
ومررنـا فكرة املـرشوع لعدد من 
الروسـية  الحكومية  املؤسسـات 
التي قـد تسـتفيد مسـتقبال من 

خدمـات هذا القمر، قد يسـتغرق 
تطوير القمر 4 سـنوات تقريبا.. 
العام املقبل يخطط الخرباء لوضع 
التـي  الوثائـق الفنيـة املطلوبـة 
ستسـمح بصنـع نمـوذج أويل له 
للبدء باختبارات النموذج، نخطط 
ألن يعمل هذا القمر يف الفضاء ما 
بني 5 إىل 7 سنوات، ومن املفرتض 
أن نبنـي 3 أقمار شـبيهة به عىل 

أقل تقدير“.
وأضاف ”مـن حيـث الخصائص 
الفنيـة لن يكـون القمـر الجديد 
أقـل أهمية من نظائـره األجنبية 
املتحـدة  الواليـات  يف  املطـورة 
واليابان وفنلـدا والصني، وإطالق 
املجموعـة الجديـدة مـن األقمار 
التي سنطورها ستضمن لروسيا 
مراقبـة حركـة املالحـة البحرية 
لهـا  التابعـة  املرافـق  ومراقبـة 

ومرافق صناعة النفط والغاز“.

@ÚÓ«b‰ñ@aäb‡”c@äÏ�m@bÓéÎä
üä˛a@ê‘†@Új”aãæ@ÒáÌáu
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كنتم  ورّبما  سأرويها.  التي  هي  وقّصته  كتاب،  األطليس  املحيط  أعماق  (يف 
املؤلَّفات  قد ذكرتها يف حينه، وسّجلتها بعض  تعرفون خاتمتها، فالصحف 
شهر  من  عرشة  الرابعة  الليلة  يف   » تيتانك   » الباخرة  غرقت  عندما   : مّذاك 
أعظُم  كان   » الجديدة  األرض   » مياه  ُعرض  يف  م   ١٩١٢ «ابريل»  نيسان 
الضحايا وأعجُبها كتاباً هو نسخة فريدة من «رباعّيات» عمر الخّيام، وهو 

حكيم فارّيس وشاعر وفلكّي ) . 
بهذه املقدمة املشوقة عىل لسان بطل الرواية بنجامني ُع. لوساج، يبدأ أمني 
مدهشة  شخصيات  ثالث  تجمع  التي  سمرقند  التاريخية  روايته  معلوف 
وزراء  أشهر  امللك  نظام  فارس:  ببالد  واحد  زمن  يف  عاشوا  للجدل،  ومثرية 
الصباح  والفيلسوف، وحسن  الشاعر  النيسابوري  الخّيام  السالجقة، وعمر 
الظن،  بكم  يذهب  وقد  آملوت.  قلعة  يف  الحشاشني  بجماعة  يسمى  ما  زعيم 
القارئ  أن  ذلك  الخيال،  نسج  من  هي  وأحداثها  الرواية  بطل  شخصية  أن 
يسرتجع ما شاهده يف فيلم تيتانك لجيمس كامريون، الذي ركز عىل حكاية 
حب متخيلة بني جاك - ليوناردو دي كابريو- وروز- كيت وينسليت – تقوم 
عليها دراما الفيلم بأكمله، كما يويل كامريون اهتماماً بماسة املحيط، املاسة 
الزرقاء الخيالية، التي تقوم العجوز روز بإعادتها اىل مياه املحيط يف نهاية 
الفيلم. أما الضحايا اآلخرون فلم يلتفت لهم كثرياً، ومنهم الضحايا اللبنانيون 
الذين يقدرون بأكثر من ثمانني ضحية ابتلعتهم مياه املحيط األطليس الذي 
أطلق عليه العرب القدماء تسمية «بحر الظلمات»، ولم نسمع عنهم طوال 
الفيلم سوى نداء مذعور قصري باللهجة اللبنانية أطلقته أم وهي تستعجل 
ولدها للفرار من السفينة : « يلال  يلال « والذي ضاع بني بقية األصوات، وكذلك 
أهمل الفيلم ضياع نسخة أصلية نادرة من رباعيات الخّيام ُيعتقد أنها بخط 
الراكب بنجامني ُعمر لوساج، وهو نفسه بطل رواية  الخّيام، كانت بحوزة 

