
بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـت هيئـة األنـواء 
األحـد، حالـة الطقـس لأليـام املقبلـة، 
فيمـا توقعـت حـدوث عواصـف ترابية 
وانخفـاض بدرجـات الحرارة بـدءا من 
اليـوم االثنني.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
اليـوم  البـالد  ”طقـس  أن  ”الـزوراء“: 
االثنـني سـيكون صحـواً ومغـرباً مـع 
فرصة لحدوث عواصف ترابية، ودرجات 
الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم 
السابق يف األقسام الوسطى والشمالية، 
فيمـا سـرتتفع درجـات الحـرارة قليالً 
عن اليـوم السـابق يف القسـم الجنوبي 

من البالد“.وأضـاف البيان أن ”الطقس 
ليـوم غـد الثالثاء سـيكون صحـواً مع 
غبار خفيف بجميع مناطق البالد، فيما 
سرتتفع درجات الحرارة قليالً عن اليوم 
السابق، يف االقسام الوسطى والجنوبية، 
وتكون مقاربة لليوم السـابق يف القسم 
الشـمايل مـن البالد“.وتابـع أن ”طقس 
يوم األربعاء سـيكون صحـواً، ودرجات 
الحـرارة مقاربـة لليوم السـابق بعموم 
البـالد“. ولفت اىل أن ”طقس البالد ليوم 
الخميـس املقبل  سـيكون صحواً، بينما 
سرتتفع درجات الحرارة قليالً عن اليوم 

السابق بعموم البالد“.

بغداد/ الزوراء:
حـذَّر مـرصف الرافدين، امـس األحد، 
الدفـع  بطاقـات  حامـيل  زبائنـه 
تـداول  أو  نسـخ  مـن  االلكرتونيـة 
االلكرتونيـة  بطاقاتهـم  تصويـر  أو 
الخاصة بهم عند ترويـج معامالتهم. 
وذكـر املكتـب اإلعالمـي للمـرصف يف 
بيـان تلقته ”الـزوراء“: ”نحذِّر حاميل 
بطاقـات الدفـع االلكرتوني من سـوء 

اسـتخدام بطاقاتهـم؛ كـون بطاقات 
الدفع االلكرتونية ال ُتَعدُّ من املستندات 
واملستمسـكات الثبوتية“. ودعا البيان 
عـىل  الحفـاظ  رضورة  اىل  ”الزبائـن 
القرصنة  لعمليـات  بطاقاتهـم منعـاً 
واالحتيـال من قبـل ضعـاف النفوس 
وعـدم مشـاركتها مـع أيـة جهـة أو 
اسـتخدامها يف أي وسـيلة أو الغـرض 

الذي تم اصدارها من أْجلِِه“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديرية املرور العامـة، امس األحد، 
قطـع الطريـق الحـويل لقضـاء املحمودية 
لغـرض  واحـد)  (سـايد  كربـالء  باتجـاه 
الرتميـم واإلكسـاء.وذكر بيـان للمديريـة 
تلقته ”الزوراء“: أن ”كوادر مديرية الطرق 
والجسـور بارشوا العمل عـىل إعادة تاهيل 
الطريق الحـويل لقضـاء املحمودية باتجاه 
محافظـة كربـالء املقدسـة، ما اسـتدعى 

الرتميـم  لغـرض  واحـد  (سـايد)  لقطـع 
واالكسـاء“. وأضاف أن ”مدير املرور العام 
اللـواء الحقوقي طارق اسـماعيل حسـني 
وجه دوريات قاطع الطرق الخارجية التابع 
ملديرية مرور بغداد الكرخ، النتشار دوريات 
املرور يف أماكن العمل ليالً ونهاراً طيلة مدة 
العمل“.واختتم بالقول: ”نلتمس العذر من 
املواطنني، وأخذ الحذر وااللتزام بالتعليمات 

املرورية واالنتباه، وسلك الطريق البديل“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة، امس األحد، 
وضـع خطة جديـدة لحماية أبـراج الطاقة.
وقـال املتحدث باسـم قيادة العمليـات اللواء 
تحسـني الخفاجـي، يف ترصيـح صحفي: إن 
”القائـد العـام للقـوات املسـلحة مصطفى 
ـه القـوات األمنيـة بحمايـة  الكاظمـي، وجَّ

أبـراج الطاقة الكهربائية“، مبيناً أن ”القوات 
األمنيـة قامـت بعمـل كبري يف مجـال حماية 
أبـراج الطاقـة الكهربائيـة سـواء يف العـام 
املـايض أو العـام الحايل“.واضـاف ان ”هناك 
خطـة محكمة ملنع املخربـني من الوصول اىل 
ابـراج الطاقـة الكهربائية، من خـالل القيام 
باستطالع جوي، وكمائن ودوريات خاصة“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أكدت طهـران ”وقوف إيـران بكل ما 
أوتيت من قوة إىل جانب لبنان حكومة 
وشـعبا، واضعـة إمكاناتهـا العلمية 
يف  املتطـورة  والعمرانيـة  والتقنيـة 
خدمة أي مـرشوع حيوي بربوع هذا 
البلد الشقيق“.وخالل حفل بمناسبة 

مرور 40 عاما عىل تأسيس مستشفى 
”دار الحكمة“، يف لبنان، أشار السفري 
اإليرانـي لـدى بـريوت، محمـد جالل 
فريوزنيا، إىل ”اسـتعداد إيـران الدائم 
يف التعـاون الثنائي البنـاء يف املجاالت 
الصحية والعالجية واالستشفائية ويف 
سـائر املجاالت الحيوية األخرى التي 

تهـم لبنان يف هذه املرحلـة“، الفتا إىل 
أن ”هذا األمر يستدعي بطبيعة الحال 
عمـال دؤوبا وجهـدا مشـرتكا لبلوغ 
األهـداف املرجوة“.وأضاف فريوزنيا: 
اإليرانيـة  اإلسـالمية  ”الجمهوريـة 
وقفـت عـىل الـدوام إىل جانـب لبنان 
الصديـق والشـقيق يف كل الظـروف 

داعمة ومـؤازرة له، حكومة وشـعبا 
بـكل طاقاتهـا  وجيشـا ومقاومـة، 
وإمكاناتهـا، ألنها لطاملـا اعتربت أن 
الدول والشـعوب التي تنتمي لنسـيج 
هـذه املنطقـة يجـب أن تكـون عـىل 
قلـب رجـل واحـد لتكون قـادرة عىل 
حمايـة أمنهـا وأمانها واسـتقرارها 

يف وجه العدو املشـرتك الـذي يرتبص 
بها ويحـاول النيل من ترابها، تمهيدا 
لفـرض إرادته عليهـا“.وأردف: ”وما 
يف  املوقـت  الصهيونـي  الكيـان  زرع 
قلب هذه املنطقة من قبل االسـتكبار 

العاملي.

الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت االمانة العامة ملجلس الـوزراء عن توجه 
حكومـي إلنشـاء مشـاريع مسـتقبلية جديدة يف 
عمـوم املحافظـات وبمختلـف القطاعـات، فيما 
اكدت تحريك عدد من املشاريع الحيوية التي كانت 
متلكئـة يف محافظات ذي قار والنجف والديوانية.

وقال املتحدث باسم االمانة العامة ملجلس الوزراء، 
حيـدر مجيد، يف حديث لـ»الـزوراء»: ان الحكومة 
وضعت ضمن اولوياتها يف برنامجها الوزاري عدة 
مهمات ومنها متابعة املشاريع املتوقفة واملتلكئة 
يف عمـوم املحافظات وبمختلف القطاعات. مبينا: 
ان االنطالقـة كانـت بعـد اصـدار قـرار مجلـس 

الوزراء ٦٤٢ لسـنة ٢٠٢٠ لتشـكيل فريق ملتابعة 
املشـاريع املتلكئة واملتوقفـة يف محافظة ذي قار 
برئاسـة االمني العام ملجلس الوزراء.وأضاف: انه 
تم تشـكيل الفريق عىل الفور وتوجه اىل محافظة 
ذي قار ووقف عىل العديد من املشكالت التي كانت 
تعاني منها املشـاريع املتوقفـة واملتلكئة، وخالل 

فـرتة ما يقـارب ٢١ يوما تم افتتـاح جرس النرص 
بعدمـا كان متوقفا ملـدة ٩ سـنوات وكذلك تالها 
افتتاح وبحضور رئيس الوزراء املستشفى الرتكي 
املتلكئ منذ ٩ سـنوات وجرس ذي قار الكونكريتي 

املتوقف منذ سنتني.

سنغافورة / متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الدفـاع الصيني أن بالده 
«سـتقاتل حتى النهاية» ملنع تايوان 
مـن إعالن االنفصال، وسـط تصاعد 
التوتـر مع الواليـات املتحدة بشـأن 
الجزيرة.وقال وزير الدفاع وي فنغي 
يف قمـة «حوار شـانغري-ال» األمنية 

يف سـنغافورة امس األحد» «سنقاتل 
بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية. هذا 
الوحيـد للصني».وأضاف  الخيار  هو 
«أولئـك الذين يسـعون إىل اسـتقالل 
تايـوان يف محاولـة لتقسـيم الصني 
بالتأكيد لن يصلـوا إىل نهاية جيدة»، 
متابعا: «ال ينبغـي ألحد أن يقلل من 

تصميـم القـوات املسـلحة الصينية 
وقدرتها عىل حماية وحدة أراضيها».
وحض وي واشـنطن عىل «الكف عن 
تشـويه سـمعة الصـني واحتوائها.. 
الشـؤون  يف  التدخـل  عـن  والكـف 
الداخلية للصني والتوقف عن اإلرضار 
بمصالـح الصـني»، داعيـا إىل عالقة 

«مسـتقرة» بـني الصـني والواليـات 
املتحـدة والتـي قـال إنهـا «حيويـة 
للسـالم العاملي».ويأتي هذا الخطاب 
غـداة تنديد وزيـر الدفـاع األمريكي 
لويد أوسـتن أمس السبت، بالنشاط 
«االسـتفزازي  الصينـي  العسـكري 
واملزعـزع لالسـتقرار» قـرب تايوان 

وبـ»تنامـي األعمـال العدائيـة» من 
جانـب بكـني يف أنحاء منطقة آسـيا 
واملحيـط الهادئ.ويتصاعـد التوتـر 
بـني الصني والواليات املتحدة بشـأن 
تايـوان، التي تعتربها بكني جزءا من 
أراضيها متوعدة بضمهـا بالقوة إذا 

لزم األمر.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
سـرتيت  ”وول  صحيفـة  كشـفت 
البيـت األبيـض يعتـزم   أن  جورنـال“ 
اليـوم االثنـني، اإلعـالن عـن الزيـارة 
املرتقبة للرئيس األمريكي جو بايدن إىل 
السـعودية.وأفادت الصحيفة نقال عن 
مصادر من اإلدارة األمريكية بأن بايدن 
يعتزم زيـارة اململكة كجزء من ”جولة 
أوسـع يف املنطقة“، حيث يخطط أيضا 
للتوقـف يف إرسائيل.وأشـارت املصادر 
نفسـها إىل أن خطط الرئيس األمريكي 
يف الوقت الحايل تتضمن لقاء ويل العهد 

األمري محمد بـن سـلمان.وقال بايدن 
يوم السـبت املـايض إنه لـم يتخذ بعد 
قـرارا نهائيـا بشـأن زيارتـه املحتملة 
للسـعودية.ويف السـياق نفسه، ذكرت 
صحيفـة ”نيويـورك تايمـز“ يف وقـت 
سـابق، نقـال عـن مصـادر، أن بايدن 
اتخذ قـرار السـفر إىل اململكـة العربية 
السـعودية هـذا الشـهر ومقابلـة ويل 
العهـد ألول مرة.وبحسـب الصحيفـة 
يعتزم الرئيس األمريكي إعادة العالقات 
بـني البلدين التـي تدهـورت بعد مقتل 
الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

موسكو/ متابعة الزوراء:
علق رئيس مجلـس الدوما الرويس، 
فياتشيسـالف فولودين، عىل دعوة 
وزيـر الخارجيـة البولندي السـابق 
وعضـو الربملـان األوروبـي الحـايل 
رادوسالف سيكورسـكي، إىل تزويد 
النووية.وقـال  باألسـلحة  كييـف 
رئيـس مجلس الدومـا الرويس عىل 
”تليغرام“ إن عضو الربملان األوروبي 
يريـد  سيكورسـكي،  رادوسـالف 
إثارة رصاع نووي يف وسـط أوروبا.

وأضـاف: أنـه بسـبب مثـل هـؤالء 
األشخاص، من الرضوري ليس فقط 

تحريـر أوكرانيـا مـن األيديولوجية 
النازيـة، ولكن أيضـا ضمان وضع 
البالد غري النووي.ويف وقت سـابق، 
قال سيكورسـكي إن للغـرب الحق 
يف إمداد أوكرانيا باألسلحة النووية.
وقال سيكورسكي يف ترصيح لقناة 
”Espresso TV“: إن ”كييـف تخلت 
عـن إمكاناتها النوويـة بعد توقيع 
مذكرة بودابيسـت يف عـام 1994.. 
أعتقد أننا، بصفتنا الغرب، سيكون 
لنـا الحق يف منـح أوكرانيا رؤوسـا 
نوويـة حتـى تتمكـن مـن حماية 

استقاللها“.
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بغداد/ الزوراء:
وجـه زعيـم التيـار الصـدري، السـيد 
مقتـدى الصـدر، امـس األحـد، بتقديم 
اسـتقاالت أعضاء الكتلـة الصدرية إىل 
رئيس الربملـان محمد الحلبويس، وفيما 
دعا اىل عدم زج عنوان الحشـد الشعبي 
بالسياسـة والتجـارة والخالفات، وقع 
الحلبـويس،  محمـد  الربملـان،  رئيـس 
اسـتقاالت نـواب الكتلـة الصدرية من 
مجلـس النواب.وقـال السـيد الصدر يف 
بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”عـىل رئيس 
الكتلـة الصدريـة األخ حسـن العذاري 
أن يقـدم اسـتقاالت األخـوات واإلخوة 
يف الكتلـة الصدريـة إىل رئيـس مجلس 
النواب، مع فائق الشـكر لهم ملا قدموه 
يف هـذه الفـرتة القصرية جزاهـم خرياً، 
كما الشكر موصول لحلفائنا يف تحالف 
إنقاذ الوطن ملا أبدوه من وطنية وثبات، 
وهـم اآلن يف حل مني جزاهـم الله خري 
الجزاء“.واضـاف: ”هـذا شـكر خاص 
إلبـن عمنا السـيد جعفر الصـدر دامت 
توفيقاته الذي كان مرشـحنا املسـتقل 
لرئاسـة الوزراء“.وتابع السـيد الصدر 
ان ”هـذه الخطوة تعتـرب تضحية مني 
مـن أجل الوطـن والشـعب لتخليصهم 
من املصري املجهول، كما ضحينا سابقا 
من أجل تحرير العراق وسـيادته وأمنه 
ووحدته واسـتقراره، (الوطن والشعب 
أوالً)“.واختتم قولـه: ”اللهم إني أبرأت 
ذمتي أمامك وأمام شعبي... والسالم“.

من جانبه، وقع رئيـس الربملان، محمد 
الكتلـة  نـواب  اسـتقاالت  الحلبـويس، 
الصدريـة مـن مجلـس النواب.وتداول 
مواقـع التواصـل االجتماعـي مقطعـا 
فديويا ظهر فيه رئيس الكتلة الصدرية 
النيابية حسن العذاري يقدم استقاالت 
نـواب الكتلـة اىل رئيس مجلـس النواب 

محمد الحلبويس واالخري وقع عليها.
 من جهته، قـال رئيس مجلـس النواب 
محمـد الحلبـويس يف تغريـدة لـه عـىل 
”تويرت“: انه ”نزوالً عند رغبة سـماحة 

السيد مقتدى الصدر، قبلنا عىل مضض 
طلبـات إخواننا وإخواتنا نـواب الكتلة 
مجلـس  مـن  باالسـتقالة  الصدريـة 
النـواب العراقي“.واضـاف: ” لقد بذلنا 
جهـداً مخلصاً وصادقاً لثني سـماحته 
عن هـذه الخطـوة، لكنه آثـر أن يكون 
ـًال؛ من أجل  مضحياً وليس سـبباً معطِّ
الوطـن والشـعب، فـرأى املـيض بهـذا 
القرار“.يف غضون ذلك، دعا زعيم التيار 
الصدري، السيد مقتدى الصدر، اىل عدم 
زج عنوان الحشـد الشـعبي بالسياسة 

والتجارة والخالفات.وقال السيد الصدر 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”الحمد لله 
الذي نرص العراق وأهله وأذّل اإلرهــاب 
وأهله، فأنت يارّبي نارص املستضعفني 
واملجاهــديـن أوالً وآخراً“.وأضاف ”ال 
ينبغـي التغافل إطالقاً بما يخّص فتوى 
املرجعية العليا بتأسـيس الحشد والتي 
كان لهـا األثر األكرب يف حـشـد املؤمنني 
والوطنيني واستنفارهم من أجل نرصة 
العراق واملقدسـات فشـكراً لها“.وتابع 
”الحمـد للـه الذي نـرص املجاهـدين يف 

اسرتجاع ثلث العراق املغتصب والذي بيع 
بال ثمن سوى من أجل السلطة“، مشرياً 
إىل أنَّ ”الشكر موصول إلخوتنا وأحّبتنا 
يف املوصل واألنبـار ودياىل وصالح الدين 
وسامراء ممن رضوا بأن ندافع عنهم“.

وشـدد ”لنثبـت للجميـع أن ال مّنـة يف 
الجهاد والتحرير، بل ولزاماً علينا إعادة 
كرامتهم ونبـذ الطائفيـة يف مناطقهم 
املتـشـّددين  بجريـرة  أخذهـم  وعـدم 
رافضـون  وإياهـم  فنحـن  منهـم، 
لإلرهـاب وسّن إرهاب األهايل واملدنيني 
”أقـدم  وغريهم“.وذكـر  واألقليـات 
احرتامي ومحبتي إلخوتي املجاهدين يف 
الحشد الشـعـبي املـجاهد واىل جرحاه 
وشهدائه األبطال الذين ضّحوا من أجل 
وطنهم يداً بيد مع القوات األمنية، وحباً 
بهم فإني أشـجب كل األفعال املسـيئة 
التـي تصـدر مـن بعـض املنتمـني لهم 
وباِسمهم وعنوانهم وجهادهم“، مؤكداً 
رضورة ”إلزام الجميع بتنظيم الحشـد 
وقياداتـه واإللتـزام باملركزية وفصلهم 
عمـا يسـمى بالفصائـل وتصفيته من 
املسـيئني من أجل بقاء سـمعة الجهاد 
واملجاهدين ودمـائهم طاهرة أوالً ومن 
أجل تقوية العـراق وقّواته األمنية ثانياً 
وليبقى الحشُد حشَد الوطن ويف الوطن 
ثالثـاً“ .واشـار اىل ”عـدم زّج عنـوان 
الحشـد بالسياسة والتجارة والخالفات 
شـاكل  ومـا  السياسـية  والرصاعـات 

ذلك“.
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بغداد/ الزوراء:
د، املبارشة  أعلنت خليَّة اإلعالم األمني، امس األحَّ
اج الربي.وذكر  بخطٍة لتأمني حماية طريق الحجَّ
بيان للخلية تلقته «الزوراء»: أن «قطعات اللواء 
اتحادية،  رشطة  الرابعة  الفرقة  عرش  السادس 
طريق  حماية  لتأمني  خطٍة  بتطبيق  بارشت 
اج ضمن قاطع املسؤولية عىل طريق الحّج  الحجَّ
وفدا  املقدسة».وكان  كربالء  محافظة  يف  الربي 
امنيا قد وصل اول امس السبت اىل منفذ عرعر 
طريق  لتأمني  توجيهات   ٣ واصدر  الحدودي 

الحجاج الربي.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـد مستشـار الحكومـة املـايل، مظهر 
االنسـداد  اسـتمرار  أن  محمـد صالـح، 
السيايس بشكله الحايل سيؤدي اىل انتهاء 
السنة املالية بدون موازنة، فيما اشار اىل 
ان بنود الورقة البيضاء تصطدم بالواقع 
ويجـب ان تكـون تطبيقاتها عـىل املدى 
البعيـد وليـس املتوسـط.وقال صالح يف 
حديـث لـ»الـزوراء»: ان «تنظيم املوازنة 
العامـة عن طريق الحكومـة يف ظل قرار 
املحكمـة االتحاديـة باعتقـادي قضيـة 
مسـتحيلة لكـن هـذا القانـون الطارئ 
صـدر من مجلس النـواب، وهناك قاعدة 
يف مجلـس النـواب تبـني انـه إذا قامـت 
مجموعـة من النـواب بتقديـم مرشوع 
قانون فممكن ان يصوت عليه يف املجلس 
برشط ان ال يحدث جنبة مالية». الفتا اىل 
ان «هـذه الجنبة املالية الحكومة تريدها 
بسبب الظرف الطارئ ومن املستحيل ان 
تذهب الحكومـة اىل املحكمـة االتحادية 
وتوقف هذا القانون»، متوقعا ان «يسـري 
القانـون بمسـاره الطبيعـي طاملا صدر 
من الربملان وليس من الحكومة».واشـار 
اىل ان «أي قانـون يعـرب مـن الحكومـة 
فأنـا اتصور ان به جنبة مالية والسـيما 
قانون املوازنة العامـة االتحادية «.وبنّي 
«حتـى لـو صـدر قانـون املوازنـة فهذا 
يفـرتض رشطـني، االول وجـود حكومة 
دائميـة والثاني وزارة املالية كمؤسسـة 

تهيئ قانـون املوازنة وتأخذ كل الظروف 
املاليـة والترصفـات املالية التـي حدثت 
خالل السـنة املالية بما فيها مرصوفات 
١٢/١ من الشـهر الواحد اىل تاريخ اعالن 
املوازنـة، وهـذه جميعهـا تدخـل ضمن 
املوازنة كالنفقات وااليرادات حتى قانون 
الدعـم الطارئ تعتـرب نفقاتـه وايراداته 
جزءا ال يتجزأ من قانون املوازنة، بمعنى 
ان يرتجـم داخل قانون املوازنـة».  واكد 
«إذا اسـتمر االنسـداد السـيايس بشكله 
الحايل من دون حكومـة فوارٌد أن تنتهي 
ويبقـى  موازنـة  بـدون  املاليـة  السـنة 
االعتمـاد ١٢/١ من مرصوفـات موازنة 
العام املايض بموجب قانون االدارة املالية 
إال إذا نفـذ قانون الدعـم الطارئ فيعترب 

رافعة مالية اضافية اىل ١٢/١».
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الزوراء/ حسني فالح:
ملجلس  العامة  االمانة  كشفت 
إلنشاء  حكومي  توجه  عن  الوزراء 
يف  جديدة  مستقبلية  مشاريع 
وبمختلف  املحافظات  عموم 
تحريك  اكدت  فيما  القطاعات، 
التي  الحيوية  املشاريع  من  عدد 
كانت متلكئة يف محافظات ذي قار 

والنجف والديوانية.
االمانة  باسم  املتحدث  وقال 
حيدر  الوزراء،  ملجلس  العامة 
ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  مجيد، 
اولوياتها  ضمن  وضعت  الحكومة 
مهمات  عدة  الوزاري  برنامجها  يف 
املتوقفة  املشاريع  متابعة  ومنها 
املحافظات  عموم  يف  واملتلكئة 
ان  مبينا:  القطاعات.  وبمختلف 
قرار  اصدار  بعد  كانت  االنطالقة 
 2020 لسنة   642 الوزراء  مجلس 
املشاريع  ملتابعة  فريق  لتشكيل 
ذي  محافظة  يف  واملتوقفة  املتلكئة 
ملجلس  العام  االمني  برئاسة  قار 

الوزراء.
وأضاف: انه تم تشكيل الفريق عىل 
قار  ذي  محافظة  اىل  وتوجه  الفور 
ووقف عىل العديد من املشكالت التي 

كانت تعاني منها املشاريع املتوقفة 
واملتلكئة، وخالل فرتة ما يقارب 21 
يوما تم افتتاح جرس النرص بعدما 
وكذلك  سنوات   9 ملدة  متوقفا  كان 
تالها افتتاح وبحضور رئيس الوزراء 
 9 منذ  املتلكئ  الرتكي  املستشفى 
سنوات وجرس ذي قار الكونكريتي 
وايضا  سنتني.وتابع:  منذ  املتوقف 
وافتتاح  الصناعية  املدينة  افتتاح 
الجبايش  اصالح  ماء  مرشوع 
لطريق  االول  املمر  اكساء  وكذلك 
الفجر - ال بدير، واآلن شارف عىل 
االنتهاء املمر الثاني ملرشوع الفجر 
ال بدير، اضافة اىل تحريك اكثر من 
املحافظة. يف  متوقفا  كان  مرشوع 
محافظة  اىل  انتقلنا  ثم  وتابع: 
النجف ايضا كان هناك توجيه من 
ومن  الوزراء  مجلس  رئيس  قبل 
ايضا  الوزراء  ملجلس  العام  االمني 
الجوالة  والفرق  العام  لالمني  كان 
ايضا  استهدفنا  ميدانية،  زيارات 
من  بالنجف،  املتوقفة  املشاريع 
ضمنها مرشوع ماء نجف – كوفة، 
نسبة  اىل  ووصل  تحريكه  تم  واآلن 
مرشوع  وكذلك  باملئة،   55 انجاز 
الثقيلة  واملياه  املجاري  معالجة 

االنجاز  نسبة  تجاوز  النجف  ببحر 
وكانت  استأنف  بعدما  باملئة   80
هنالك مشاكل بمالحق العقود وتم 
التخطيط. وزارة  قبل  من  حسمها 
مرشوع  وايضا  بالقول:  ومىض 
تحريكه،  تم  الرتبية  لوزارة   1 رقم 
الديوانية  محافظة  اىل  انتقلنا  ثم 
وكان هنالك اهم املشاريع املتوقفة 
واملستشفى  السنبلة  ملعب  منها 
مجاري  ومرشوع  االسرتايل 
الديوانية، وايضا كان هناك اجتماع 
عاجل بحضور الجهات املعنية وتم 
اىل  ادت  التي  التعرضات  كل  حسم 
بارشت  واآلن  املشاريع  هذه  توقف 
يف  وكذلك  املنفذة.وتابع:  الرشكات 
بغداد وبقية املحافظات هنالك عمل 
مستمر يف انجاز وتحريك املشاريع 
املتلكئة، بالذات التي نسب انجازها 
االعداد  عىل  العمل  وكذلك  متقدمة، 
جديدة  مستقبلية  مشاريع  لتنفيذ 
والقطاعات  املحافظات  بمختلف 
التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق 
املوازنة  ضمن  إدراجها  لغرض 
املالية  وزارة  مع  التنسيق  ثم  ومن 
ذات  املعنية واملحافظات  والوزارات 

العالقة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أن  املايل، مظهر محمد صالح،  الحكومة  أكد مستشار 
اىل  سيؤدي  الحايل  بشكله  السيايس  االنسداد  استمرار 
ان  اىل  اشار  فيما  موازنة،  بدون  املالية  السنة  انتهاء 
بنود الورقة البيضاء تصطدم بالواقع ويجب ان تكون 

تطبيقاتها عىل املدى البعيد وليس املتوسط.
وقال صالح يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”تنظيم املوازنة 
املحكمة  قرار  ظل  يف  الحكومة  طريق  عن  العامة 
االتحادية باعتقادي قضية مستحيلة لكن هذا القانون 
يف  قاعدة  وهناك  النواب،  مجلس  من  صدر  الطارئ 
مجلس النواب تبني انه إذا قامت مجموعة من النواب 
يف  عليه  يصوت  ان  فممكن  قانون  مرشوع  بتقديم 
ان  اىل  مالية“. الفتا  ان ال يحدث جنبة  املجلس برشط 
الظرف  بسبب  تريدها  الحكومة  املالية  الجنبة  ”هذه 
الطارئ ومن املستحيل ان تذهب الحكومة اىل املحكمة 
”يسري  ان  متوقعا  القانون“،  هذا  وتوقف  االتحادية 
القانون بمساره الطبيعي طاملا صدر من الربملان وليس 

من الحكومة“.
واشار اىل ان ”أي قانون يعرب من الحكومة فأنا اتصور 
العامة  املوازنة  قانون  والسيما  مالية  جنبة  به  ان 

االتحادية ”.
يفرتض  فهذا  املوازنة  قانون  صدر  لو  ”حتى  وبنّي 
وزارة  والثاني  دائمية  حكومة  وجود  االول  رشطني، 
كل  وتأخذ  املوازنة  قانون  تهيئ  كمؤسسة  املالية 
خالل  حدثت  التي  املالية  والترصفات  املالية  الظروف 
الشهر  من   1/12 مرصوفات  فيها  بما  املالية  السنة 
تدخل  جميعها  وهذه  املوازنة،  اعالن  تاريخ  اىل  الواحد 
ضمن املوازنة كالنفقات وااليرادات حتى قانون الدعم 

الطارئ تعترب نفقاته وايراداته جزءا ال يتجزأ من قانون 
املوازنة، بمعنى ان يرتجم داخل قانون املوازنة“. 

 واكد ”إذا استمر االنسداد السيايس بشكله الحايل من 
دون حكومة فوارٌد أن تنتهي السنة املالية بدون موازنة 
العام  موازنة  مرصوفات  من   1/12 االعتماد  ويبقى 
قانون  نفذ  إذا  إال  املالية  االدارة  قانون  بموجب  املايض 

الدعم الطارئ فيعترب رافعة مالية اضافية اىل 1/12“.
البيضاء، قال املستشار ان ”مبالغ  وعن مصري الورقة 
الدعم باملوازنة تشكل %15 من الدخل القومي او الناتج 
املحيل االجمايل ويراد تقليله اىل %5 وهذا الدعم يذهب 
اىل البطاقة التموينية ودعم الوقود وتعويض الفالحني 
والدعم انخفض، وهذا واحد من اهداف الورقة البيضاء 
يعيشه  الذي  االستثنائي  الظرف  هذا  يف  يعمل  ال  الذي 
العالم بسبب الحرب االوكرانية الروسية وزيادة االسعار 
يف العالم والحبوب زادت أيضا أكثر %40 واسعار الوقود 

تضاعفت“.
 معربا عن اسفه بالقول: ”نحن نستورد الوقود وهذه 
نبيع  حتى  باملوازنة  دعم  لها  يحسب  أن  يجب  كلها 

البنزين بسعر رخيص“. 
 وبنّي ان ”الورقة البيضاء تحتاج لتعديل بالتوقيتات الن 
توقيتاتها تنتهي السنة القادمة والن سنة 2020 كانت 
استثنائية وال يمكن العمل بها والسنة التي بعدها بدأ 
شهدت  التي  السنة  هذه  جاءتنا  ثم  ما  نوعا  التحسن 
تضخما بالعالم والبطالة والفقر يف العراق الذي يحتاج 

لدعم اكثر“.
مؤكدا أن ”بنود الورقة البيضاء تصطدم بالواقع الحايل، 
ويجب أن تكون تطبيقاتها عىل املدى البعيد وليس املدى 

املتوسط“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس األحد، إحصائية ما 
تمَّ ضبطه من مخالفات يف شهر كانون الثاني ولغاية 

آيار للعام 2022، مبينة انها بلغت (1446) مخالفة.
”املخالفات  أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة  بيان  وذكر 
اندرجت تحت عناوين متعددة، إذ بلغت مجمل الدعاوى 
القضاء  عىل  املنافذ  هيئة  قبل  من  املحالة  الجمركية 
(693) دعوى بعناوين: (تغيري وصف البضاعة، تهريب 
اإلجراءات  مكتملة  غري  معامالت  تزوير،  عجالت، 

القانونية)“.
املكتشفة شكلت من قبل مقر  أن ”املخالفات  وأضاف 

مخالفة،   (597) االسترياد  بإجازات  والخاصة  الهيأة 
يف  العاملة  الدوائر  مع  املشرتكة  النشاطات  وملحارض 
املنافذ الحدودية (47) تحت مسمى إتالف مواد وإعادة 

اصدار بضائع“.
وتابع ان ”إحصائية إلقاء القبض عىل املطلوبني للقضاء 
األموال  تهريب  محاولة  وإحباط  أمراً،   (69) بلغت 
بلغت (4)، وضبط  مخدرات (27) وإلقاء القبض عىل 

حائزيها، مبعدين (9)“.
واكد أن ”جميع املخالفات تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
وفق  القضائية  الجهات  عىل  وإحالتها  بحقها  الالزمة 

محارض أصولية“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
العراق، فيما اكدت تسجيل 151 
اصابة جديدة وصفر حالة وفاة 

وشفاء 152 حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 

 ،3438 امس:  ليوم  املختربية 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
تم  انه  مبينة   .18642914
جديدة  اصابة   151 تسجيل 
 152 وشفاء  وفاة  حالة  وصفر 

حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 
 ،(98.9%)  2303211 الكيل: 
االصابات  حاالت  عدد  بينما 

عدد  اما   ،2329813 الكيل: 
العالج:  تحت  التي  الحاالت 
الحاالت  ان عدد  1380، يف حني 
 ،11 املركزة:  العناية  يف  الراقدة 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد 
عدد  ان  اىل  الفتة   ،25222
 ،6119 امس:  ليوم  امللقحني 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح 

.10750426

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7737     Mon   13     June     2022العدد:   7737     االثنين   13  حزيران     2022



www.alzawraapaper.com3 تقارير

lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@·«Ü@¸Ï€@’‘znÌ@%@åÏ–€a@aâÁ@Êc@á◊c

بريوت/ متابعة الزوراء:
أكدت طهـران ”وقوف إيران بكل مـا أوتيت من قوة 
إىل جانب لبنان حكومة وشـعبا، واضعـة إمكاناتها 
العلميـة والتقنية والعمرانية املتطـورة يف خدمة أي 

مرشوع حيوي بربوع هذا البلد الشقيق“.
وخالل حفل بمناسـبة مرور 40 عاما عىل تأسـيس 
مستشـفى ”دار الحكمة“، يف لبنان، أشـار السـفري 
اإليرانـي لـدى بـريوت، محمد جـالل فريوزنيـا، إىل 
”اسـتعداد إيران الدائـم يف التعاون الثنائـي البناء يف 
املجاالت الصحية والعالجية واالستشفائية ويف سائر 
املجـاالت الحيويـة األخرى التـي تهم لبنـان يف هذه 
املرحلـة“، الفتـا إىل أن ”هذا األمر يسـتدعي بطبيعة 
الحـال عمال دؤوبا وجهدا مشـرتكا لبلـوغ األهداف 

املرجوة“.
وأضـاف فريوزنيا: ”الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
وقفت عىل الدوام إىل جانب لبنان الصديق والشـقيق 
يف كافة الظروف داعمة ومؤازرة له، حكومة وشـعبا 
وجيشـا ومقاومة، بكل طاقاتهـا وإمكاناتها، ألنها 
لطاملا اعتربت أن الدول والشعوب التي تنتمي لنسيج 
هـذه املنطقـة يجب أن تكـون عىل قلـب رجل واحد 
لتكون قادرة عىل حماية أمنها وأمانها واسـتقرارها 
يف وجه العدو املشرتك الذي يرتبص بها ويحاول النيل 

من ترابها، تمهيدا لفرض إرادته عليها“.
املوقـت يف  الكيـان الصهيونـي  وأردف: ”ومـا زرع 
قلـب هذه املنطقـة من قبـل االسـتكبار العاملي، إال 
دليـل قاطع عىل هـذه النوايا املبيتـة يف تفتيت األمة 
ورشذمتها من خالل قلب حقائق التاريخ والجغرافيا 
وتحريف املسـلمات وجعل العدو صديقـا والصديق 
عدوا“، متابعـا: ”من هنا نرى هـذا الرتويج ملؤامرة 
التطبيـع التي لن تعـود عىل السـائرين يف ركابها إال 
بالـذل والهوان، فشـذاذ اآلفاق الذين اسـتجلبوا من 
كل أصقـاع الدنيا ليشـكلوا كيانا غاصبـا مصطنعا 

ال يمكنهـم أن يكونوا مالذا يركن إليـه، ألنهم أعلنوا 
مرشوعهم منذ اللحظة األوىل، وهو أن كيانهم املحتل 
يمتـد من النيـل إىل الفـرات، لكن حـركات املقاومة 
األبيـة يف لبنان وفلسـطني ويف قلب كل إنسـان حر، 
أثبتت بطالن هذا املرشوع وصمدت وقاومت وضحت 
وقدمـت الغـايل والنفيـس للـذود عـن رشف األمـة 
وكرامتها فحققت انتصـارات مؤزرة، وما زالت عىل 
عهدها حتى تحقيق النـرص النهائي وتحرير األرض 

واملقدسات“.
وأكمـل السـفري اإليرانـي: ”الجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانيـة تفخر وتعتز أنها تقف دائما وأبدا إىل جانب 
خيارات الشعوب الحرة، ومن هنا، هي تدعم الشعب 
الفلسـطيني البطـل للتمسـك بوحدتـه ومقاومتـه 
وسيف قدسـه للميض قدًما عىل درب التحرير، وهي 
تدعـم لبنـان الشـقيق يف كل امليادين..وكمـا وقفت 
إىل جانبـه يف السـنوات املاضيـة يف تنفيـذ الكثري من 
املشـاريع العمرانية الحيوية الهامة خاصة يف مجال 
محـو آثار عدوان تموز وكل مـا أنجزه من أمور عىل 
هـذا الصعيـد، هـي مسـتعدة يف مؤازرتـه إىل أقىص 
الحـدود، خاصة يف هـذه املرحلة الحساسـة بكل ما 

تحمله من صعوبات وتحديات“.
وختم محمد جالل فريوزنيا قائال: ”ال بد من اإلشارة 
إىل حـق لبنان املـرشوع والعادل يف اسـتثمار ثرواته 
النفطية والغازية يف مياهه، والجمهورية اإلسـالمية 
اإليرانية مسـتعدة للتعاون مع لبنـان يف هذا املجال، 
الـذي يشـكل بارقـة أمـل لخروجـه مـن املصاعب 

االقتصادية التي يعانيها حاليا“.
وتأتـي هـذه الترصيحـات وسـط توتـر بـني لبنان 
وإرسائيـل، جراء اإلجـراءات اإلرسائيليـة األخرية يف 
ملف الغاز البحري، حيث استقطبت إرسائيل سفينة 
الستخراج الغاز من حقل كاريش يف املنطقة املتنازع 

عليها بني الجانبني.

بغداد/ الزوراء:
أعـرب رئيـس اتحـاد الصحفيـني 
يف الجمهوريـة العربية السـورية، 
موىس عبد النور، عن شكره لنقيب 
الصحفيـني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العرب، مؤيـد الالمي، 
عىل تهنئتـه بفـوز االول بعضوية 
اتحـاد صحفيـي اسـيا واملحيـط 
الهادي، فيمـا اكد ان هـذا النجاح 

والفوز لم يتحقق لـوال دعم اتحاد 
الصحفيني العرب.

وقال عبد النور يف برقية وجهها اىل 
الالمي تلقتها ”الزوراء“: ان ”اتحاد 
الصحفيـني يف الجمهورية العربية 
السورية يتقدم بجزيل الشكر عىل 
تهنئتكـم لفوزنا بعضويـة املكتب 
التنفيـذي التحـاد صحفيي اسـيا 

واملحيط الهادي“.

واضـاف: ”ولـم يكن هـذا النجاح 
والفـوز ليتحقـق لوال دعـم اتحاد 
الصحفيني العرب من خالل التنسيق 

والتحضري لهذه االنتخابات“.
التحـاد  نشـكر  إذ  ”اننـا  وتابـع: 
الدعـم  هـذا  العـرب  الصحفيـني 
والتنسـيق، نتمنـى اسـتمرار ذلك 
ملـا فيـه مصلحـة العمـل العربـي 

املشرتك“.
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كييف/ أ. ف. ب:

امـس  طاحنـة،  معـارك  دارت 

األحد، يف رشق أوكرانيا خصوصاً 

سيفريودونيتسـك  مدينتـي  يف 

تحـدث  حيـث  وليسيتشانسـك 

زيلينسـكي  فولوديمري  الرئيـس 

عن ”قتـال شـوارع“، بينما وعد 

االتحاد األوروبي بـرد قريب عىل 

رسـمياً  الرتشـح  كييـف  طلـب 

لالنضمام إىل التكتل.

وأعلنت هيئـة األركان األوكرانية 

صبـاح امـس األحـد أن القـوات 

الروسـية شـنت هجمـات عـىل 

سيفريودونيتسـك ”مـن دون أن 

تحقـق نجاحـاً“، مشـرية إىل أن 

الجنود األوكرانيـني صدوا جيش 

موسـكو بالقرب مـن فروبيفكا 

وميكواليفكا وفاسيفكا. 

عـىل  السـيطرة  وسـتفتح 

ملوسـكو  سيفريودونيتسـك 

الطريـق ملدينـة كـربى أخرى هي 

كراماتورسـك يف حـوض دونباس 

املنطقـة التـي يشـكل الناطقون 

بالروسـية غالبية سـكانها وتريد 

روسـيا السـيطرة عليها بالكامل. 

موالـون  انفصاليـون  ويسـيطر 

لروسيا عىل أجزاء من هذه املنطقة 

الغنية باملناجم منذ 2014.

يتحصـن  سيفريودونيتسـك،  يف 

املدافعـون عن املدينـة يف مصنع 

”أزوت“ للمـواد الكيميائية. وأكد 

حاكم منطقة لوغانسـك سريغي 

إن ”املعـارك تتواصل“،  غايـداي 

موضًحا أن ”محيط مصنع أزوت 

يقصف بقوة لساعات باستخدام 

أسلحة من العيار الثقيل“.

شـوارع  ”قتـال  عـن  وتحـدث 

عـن  وكذلـك  ناريـة“  بأسـلحة 

تدمـري املدفعيـة الروسـية ملبان 

الروسـية  القـوات  تسـتخدمها 

كمالجئ ”الطابق تلو اآلخر“.

وقالت قيادة العمليات األوكرانية 

ملنطقـة الجنـوب إنه ”مـن أجل 

تثبيط عزيمة قواتنا يقصف العدو 

املعركة  مواقعنا ويحاول كسـب 

بنـريان املدفعيـة“. وأضافـت أن 

القوات الجويـة األوكرانية دمرت 

مسـتودعات ذخـرية ومعدات يف 

ثالث غارات جوية خالل الساعات 

الــ24 األخرية، من دون أن تحدد 

مواقعها.

من جهته، رصح ليونيد باشـنيك 

لوغانسـك  منطقـة  مسـؤول 

االنفصالية أن ”سيفريودونيتسك 

لـم تتحـرر بنسـبة مئـة باملئـة 

األحـوال  كل  ”يف  أنـه  مؤكـداً   ،”

سيفريودونيتسـك...  سـتكون 

ليسيتشانسك لنا“.

يف ليسيتشانسك، يواجه السكان 

أحـد خياريـن الفـرار وخسـارة 

تحـت  البقـاء  أو  منازلهـم، 

القصف.