سمرقند وقد حصل عليها من أحد األمراء القاجاريني.
رواياته  يكتب  الذي  الفرنيس  اللبناني  الروائي  معلوف  أمني  عبقرية  تكمن 
واقعية،  أحداثاً  تاريخاً حقيقياً، ويستخدم  أنه يستلهم  الفرنسية، يف  باللغة 
ليخلق منها عمالً روائياً مدهشاً، كما فعل يف روايته الشهرية ليون األفريقي، 
أو الحروب الصليبية، أو حدائق النور عن ماني مؤسس املانوية، أو يف صخرة 
للسيطرة  املرصي  اإلنكليزي  العثماني  الرصاع  قصة  تروي  التي  طانيوس 
استحق  تاريخياً مدهشاً ومشوقاً  أنه يصنع خياالً  لبنان. صحيح  عىل جبل 
ووسام  الفرنسية  األدبية  غونكور  كجائزة  واألوسمة  الجوائز  أرفع  معه 
االستحقاق الوطني الفرنيس ووسام األرز اللبناني، لكن براعته تكمن يف أنه 
يستلهم التاريخ بال تشويه وال تحوير وال مبالغة، فهو يكتب التاريخ بطريقة 
روائية عمادها الواقع التاريخي، والخيال الروائي الفذ، والربط بني األحداث 

والشخصيات برباعة واقناع ومهارة فائقة.
ونعود إىل أصل املوضوع، تلك املخطوطة األصلية لرباعيات الخّيام «مخطوطة 
سمرقند» التي غرقت مع تيتانك، فهناك العديد من الروايات حول هذا الكنز 
ماسة  غرق  إال  هو  ما  السفينة  غرق  أن  عىل  تتفق  جميعاً  لكنها  النفيس، 
«ُعمر  بـ  املسماة  الخّيام  تمثله مخطوطة  املاس،  ملنجٍم من  قياساً  صغرية، 
أعظم»، تلك التي أعاد معلوف ذكراها إىل األذهان يف روايته الهائلة سمرقند 
التي اعتمد معربها عىل ترجمة الشاعر العراقي احمد الصايف النجفي لرباعيات 
الخّيام، من بني ترجمات عديدة أبرزها ترجمة الشاعر جميل صدقي الزهاوي، 
والشاعر اللبناني وديع البستاني، وترجمة الشاعر املرصي أحمد رامي التي 

غنتها أم كلثوم مطلع الخمسينيات بألحان رياض السنباطي.
الكندية  مخرج تيتانك انشغل بمحور فيلمه، قصة حب جاك وروز، وأغنية 
سيلون ديون «قلبي سيستمر»، بينما انشغل صانع رواية سمرقند بمخطوطة 

رباعيات الخّيام األصلية التي غرقت يف بحر الظلمات إىل األبد .
أكثر مما تهمُه  الخّيام  املُشاِهد املعارص يهمُه مصري مخطوطة  إن  من قال 
قبلة حب ساخنة بني جاك وروز عىل أنغام موسيقى أغنية سيلون ديون؟! .
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كانت الفنانة السـورية سـالف 
فواخرجـي ضيفة عـىل برنامج 
تقدمـه  الـذي  القصـة“  ”شـو 

اإلعالمية رابعة الزيات.
وخـالل الحـوار، وجهـت رابعة 
الزيـات سـؤاال لسـالف حـول 
الثواب والعقـاب والجنة والنار، 
فأجابتهـا : ”اللـه أحـىل من أن 
يحرق عباده، ما بيحرق، الثواب 
والعقـاب موجود حتى يف الدنيا، 
والجنـة حالة جميلـة، ولكن لم 
يذهب هناك أي شـخص وحكى 

لنا“.
وظلت سـالف حديـث الجمهور 
األخـرية  ترصيحانهـا  بسـبب 
وكانـت قبل أيام قليلة قد أعلنت 
عـن انفصالهـا وزوجهـا وائـل 

املرصي بعد زواج 23 عاما.