وقال يفني جرييـادا (39 عاماً) إن 

الحصـول عىل مياه نظيفـة ال يتم 

إال عـرب مركـز للتوزيـع يف املدينة، 

موضحاً أنه ”علينا الذهاب إىل هناك 

تحت القصف وإطالق النار“.

وتجري معارك عنيفة منذ أيام يف 

منطقة ميكواليف املجاورة ملدينة 

الساحلية (جنوب). لكن  أوديسا 

التقـدم الرويس أوقف يف ضواحي 

املدينة.

العمليـات  قيـادة  وأوضحـت 

األوكرانيـة أن القـوات الروسـية 

أطلقـت صواريـخ عـىل ضواحي 

”نـريان  وهـي  املدينـة،  هـذه 

مسـتمرة هدفها الضغط نفسياً 

عىل السكان املدنيني“.

وقال إيغور كاربوتوف (31 عاماً) 

إنـه األسـبوع املايض ”سـقطت 

ثـالث قذائـف عىل مبان سـكنية 

واهتزت شقتي“.

من جهـة أخـرى، قـال عضو يف 

دونيتسـك  يف  العسـكرية  اإلدارة 

إن ”جميـع البلدات الرئيسـية يف 

األرايض الحـرة“ يف هـذه املنطقة 

”محرومـة مـن الكهربـاء“ منذ 

سـاعة مبكرة من مساء السبت. 

كراماتورسـك  منهـا  وذكـر 

وسالفيانسـك وكونستانتينوفكا 

ودروزكيفكا وباخموت.

وقـال غايـداي عـرب التلفزيـون 

إن الوضـع ”صعب“ يف بوباسـنا 

وبالقـرب  وسيفريودونتسـك 

مـن نهر سيفريودونيتسـك الذي 

انخفـض مسـتوىل امليـاه فيه إىل 

درجة أنه يخىش محاوالت روسية 

جديدة لعبوره إلنشاء رأس جرس 

جديد بالقرب من بيلوغوريفكا.

وأضاف أنه ”يف توشـكيفكا يدور 

قتال عنيف جداً“.

وبالتزامن مـع املعارك يف الرشق، 

مـا زال الجيش الـرويس يقصف 

ضواحي مدينة خاركيف (شمال 

يف  مدينـة  أكـرب  ثانـي  غـرب) 

أوكرانيـا. وقـال حاكـم املنطقة 

فولوديمـري تـروش إن املنطقـة 

بغـرب  بشـورتكيف  املحيطـة 

أوكرانيا تعرضت للقصف مسـاء 

السبت.

رئيسـة  وعـدت  جهتهـا  مـن 

املفوضية األوروبية أورسوال فون 

ديـر اليني خـالل زيـارة مفاجئة 

لكييـف السـبت بـرد ”األسـبوع 

املقبـل“ بشـأن ترشـح أوكرانيا 

لالنضمام إىل االتحاد األوروبي.

بعـد  اليـني  ديـر  فـون  وقالـت 

محادثات مـع الرئيس األوكراني 

”مناقشـات اليـوم سـتتيح لنـا 

االنتهاء من تقييمنا بحلول نهاية 

األسبوع املقبل“.

بـ“التـزام  أوكرانيـا  وتطالـب 

قانونـي“ ملموس من األوروبيني 

مـن أجـل منحهـا رسيعـاً وضع 

الدولة املرشحة رسميا لالنضمام 

إىل االتحـاد، غري أن الـدول الـ27 

منقسمة حيال هذه املسألة.

أوكرانيـا  حصلـت  إذا  وحتـى 

عـىل ”وضـع املرشـح“، سـتبدأ 

عمليـة مفاوضـات وإصالحـات 

محتملـة قـد تسـتغرق سـنوات 

إن لـم يكـن عقـوًدا قبـل ضمها 

إىل االتحـاد األوروبـي. ونّبه كثري 

مـن دول االتحـاد كييـف إىل أّنـه 

لن يكـون هناك مسـار ”رسيع“ 

النضمامها.

لكـّن فون دير اليـني قالت ”نريد 

دعم أوكرانيا يف مسارها األوروبي. 

نريد النظر نحو املستقبل“.

سيشـكل  ألوكرانيـا،  وبالنسـبة 

الدولـة  وضـع  عـىل  الحصـول 

لالنضمـام  رسـميا  املرشـحة 

انطـالق“  ”نقطـة  االتحـاد  إىل 

لعمليـة طويلـة مـن املفاوضات 

واإلصالحات، كما قال زيلينسكي 

يف تسـجيل فيديو مساء السبت، 

مؤكدا ”سـنعمل بجدية أكرب عىل 

املسـتويات كافـة  إنـه أمر مهم 

جدا بالنسبة إلينا“.
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جمهورية العراق                                                                                                                    العدد:  ١٥/ح/٢٠٢٢  

وزارة العدل                                                                                                                                              التاريخ: ٢٠٢٢/٤/٢٦ 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ املناذرة 
اعالن

تبيـُع مديريـة تنفيـذ املنـاذرة العقـار املرقـم ٩/١ م٢ بحـر النجـف الواقـع يف الحـرية السـهام العائـد للمديـن (حمـزة عبـد اليمـه 
حمـزة)  املحجـوز لقـاء طلـب الدائـن طـارق محمـد بديـوي  البالـغ (٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائـة وخمسـة وثالثـون مليـون دينـار 
فعـىل الراغـب بالـرشاء مراجعـة هـذه املديريـة خـالل مـدة ثالثني يومـا تبدأ مـن اليـوم التـايل للنـرش مسـتصحبا معـه التأمينات 
القانونيـة عـرشة مـن املائـة مـن القيمـة املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقيـة وان رسـم التسـجيل والدالليـة عـىل املشـرتي.
املنفذ العدل 
كرار عماد كايت

املواصفات:
١- موقعه ورقمه : ٩/١ م٢ بحر النجف 

٢- جنسـه ونوعه : زراعية  
٣- حدوده واوصافه : الحرية 

٤- مشتمالته : ارض زراعية مع (٥) قاعات دواجن وقاعات (جملون) و(٢) مولدات مع منظومة مياه متكاملة. 
٥- مساحته: ٣٣٣٨ دونم و١٦ اولك و٧٤ م

٦- درجة العمران:  /
٧- الشاغل : حمزة عبد اليمه حمزة   

٨-القيمة املقدرة:  ٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠ اربعمائة وخمسـة وتسـعون مليون دينار. 

إعالن
اىل الرشيك (زيد كاظم عبد الله) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيام رشيكك (جاسـم عبـد الرضا 
جفـات) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمة (٣/٥٣٤٤٥) املقاطعة 
(٤/ حـي النداء) حـدود بلديـة النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

إعالن
اىل الرشيك (صادق عفات شنان) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيـام رشيـكك (فاطمـة حسـان 
مـوىس) بالبنـاء عـىل حصته املشـاعة 
 (٣/١٠٢٥٩٩) املرقمـة  القطعـة  يف 
املقاطعة (٤/ حي النـداء) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان
فقدت اإلجـازة املرقمة 
مـن  والصـادرة   ٦٣٧
بلديـة النجـف، بإسـم 
(سحر محمود كاظم).

فعىل مـن يعثـر عليها 
جهـة  اىل  تسـليمها 

اإلصدار.
اعالن

اىل املتهم الرشطي (محمود محمد عفو) ملا كنت متهم وفق 
احـكام املادة (٥) مـن ق.ع.د رقم ١٤ لسـنة ٢٠٠٨ املعدل 
وبما ان محل سـكناك مجهول اقتىض تبليغك بواسطة هذا 
االعـالن ان تحـرض امام املحكمـة خالل مـدة ثالثون يوما 
اعتبـاراً من تاريخ هذا االعالن يف محـل اقامتك وتجيب عن 
التهمـة املوجهة ضدك وعنـد عدم حضورك سـوف تجري 
محاكمتـك غيابيا وتحجـز اموالك املنقولـة والغري منقولة 
ويحكم بإسقاطك من الحقوق املدنية ويطلب من املوظفني 
العموميـني إلقـاء القبض عليك أينما وجدت وتسـليمك اىل 
اقرب سـلطة وإلزام األهليني الذيـن يعلمون بمحل اقامتك 
اخبار السـلطات عنك وفقا للمـادة (٦٩) من قانون اصول 
املحاكمـات الجزائيـة لقوى االمـن الداخيل رقم ١٧ لسـنة 

.٢٠٠٨
                         

                                                  اللواء الدكتور الحقوقي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل – املنطقة الثالثة

إعالن
كاظـم  (فـؤاد  الرشيـك  إىل 
سلطان) اقتىض حضورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف 
لغرض إصدار اجـازة البناء 
للرشيك (ايناس عبد الوهاب 
املرقمـة  للقطعـة  جـرب) 
٨٨٥٥١/٣٠ يف النجـف حي 

امليالد  مقاطعة ٤ .

بغداد/الزوراء:
كشـف عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، جواد 
البوالني، عن رفع السـن يف قانـون خدمة العلم 

الخدمة اإللزامية.
وقـال البوالنـي يف ترصيح صحفـي ان :»اللجنة 
تسـري وفق مسـارين اثنـني األول إقـرار قانون 
الخدمـة االلزامية خدمة العلم وهـذا احد أبواب 
اتاحـة الفرض لالعمار من ١٩ اىل ٣٥ و ٤٠ عاما 
وفقا لسـياقات وذلك إلحتواء وانخراط اكرب عدد 

من ابناء العراق بهذه الخدمة».
وأضاف كمـا «أتيحت الفرصـة ألبنائنا التحويل 

من الخدمة املؤقتة اىل الدائمة وفقا لرغبتهم».
وتابـع البوالني «نعتقـد ان العـراق اآلن بحاجة 
اىل تنويع املوارد البرشية للمؤسسـة العسـكرية 
االمنيـة  بالقضايـا  مختصـة  لجنـة  وتشـكيل 

واملالية».
وشـدد عـىل «ضـخ دمـاء جديـدة للمؤسسـة 
العسـكرية وهذا يحتـاج اىل تكاتف املؤسسـات 
بهـذا  للنهـوض  دوليـني  وخـرباء  الحكوميـة 

الواقع».
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، 

اللواء يحيى رسـول، كشف الخميس املايض عن 
تفاصيل جديدة تخص الخدمة اإللزامية.

وأوضح رسول ان «راتب املجند سيكون من ٧٠٠ 
ألف دينار اىل ٧٥٠ الفاً ويبدأ سن التجنيد من ١٩ 

عاما اىل ٣٥ عاماً». 
مبينا ان «مدة التحنيد تختلف عن شهادة املجند 
ولكن ليس بالطريقة السـابقة وربما تكون اقل 

لحملة الشهادات».
ولفـت اىل ان «أعـىل مـدة خدمـة تصل اىل سـنة 
وسيكون ملن شارك يف الخدمة االولوية يف التعيني 
واملوظـف ولدينا تعامـل آخر باملوضـوع وربما 

يخدم ألشهر قليلة».
وأكـد رسـول «لدينا معسـكرات جيـدة وكافية 
ونعمـل عـىل بنـاء أخـرى ومتكاملـة وقدمـت 
نماذج ودراسـات بشأنها اىل القائد العام للقوات 

املسلحة».
وكشـف عـن مفاجـأة «خطـرية» عـن اعمـار 
املؤسسة العسكرية التي وصلت اىل «الشيخوخة 
وثلثـني منها جرحى وكهـول ونعمل بثلث فقط 
ونحتـاج اىل فتح باب التطـوع بـ ١٠ اآلف درجة 

وظيفية واملشكلة يف التخصيصات املالية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد الوصول مرحلة تهيئة 
خدمات البنى التحتيَّة ملدينتي الطارق وعيل 
الـوردي يف أطراف العاصمة املقرر أن تضّما 

٢٠٠ ألف وحدة سكنيَّة.
وقالـت مديـرة قسـم التخطيـط العمراني 
فاطمة الحسناوي يف بيان تلقته «الزوراء»: 
إن ”العمـل الخدمـي يف العاصمـة يتطلـب 
تحقيق التوازن بني محافظة بغداد واألمانة 
بغية إيجـاد الحلول للمعوقات واملشـكالت 

خصوصاً يف ما يتعلق بالكثافة السكانية“.
وأضافت الحسـناوي أن ”التعداد السـكاني 
للمناطق التي تحـت إدارة أمانة بغداد يبلغ 
أكثـر من سـتة ماليني نسـمة، فيمـا تبلغ 
الكثافة السكانية ملناطق األطراف التي تدير 
مشـاريعها محافظة بغداد أكثـر من ثالثة 

ماليني نسمة“.
وأوضحـت أن ”أبـرز الحلـول التـي اتخذت 
لسـحب الزخـم السـكاني داخـل العاصمة 

إىل مناطـق األطـراف، اسـتحداث مدينتـني 
يف  الـوردي  عـيل  مدينـة  األوىل  عرصيتـني 
منطقة النهـروان والثانية مدينة الطارق يف 
أبو غريـب بواقع أكثر مـن ٢٠٠ ألف وحدة 

سكنية“.
وتابعـت أنَّ ”املدينتـني متكاملتان، إذ توجد 
فيهمـا مـدارس وجامعات ومستشـفيات، 
فضـًال عـن انهمـا سـتكونان مـن املـدن 
العرصية الذكية، وسـيتم اعتماد بناء أجزاء 
منهـا بالطريقة العمودية السـتيعاب أعداد 
أكرب من املواطنني، السيما أنهما بمساحات 
كبرية، إذ تبلغ مسـاحة مدينـة عيل الوردي 
٢٢ ألف دونم“، مبينة ان ”املحافظة وصلت 
إىل مرحلـة تهيئة البنـى التحتية للمدينتني، 
منوهـة بأنَّ هنـاك تجـارب أثبتـت نجاحاً 

واضحاً منها مرشوع بسماية السكني».

كركوك/الزوراء:
أعلنت مديرية الدفـاع املدني، امس األحد، 
إخمـاد ٣ حرائـق يف محافظـات كركـوك 
وكربـالء وصالح الديـن، أحدهـا طال ١٥ 

دونماً من مزارع الحنطة.
وقالـت املديرية يف بيـان ورد «الزوراء» إن 
مفارزها «يف مركز التون كوبري بمحافظة 
كركوك أخمدت حادث حريق اندلع بأرض 
زراعية محصـودة من محصـول الحنطة 
بمسـاحة ( ١٥ ) دونمـاً وسـيطرت عـىل 
النريان املندلعة بهمة عالية وبوقت قيايس 
بعد تطويق النـريان ومحارصتها من عدة 

محاور والحد من توسعها وانتشارها».
وأضافت أن «الفـرق انقذت ٣٠ دونماً من 

محصـول الحنطـة مـن الحقـول املجاور 
وبدون اي ارضار برشية».

أن  إىل  املديريـة  أشـارت  ثـاٍن،  بيـان  ويف 
مفارزها «يف الهنديـة بكربالء أنقذت فتاة 
كادت أن تصلهـا النـريان وأخمدت حادث 
حريـق اندلـع بـدار سـكن يف منطقة نهر 
السـالم بقضـاء الهنديـة بسـبب تمـاس 
كهربائـي داخـيل وسـيطرت عـىل النريان 
املندلعة بكل مهنيـة وبوقت قيايس قصري 
بعد إخـراج الفتاة مـن داخل الـدار وتحد 
من توسـعها وانتشارها وبدون اي ارضار 

برشية».
مركـز  «يف  مفارزهـا  أن  وتابعـت 
طوزخورماتـو بمحافظـة صـالح الديـن 

أخمـدت حادث حريق اندلع بدار سـكن يف 
حي الجمهورية بقضاء الطوز وسـيطرت 
عىل النريان املندلعة بسبب تماس كهربائي 

داخـيل بـكل مهنية وبوقـت قيايس قصري 
بأقـل  وانتشـارها  توسـعها  مـن  وتحـد 

الخسائر املادية وبدون اي ارضار برشية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة العمـل، امس االحـد، عن تمديد 
للجـان  املحالـني  للعمـال  الـدوري  الفحـص 

الطبية.
وقالـت املدير العـام لدائرة التقاعـد والضمان 

االجتماعي خلود حـريان فنجان يف بيان تلقته 
الفحـص  سـتجعل  «الـوزارة  ان  «الـزوراء» 
الـدوري للعاملـني املحالني اىل اللجـان الطبية 
كل سنة بدال من ستة اشهر سواء أكان العجز 
مـريض أو إصابـة عمـل»، مبينة انه «سـيتم 

االعتمـاد عىل التقرير الطبي االويل فيما يخص 
الفحـص الـدوري وعـدم ارسـال التقريـر إىل 
اللجـان الطبية االسـتئنافية (اال يف حالة طلب 
العامـل ذلك) برشط أن تكون النسـبة يف حالة 
ارتفاعهـا مـن ١٥٪ فاكثر عن النسـبة املحال 

بها إىل التقاعد».
واكـدت أن «هذا االجراء سـيخترص عدد مرات 
املراجعـة التـي يراجع فيها املحـال اىل اللجان 
الطبيـة مرة واحدة سـنوياً بدال مـن املراجعة 

لثمانية مرات».

ذي قار/الزوراء:
أقـام املئـات من موظفـي بلدية 
النارصية، امس االحد، اعتصاماً 
مفتوحـاً امـام مديريـة البلدية 

وسط املحافظة.
اكثر من ٥٠٠ موظف بصفة أجري 

يومي يف بلديـة النارصية نظموا 
مفتوحـا  وارضابـا  اعتصامـا 
عـن العمـل احتجاجا عـىل عدم 

شمولهم بقانون األمن الغذائي.
واكـدوا انهم سيسـتخدمون كل 
الطرق املسـموحة لهـم من اجل 

الحصـول عـىل حقوقهـم، التي 
غبنـت يف القانون األخري، خاصة 
مدتـه  تجـاوزت  بعضهـم  ان 
يف االجـر اليومـي اكثـر مـن ١٠ 

سنوات.
السـبت،  امـس  اول  وانطلقـت 

ألصحـاب  جديـدة  تظاهـرات 
بقطـع  قامـت  حيـث  العقـود، 
الطريق الدويل يف محافظة البرصة 
نتيجة عـدم تثبيتهـم عىل املالك 
الدائم رغم اسـتيفائهم للرشوط 
الالزمة كافة للتثبيت وتهميشهم 

بقانون األمن الغذائي.
ويف ٨ حزيـران الجـاري صـوت 
مجلـس النـواب العراقـي، عـىل 
قانـون الدعـم الطـارئ لألمـن 
الغذائـي باملجمل، ليدخل عطلته 

الترشيعية.

بغداد/الزوراء:
االتحاديَّـة،  النزاهـة  هيئـة  كشـفت 
امس األحد، عن صـدور أحكاٍم غيابيٍَّة 
بالسـجن بحـقِّ مسـؤولني يف جمعيَّة 
الهـالل األحمـر سـابقاً، ُمبيِّنـًة قيـام 
املُدانني بإحـداث الرضر عمـداً بأموال 

الدولة واالستيالء عليه.
وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة يف بيان 
ورد «الـزوراء» إىل أنَّ «محكمة جنايات 

األنبـار – الهيئـة األوىل أصـدرت حكماً 
غيابيـاً بالسـجن ملُـدَّة سـبع سـنواٍت 
لـكلٍّ من األمـني العام لجمعيـة الهالل 
األحمر سابقاً ونائبه ومسؤول مكاتب 
ومتابعة الوسط والجنوب يف الجمعيَّة، 
عن قضيَّة تسـلُّمهم مواد إغاثٍة غذائّية 
وإدخالهـا إىل املخازن دون تأليف لجان 
ٍة لفحصهـا وتقييمها وإثباتها  ُمختصَّ

يف السجالت؛ لغرض السيطرة عليها».

وأضافت الدائرة، أنَّ «املحكمة أصدرت 
حكمـاً غيابياً آخر بسـجن نائب األمني 
العـام لجمعيَّـة الهالل األحمر سـابقاً 
ة عـرش سـنواٍت؛ لقيامه مـع عدٍد  ملُـدَّ
فـني يف الجمعيَّـة  مـن املُتَّهمـني املُوظَّ
واملُفرَّقـة قضاياهم بـرشاء منظومات 
إنرتنيت سعة ٢٠ خطاً ملكاتب الجمعيَّة 
وفروعهـا يف بغـداد بأسـعاٍر أكثـر من 

املُتداول يف السوق».

وأوضحت أنَّ «املُتَّهم قام أيضاً برشاء ١٥ 
منظومًة تمَّ تنصيـب أثنني منها فقط، 
فيما لم يتم تفعيل املنظومات األخرى، 
الفتة إىل أنَّ سعر املنظومة الواحدة بلغ 
(٣٢,٠٠٠) ألـف دوالر للسـنة الواحدة، 
ز (الذي يعمل  ُمشـريًة إىل اسـتالم املُجهِّ
بصفـة موظٍف يف الجمعيَّـة) صكاً من 
 (٢٣٢,٧٥٠,٠٠٠) بمبلـغ  الجمعيَّـة 
مليـون دينار عراقـي؛ بالرغم من عدم 

قيامه بتفعيل املنظومات».
ولفتـت الدائـرة إىل أنَّ «املحكمـة، بعد 
يف  لـة  املُتحصَّ األدلـة  عـىل  اطالعهـا 
املمثـل  بأقـوال  واملُتمثلـة  القضيَّتـني 
القانونيِّ للجمعيَّة وكتاب ديوان الرقابة 
املاليَّة وأقوال الشـهود، وجدتها كافية 
ومقنعـة لإلدانـة، مشـريًة إىل صـدور 
أحـكام اإلدانـة وفـق أحـكام املادَّتني 

(٣٤٠ و٣١٦) من قانون العقوبات».
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بغداد/الزوراء:
اصـدرت وزارة الرتبيـة توضيحاً يخـص البطاقـات االمتحانية الخاصـة باالمتحانات 
الوزارية.وقالت الرتبية يف بيان إنه «تم تسليم البطاقات االمتحانية الخاصة باالمتحانات 
الوزارية اىل جميع الطلبة»، موضحة أن «موضوع التسجيل «البايومرتي» قد اكمل منذ 
شهر (ايار) املايض من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات عن طريق فرق جوالة 
تابعة لها يف املدارس».وشـددت الوزارة انه «ال يوجد إجبار للطلبة يف موضوع التحديث 
البايومـرتي»، داعية «التبليغ عن اسـماء املـدارس التي لم تسـلم البطاقات االمتحانية 

للطلبة بسبب هذا املوضوع ليتسنى اتخاذ االجراءات الرسيعة بحقها».

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة الطب العديل، امس االحد، أنها 
اسـتقبلت ٦١٨ جثة جنائية خالل الشهر 

املايض.
وقـال مدير عام دائـرة الطـب العديل زيد 
عـيل عباس يف بيان ورد لــ «الزوراء»، إن 
«دائرة الطـب العديل اسـتقبلت مايقارب 
(٦١٨) جثة بينهم ١٦ قضية تعود للعرب 
واالجانب خالل شهر أيار املايض والواردة 
من الجهات التحقيقيـة ومراكز الرشطة 
 وبقضايـا جنائية متعـددة توزعت بواقع

 ( ٦٨٪) من الذكور و( ٣٢٪ ) اناث «.
واضـاف ان «مجمل هـذه القضايا كانت 

نتيجـة عـن تسـجيل (٣٦) حالـة وفـاة 
متأثرة بإطالقات ناريـة و (١٦) جثة اثر 
حوادث الصعق الكهربائي والسقوط فيما 
سـجلت حوادث الحروق (٣٨) جثة فضال 
عن ترشيح ( ٧٤ ) جثة من لحوادث املرور 
كما تم تسـجيل حاالت امـراض وحوادث 

متفرقة اخرى».
واشـار عباس اىل ان «دائـرة الطب العديل 
تقـوم بالترشيح الجنائي للجثة من خالل 
الفحص الدقيق وتحـت طاقم متخصص 
من األطباء العدليني لتحديد سبب وطريقة 
الوفـاة وتقييـم أي مـرض أو إصابـة قد 

تكون حدثت للجثة».

ذي قار/الزوراء:
أعلنـت محافظـة ذي قار، امـس االحد، 
شـمول عقـود ٢١٥ بقـرار توزيع قطع 

االرايض.
وقـال اعـالم املحافـظ يف بيـان تلقتـه 
«الـزوراء» إنـه ”تـم  اسـتحصال قـرار 
يف   “  ٣١٥” عقـود  بشـمول  اسـتثناء 
بتوزيـع  كافـة،  وللـوزارات  املحافظـة 

قطـع االرايض وسـيعمم ذلـك عـىل كل 
املحافظات”.

وأوضح أن ”قرار االسـتثناء جـاء جواباً 
لكتـاب محافظة ذي قـار والذي تضمن 
طلب املحافظ من االمانة العامة استثناء 
عقـود ٣١٥ وشـمولهم بعـد ورود كتاب 
وزارة االسـكان مؤخراً والذي قىض بعدم 

شمولهم“. 

كربالء/الزوراء:
أعلنـت إدارة محافظة كربالء، امس األحـد، تأمني طريق الحج الربي، لتفويج الحجاج إىل 
منفذ عرعر الحدودي، فيما كشفت قيادتا عمليات املحافظ ورشطتها، تفاصيل اإلجراءات 
املسـتمرة.وقال محافظ كربالء املقدسة نصيف الخطابي، يف ترصيح صحفي إن «القوات 
األمنية أّمنت بشكل كامل طريق تفويج الحجاج اىل منفذ عرعر الحدودي الذين سيصلون 
مـن كافـة املحافظـات العراقية».وأكـد الخطابي اسـتمرار «التنسـيق والتعـاون العايل 
والدعم من القائد العام للقوات املسـلحة ووزارة الدفاع والداخلية وهيئة الحشـد الشعبي 
والقطعات املنترشة عىل طول الطريق».من جانبه، قال قائد عمليات كربالء الفريق الركن 
عـيل الهاشـمي، يف ترصيج صحفي، إن «الخطة التي وضعت هـذا العام لتفويج الحجاج 
تختلف عن السنوات السابقة».وأوضح الهاشمي، أن «الطريق سيكون مفتوحاً ٢٤ ساعة 
مـن كربالء اىل عرعر، وتم تأمينـه من جميع النواحي بكامـريات حرارية وابراج وطريان 
مسري وطريان الجيش، وال توجد قطوعات»، مشرياً إىل «مشاركة جميع القطعات يف هذه 
الخطة».بـدوره، يقول قائد رشطة كربالء اللواء أحمـد الزويني إن «قيادة الرشطة تقوم 
باالشـرتاك بتفويج الحجاج بكل مواردها من افواج الطوارى وكافة االقسـام من الحدود 
االدارية واىل منفذ عرعر».وأضاف أن «كل محور له فوج خاص الستقبال الحجاج، وكذلك 
تـم تخصيص قوة اىل مدن الزائرين ملبيت الحجاج»، مشـرياً إىل «نرش أكثر من ١٣ زورقاً، 

والرشطة االتحادية يف املسطحات املائية».

@¿@Új‹�‹€@äbjug@áuÏÌ@¸@ZÚÓi6€a
6flÏÌbj€a@sÌázn€a@ ÏöÏfl

@600@Âfl@ãr◊c@b‰‹j‘néa@ZÔ€á»€a@k�€a
Ôöbæa@ãËì€a@fi˝Ç@ÚÓˆb‰u@Úru

@315@äaã”@ÜÏ‘«@fiÏ9@äã‘m@äb”@à
Ôöaä˛a@…�”@…ÌåÏni

5€a@w®a@’Ìã†@µfldn€@ı˝iã◊@¿@paÜaá»néa

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة الجمـارك العامـة، امـس األحـد، ضبط ٧ 
شـاحنات مخالفة لضوابط االسـترياد يف جمارك املنطقة 

الشمالية.
وذكر إعالم الهيئة العامة للجمارك يف بيان تلقته «الزوراء» 
أنَّ «قسـم التحري و مكافحـة التهريب يف مديرية جمرك 
لـة أجهزة  املنطقـة الشـمالية ضبـط ٧ شـاحنات محمَّ
كهربائيـة، أربعة معامـل إلنتاج القري والسـمنت، مولدة 
كهربـاء، مالبـس، قرطاسـية، ومـواد غذائيـة متنوعة؛ 

ملخالفتها الرشوط و الضوابط االستريادية».
ت من خالل التعاون مع رشطة  وأكد أنَّ «عملية الضبط تمَّ
الجمـارك»، مشـرياً اىل أنه «تـمَّ اتخاذ جميـع اإلجراءات 

القانونية الالزمة».
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بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة العراقية ان املبالغ املخصصة لها ضمن 
قانـون الدعـم الطارئ لألمـن الغذائي ال يتناسـب وخطط 
الـوزارة كونه يقـل بما نسـبته ٥٠٪ من أصـل املبلغ الذي 

حددته الوزارة والذي أدرج ضمن فقرات القانون.
وأوضـح املتحـدث باسـم وزارة الزراعة، حميـد النايف، يف 
ترصيـح صحفي: ان «الوزارة بصدد طـرح مطالبها خالل 
االجتماعـات الدوريـة ملجلـس الـوزراء إزاء تخصيصاتها 
املالية التي تضمن لها تنفيذ خطة عمل متكاملة كونها تقل 
كثـريا عمـا كان مخطط له، إذ ان املبالـغ املفرتض رصدها 
لوزارتنـا بحدود تريليـون ٩٠٠ مليار دينـار، مضافا إليها 
٤٠٠ مليـار دينار قيمة او كلفة منظومات ري حديثة، لكن 
مـا وصلنا من معلومـات بأن حصة الـوزارة ضمن قانون 
األمن الغذائي الذي تم التصويت عليه األسبوع املايض تبلغ 
٩٠٠ مليار دينار فقط وهذا املبلغ ال يفي بمتطلبات القطاع 

الزراعي».
وأضاف النايف أن «الوزارة ستواصل اتصاالتها مع الجهات 
املعنيـة للحصـول عىل مبالـغ اضافية لكثري مـن املفاصل 
املهمـة بالـوزارة والتـي نعتقد انهـا مفيدة جـدا للنهوض 
بالواقع الزراعي بينها البذور واالعالف واللقاحات البيطرية، 
واالسمدة منظومات الري بالرش وغريها وجميعها تحتاج 
اىل مبالـغ معينة لتنفيذها، فعىل سـبيل املثـال فإن الوزارة 
اسـتعانت بطائرتـني مـن وزارة الدفـاع ملكافحـة حرشة 
الدوبـاس التي ترضب النخيل، وتبلغ كلفـة الوقود اليومي 
للطائرتني (١١) مليون دينار، وقد اكملت الطائرتني مهمتها 

التي بدأت منذ شـهر يف محافظتي بابل وكربالء وسـتبارش 
بذات املهمة يف محافظات النجف وواسط ومحافظة دياىل، 
فضال عـن املحافظات الغربية، بمعنى ادق ان أي محافظة 
تسـجل وجود حاالت اصابة بحـرشة الدوباس فإن الوزارة 
توعز للجهات املعنية بمكافحتها بواسطة املبيدات الخاصة 
عرب الطائرتني املشار إليهما وتختلف مدة املكافحة بحسب 

امتدادات املساحة الزراعية للنخيل».
وأضـاف أن «مـن ابواب االنفـاق االخرى التـي تختص بها 
الوزارة منظومات الري الحديثة بسبب قلة االطالقات املائية 
وشح املياه»، واسـتدرك «نأمل أن تجد محاوالت التفاوض 
االقتصادي التي طرحها النائب االول لرئيس الربملان حاكم 
الزاميل تطبيقا الستحصال املستحقات املائية لدرء الجفاف 
وتحقيق االمـن الغذائي للبالد من خالل دعـم الزراعة بكل 

اشكالها».

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابـل الدينـار 
العراقي، امس االحد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، 
ويف اقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزية يف بغداد، سـجلتا صباح امس ١٤٨٣٥٠ ديناراً عراقياً 
مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسـعار نفسها التي سجلت 
السبت.وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء استقرت يف محال 

الصريفـة باألسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 
١٤٨٧٥٠ دينـاراً عراقياً لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ ديناراً عراقياً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أمـا يف اربيـل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار 
الدوالر اسـتقرارا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٣٠٠ دينار 
لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل 

١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
الحنطـة  التوسـيقي ملحصـول  املوسـم  خالـف 

توقعات وزارة التجارة باإلنتاج.
وقـال مديـر الشـــركة العامة لتجـارة الحبوب 
التابعـة للـوزارة، محمــد حنـــون، يف ترصيح 
مـــن  املســـوقة  :“الكميـــات  ان  صحفـي 
الفالحـني واملزارعــني وصلت منذ بدء موســـم 
تســـويق الحنطـة يف التاسـع مــن نيســـان 
املايض حتــى اآلن إلــى مليون و700 ألف طن.

وأضــاف أن ”التســويق ال يــزال مســتمرا يف 
أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى، حيث 
ترتاوح الكميات املتســلمة يوميا بني 5 ـ 7 آالف 
طن يف كل محافظـة“. متوقعا أن ”يصل إنتــاج 
القمح يف عمـوم البالد خالل املوســـم الحايل إىل 

مليون و900 ألف طن“.
كانـــت  األرقـــام  ”هـــذه  أن  حنـون  وبـنّي 
بعيــدة عــن توقعات الوزارة بســبب تخفيض 
املســـاحات املزروعة نتيجة شـــح املياه، لكن 
تم اسـتنفار كل الطاقــات إلنجــاح املوســـم 
التســـويقي، وكان هنــاك تعـاون الفت مــن 
قبل الفالحني واملزارعني من أجل تســـليم كل ما 

لديهم من كميات الحنطة ملراكز التسويق“.
وأوضـح حنون أن ”الـوزارة مسـتعدة بعد إقرار 
قانون األمــن الغذائــي للتعاقد مع مناشـــئ 

رصينة الســـترياد الحنطـة لألشـــهر األربعة 
املقبلة من العام الحايل“.

الحالـــي  ”األســـبوع  أن  إلـــى  ولفـــت 
سيشــهد التعاقــد مــع أســرتاليا وأمريــكا 
الســترياد كميــات تصل إىل مليــون و500 ألف 
طن من أجـل الوصول إلــى توفـري ثالثة ماليني 
و500 ألـف طن مـن القمح، تكفـــي لتوزيع 8 

وجبـات ضمـــن البطاقـــة التموينيـة، بينما 
ســيجري توزيع حصة األشــهر املتبقية مــن 

العام من الخزين االسرتاتيجي“.
مـن جهتهـا، أعلنت لجنـة االقتصـاد والصناعة 
والتجـارة النيابيـــة وجـــود آليـــة جديــدة 
البطاقـــة  مفـردات  وزيـــادة  لتحســـني 
التموينيـة عقـب التصويـــت علـــى قانــون 

الدعــم الطــارئ لألمن الغذائي والتنمية.
وقــال رئيس اللجنة، عيل يوســف املوســوي، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”اللجنـة اســـتضافت 
وزير التجــارة عــالء الجبــوري، وناقشـــت 
معـه تأمــني املـواد الغذائيـة للعوائـل العراقية 
عن طريـق البطاقة التموينية“، مشـــرياً إىل أن 
”الجبـــوري أكــد أن الــوزارة أّمنت بشـــكل 
كامـل مفـردات البطاقـة التموينيـة لألشـــهر 

املقبلة، وهي جاهزة للتسليم“ .
التجهيـز  أن  إىل  أشـــار  ”الوزيـر  أن  وأضـاف 
الســـنوي للبطاقة التموينية هو لسـتة أشـهر 
فـــي العـام الواحــد“، مؤكداً عىل ”تحســـني 
املفـردات خالل املرحلـة املقبلة بما يتناسـب مع 

ذائقة املواطن والعائلة العراقية“ .
ولفــت املوســـوي إىل ”وجـــود آليــة جديدة 
لتوزيــع مفـــردات البطاقـــة التموينية بعد 
التصويــت علـــى قانــون الدعــم الطــارئ 
لألمـــن الغذائـي تتمثـل بزيـادة عدد أشـــهر 
التوزيـع يف العـام الواحـد أو زيـادة املفـردات أو 

كمياتها خالل املرحلة املقبلة“.
وأوضح أن ”اللجنة ســتجري زيــارات ميدانية 
إىل املخازن الخاصة بوزارة التجارة لالطالع علــى 
كيفيــة نقــل وتخزين تلــك املفردات واملناشئ 

ومدى جودتها“ .

 بغداد/ الزوراء:
أكـدت األمانة العامة ملجلـس الوزراء، 
امـس األحـد، تواصـل العمـل إلنهـاء 
التعارضـات عـىل خط سـري مرشوع 
القطار املعلق يف بغداد تمهيداً إلدراجه 
يف املوازنـة والبدء بعمليـة التنفيذ عرب 
رشكتني فرنسـية وكورية، فيما بينت 
األسـباب التي عرقلت اتمـام املرشوع 

منذ العام 2014.
وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة 
يف  مجيـد،  حيـدر  الـوزراء،  ملجلـس 
ترصيح صحفي: إنَّ ”مرشوع القطار 
املعلق كان عىل عاتـق محافظة بغداد 
منذ سـنة 2014، ولكن بسـبب بعض 
التداخالت واملشـاكل اإلداريـة والفنية 
والقانونيـة لم ينجز املـرشوع“، الفتاً 
اىل أنـه ”قبـل ثالثة أشـهر تـمَّ تفعيل 
املوضوع واألمانـة العامة اخذت األمر 

بصورة جدية“.
وأوضـح أن ”وزارة النقل وامانة بغداد 
هي الجهتني املسـؤولتني عن املرشوع 
وقبل أسبوعني كان اجتماع مع رشكة 
السـتوم الفرنسـية ورشكـة هونداي 

بوصفهما املنفذتني“.
وفيما يتعلـق بخطوات إدراج املرشوع 
بتنفيـذه،  الـرشوع  قبـل  املوازنـة  يف 

أكـد مجيـد ان ”األمـني العـام حميـد 
ووزارة  بغـداد  امانـة  وجـه  الغـزي 
النقل بتشـكيل فريق مشـرتك ملتابعة 
التعارضـات داخـل خط سـري القطار 

املعلق وتم منح الجهـات املعنية مهلة 
10 أيام لرفـع تقرير نهائي وتوصيات 
للمصادقـة عليـه لتتم بعدهـا مرحلة 
اعداد التصاميم ومرحلة االدراج ضمن 

املوازنة االستثمارية“.
وتابـع ان ”وزارة التخطيط تعمل عىل 
املوضـوع وهو جـاد جـدا والحكومة 
العراقية تسعى   للمبارش بهذا املرشوع 
ألنه من املشـاريع االسـرتاتيجية التي 

تهدف اىل فكِّ االختناقات املرورية“.
ويف وقـت سـابق، أوىص األمـني العام 
ملجلس الـوزراء حميد الغـزي، ووزير 
النقـل نارص الشـبيل، بإيجـاد صيغة 
يف  املعلـق  القطـار  مـرشوع  إلدراج 

املوازنة املالية االتحادية.
وذكـرت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان ”األمني 
العام ملجلس الوزراء ووزير النقل بحثا 
مع وفـد رشكتي السـتوم الفرنسـية 
اسـتكمال  الكوريـة،  وهيونـداي 
اإلجـراءات املتعلقـة بتنفيـذ مرشوع 

قطار بغداد املعلق“.
وأشـار األمـني العام ملجلـس الوزراء، 
”العاصمـة  أن  إىل  للبيـان،  وفقـا 
إىل خطـط طموحـة  بحاجـة  بغـداد 
تسـتوعب الكثافة السـكانية، وتدعم 
التوجه الحكومي يف معالجة مشـكلة 
االختناقات املرورية، عن طريق تفعيل 
العرصيـة  الجماعـي  النقـل  وسـائل 
وإدخـال منظومـات نقـل متطـورة، 

منها قطار بغـداد املعلق الذي يعد من 
املرشوعات الخدمية والحيوية املهمة؛ 

لالرتقاء بقطاع النقل“.
مـن جانبـه، ثمن وزيـر النقـل ”دور 
الـوزراء، يف  العامـة ملجلـس  األمانـة 
تنسيق الجهود مع الجهات القطاعية 
ذات العالقـة؛ إلزالة التعارضات الفنية 
املحـددة  املسـارات  ضمـن  الواقعـة 

للقطار“.
ولفت البيـان إىل أن ”املجتمعني أوصوا 
القانونيـة؛ إلعـادة  الصيغـة  بوضـع 
إدراج مـرشوع القطار املعلق يف قانون 
املوازنة، فضالً عن إعداد دراسة دقيقة 
يحدد خاللهـا مجمل املعوقات تقابلها 
املعالجات املقرتحة، استناداً إىل التقرير 
الفني الذي ستقدمه الجهة القطاعية 

املستفيدة ممثلة بوزارة النقل“.
وأكد البيان أن ”املدير التنفيذي لرشكة 
السـتوم اسـتعرض املراحـل التي مر 
بهـا املـرشوع منـذ العـام 2017، إىل 
جانـب التصاميـم والدراسـات التـي 
أنجزتها الرشكة يف وقت سابق“، مبدياً 
”اسـتعداد رشكته والرشكـة الكورية 
للرشوع بعملية التنفيذ بعد اسـتكمال 
اإلجـراءات القانونية واملاليـة والفنية 

واإلدارية الالزمة“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقـة األمريكية، امس األحد، ان صادرات العراق 
النفطيـة انخفضـت خالل االسـبوع املـايض لتصـل اىل معـدل ١٩٦ الف 
برميل يوميا.وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه «الزوراء»: ان «متوسـط 
االسـتريادات االمريكية من النفط الخام خالل االسبوع املايض من ثماني 
دول بلغـت ٥٫٤٩٧ ماليـني برميل يوميا منخفضة بمقـدار ٦٤ الف برميل 

باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ ٥٫٥٦١ ماليني برميل يوميا».
واضافـت ان «الصـادرات العـراق النفطية ألمريكا بلغـت معدل ١٩٦ ألف 
برميـل يوميا األسـبوع املـايض، منخفضة بمقـدار ١٣٠ الـف برميل عن 
األسـبوع الذي سـبقه والبالغ متوسـط ٣٢٦ الف برميل يوميا».واشارت 
اىل ان «اكثـر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت من 
كندا و بمعدل بلغ ٣٫٦٠٣ ماليني برميل يوميا، تلتها املكسـيك بمعدل ٧١١ 
الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من السعودية معدل ٣٤٩ الف 
برميـل يوميـا، ومن ثم االكـوادور بمعدل ٢٥٩ الف برميـل يوميا».ووفقا 
لـإلدارة فإن «كمية االسـتريادات األمريكية من النفـط الخام من نيجرييا 
بلغت معدل ١٩٤ ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل ١٤٣ الف برميل 
يوميا، وبلغت متوسـط االسـتريادات مـن الربازيل معـدل ٤٢ الف برميل 

يوميا، فيما لم يتم استرياد اي كمية من ترينداد توباغو ومن روسيا».