أصـدرت نقابة الفنانـني العراقيني عقوبات 
قـررت  فيمـا  فنانتـني،  بحـق  انضباطيـة 
إيقـاف برنامـج تلفزيوني. وقالـت النقابة 
إن «املدعوة ايناس الخالدي واملدعوة تيسـري 
العراقيـة خالفتـا قواعد وسـلوكيات العمل 

الفنـي، لذا تقرر إيقافهما عـن العمل ملدة ٣ 
أشـهر، ومنعهمـا مـن الظهـور اإلعالمي ٣ 
أشـهر أيضاً، مـع إنذار صاحـب املحل الذي 
تعمالن فيه برضورة التقيـد التام بالقانون 
واحـرتام الـذوق العـام والتقاليـد املوروثة، 

فيما سيتم فرض غرامة مالية بحقهما حال 
تكررت املخالفات».

وأشارت إىل «إيقاف برنامج «مرمرني توني» 
بوصفـه برنامجـا يـيسء للفنـان العراقي 

والجمهور».

ردت الفنانة البحرينية، زينب 
العسـكري، عىل كثري من 

تـرددت  التي  املزاعـم 
حول حبـس زوجها 

لهـا ومنعهـا مـن 
اإلعالمي  الظهور 
الفنية،  واألعمال 
أن  إىل  مشـرية 
قـرار االبتعاد عن 
الوسـط الفني لم 
يكن ضد رغبتها.

زينـب  وأكـدت 
العسـكري أن زوجهـا 

لـم يمنعها مـن التمثيل، 
لكنهـا رغبـت يف االبتعـاد عن 

االهتمـام  أجـل  مـن  الفنـي  الوسـط 
بأرستها وأطفالها.

حقيقـة  عـن  العسـكري  زينـب  وكشـفت 
اإلدعـاءات التـي خرجت حول حبـس زوجها 
لها قائلـة: «كانت تخرج إشـاعات أن زوجي 
حابسـني أو مانعني من أن أكـون موجودة، 
أبداً لم يحدث، هذه كانت رغبتي، أنا مجنونة 
أطفال ولكن مع عميل كنت مشـغولة دائماً يف 

التصوير لذا قررت االبتعاد عن املجال».

ِواشـارت يف حوارهـا مع اإلعالمي 
عـيل العليانـي، إىل أن زوجها 
يـدرك قيمة الفـن ومحبة 
ويقـدر  لهـا  الجمهـور 
بالجمهـور،  عالقتهـا 
مـن  بعـدد  مشـيدة 
أكـد  التـي  املواقـف 
فيهـا زوجها تواضعه 
ملحبـة  وإدراكـه 

الجمهور لها.
العسكري  زينب  وروت 
أحد املواقف التي تعرضت 
لهـا بعـد أن قابلـت إحدى 
معجباتها وقامت باحتضانها 
وألتقاط الصور معها، وهو ما دفع 
زوجها للحديث معها قائالً: «صعب أن أمنعك 

عن جمهورك».
ولفتـت إىل أنه رغم غـرية زوجها عليها إال أنه 
يرغب يف أن يظل ظهورها جميالً عىل الشاشة، 
معلقـة: «ال يريد أن أضحـي بما قدمته طوال 

السنوات السابقة».
وأكـدت أنهـا تلقـت دعمـاً كثرياً مـن زوجها 
لتنفيـذ الربنامـج اإلنسـاني االجتماعي الذي 

تعمل عليه وستقدمه خالل الفرتة القادمة.