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا.. 
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫١٤٠٫٠٩٩٫١٣١) سـهما، بينما بلغت قيمة 
االسـهم (١٫٠٦٨٫٦١٩٫٩٢٠) دينـارا. واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف 
جلسة امس عىل (٥٩٩٫١٤) نقطة مرتفعا عن اغالقه يف الجلسة السابقة 

البالغ (٥٨٧٫١٠) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٣) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عـدد الـرشكات املوقوفة بقـرار من هيئـة االوراق املاليـة لعدم 
التزامها بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة 
من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (٦٤) مليون سهم بقيمة بلغت 
(٨٣) مليون دينار من خالل تنفيذ (٢٦) صفقة عىل اسهم رشكتني.بينما 
بلـغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق (١٧) 
مليون سهم بقيمة بلغت (٢٦) مليون دينار من خالل تنفيذ (١٩) صفقة 
عىل اسهم خمس رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم 
انظمـة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركـزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى 
إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مساهمة 
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعـات الحـواالت الخارجية من الـدوالر عىل حسـاب املبيعات 
النقدية، بنسـبة أكثـر من ٩١٪ يف مـزاد البنك املركزي مـع افتتاحه امس 
األحد.وذكـر مصدر أن «البنك املركزي باع امس خـالل مزاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي ٢٣٤ مليونا و٨٠١ الف و٢٧٤ دوالرا أمريكيا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان نسـبة ٩١٫١٢٪ من هـذه املبيعات ذهبت لتعزيـز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث بلغـت ٢١٤ مليونا و٨٥١ ألفا 
و٢٤٧ دوالرا، فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية التي بلغت ١٩ 
مليونـا و٩٥٠ ألـف دوالر.وأشـار املصـدر إىل ان ٣٠ مرصفا قامـت بتلبية 
طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، و١٣ مرصفا لتلبيـة الطلبات النقدية، 

إضافة اىل ١٣٧ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت غرفة تجارة بغداد، امس االحد، انها خففت اآلثار السـلبية الرتفاع 
أسـعار الغذاء عامليا، بعد فتح االسـترياد وتصفري الكمارك والرضائب عىل 
املـواد الغذائية.وقـال رئيس الغرفة، فراس الحمدانـي، يف حديث صحفي: 
ان «قرار رفع الكمارك والرضائب عن املواد الغذائية املستوردة كان عامال 
ايجابيا ساهم يف تخفيف اآلثار السلبية عىل ارتفاع أسعار الغذاء عامليا». 

وتابع أن «رفع الحظر املنع عن اسـترياد املواد الغذائية كاللحوم والدجاج 
وغريهـا كانت محددات وامـور تقّيد االقتصـاد والعمل التجـاري»، الفتا 
اىل ان «فتح االسـترياد سـيؤدي إىل تطور العمل التجاري ويصبح السـوق 
تنافسيا، وبالتايل سيكون هناك استقرار باألسعار ويلبي حاجة املواطنني 
وبالشـكل الذي ال يرفع األسعار بشـكل كبري وبالتايل ستكون ازمة الغذاء 
آثارهـا ضعيفة عـىل العراق». وأعلـن مجلس الوزراء عن قرار ٧٢ لسـنة 
٢٠٢٢ واملتضمن تصفري الرسـوم الجمركية للمواد الغذائية واالستهالكية 
االساسية ومواد البناء، وذلك لدعم رشيحة املواطنني وقوت الشعب والتي 
تمـس حياتهم اليومية ملواجهـة تحديات غالء األسعار.ويسـتورد العراق 
الكثري من املـواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسـد الحاجة 

املحلية، يف حني تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق االكتفاء منها.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 
األحد.وقـال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي ٣٨٦ الف دينار، وسعر الرشاء ٣٨٢ 

الفاً، وهي نفس اسعار البيع ليوم امس السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٤٦ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٢ ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٣٨٥ الف دينار و ٣٩٥ ألفاً، يف حني 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٥ الفاً و ٣٥٥ الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
احتـل العراق املرتبـة الـ١٢ من بني دول العالم األرخص يف أسـعار الوقود 
«البنزين» حسب موقع global petrol prices.وقال املوقع يف تقرير لشهر 
حزيـران لعـام ٢٠٢٢ واطلعت عليه «الزوراء»: ان ترتيـب العراق جاء من 
بني ١٧٠ دولة مدرجة بالجدول، حيث بلغ سـعر البنزين فيها ٥١٤ سـنتا 
للرت الواحد يف حني جاء باملرتبة الخامسـة عربياً بعد كل من ليبيا وسوريا 
والجزائر والكويت.واشـار التقريـر اىل ان «فنزويال جـاءت باملرتبة االوىل 
عامليا بأرخص دول العالم للبنزين وبسـعر بلغ ٢٢ سنتا للرت الواحد تليها 
ليبيا وسـعر ٣١ سـنتا ومن ثم جاءت ثالثا ايران بسعر ٥٣ سنتا».وبني ان 
«أغىل دول العالم ألسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ وبسعر بلغ 
٢٫٩٦٢ دوالر للرت الواحد تسـبقها النرويج بسـعر ٢٫٨٥٨ دوالر وتسبقها 
الدنمـارك بسـعر ٢٫٧٢٦ دوالر».وأوضـح التقريـر أن «السـعر املتوسـط 
للبنزين عامليا لشهر آب بلغ إىل ١٫٤٣ دوالر للرت»، مبينا ان «اسعار البنزين 
يف الـدول الغنيـة مرتفعة باملقارنة مـع الدول الفقرية، أمـا الدول املنتجة 
والصادرة للبرتول فتكون األسـعار أقل منها بكثري».ولفت التقرير اىل ان» 
فـارق أسـعار البنزين يف الدول املختلفة تعـود إىل الدعم الحكومي للبنزين 
وحجـم الرضائب، فتشـرتي الدول يف العالـم كافة النفط بذات األسـعار، 
ولكنهـا فيما بعد تفرض رضائـب مختلفة مما يؤدي إىل اختالف أسـعار 

التجزئة للبنزين».

@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@…uaãm
Ôöbæa@ Ïjé˛a@fi˝Ç@bÿÌãfl˛

@÷aã»€a@÷Ïé@paãí˚fl@ b–mäa
ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€

@Âfl@ãr◊c@›vèm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@234

@ÚÓj‹è€a@äbq�a@b‰––Ç@ZÜaáÃi@Òäb§
bÓæb«@ıaâÃ€a@äb»éc@ b–mä¸

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@ã‘nèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa

@òÇä˛a@fiÎá€a@Úflá‘fl@¿@÷aã»€a
%b»€a@ÙÏnèfl@Û‹«@ÂÌç‰j€a@äb»édi

 بغداد/ الزوراء:
أكد عضو يف اللجنة املالية النيابية انه «ال مناص من إقرار موازنة مالية للعام 
الحايل ٢٠٢٢».وقال ناظم الشـبيل يف ترصيح صحفي: «سـنخاطب الحكومة 

عىل ارسال موازنة ٢٠٢٢ رغم انها تمثل رؤية الحكمة الجديدة».
وعزا «سـبب تأخر إرسـال املوازنـة اىل الربملان هو تشـكيل الحكومة»، مؤكدا 
ان «املوازنـة مطلـب للجميع حتى الربملان وان كان متوقـع تأخرها».يذكر ان 
مجلـس النـواب ضوت يف جلسـته االربعاء املـايض عىل مقرتح قانـون الدعم 
الطـارئ لألمن الغذائـي والتنمية.ويهدف القانون اىل «تحقيـق االمن الغذائي 
وتخفيف حد الفقر وتحقيق االسـتقرار املايل يف ظل التطورات العاملية الطارئة 
واالسـتمرار بتقديم الخدمات للمواطنني واالرتقاء باملستوى املعييش لهم بعد 
انتهـاء نفـاذ قانون املوازنة وخلق فـرص العمل وتعظيم اسـتفادة العراقيني 
مـن موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واسـتئناف العمل باملرشوعات املتوقفة 

واملتلكئة بسبب عدم التمويل والسري باملرشوعات الجديدة ذات األهمية.

@äaã”g@Âfl@ôb‰fl@¸@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
Ô€b®a@‚b»‹€@Ú„åaÏfl

@Âfl˛a@ÊÏ„b”@Â‡ö@b‰€@ÚóóÉæa@Õ€bjæa@ZÚ«aäç€a
b‰��ÇÎ@kéb‰nm@¸@ÔˆaâÃ€a

·Ó‹”�aÎ@ÜaáÃi@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@ä¸Îá€a
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@a7r◊@ãqdm@ÊbèÓfl@¡–„@Z—‹Ç
“aá:a@·ubËæa@Êaá‘–i

بغداد/ حسني عمار
كشـف مدرب فريق نفط ميسان بكرة القدم، أحمد خلف، عن أسباب تذبذب نتائج 
الفريـق يف املدة السـابقة من منافسـات الـدوري العراقي املمتاز. وقـال خلف إن « 
سـبب تذبذب نتائج الفريق يعود بالدرجة األسـاس  اىل عدم التوفيق، عىل الرغم من 
األداء الجيد الذي يظهر عليه الفريق يف كل مبارياته ولكن النتائج ال تلبي الطموح».

واضاف خلف أن» فريقه يفتقد اىل الالعب املهاجم الهداف الذي يرتجم جهود زمالئه 
اىل اهداف «، مشـرياً اىل أن» جميع مباريات الـدوري صعبة، وهذا حال كل الفرق يف 

املسابقة، إذ تمرُّ بالوضع نفسه «.

ãºcÎ@ã–ñc

ÚÓ◊6€a@bÓ€b�„di@Íãÿè»fl@¿@Ú�ÓjÌäán€a@ÈmaáyÎ@∂Îc@üÏ≤@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

@kÉn‰fl@pbjÌäám@á‘–nÌ@‚b»€a@ÚÓjæaäbj€a@µflc
ÚÓ€Îá€a@bÓ„bæc@Ú€Ï�i@¿@Ú◊äbìæa@›j”@ÚÌbflã€a

µj«˝€a@Û‹«@ãqc@7Áb‡ßa@kÃíÎ@=æÎ˛a@…fl@>‡Ëfl@oËn„a@ZlÏ◊Ïé

بغداد/ الزوراء
بعَث رئيـُس االتحاد الدويلّ لكرِة 
القـدم، جياني إنفانتينو، برقيَة 
َتعزية إىل وزيِر الَشباب والرياضة 
رئيـس االتحـاد العراقـّي لكرِة 
القدم، عدنـان درجـال، لرحيِل 
الالعـب الـدويلّ السـابق حيـدر 
عبد الرزاق، أبدى فيها ُمواساته 

لحادِث رحيله.
وقـاَل يف رسـالته ”أوُد أن أعـرب 
عـن أخلَـص الَتعـاِزي يف وفـاِة 
الالعب الدويلّ السابق حيدر عبد 
الـرزاق.. َيبـُدو أن الكلماَت غري 
كافيـٍة للتعبرِي عـن الحزِن الذي 
نشـعُر بـه يف هـذه الخسـارة.. 
خالل مسريتِه املهنّية كاَن حيدر 
عبد الـرزاق ُيتـوج بانتظـاٍم يف 
العراق، وكان جـزءاً من الفريِق 
الوطنّي الحائز عىل بطولِة آسيا 
2007، وعـىل ُمسـتوى األنديـِة 
تمتَع بمسـريٍة ناجحٍة يف وطنه، 
السـيما مع نـادي الطلبـة، ويف 
خارِج بلده بشكٍل رئيّيس يف قطر 

وسوريا ولبنان وأوزبكستان.
إنه أسطورٌة لكرِة القدم العراقّية 

 

بإرثه وانجازاته، ويف شخصّيته 
وشـعبيته  وقيادتـه  الـوَدودة 
وصفاته اإلنسـانّية التي سوف 

لن ُتنىس وسنفتقدها حقاً.
بالنيابِة عن املُجتمِع الدويلّ لكرِة 
القـدم، أوُد أن أُعـرب عن أعَمق 
العراقّي  االتحـاِد  تعاطفنا مـع 
حيـدر  وعائلـة  القـدم  لكـرِة 
وأصدقائه ومحبيه، وأن أفكارنا 

معكم دائماً.
نأمـُل أن تكون هـذه الذكرياُت 
إحـالِل  يف  الداِعمـة  وكلماتنـا 
الَسـالم والَعـزاء يف هـذا الوقِت 

الصْعب“.

@ÒbœÏi@Òãÿ€a@Üb•a@ç»�Ì@Ï‰Ón„b–„g
÷aåã€a@áj«@äáÓy@’ibè€a@Ô€Îá€a@k«˝€aبغداد/ الزوراء 

خاَض ُمنتخُب الناشئني الوحدَة التدريبّية 
األوىل صبـاح امس األحـد يف مدينِة أنطاليا 
بعد وُصولـه يف وقٍت ُمتأخٍر مـن ليلِة اول 
أمس إىل مقـرِّ إقامته، بعد ِرحلـٍة ُمضنيٍة 
شهدت انتظاراً ملا َيقرَب من سبع ساعاٍت 
َمدينـِة  إىل  التوجـِه  قبـل  اسـطنبول  يف 

أنطاليا.
وشهدت الوحدُة التدريبّية تدريباٍت خفيفًة 
واسـرتخاًء لرفـِع الجْهـِد واإلرهـاِق جرّاء 
السـفِر عىل أن تكون هناك وحدٌة تدريبّيٌة 

مسائّية تكون تكتيكّيًة أكثر.
والتحـَق بالوفـِد الُثنائي أحمـد عبد الرضا 
املُحـرتف يف نـادي بريشـخوت البلجيكـي 
والالعـب عـيل الـوادي املُحـرتف يف نـادي 

لومبي الدنماركي.
وقاَل املُدرُب املُسـاعد، سعد عبد الحميد إن 
الالعبـني بدأوا باالسـتقراِر يف مقّر اإلقامِة 
وانتظمت التدريباُت، حيث سيطبُق املنهاُج 

وسـتغري  املعسـكِر،  يف  املُقـرر  التدريبـّي 
مواعيد املُباريـات التجريبّية وفق الوصوِل 
املُتأخر للفريق، حيث كان من املقرِر خوض 
املباراِة األوىل امـس لكن الجهاَز الفنّي قرَر 

تغيرَي منهاج املبارياِت التجريبّية.
وبـنّيَ إن َمواِعيـد ُمباريـات بطولـِة غرب 
آسيا أعلنت بشكٍل رسـمّي، وسيتم ترتيُب 
التدريبات واملُباريات التجريبّية وفق جدوِل 
مبارياتنا يف بطولِة غرب آسـيا لالستفادِة 
من األجواِء املُتشـابهة بني مدينـِة انطاليا 
ومدينِة العقبة يف األردن التي سـتقاُم فيها 

بطولُة غرب آسيا.
واختتَم املُدرُب املُسـاعد، سعد عبد الحميد، 
حديثـه بالقول إن املُعسـكر فرصـٌة طيبٌة 
لنكون عىل أتـّم الجاهزّيِة البدنّية والفنّية، 
خصوصاً بعـد التحاِق الالعبـني املُحرتفني 
يف أوروبـا واكتمـال عقِد الفريـق، وبالتايل 
سـيكون الفريـُق يف جاهزّيـٍة تامـٍة قبـل 

التوجِه إىل البطولة.

بغداد /حسني الشمري
تفقد االمني العام للجنة الباراملبية الوطنية 
العراقيـة وكالـة، الدكتـور احمـد العاني، 
تدريبـات منتخب اتحاد الرمايـة الباراملبي 
الـذي يسـتعد للمشـاركة يف بطولـة املانيا 

الدولية التي ستقام الشهر املقبل. 
وقـال االمني العام: انـه بتوجيه من رئيس 
اللجنة الباراملبية الدكتور عقيل حميد زرنا 
وتفقدنـا تدريبـات واسـتعدادات منتخب 
تدريباتـه  الـذي يواصـل  الرمايـة  اتحـاد 
املنتظمـة تحضـريا للمشـاركة يف بطولـة 
املانيـا الدولية وهي من البطوالت املهمة يف 

منهاج اتحاد الرماية للموسم الحايل.
واضـاف العانـي: ان هـدف الزيـارة هـو 
تحفيز الجانب املعنوي لدى الالعبني واملالك 
التدريبي لغرض تقديم املستوى االفضل يف 
االسـتحقاقات الخارجية التـي تنتظرهم، 
اضافة اىل ان الغرض االخر املهم من الزيارة 
وهو الوقوف عىل رحلة االعداد واالستعداد 

ومن ثم مناقشة الصعوبات واملعوقات التي 
تعرتض اتحاد الرمايـة او جهازه الفني او 
الالعبني  لحلحلتها للوصـول اىل الجاهزية 
التامة التي تؤهلهم للدخول يف املنافسـات 
وهم يف اعىل درجات االعداد النفيس والفني 
من اجل حصد اوسمة الفوز التي تليق بهم 

وبرياضة اللجنة الباراملبية .  
وانهى االمـني العام حديثه بالقـول: نقلنا 
إلدارة اتحـاد الرمايـة الباراملبـي ومالكـه 
التدريبي والعبيه تحيـات االخوة يف املكتب 
اللجنـة  التنفيـذي ويف مقدمتهـم رئيـس 
الدكتـور عقيـل حميـد وهـم  الباراملبيـة 
يضعـون كل ثقتهـم بهم كـي يكونوا عند 
حسـن الظـن بهـم بغيـة تحقيـق افضل 
االنجـازات التي تليق بهم كاتحاد وباللجنة 
الباراملبيـة التـي تعد الخيمـة الكبرية التي 
تحتضن كل االتحادات وهي تقف بمسافة 
واحدة عن جميع االتحادات املنضوية تحت 

خيمتها .

طشقند/ ماهر حسان
أكـَد املديـُر الفنـّي للمنتخـِب 
األوملبي، مريوسالف سوكوب، 
أحاطـت  التـي  األجـواء  أن 
بمواجهـِة منتخبنـا األوملبـي 

ونظـريه األوزبكي خرجت عن 
إطاِر كرِة القدم بسبب أحداِث 
وجعلـت   الجمهـور،  شـغِب 
الضغوطـاِت تتضاعـف عـىل 

الالعبني.

وقـاَل سـوكوب مـا حـدَث يف 
املباراة مـن قبل الجمهور غري 
معقوٍل، خصوصـاً بعد أن تم 
رمينا بالحجـارِة وقناني املاء  
وَمـن تواجد يف امللعب وكل َمن 
له  املبـاراة توضحـت  شـاهد 
التـي عانينا  الفـوىض  صورُة 

منها.
مرحلـٍة  إىل  وصلنـا  وأضـاَف 
ال نجـد مكانـاً لعمـل عمليـِة 
بسـبب  الالعبـني  تسـخنِي 
التعمـد يف رضِب الالعبـني من 
قبـل الجماهـري التي حرضت 

اللقاء.
وبنّي سؤايل إىل اإلتحاِد اآلسيوي 
هل هـذا طبيعي ! هـل يمكن 
إقامـُة مبـاراة لكـرِة القدم يف 
ظل هـذه األجـواء؟ ! أين أنتم 
من كِل هذا الشـغب الذي امتَد 

طـول املباراة مـن دون وجوِد 
أي رادع !.

وأوضـَح لـكل َمن يسـأل عن 
البطاقات الحمراء أعتقد أنني 
لست بحكٍم ! هناك VAR وهو 
َمـن ُيحدد ذلـك، لذا عـىل َمن 
يتحـدث عن ذلـك أن يفهَم أن 
ذلك جـزء من اللعبِة وال يمكن 

أن تتم مجاملتنا يف ذلك.
واختتـَم املدير الفنـّي ملنتخبنا 
حديثـه  سـوكوب،  األوملبـي، 
قائالً هـذه اللعبُة األخرية التي 
أقـوُد فيهـا املنتخـَب األوملبّي 
بعـد انتهاء عقدي، وليس لدّي 
أي تعليٍق عـىل املباراة بصورٍة 
عامٍة، كوننا فعلنا كل ما علينا 
يف اللقاِء، وأبارك تأهَل املنتخب 
األوزبكي إىل دور نصف نهائي 

كأس آسيا تحت 23 عاماً.
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بغداد/ متابعة الزوراء

تأهل فريق نادي الكهرباء لدور نصف 

نهائـي كأس العـراق بعـد فـوزه عىل 

أمانة بغـداد امس االحد بفارق ركالت 

الرتجيح 2-4 بعد انتهاء الوقت األصيل 

بالتعادل السـلبي 0-0، يف املباراة التي 

ضيفها ملعب التاجي.

وتقـام اليوم اإلثنني ثـالث مباريات يف 

الدور ربـع النهائي مـن بطولة كأس 

العـراق، أبرزهـا قمة الـزوراء والقوة 

الجويـة، عـىل ملعـب الشـعب الدويل 

بالعاصمة بغداد.

ويسـتضيف الكرخ منافسـه أربيل يف 

ملعـب الراحل أحمـد رايض، يف مباراة 

يطمـح فيها أبنـاء املـدرب أحمد عبد 

الجبـار بخطـف بطاقة التأهـل، بعد 

الصحوة املتأخرة عـىل صعيد الدوري 

املمتـاز، والنجاح باالرتقـاء إىل املراكز 

اآلمنة.

فيما يتطلع السـوري نـزار محروس، 

املديـر الفنـي ألربيـل، ألن يحقق أول 

ألقابـه مع القلعة الصفراء، وتعويض 

النتائج املتواضعة يف مسابقة الدوري 

املمتاز.

ويف مبـاراة أخـرى، يلتقـي زاخو مع 

ضيفه مصايف الجنوب يف ملعب دهوك  

يف مباراة تبـدو مالمحها تميل لصالح 

أهل الدار.

فالفـارق الكبـري يف اإلمكانيات يرجح 

كفـة تالميذ املـدرب فـراس الخطيب 

لتحقيـق االنتصـار بسـهولة والعبور 

للمربع الذهبي.

فيمـا يبحث مصايف الجنوب أحد أندية 

الدرجـة األوىل، والقـادم مـن مدينـة 

مسـتضيفه  مباغتـة  عـن  البـرصة، 

بالوصـول إىل نصـف النهائي يف إنجاز 

غري مسبوق، رغم صعوبة املواجهة.

وتختتـم املباريات، بلقاء الكالسـيكو 

الـذي سـيجمع الـزوراء مـع القـوة 

الجويـة، يف مبـاراة مـن املتوقـع أن 

تحظـى بحضـور جماهـريي كبري يف 

ملعب الشعب الدويل.

ويحـاول الـزوراء تحت قيـادة مدربه 

أيوب أوديشو، تحقيق الفوز واالقرتاب 

مـن نيـل اللقـب، والوصـول ملنصات 

التتويج بعد إهـدار فرصة حصد لقب 

الدوري املمتاز لحساب الرشطة.

ويمتلـك الـزوراء أدوات أكثر جاهزية 

من منافسه يف ظل عودة أغلب العبيه 

بعد فرتة مـن االبتعاد بداعي اإلصابة، 

املوريتاني  التحـاق محرتفـه  وكذلـك 

بالتدريبات بعد مشاركته مع منتخب 

بالده يف االستحقاقات األفريقية.

ويغيب عن التشـكيلة البيضاء الشاب 

أحمـد حسـن مكنـزي لتواجـده مع 

املنتخب األوملبي يف أوزبكستان.

وباملقابـل، يرفع القوة الجوية شـعار 

الفوز يف مواجهة اليوم رغم اإلصابات 

العديدة التي أثرت عىل الفريق ومدربه 

قحطـان جثري، الـذي يحـاول تجهيز 

بعـض الالعبـني الشـباب وتعويـض 

غياب املصابني إىل جانب ابتعاد املدافع 

ميلـري لتواجـده مـع منتخـب بنما يف 

تصفيات كأس الكونكاكاف.

من جانبه، أجرى االتحاد العراقي لكرة 

القدم، صبـاح امس األحـد، االجتماع 

الفني ملباراة الزوراء والقوة الجوية.

وقـال أحمـد املوسـوي، عضـو اتحاد 

الكـرة خـالل االجتمـاع: ”نطمـُح أن 

تظهـر املبـاراُة بأفضـل صـورة مـن 

جميع الجوانب، لتعكس الوجَه املُرشق 

لكرتنا“.

وأضاف: ”بتعاون الجميع نقطف ثمار 

النجاح بقيادة املباراة إىل بر األمان“.

وأتـم: ”عوّدتنـا جماهرينـا دائماً عىل 

أن يكونوا باملوعد واملساهمة بإضافة 

وتشـجيع  املدرجـات  يف  الجماليـة 

الالعبني بطريقٍة تحفزهم لألفضل“.

وتم االتفاُق يف االجتماع عىل أن يرتدي 

القـوة الجوّيـة اللـون األزرق الكامل 

وحارس املرمى األسـود الكامل، بينما 

يرتـدي فريق الـزوراء األبيض الكامل 

وحارس املرمى األخرض الفاتح.
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العـدد الثمانون من صحيفة الريـايض التي تصدر 
عـن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى النور 
امس االحـد، وتضمن العديد مـن املقاالت واالخبار 
واملواضيـع الخاصـة برياضـة كـرة القـدم وبقية 
األلعاب األخرى التي زينت بأقالم صحفية مرموقة، 
خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة 

النجاح يف قادم األيام.
**************

مقـدم برنامـج (كووول) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (الغدير) الفضائيـة، الزميل حيدر الرماحي، 
احتفـل بعيد ميـالده مؤخـرا، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديـد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية
تنظم اللجنة األوملبية الوطنية العراقية دورة تطويرية إدارية لالتحادات الرياضية 
الوطنية، تحتضنها مدينة أربيل يف كردستان العراق خالل املدة من السادس عرش 

حتى الثامن عرش من شهر حزيران الجاري.
ان قاعة  الحميد:  العراقية هيثم عبد  الوطنية  العام للجنة األوملبية  وقال األمني 
االجتماعات بفندق كانيون يف شارع كوالن بمحافظة اربيل ستحتضن الفعاليات 
الخاصة بالدورة إبتداًء من الساعة العارشة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية 

ظهراً، عىل ان يحارض فيها نخبة من ذوي االختصاص االداري.

بغداد/ الزوراء
أسـنَد االتحاد العربّي لكـرِة القدم 
للحكمني  مهمًة تحكيميًة جديـدًة 
حسن محمد وهاوكار ساالر لقيادِة 
ُمباريـاِت بطولة كأس العرب لكرِة 
الصاالت التي سـتنطلُق يف اململكة 
العربّية السعودّية يف مدينة  الدمام  
للفرتة مـن 20 ولغاية 28 حزيران 

الحايل.
وقـاَل رئيـس لجنة كـرِة الصاالت 
والشـاطئّية، عـيل عبـد الحسـني 

إن االتحـاد العربي أرسـَل إشـعاراَ 
رسـمياَ بتكليِف الحكمني  حسـن 
محمد وهاوكار سـاالر  للمشاركِة 
يف قيادِة مباريات كاس العرب لكرة 

الصاالت. 
بقـدراِت  عاليـٌة  ثقتنـا  وأضـاَف 
حكامنا يف النجـاح، وإثبات كفاءِة 
وتميـز الحـكام العراقيـني يف هذه 
املحافـل املهمـِة ملـا يمتلكونه من 
براعـٍة يف قيـادِة املُباريـات إىل بـر 

األمان.
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إعـالم  ذكـرت وسـائل 
رياضية برتغالية عدة أن 
مهاجم بنفيـكا ومنتخب 
القـدم  لكـرة  األوروغـواي 
دارويـن نونيس يف طريقه إىل 
التعاقد مـع ليفربول وصيف 
بطـل الـدوري اإلنكليـزي يف 
صفقة قـد تصـل قيمتها إىل 

100 مليون يورو.
وأوضحـت صحيفتـا ”ريكـورد“ و“أ بـوال“ أن الناديني توصـال إىل اتفاق 
يف لشـبونة حيـث أكد فريق املـدرب األملاني يورغن كلوب اسـتعداده لدفع 
75 مليـون يـورو تضـاف إليهـا 25 مليون اعتمـاًدا عىل بعـض األهداف 

الرياضية.
مـن جهتها، تطرقـت منافسـتهما صحيفـة ”أو جوغـو“ والتلفزيون 
الحكومـي ”آر تي بي“ إىل صفقة بقيمة 80 مليون يورو مع 20 مليون 

يورو مكافآت.
وكان نونيس الذي سـيحتفل بعيد ميالده الـ23 يف 24 حزيران/يونيو 
الحايل، انضـم إىل صفوف بنفيكا يف صيف عام 2020 قادماً من أملرييا 
اإلسـباني الذي كان وقتها يلعب يف الدرجـة الثانية، مقابل 24 مليون 

يورو يف أغىل صفقة يف تاريخ قطب مدينة لشبونة

روجيـه  السـويرسي  أقـّر 
فيـدرر يف مقابلـة مـع قناة 
”أس ار اف“ املحليـة أنـه ال 
االنتظار  يزال يتعـنّي عليـه 
قليـًال للعودة إىل مالعب كرة 
املرضب، حّتى لو أنه يراهن 
عىل املشاركة يف كأس اليفر 
املقبل  أيلول/سبتمرب  نهاية 
بعد غيـاب ألكثر مـن عام.
ويلعـب أيقونة كرة املرضب 
الفائز بــ 20 لقبـاً كبرياً يف 
األربعة  مسريته مع أطفاله 
”مـن وقت إىل آخـر“، ولكن 
”األمـور تتقدم ببـطء“ بعد 
جراحية  لعمليـة  خضوعـة 
ثالثـة يف ركبتـه اليمنـى يف 
غضون عام ونصـف العام.
عمليـة  ”أجريـت  قـال: 
جراحية يف نهاية شهر آب/
أغسـطس، ويف ذلـك الوقت 
كنـا نعـرف ذلـك بالفعـل. 
يسألني الناس دائماً: +إذن، 
كيف تبـدو؟ +. ويف كل مرة 
يجـب أن أجيـب بـأن األمر 

أطـول  وقتـاً  سيسـتغرق 
عن  متحدثـاً  قليالً“.وتابـع 
تطور حالته البدنية: ”يجب 
أن أتحىل بالصرب، وأن أحقق 
تقدمـاً مسـتمراً“، عىل أمل 
”الكثـري  الحصـول عـىل  يف 
مـن املعلومـات يف األشـهر 
املقبلة“.ورغـم عـدم مثوله 
للشـفاء التام، يأمـل فيدرر 

يف املشـاركة بكأس اليفر يف 
لنـدن املقررة مـن 23 حّتى 
25 أيلول/سـبتمرب املقبـل، 
ومـن ثـم يف دورة بـازل يف 
مسقط رأسـه من 24 حّتى 
30 ترشيـن األّول/أكتوبـر، 
حسـب مـا أعلـن منظمـو 

الدورة يف نيسان/أبريل.
البطـل  يخـض  ولـم 

السـويرسي، املتوج بـ 103 
ألقـاب عىل مـدى 20 عاماً، 
سـوى 6 مباريـات يف عـام 
2020 و13 يف 2021، ما أدى 
اىل تراجـع ترتيبـه للمركـز 
التصنيـف  يف  الخمسـني 
املحرتفني  لالعبـني  العاملـي 
بعدمـا غاب عن املالعب منذ 

بطولة ويمبلدون 2021.

عجـزت إنكلـرتا عن تحقيـق ثأرها من 
إيطاليـا التـي حرمتهـا الصيف املايض 
مـن لقبهـا األول يف كأس أوروبا، وذلك 
بالتعـادل معهـا 0-0 يف ولفرهامبتون 
ضمـن الجولـة الثالثة من منافسـات 
املجموعـة الثالثة للمسـتوى األول من 
دوري األمـم األوروبيـة، فيمـا ال تـزال 
أملانيـا تبحـث أيضـاً عن فوزهـا األول 

بتعادلها مع مضيفتها املجر.
عىل ملعب ”مولينـو“ وأمام ثالثة آالف 
متفرج فقط من األوالد الذين ال تتجاوز 
أعمارهم الـ14 عاماً بسـبب الشغب يف 
نهائي كأس أوروبا عىل ملعب ”ويمبيل“ 
الصيف املايض، فـرط اإلنكليز بفرصة 
الثأر لخسارتهم نهائي البطولة القارية 

أمام ”أتزوري“ بركالت الرتجيح.
وبمواجهـة منتخـب محطـم معنويـاً 
جراء فشـله للمرة الثانيـة يف التأهل اىل 
كأس العالم ما أطلق عملية بناء جديدة 
مع اإلبقاء عـىل خدمات املدرب روبرتو 
مانشيني، عجز املنتخب اإلنكليزي عن 
تحقيق فـوزه األول يف النسـخة الثالثة 

من البطولة القارية الجديدة.
ولـم تكن حال غريمه األملاني أفضل، إذ 
بقي يبحث عن فوزه األول بعدما اكتفى 
بالتعـادل يف املجر يف مبـاراة وجد فيها 
نفسـه متخلفـاً منذ الدقيقـة 6 بهدف 
زولت ناغي بعدما تابع محاولة رأسية 
لزميله روالند سـاالي صدهـا الحارس 
مانويـل نويـل، قبـل أن يـدرك يوناس 
هوفمـان التعادل بعد ثـالث دقائق إثر 
تخطيـه الحـارس بطريقـة رائعة بعد 

تمريرة طويلة من نيكو شـلوتربك قبل 
أن يسدد يف الشباك.

الصـدارة  إيطاليـا وحيـدة يف  وبقيـت 
برصيـد 5 نقـاط مـن فوز عـىل املجر 
وتعادلني مع أملانيا وإنكلرتا، فيما تحتل 
املجـر املركـز الثاني بأربـع نقاط أمام 

أملانيا (3) وإنكلرتا األخرية .(2) 
وتقفـل هذه النافـذة الدوليـة املرهقة 
بجولة رابعة الثالثـاء املقبل حيث تحل 
إيطاليـا ضيفة عىل أملانيـا، فيما تلعب 
إنكلرتا عىل أرضها ضد املجر التي فازت 
عىل رجال املدرب غاريث ساوثغيت 1 - 

صفر يف الجولة األوىل.
وكما جرت العادة يف هذه النافذة الدولية 
التي فرضت عىل املنتخبات خوض أربع 
مباريـات يف فرتة زمنية قصرية، خاض 

املنتخبـان اللقـاء بتشـكيلة مختلفـة 
مقارنـة مـع الجولـة السـابقة وكان 
هاري كاين أبـرز الغائبني عن املنتخب 
املضيف بجلوس مهاجـم توتنهام عىل 

مقاعد البدالء.
وبعد فرصة إيطالية منذ الدقيقة الثانية 
عرب دافيدي فراتيـزي إثر تمريرة بينية 
من لورنتسـو بيليغريني وضعت العب 
وسـط ساسـولو يف مواجهـة الحارس 
آرون رامسدايل لكنه سدد الكرة خارج 
الخشـبات الثـالث، رد اإلنكليز بفرصة 
أخطر لكن العارضة نابت عن الحارس 
لصـد  دونارومـا  جانلويجـي  القائـد 

تسديدة مايسون ماونت (9).
ورغـم األفضليـة امليدانيـة اإلنكليزية، 

كان رجال مانشيني قريبني جداً من 

تسجيل هدف التقدم عرب ساندرو تونايل 
بعـد عرضية مـن ماتيو بيسـينا، لكن 
رامسـدايل تألق وأنقذ املوقف (25)، ثم 
تدخل مجدداً قبيل نهاية الشـوط األول 
لصد تسديدة صاروخية من بيسينا بعد 
تمريـرة مـن بيليغرينـي (44) وأخرى 
”عـىل الطايـر“ مـن مانويـل لوكاتييل 
بعد خطأ دفاعـي فادح (45+1) بعدما 
سـبقهما جانلوكا سـكاماكا بتسديدة 
فـوق العارضة من مسـافة قريبة بعد 
تمريرة أخرى من املتألق بيسينا .(41) 
وبـدأت إنكلرتا الشـوط الثاني بركلتني 
خطريتـني لرحيم سـرتلينغ الذي أطاح 
بـاألوىل فـوق العارضـة وهـو يف مكان 
مثايل للتسجيل (52)، فيما سدد الثانية 

يف دوناروما (55).
وبعـد سلسـلة مـن التبديالت شـملت 
دخول كايـن مـن الجانـب اإلنكليزي، 
الهـدف  مـن  قريبـة  إيطاليـا  كانـت 
بتسـديدة مـن زاويـة ضيقـة للبديـل 
ديغناند ويفلريـد غنونتو لكن محاولة 
الالعـب البالغ من العمر 18 عاماً هزت 

الشباك الجانبية .(70) 
وحـرم مهاجـم برشـلونة اإلسـباني، 
منتخـب  ديبـاي  ممفيـس  الهولنـدي 
بـالده من إحـكام قبضته عـىل صدارة 
املجموعـة الرابعـة بالعالمـة الكاملـة 
بعدما أهدر ركلة جزاء يف الوقت القاتل 
ليخـرج بتعادل عىل أرضـه أمام بولندا 
2-2، فيمـا انتزعـت ويلز تعـادالً قاتالً 
أمام ضيفتها بلجيكا 1-1 ضمن الجولة 

الثالثة من املستوى األول.

ورفعـت هولنـدا رصيدهـا يف الصدارة 
إىل 7 نقـاط متقدمـة بفـارق ثالث عن 
بلجيـكا الثانية بالتسـاوي مـع بولندا 
الثالثة، فيما تتذيل ويلز الرتتيب بنقطة 

يتيمة.
وهو التعثـر االّول للمنتخـب الهولندي 
بعـد فوزيـن توالياً عـىل بلجيـكا 4-1 
وويلـز 1-2، فيمـا عوّض ”الشـياطني 
الحمر“ خسارتهم أمام الجار الهولندي 
بفوز كاسح بولندا 1-6، علماً أن رفاق 
املهاجم روبـرت ليفاندوفسـكي كانوا 

فازوا افتتاحاً عىل ويلز 2-1.
يف املبـاراة األوىل، قلبـت هولندا تأخرها 
بهدفني إىل تعادل 2-2، فيما أهدر ديباي 
ركلـة جزاء سـددها يف القائم األيمن يف 
الدقيقة األوىل من الوقت املحتسـب بدل 

الضائـع كانـت كفيلـة بمنـح النقاط 
الثالث لفريقه.

وهي املواجهة الثالثـة بني املنتخبني يف 
دوري األمم واألوىل التي تنتهي بالتعادل، 
حيث كانت الغلبة يف املرتني السـابقتني 
لهولندا عىل أرضهـا وخارجها يف العام 
أيلـول/  4 يف  -1صفـر  بدايـة   ،2020
سـبتمرب ثم 1-2 يف 18 ترشين الثاني/

نوفمرب.
وحققت هولندا سلسلة من 10 مباريات 
رسـمية لم تذق خاللها طعم الخسارة، 
حيث فازت يف 7 مقابل 3 تعادالت، فيما 
تعود آخر خسـارة لها إىل 27 حزيران/

يونيو 2021 يف ثمن نهائي كأس أوروبا 
أمام تشيكيا صفر2-.

افتتحت بولندا التسـجيل بعـد تمريرة 

من نيكوال زاليفسكي إىل املجنس أخرياً 
مدافع اسـتون فيـال االنكليـزي ماتي 
كاش ليتخلـص من دايل باليند ويسـدد 
بقدمه اليمنى أرضية يف شـباك حارس 

فرايبورغ األملاني مارك فليكن .(19) 
وشـهد الشـوط الثانـي تسـجيل ثالثة 
أهـداف يف غضـون 5 دقائـق، فلم يكد 
مهاجم نابويل اإليطايل بيوتر زيلينسكي 
يضاعف النتيجـة (49)، حّتى صعقت 
هولندا منافسـتها بهدفـني يف 3 دقائق 
تناوب عليهما دايف كالسـن من تسديدة 
”عىل الطايـر“ (51) ودنزل دومفريس 
بكـرة صاروخيـة (54)، قبـل أن يهدر 
ديبـاي فرصة الفوز الثالـث لبالده من 
ركلة جزاء تسـبب بها كاش بعد ملسـة 

الكرة بيده داخل املنطقة املحرمة.
يف املبـاراة الثانية، انتزعـت ويلز تعادالً 

من ضيفتها بلجيكا 1-1.
وتقدمت بلجيكا عـرب يوري تييلمانس 
(51)، وعادلـت ويلـز بفضـل البديـل 

برينان جونسون .(87) 
ويف املجموعة األوىل من املستوى الثاني، 
فازت أوكرانيا عىل أرمينيا 0-3، وأيرلندا 

عىل اسكتلندا بالنتيجة عينها.
ويف املجموعـة الثالثة، تغلبـت رومانيا 
عـىل فنلنـدا 0-1، فيما تعـادل منتخب 
الجبل األسـود ضد البوسـنة والهرسك 

.1-1
أما يف املجموعة األوىل لحسـاب املستوى 
الثالث فقد فازت تركيا عىل لوكسمبورغ 

0-2، و جزر فاروه عىل ليتوانيا 2-1.
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تـّوج باريس سـان جريمان بلقـب كأس فرنسـا لكرة اليد 
بفوزه عىل نانت يف النهائي.

وتسـّيد باريس سـان جريمان املبـاراة من البدايـة قبل أن 
يحسمها بفارق كبري بلغ خمسة أهداف 36-31.

وحسـم باريس سان جريمان بطل الدوري الفرنيس الشوط 
األول لصالحه بفارق خمسـة أهـداف 13-18 قبل أن ينهي 

املباراة بذات الفارق.
وحافظ باريس سان جريمان عىل لقبه املتّوج به يف النسخة 

الفائتة كما رفع رصيده إىل ستة ألقاب يف البطولة.

أعلـن شـتوتغارت األملاني أّنه تـم إلقاء القبـض عىل العبه 
أتكان كارازور خالل قضاء عطلته يف إيبزا يف إسبانيا.

ولـم يوضح شـتوتغارت سـبب إلقـاء القبض عـىل الالعب 
البالـغ عمره 25 عاماً والذي انضم للفريق يف 2019 وخاض 

24 يف املوسم الحايل.
وأضـاف شـتوتغارت يف بيان: ”تم إلقـاء القبض عىل أتكان 
كارازور خـالل عطلته يف إيبـزا، إنه ينفي تورطه يف أي عمل 

مخالف للقانون“.
وتابـع: ”شـتوتغارت يتواصـل مـع محامـي الالعـب مع 
اسـتمرار التحقيقات يف الوقت الحايل فالنادي لن يسـتطيع 

التعليق عىل األمر“.

شّدد املرصي، محمد صالح، نجم ليفربول اإلنكليزي، عىل أحقية فريقه بالفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد اإلسباني أواخر الشهر الفائت.

وخـرس ليفربـول يف نهائي دوري أبطـال أوروبا أمام ريال مدريـد 0-1 بعد مباراة 
كبـرية مـن البلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق اإلسـباني.وتصدى كورتوا لسـت 
تسـديدات من صالح إضافة إىل كرة خطرة من السـنغايل مانيه التي ارتطمت بالقائم 
بعـد تدخل من كورتـوا أيضاً.وقال صالح: ”كنا نسـتحق الفـوز، كان لدينا فرص 
أكثـر، حصلت عىل فرصتني أو ثالث فرص كبرية، لكن يف كل مرة كان كورتوا 
يقـوم بتصديات ال تصدق“.وأوضح صالح أّن كورتوا قّدم مباراة كبرية 
جـداً األمر الذي جعله نجم املباراة، مشـرياً إىل أّن ريال مدريد تعاقد 
معه من أجل تقديم مثل هذه املباريات.وفاز صالح بجائزة هداف 
الـدوري املمتاز وأفضل ممـرر، لكنه خـرس يف نهائي كأس أمم 
إفريقيا ولم يتمكن من التأهل إىل كأس العالم مع منتخب مرص، 
كما احتل وصافة دوري أبطـال أوروبا ووصافة الدوري املمتاز 

مع ليفربول.
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يجتمـع مجلس االتحـاد الدويل لكرة القـدم (إيفاب)، 
املسؤول عن سن قوانني اللعبة الشعبية، اليوم اإلثنني 
يف الدوحـة حيـث سـتقام نهائيـات مونديـال 2022 
نهاية السنة، وذلك لتقييم فعالية تقنية ”نصف آلية“ 

لكشف التسلّل.
باإلضافـة إىل ذلـك، يتعنّي عـىل املجلـس، يف االجتماع 
السـنوي الـ136 لجمعيته العمومية، تثبيت التبديالت 
الخمسـة يف املبـاراة الواحـدة، والنظر مـرّة أخرى إىل 

موضوع ملسة اليد داخل املنطقة الجديل دوماً.
وال يزال االتحاد الـدويل للعبة (فيفا) يهدف إىل تطبيق 
الكشـف نصف اآليل لحالة التسـلل الذي تّم اختباره يف 
كأس العالـم لألنديـة يف شـباط/فرباير، لكـن لم يتم 

تثبيت استخدامه بعد.
لكن إيفاب لـن يقّرر اليوم اإلثنني مـا إذا كانت تقنية 
التسـلل نصف اآليل سـتعتمد يف نهائيـات كأس العالم 
FIFA قطـر 2022™ بني 21 ترشيـن الثاني/نوفمرب 

و18 كانون األول/ديسمرب.
من جهـة، فإن املنّظم، يف هذه الحالـة فيفا، هو الذي 
يقوم باالختيار. ومن ناحية أخرى، فقد تم اسـتخدام 
تقنية حكم الفيديو املسـاعد ”يف ايه آر“ منذ مونديال 
2018، وال يتعلق األمر ”سـوى بأداة إضافية لفي ايه 
آر“ وليـس قاعـدة جديدة حسـبما قال فيفـا لوكالة 

فرانس برس.
وأضاف االتحـاد الدويل: ”ال يزال نظام التسـلل نصف 

اآليل بحاجة للتقييم قبل اتخاذ قرار نهائي“.
عام 2018، أعطـى إيفاب موافقته املبدئية بالنسـبة 
لفـي أيـه آر، وبعدهـا بأسـابيع قليلـة، قـّرر فيفـا 

استخدامه يف كأس العالم يف روسيا.
وتهدف هذه التكنولوجيـا إىل زيادة املوثوقية وترسيع 

اكتشاف التسلل.
وأطلـق عـىل التكنولوجيـا ”نصـف آليـة“ (سـيمي-
أوتومايتـد) ألن القـرار النهائي يف احتسـاب التسـلل 
مـن عدمه يبقـى يف نهاية املطاف مـن صالحية حكم 
الفيديو املسـاعد ”يف أيه آر“، خالفـًا لتكنولوجيا خط 

املرمى التي تحدد بشكل جازم تجاوز الكرة للخط.
تعتمـد التقنية الجديدة عىل كامريات يف سـقف امللعب 
ملتابعة الالعبني ومساعدة الحكام عىل تقدير نقطتني 
حاسـمتني: اللحظـة التي يتـم فيها تمريـر الكرة أو 
ملسـها، وموقـع كل جزء مـن أجزاء أجسـام الالعبني 

املعنيني استناداً إىل خط التسلل الوهمي.
وسـُتنقل البيانات التـي تم جمعهـا، يف الوقت الفعيل 
تقريباً إىل خلية حكم الفيديو املساعد، والقرار النهائي 
يكون دائماً عىل عاتق الحكم نفسـه حسـب ما شـدد 
االتحاد الـدويل للعبة.وتم اختبار نظام التتبع البرصي 
ألول مـرة يف كأس العـرب العام املـايض يف قطر ثم يف 
كأس العالـم لألندية يف أبوظبي.ولتوفري دقة متطورة، 
يولـد النظام حاليـاً 18 نقطة بيانات لـكل العب، مع 
تتبع كل جزء من أجزاء جسـم الالعب إلنشـاء نموذج 
هيكيل ُثالثي األبعاد.غري أن الهدف األسـاس هو زيادة 
البيانـات لريتفع العـدد إىل 29 نقطة يف نهائيات كأس 
العالـم من أجل توفـري مزيد من الدقـة، وفًقا لرئيس 
تكنولوجيـا كرة القدم يف ”فيفا“ األملاني سيباسـتيان 
رانتش.وبمجـرد اتخاذ القـرار النهائـي، تقوم تقنية 
الذكاء االصطناعي بتحويل الصور إىل رسوم متحركة 
ثالثية األبعاد يمكن عرضها عىل الشاشة الكبرية داخل 
امللعب.وعىل الرغم من التأثري املتزايد للتكنولوجيا عىل 
عالـم الكـرة املسـتديرة، أّرص ”فيفا“ عـىل أن حكام 
املباراة سيتخذون القرار النهائي دائماً، علماً أن تقنية 
”يف أيه آر“ مسـؤولة عن مراقبة التسلل والتحقق من 

الحاالت فور حدوثها بدالً من انتظار توقف اللعب.

ويمكن للجمعية العمومية إليفاب تثبيت التبديالت 
الخمسـة لالعبني يف كل مبـاراة، املعتمدة تقريباً يف 
كل مكان واملنترشة بقوة يف ظل جائحة كوفيد19-.

وكان املجلـس الناظـم لقوانني اللعبة تـرك يف ترشين 
األول/اكتوبـر 2021 لـكل مسـابقة الخيـار باعتماد 

التغيريات الخمسة من عدمها.
هـذا التعديل عـىل املـادة 3 يف قانون كـرة القدم الذي 
ينّص عـادة عىل إجراء ثالثة تبديـالت كحد أقىص، تم 

تحديـده يف أيار/مايو مـن قبل إيفـاب وكان من 
املقّرر أن يستمّر حتى نهاية 2021 بالنسبة 

األنديـة و31 تموز/يوليو  ملسـابقات 
بالنسبة للمباريات الدولية.

تـّم تمديـد اإلجـراء حتـى 31 
األول/ديسـمرب  كانـون 

2022، بعـد ”تحليل عاملي 
لكوفيد19-  الحايل  للتأثري 

عىل كرة القدم“.
كل  تعتمـد  ولـم 
عدد  زيـادة  البطـوالت 
خصوصاً  التبديـالت، 
اإلنكليـزي  الـدوري 

”برمريليغ“.
ملجلـس  ويمكـن 
توضيـح  إيفـاب 
قاعـدة ملسـة اليـد 
منطقـة  داخـل 
الجـزاء التـي ينجم 
عنهـا دومـاً ركالت 
جـزاء مجحفة، غري 

متنازع  أو  مفهومـة 
عليها أو جدلية.

نقـاش  هنـاك  وأخـرياً 
 11 القاعـدة  حيـال 

باإلضافة  بالتسلل،  املتعلقة 
التعـرض  بعـد  التبديـالت  إىل 

الرتجـاج يف الـرأس مـع اعتماد 
العـدد  لكـن  محّدديـن.  بديلـني 
يسـنح  ال  للحـوادث  املنخفـض 
حتى اآلن باستخالص استنتاجات 

موثوقة.
ويملك فيفا أربعة أصوات من أصل 
ثمانيـة يف مجلـس إيفـاب، فيمـا 
تعود األصـوات األربعة األخرى إىل 
اتحادات انكلرتا، أسـكتلندا، ويلز 

وإيرلندا الشمالية.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
يحاول السياسيون الجمهوريون، عرب 
اإلعالم، نزع الرشعية عن جلسة لجنة 
التحقيق يف مجلـس النواب األمريكي، 
حـني أعلن رئيـس اللجنـة أّن اقتحام 
مبنى الكابيتول شـّكل «ذروة محاولة 
انقالبّيـة»، وذلـك خـالل تقديمه أوىل 
النتائـج التي توّصل إليها بشـأن دور 
السـابق دونالـد ترامـب يف  الرئيـس 
هجـوم ٦ يناير/كانـون الثانـي عام 

.٢٠٢١
يف  التحقيـق  لجنـة  رئيـس  وأعلـن 
بينـي  األمريكـي،  النـّواب  مجلـس 
تومسـون، الخميـس املـايض، خالل 
الجلسـة االفتتاحية، أّن اقتحام مبنى 
محاولـة  «ذروة  شـّكل  الكابيتـول 
متظاهريـن  أن  وأضـاف  انقالبّيـة». 
اقتحموا يف ذلك اليوم مقّر الكونغرس 
األمريكـي بـ»تشـجيع» مـن ترامب. 
وحـّذر من أّن املؤامرة التي كانت وراء 
الهجـوم عىل مبنى الكابيتول ُتشـّكل 
تهديداً مستمراً للديمقراطّية. وأكد أن 
«املؤامرة إلحباط إرادة الشعب لم تنته 
بعد. هناك متعّطشون للسلطة يف هذا 
البلد  يفتقرون إىل الحّب واالحرتام لِما 

يجعل من أمريكا عظيمة».
وعرضـت اللجنـة الربملانّيـة لقطـات 

لـم ُتنـَرش سـابقاً ألحداث السـادس 
مـن يناير عـام ٢٠٢١. تظهر مقاطع 
الفيديـو هـذه حشـوداً تهاجـم مقّر 
الكونغـرس وتدعو إىل «شـنق» نائب 
الرئيس السابق مايك بنس، ومتظاهراً 
يقرأ تغريدات لرتامب عرب مكّرب صوت، 
وذلـك احتجاجاً عىل نتائـج انتخابات 

عام ٢٠٢٠ التي فاز فيها جو بايدن.
يف املقابل، أكد ترامب، أن الهجوم عىل 
الكابيتول كان «أحد أعظم التحركات 
يف التاريـخ إلعـادة عظمـة أمـريكا». 
واعتـرب أن هـذه اللجنـة «لـم تفكـر 
لدقيقة واحدة يف سبب وصول الحشود 
إىل واشنطن بأعداد كبرية»، وزعم أنها 
«ترفـض تقديـم بعض من الشـهود 

الكثريين والشهادات اإليجابية».
التلفزيونيـة  الشـبكات  بثـت  بينمـا 
األساسية يف الواليات املتحدة الجلسة 
األوىل مبـارشة، وذلـك يف ذروة أوقات 
فوكـس  قنـاة  التزمـت  املشـاهدة، 
نيوز، اململوكة لقطـب اإلعالم روبرت 
مـردوخ، بربمجتها املعتادة، وعرضت 
برنامـج «تاكـر كارلسـون تونايت» 
للمقّدم الذي قال كثريون إنه سيكون 
«خليفة ترامب». وقال كارلسـون إن 
حقيقـة ما حصـل يف ٦ ينايـر ال تزال 
مجهولة، وإن الحقائق «ُحرفت». ولم 

يوفـر هجومـه عىل اإلعـالم األمريكي 
الذي يركـز عىل «األكاذيـب الكبرية»، 

وفقاً له.
شـعبوي  بأنـه  كارلسـون  يوصـف 
وعنرصي ويميني ومـروج لنظريات 
املؤامـرة، وبأنـه صـوت الجمهوريني 
يف اإلعـالم األمريكي. ووفقـًا لتحقيق 
نرشته صحيفة نيويورك تايمز يف ٣٠ 

إبريل/نيسان املايض، وعنوانه «هكذا 
أعاد تاكـر كارلسـون هيكلة فوكس 
نيـوز وأصبـح وريـث ترامـب»، فإن 
املقـّدم يتصدر «القـوى القومية التي 
تعيد تشكيل التيار األمريكي املحافظ». 
أن  األمريكيـة  الصحيفـة  وأوردت 
كارلسون ومنتجي برنامجه يروجون 
لفكـرة «الرتامبية»، وليس بالرضورة 

لرتامب نفسـه، عرب طـرح كل أفكار 
الرئيـس السـابق ويف الوقـت نفسـه 

الحفاظ عىل مسافة منه.
وفـور انتهـاء الجلسـة األوىل، بـدأت 
«فوكس نيوز» بشـيطنة النتائج التي 
أعلنتها لجنة التحقيق، عرب استضافة 
شخصيات متنوعة ركزت عىل تشويه 
سـمعة األعضـاء يف اللجنـة، والرتكيز 

عـىل أن كل ما يحصل ليس إال محاولة 
للقضاء عـىل ترامب. الحليـف القديم 
لرتامب، املعلّق شون هانيتي، أطل عىل 
شاشـة «فوكـس نيوز» واصفـاً عمل 
لجنـة التحقيـق بأنه «ليـس إال حملة 
أخرى لتشويه سمعة ترامب». وأضاف 
مصوبـاً عـىل املؤسسـات اإلعالميـة: 
«شـبكتا التلفزيـون الرئيسـيتني ـــ 
يس أن أن (وصفهـا بمروجـة األخبار 
الزائفة إسوة بترصيح سابق لرتامب)، 
وإم إس دي أن يس، تبثان حملة جمع 
التربعـات الديمقراطيـة، املتنكـرة يف 
هيئة جلسـة اسـتماع حـول ٦ يناير، 
األكثـر ملـًال (كررهـا مرتـني). هـذا 
العرض أنتجه مسـؤول تنفيذي سابق 
يف إيـه بي يس. وهو إنتـاج هوليوودي 
مائة يف املائة. لكن انتبهوا، فال حسـن 
نيـة وراء جلسـة االسـتماع املزعومة 
هذه. هذا ليس تحقيقـاً صادقاً حول 
االنهيـار األمني يف ذلك اليوم املشـؤوم 
لألسـف، مـن يديـرون هـذا السـريك 
حصلـت.  التـي  األخطـاء  تهمهـم  ال 
ليسـوا مهتمني فعالً بما حـدث. إنهم 

يتجاهلون عمداً املعلومات املهمة».
متابعـو شـون هانيتي لن يسـتغربوا 
تعليقاتـه هذه، فهو قد ظهر يف إعالن 
لرتشـيح ترامب عـام ٢٠١٦، وعندما 

انتخـب ترامـب رئيسـاً، كان برنامج 
هانيتـي عىل قناة فوكس نيوز ثابتاً يف 
دعمه. يف مايو/أيار عام ٢٠١٨، ذكرت 
مجلة نيو يـورك أن دعم هانيتي امتد 
إىل وراء الكواليس أيضاً، حيث اشـتمل 
عىل جلسـات منتظمة يف وقت متأخر 
مـن الليل مـع ترامب. هـذا باإلضافة 
إىل تقديـم هانيتـي املشـورة للرئيس 
بشأن التكتيكات السياسية. ويف إبريل 
املايض، كشـفت شـبكة يس أن أن عن 
رسـائل نصيـة تبادلهـا هانيتـي مع 
رئيس موظفي ترامـب، مارك ميدوز، 
خالل األشـهر األخرية لـه يف املنصب. 
أشـارت الرسـائل إىل أن التقـارب بني 
هانيتـي وترامـب لـم يخفـت خـالل 
النصـف الثاني مـن واليـة األخري، بل 
كأن هانيتي أصبح جزءاً أساسـياً من 

فريق الرئيس.
الشاشة نفسها استضافت سياسيني 
جمهوريني كرروا مزاعم ترامب بشأن 
تزويـر االنتخابات الرئاسـية األخرية، 
إال  ليـس  اللجنـة  عمـل  أن  وزعمـوا 
«محاولة مـن الديمقراطيني للتغطية 
عـىل أجندتهم الكارثيـة». هكذا، يبدو 
أن فوكـس نيـوز ثابتة عـىل موقفها 
مـن ترامب حتى النهاية، ولن يغري أي 

تحقيق أو «محاولة انقالب» ذلك.
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 الرباط/متابعة الزوراء:
نظمت الهيئـة العليا لالتصال 
(الهـاكا)،  البرصي  السـمعي 
باملعـرض  برواقهـا  السـبت، 
الدويل للنرش والكتاب بالرباط، 
ورشـة تهدف إىل تنمية الحس 
إزاء  الناشـئة  لـدى  النقـدي 
املضامـني اإلعالميـة املسـيئة 
للمرأة، وذلـك بحضور لطيفة 
الهيئـة،  رئيسـة  أخربـاش، 
وبنعيىس عسلون، املدير العام، 
املنسـقة  أفروخـي،  وأمينـة 
العامة إلعالن مراكش للقضاء 

عىل العنف ضد النساء.
الورشة  وتندرج أشـغال هذه 
جهـود  إطـار  يف  املندرجـة 
وإشـاعة  إلنعـاش  املؤسسـة 
اإلعالميـة،  الدرايـة  ثقافـة 
ومبادراتها لتعزيز انفتاح أكرب 
عـىل املواطنـني انسـجاما مع 
التوجه الجديد السـرتاتيجيتها 

أجـرأة  إطـار  يف  التواصليـة، 
التزاماتهـا املدرجـة يف ”إعالن 
العنف  مراكـش للقضاء عـىل 
ضد النسـاء“، املوقع بني يدي 
األمـرية اللـة مريـم يـوم ٠٨ 

مارس ٢٠٢٠.
كمـا تنـدرج ضمـن سلسـلة 
الورشـات التي احتضنها رواق 
املؤسسـة طيلة أيـام املعرض 

واليافعني  األطفال  لتحسـيس 
بـني  املسـاواة  تمثيـل  بشـأن 
الرجـال والنسـاء يف املضامني 

اإلعالمية.
وتسـنى لألطفـال املشـاركني 
خـالل أشـغال هـذه الورشـة 
عينـة  ومشـاهدة  االسـتماع 
متنوعـة من الربامـج اإلذاعية 
والتلفزية، فضال عن نماذج من 

املحتويات الرقميـة، يف اختبار 
لقدرتهـم عـىل رصـد وتحديد 
مـا تضمنته من صـور نمطية 
قائمـة عـىل النـوع، وتحفيـز 
وتفاعالتهـم  تسـاؤالتهم 
بشـأنها، بغاية تنمية حسـهم 
النقـدي إزاء العبارات والصور 
للمـرأة،  املسـيئة  والرسـائل 
ثقافـة  إنعـاش  وبطمـوح 
املسـاواة بني الرجال والنسـاء 
الناشـئة. كمـا شـكلت  لـدى 
الورشـة مناسبة إلطالع  هذه 
األطفال املشـاركني عىل مهام 
الهيئة العليا لالتصال السمعي 
الحقوقيـة  والقيـم  البـرصي 
التـي  الديمقراطيـة  واملبـادئ 
اإلعـالم  وسـائل  عـىل  يتعـني 
تلـك  خاصـة  بهـا،  االلتـزام 
خطـاب  بمحاربـة  املتعلقـة 
وصـم  ومحاربـة  الكراهيـة، 
املرأة والصـور النمطية املبنية 

عىل النـوع، وحماية الجمهور 
احـرتام  جانـب  إىل  الناشـئ، 
وحمايـة  اإلنسـانية  الكرامـة 
اإلعـالم  وسـائل  مسـتخدمي 
مـن التضليـل.. ويعـد ”إعالن 
مراكش للقضاء عىل العنف ضد 
النساء“، املوقع عليه من طرف 
عدد من الرشكاء، إطارا مجددا 
للتحـرك الجماعـي ضـد آفـة 
العنـف ضد النسـاء باعتماده 
ووضعـه  التقائيـة  ملقاربـة 
فيهـا  متكاملـة،  اللتزامـات 
الجانـب اإلجرائـي ذي الصلـة 
بالسياسـة العمومية يف مجال 
التواصـيل  التكفـل، والجانـب 
الذي يهدف إىل توظيف السلطة 
التأثريـة لإلعـالم لإلسـهام يف 
الكشف عن تجليات العنف ضد 
النساء وآثاره، ويف بناء تمثالت 
جماعيـة تنبذ التمييـز وتؤمن 

بالحقوق والكرامة اإلنسانية.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
قـررت نيابـة قـرص النيل املرصيـة فتـح التحقيق يف 
حادث رسقـة مبلغ مايل يقدر بــ١٠٥ آالف جنيه من 
مقر نقابة الصحفيني بوسط القاهرة، واستدعاء عدد 
من العاملني يف النقابة لالستماع إىل أقوالهم، فضالً عن 
تفريغ جميـع كامريات املراقبة يف املبنى، واسـتعجال 

تحريات املباحث بشأن الواقعة.
وأفـاد بيـان لنقابـة الصحفيـني بأنها بصـدد اتخاذ 
اإلجـراءات اإلداريـة والقانونيـة الالزمـة إزاء واقعـة 
الرسقـة، والتي حدثت إثر تسـلل شـخص «ملثم» إىل 
مقر النقابة عن طريق نافذة بالطابق األريض للمبنى، 
مشـرية إىل رصـد كامـريات املراقبة اللـص، وحركته 
كاملة، ولحظة ارتكابه الجريمة، واستيالئه عىل املبلغ 
املـايل من حقيبـة متواجدة بإحدى الغـرف املخصصة 

لإلدارة املالية للنقابة.
وقالت النقابة: «نثق يف قدرة جهات التحقيق، والنيابة 
العامـة، والبحث الجنائي بالرشطـة، عىل الوصول إىل 
الجانـي حتى ينال جـزاء ما اقرتفته يـداه بالقانون، 
هو وكل مـن يثبت تورطه يف الواقعـة من العاملني يف 
النقابة من خالل التحقيق»، مؤكدة تقديرها للجمعية 
العموميـة للصحفيـني، ودعمها الدائـم لحرية تداول 
املعلومات، رشيطة «عـدم مخالفة القانون، أو التأثري 

بالسلب عىل الوقائع محل التحقيق».
وأضافت يف بيانهـا: أن جميع املبالغ املالية يف خزائنها 

«لـم ُتمس»، أو يفقد منها أية أمـوال بعد االنتهاء من 
جردها، مسـتدركة بأنـه «لوحظ نرش بعـض املواقع 
اإلخبارية معلومات مغلوطة حول الواقعة، وتضمنها 
واملبلـغ  تفاصيـل غـري صحيحـة عـن مالبسـاتها، 
املـايل املرسوق»، يف إشـارة إىل ما ُنرش عـن تورط أحد 
الصحفيـني املعـروف عنهم الـرتدد الدائم عـىل مبنى 

النقابة يف الواقعة.
وكان عـدد مـن الصحفيني قـد أدانوا حـادث الرسقة 
ومالبسـاته، متسائلني يف اسـتنكار عن كيفية دخول 
شـخص مجهـول ملقـر النقابـة يف غفلـة مـن األمن 
اإلداري، وتجولـه مـن دون أن يراه أحد، ثم توجهه إىل 
مكان اإلدارة املالية، واستيالئه عىل املبلغ املايل املتواجد 

بـ»الصدفة» داخل حقيبة بغرفة غري موصدة الباب.
وكتـب الصحفي إسـالم أبازيـد: «حينما يكـون مدير 
عـام النقابة لديه ٧٠ عاماً، مـن الطبيعي أن نرى هذا 
الكـم من املخالفـات واملصائب داخل الجهـاز اإلداري 
للنقابة... مع احرتامي الشديد لألستاذ سعيد حسني، 
ولكن السـن لـه أحكامه، والقانون حدد سـن املعاش 

(التقاعد) بحد أقىص ٦٥ عاماً».
وأضـاف أبازيـد، عـىل كـروب مخصـص للصحفيني 
املرصيـني بموقع «فيسـبوك»: «تغيري الدمـاء أصبح 
رضورة ملحـة يف ظل تكرار وتعدد املخالفات اإلدارية، 
بدايـة من الحالـة املرتديـة لكافترييا النقابـة، مروراً 
بأزمـة انتخابات اللجنة النقابية للعاملني فيها، والتي 

كشفت عن حالة الرصاع بني املوظفني، ونهاية برسقة 
النقابـة يف غياب تام لـدور األمن... وأتحـدث هنا عن 
األستاذ سعيد حسني بصفته املسؤول املبارش عن أمن 

وسالمة النقابة».
بدورها، قالـت الصحفية أماني الهواري: «كيف عرف 
الشـخص امللثـم أنه سـيكون هنـاك نافـذة مفتوحة 
للولوج منها إىل مبنى النقابة؟ وأين كان األمن اإلداري 
وقـت حـدوث الرسقـة؟ وكيف عـرف الجانـي طريق 
اإلدارة املاليـة، وأن هناك حقيبة بها أموال؟»، مضيفة 
«السـارق تحـرك بأريحيـة يف مبنـى النقابـة، وخرج 
باألمـوال مـن دون أن يـراه أحد، يف وقـت ُتحرم فيها 

النقابة طوابق بعينها عىل الصحفيني!».

بغداد/ الزوراء:
نيابـة عـن نقيـب الصحفيـني 
اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 
مؤيـد  العـرب  الصحفيـني 
الالمـي، تفقـد الزميـل عضـو 
مجلـس النقابة رئيـس اللجنة 
محسـن  سـعد  االجتماعيـة، 
خليـل، الحالة الصحيـة للزميل 
رضغام محمد عيل بعد تعرضه 
لجلطة دماغية والراقد حاليا يف 
مستشفى الكاظمية التعليمي.

الزميـل سـعد محسـن  ونقـل 
السيد نقيب الصحفيني  تحيات 
مؤيـد الالمي وتمنياتـه للزميل 
العاجـل  بالشـفاء  رضغـام 

والعودة ملؤسسته ساملا معاىف.
واكـد الزميل سـعد دعـم نقيب 
ماديا  ومسـاعدته  الصحفيـني 
الصحفيـني  لجميـع  ومعنويـا 
ضمن نهج النقابة يف مجلسـها 
الجديـد الـذي يؤكـد عـىل دعم 
لـالرسة  االجتماعيـة  اللجنـة 
للنهـج  تواصـال  الصحفيـة 
االنساني الذي تنتهجه النقابة.

 ويعترب الصحفي رضغام محمد 
عيل من الصحفيني املتميزين يف 

كتابـة التقاريـر االقتصادية يف 
شبكة االعالم العراقي.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 كشـف أشـخاص مطلعون عـن أن رشكـة ميتا 
مالكة منصة فيسبوك ستعيد النظر يف اتفاقياتها 
املالية مع شـبكات األخبار واملؤسسات اإلعالمية، 
مـا قد يصيب األخـرية بعجز محتمـل يف إيراداتها 

يقدر بعرشات املاليني من الدوالرات.
ومنحـت ميتـا دفعـة قويـة تقـدر باملاليـني من 
الـدوالرات لكبار النارشيـن يف وقت يواجهون فيه 
مشـهدا اقتصاديا قاتما، ويرجع ذلك بشكل كبري 
إىل أن النسـبة الكبرية من سوق اإلعالنات تخضع 
اآلن لسـيطرة الشبكة االجتماعية. وقالت ميتا إن 
االستثمار يهدف إىل ”دعم الصناعة يف بناء نماذج 

أعمال مستدامة“.
عـن  جورنـال  سـرتيت  وول  صحيفـة  ونقلـت 
أشـخاص مطلعـني أن رشكة ميتا مالكة شـبكة 
فيسـبوك دفعت حوايل ١٥ مليـون دوالر لصحيفة 
واشـنطن بوسـت، وما يزيد عن ٢٠ مليون دوالر 
لصحيفـة نيويـورك تايمز، وأكثر مـن ١٠ ماليني 

دوالر لصحيفة وول سرتيت جورنال.
وأبرمـت ميتـا مـع هـذه املؤسسـات اإلعالميـة 
اتفاقيـات لنرش مجموعات مختـارة من التقارير 
واملقـاالت يف فيسـبوك مجانـا للقـراء يف ٢٠١٩ يف 
صفقـات مدتها ثالثة أعـوام تنتهي خـالل العام 

الحايل.
وأوضحت املصادر للصحيفة أن فيسـبوك لم يعط 
النارشين أي مـؤرشات تتعلق بإعادة تجديد هذه 
االتفاقيـات، إذ تتطلع ميتا إىل تحويل هذه املبالغ 
بعيدا عن النارشين والتقارير اإلعالمية، وتوجيهها 
لجذب املبدعـني من منتجي الفيديوهات القصرية 
بهدف منافسـة تيك توك، ناهيك عن استثماراتها 

املكثفة يف تقنية ميتافريس.
وأعـرب الرئيس التنفيـذي مليتا مـارك زوكربريغ 
عن خيبة أمله بسبب الجهود التنظيمية يف جميع 
أنحاء العالـم التي تتطلع إىل إجبـار منصات مثل 
فيسـبوك وغوغل عىل الدفـع للنارشين مقابل أي 

محتـوى إخبـاري متاح عـىل منصاتهـم. وقالت 
مصـادر إن مثل هذه التحركات قللت من حماس 
زوكربريغ لجعـل األخبار جزءا أكـرب من محتوى 

فيسبوك.
ويف الشـهر املايض أعلنت كامبل براون الصحفية 
السـابقة يف شـبكتي ”إن.بي.يس“ و“يس.إن.إن“ 
والتي كانت مهندسـة أخبار فيسـبوك، أنها تولت 
دوراً جديـداً أوسـع يف اإلرشاف عـىل الـرشاكات 
اإلعالميـة العاملية، والتي تشـمل العالقات مع كل 
يشء مـن الدوريـات الرياضية إىل أسـتوديوهات 

األفالم.
وذكرت املعلومات يف وقت سـابق أن فيسبوك كان 
يعيد النظر يف مدفوعاته للنارشين ويغري تركيزه.
يف حني إذا تراجع فيسبوك عن مدفوعاته لنارشي 
األخبار األمريكيني، فسـيكون ذلـك بمثابة نهاية 
لوفـاق معـني يف العالقة املشـحونة بـني صانعي 
املحتـوى عىل اإلنرتنـت وعمالق وسـائل التواصل 

االجتماعي.
ويـرى النارشون أنه عندمـا ينرش محرك بحث أو 
ناقـل لألنباء حرفّيا منتج صحيفة أو وكالة، فمن 
الطبيعـي أن يدفـع مقابال ماليا لوسـائل اإلعالم 
حتى إْن كان ما نـرش مقطعا قصريا، فالصحافة 
الجيدة كلفتها مرتفعة، وأحيانا يدفع الصحفيون 
حياتهـم أثنـاء تغطية أحـداث تتناقلهـا منصات 
رشكات اإلنرتنت العمالقـة دون أن تقدم أي يشء 

يف املقابل.
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بغداد/الزوراء:
تـويف الفنان التشـكييل، طالب مكي، عن 
عمر ناهـز ٨٦ عاًما، بعد مسـرية حافلة 

امتدت منذ خمسينيات القرن املايض.
ونعـت نقابـة الفانني يف بيان «مؤسـس 
صحافـة األطفـال»، الذي ولـد يف قضاء 
الشـطرة بالنارصية جنوبـي العراق عام 
١٩٣٦ يف «بيـت علم»، حيـث عمل والده 
مديرًا للمدرسـة الوحيدة يف ذلك القضاء، 
وكان يقيم مجلًسا أدبًيا يجتمع فيه أدباء 
ومفكرو وكتاب وشعراء مدينة النارصية 
التي وهبت العراق حشـوًدا من الشـعراء 

واملطربني والكتاب والرسامني.
إبـداع  الراحـل مسـرية  الفنـان  خـاض 
حافلة بـدأت من معهد الفنـون الجميلة 
إبـان العهـد امللكـي وارتبطـت بفنانـني 

وشخصيات كبرية. 
ظهـرت موهبـة مكـي يف الرسـم مبكرًا، 
وهو ما اسـرتعى اهتمام الكثريين، األمر 
الذي يّرس له القبـول عام ١٩٥٢ يف معهد 

الفنـون الجميلـة بـإرادة ملكيـة، وفـق 
املؤهالت الدراسـية التي مكنته أن يكون 

طالًبا رسمًيا يف ذلك املعهد.
تتلمـذ مكـي عىل يـد الفنان الرائـد فائق 
حسـن، الذي يعد أحد أكرب معلمي الرسم 

يف التاريـخ العراقي، فيمـا لعبت الصدفة 
دوًرا كبريًا يف مشـوار الفنان الراحل، حني 
التقـى بجـواد سـليم، الـذي كان يدرس 
النحت يف املعهد املذكور، قبل أّن يشـاركه 

يف أعمال نصب التحرير.

ومن خالل جواد سـليم، تعرف مكي عىل 
جربا إبراهيم جربا الذي كان بمثابة عراب 
للحداثـة الفنيـة، حيث اسـتدعى األخري 
مكي يف عام ١٩٦٠ للعمل رساًما يف مجلة 
«العاملون يف النفـط»، التي كانت تصدر 
عن رشكـة النفط الربيطانيـة وقد كانت 

مجلة فنية أدبية.
حصـل الفنـان مـن املعهـد بتفـوق عىل 
شـهادة دبلوم رسـمية، بطلب من جواد 
سـليم، وبعـد وفـاة األخري صنـع طالب 
مكي بورتريه نحتي كبري ألسـتاذه وهو 
ال يـزال قائًما يف معهد الفنون الجميلة يف 

بغداد.
ويوصـف مكـي بــ «شـيخ الرسـامني 
واملؤسسني لصحافة األطفال يف العراق»، 
إذ كان مـن أوائـل العاملـني يف «مجلتي» 

و»املزمار» منذ عام ١٩٦٩.
وتخـرج عـىل يـد الفنـان الراحـل كبـار 
العقـود  خـالل  العـراق  يف  الرسـامني 

املاضية.
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نهاد الحديثي                                                 
أكدت دراسة أكاديمية أّن استخدام مفهوم األمية 
األكاديميـة ُيقابل بالرفض مـن قبل األكاديميني؛ 
ألنهم يرون يف استخدام هذا املصطلح، وتوظيفه، 
ليشمل هذه النخبة العلية امتهاناً كبرياً لهذه الفئة 
التي تجّسد أرستقراطية املعرفة، ووجاهة امتالك 
الحكمة، واحتكار عطاءات العلم والثقافة، وتأكيد 
حضور الثقافة األكاديمية يف شـخص األكاديمي 
يؤدي إىل تقليص ظاهرة األمية األكاديمية، وتدمري 
بنيتها، ويف املقابل يشـكل نمـّو األمية األكاديمية 
تدمـرياً منظماً وممنهجـاً للثقافـة األكاديمية يف 

حاملها املثقف األكاديمي.
اّن تـداول مفهـوم األميـة الثقافيـة يف الجامعات 
العربية أمرغري مرشوع بالنسبة لألستاذ الجامعي 
وقد يثري حفيظة هذه الطبقة وال سيما أهل الفخار 
والجهل فيها، ولكن عند أجراء مكاشفات نقدية يف 
الجوانب الخفّية للحياة الجامعية ، نرى ان بعض 
األكاديميـني يخشـون اسـتخدام مفهـوم األمية 
األكاديمية يف سـياق بحث علمي مع أّن وسـائط 
التواصل االجتماعي تفيض بأطنان من التغريدات 
واملقاالت حول فسـاد األكاديمي؟الدراسة عرّفت 
األميـة األكاديمية يف الوسـط الجامعي بأنها عدم 
قدرة أعضاء الهيئة التدريسية عىل التفاعل الفكري 
اإلنسـاني يف الوسط األكاديمي الذي يرتافق عملياً 
بعدمية اإلنتاج العلمـي، وغياب إمكانات التفاعل 
والتخاطب بني الذات واآلخر يف الوسـط األكاديمي 
ويف محيطه الخارجي، كما تعني عدم القدرة عىل 
مواكبـة مسـتجدات املعرفـة اإلنسـانية الحية يف 
مختلف جوانب الحياة اإلنسانية وعدم القدرة عىل 
التجاوب املعريف واألخالقي مع معطيات الحضارة 
ومنجزاتهـا اإلنسـانية. وتمثل هذه األمية نسـقاً 

من سـمات التصلب الفكري والجمـود العقائدي 
وهيمنـة الالمباالة وضيق األفـق مع ضعف وترية 
اإلنجـازات العلميـة يف ميدان التخصـص وغياب 
اإلبـداع يف املجـال الثقـايف واملعريف العـام. وأكدت 
الدراسـة أّن األميـة األكاديمية أوسـع من األمية 
الثقافية وأكثر شـموالً وأعظم تعقيداً؛ ألّن األمية 
األكاديمية تشـتمل عىل األمية الثقافية يف الوسط 
األكاديمـي وتتجاوزها، وعليه فاألمية الثقافية يف 
الوسط األكاديمي أكثر تعقيداً من هذه التي توجد 
خارجـه ووجـه االختـالف أّن األميـة األكاديمية 
تضيـف إىل األميـة الثقافية جمـوداً علمياً وجهالً 
بمقومـات الحياة األكاديمية وضعفاً يف مسـتوى 
وعلميـاً  األكاديميـة معرفيـاً  الحيـاة  ممارسـة 

وإنتاجياً يف الجامعة.

 الدراسـة أبـرزت عرشين مـؤرشاً حيويـاً يمكن 
لألكاديمـي يف الجامعـات العربيـة أن يمتلكهـا، 
ليحظى بصفـة املثقف األكاديمـي، ومنها إتقان 
لغتـه العربيـة، ولغـة أجنبية أخـرى، والتعمق يف 
التخصص، وسـعة االطالع، واملشـاركة السنوية 
يف األبحـاث والدراسـات والنـدوات واملؤتمـرات، 
والرتجمة من وإىل، واملواظبة عىل القراءة واالطالع، 
وممارسـة دور ثقايف، إضافـة إىل األمانة العلمية، 
واالهتمـام بالقضايـا املجتمعيـة والفكرية، وأن 
يحمل األكاديمي رسـالة تنويرية،الدراسـة لفتت 
إىل أّن الحضور الطاغـي لألمية األكاديمية يمكنه 
التدرج يف املستوى بتدرج حضور وغياب السمات 
الثقافيـة العرشيـن التي ذكرها املؤلـف يف كتابه، 
وأّن غيـاب عنـرص واحد مـن العنارص السـابقة 
قد يـؤدي إىل غيـاب مجموعـة العنـارص األخرى 
بطريقة تفاضلية تفرضها املنهجية الخوارزمية، 
واستشـهد املؤلـف باألكاديمـي غـري املنتج وغري 
املبدع يف مجـال اختصاصه، وأّن ذلـك يعني أنه ال 

يمكنه أن يكون مبدعاً يف أي مجال فكري آخر.
 خلصـت الدراسـة إىل أّن األميـة األكاديمية تنتج 
العطالـة الثقافيـة التي عرّفها املؤلـف بأنها عدم 
قـدرة األكاديمـي عـىل أداء دور حيـوي ثقـايف أو 
معـريف يف مؤسسـته الجامعية حيـث يعمل، أو يف 
مجتمعـه مـن خـالل اإلنتـاج واإلبـداع العلميني، 
وعليه فال غرابة أن تخّرج جامعاتنا يف هذه ألجواء 
طلبة سـيئي التأهيل؛ ألّنها -كما يقول جامعات- 
اغرتابية مغرتبة اسـتالبية مستلبة منتجة للجهل 

واألمية، والفاعلون فيها أيضاً منتجون للجهل.
إذا كان الّتعليم يمحـو الجهل، فاألّمّية األكاديمّية 
تحّول الّتعليم إىل عملّية تجهيل وتسطيح للمعرفة 
العلمّية، إىل أّن جل ما يطمح إليه املتعلّم هو الّنجاح 

للحصول عىل الّشهادة العلمّية، فالعلم بالّنسبة إليه 
وسيلة وليس وسيلة وغاية يف آن مًعا. هذا الّتصّور 
ال يقتـرص فقط عىل املتعلّم بـل املعلّم األكاديمي، 
الّنه متجـّذر يف بنية الّتصّورات املجتمعّية يف عاملنا 
العربـي، فبعـض األكاديمّيـني يقاطعـون قراءة 
أي كتـاب أو االّطـالع عـىل أي دراسـة علمّية منذ 
حصولهم عىل شـهادة الّتخّصص الجامعّية. كما 
يستخدم بعضهم ومع مرور سنوات من العمل يف 
القطاع الّتعليمي مفاهيًما بشـكل خاطئ ويف غري 
سـياقها، علًما أّنها يف صلـب تخّصصه، والبعض 
ليـس لديه الجـرأة لتخّطي املعلومة املكتسـبة أو 
املذكـورة يف كتاب املـاّدة الّتعليمّية نتيجة لضعف 
ثقته بقدرته عىل تقديم أي إضافة علمّية فردّية أو 
موقف علمي نقدي، والوقوف أمام الحالة املرتّدية 
الّتي أصابت مؤّسسات الّتعليم عموًما والجامعات 
عىل وجه الخصوص وفقدان البوصلة، هو وقوف 
أمـام أحد أعمدة الجهل املصّنـع، وهو تجهيل أُعّد 
بعناية وشـارك يف إنتاجه وتمريره أناٌس قفزوا إىل 
مجال الّتعليم ومواقع اّتخاذ القرارات املصريّية يف 
غفلـة من الزّمن، فحّولوا املناخ الّتعليمي إىل مناخ 
حالـك وأرض جرداء، ال تنمو فيها بسـاتني العلم 
والفكـر واملعرفـة، من هنا ال بّد من إعـادة الّنظر 
يف املنظومـة الّتعليمّيـة وتحرير مؤّسسـاتها من 
أي تدّخالت سياسـّية استنسابّية، وزيادة اإلنفاق 
املنتـج عىل كل مكّوناتهـا وتطوير مناهج الّتعليم 
ووضـع معايـري للعمـل األكاديمـي، إضافـة إىل 
تعزيز الّتعاون وتشـكيل حلقات جماعّية نقاشّية 
حوارّيـة بحثّيـة نقدّية عىل مسـتوى األكاديمينّي 
وعىل مسـتوى املتعلّمني، سـعًيا ملكافحـة األّمّية 
األكاديمّيـة والخـروج مـن دائـرة الّتجهيل نحو 

الّتعليم.

غانم كريم الحداد
”وداًعا للسـالح“ هي رواية كتبها إرنست همينغوي 
خـالل الحملـة اإليطاليـة يف الحـرب العامليـة األوىل، 
ونـرشت عـام 1929، وعنوانهـا مأخوذ مـن قصيدة 
للكاتب املرسحي اإلنجليزي جورج بيليه والذي عاش 

يف القرن السادس عرش.
تروي الرواية عىل لسـان األمريكـي فريدريك هنري، 
والذي يحمل رتبة مالزم يف املستشفى امليداني للجيش 
اإليطايل، وتـدور أحداثها حول عالقة حب تنشـأ بني 
املغرتب األمريكي هنـري وكاترين باركيل عىل خلفية 
الحرب العاملية األوىل، من هزل الجنود والقتال ونزوح 

السكان.
وقد عـزز نرش ”وداًعا للسـالح“ مكانـة هيمنجواي 
ككاتـب أمريكي معـارص ، حيث كانـت أوىل رواياته 
األكثـر مبيًعـا، وقـد وصفها كاتـب السـرية مايكل 
رينولـدز بأنها روايـة الحرب األمريكيـة الرائدة التي 
تناولت مأسـاة الحـرب العامليـة األوىل. ولقد تحولت 
الروايـة يف الفرتة من عام 1930 ومـا بعدها إىل فيلم 
يف عـام 1932 وعام 1957، وإىل مسلسـل تليفزيوني 
عام 1966. ولقد صّور فيلم ”يف الحب والحرب“، الذي 
انتج عام 1996 من اخراج ريتشارد أتينبورو وبطولة 
سـاندرا بولـوك، حياة هيمنجواي يف إيطاليا كسـائق 
سـيارة اسـعاف يف األحداث السـابقة عـىل كتابته لـ 

”وداًعا للسالح“.
كان إرنسـت ميللر همنغواي الـذي ولد عام 1899 يف 

إحدى ضواحـي شـيكاغو، كاتباً وصحافيـاً. وحقق 
أسـلوبه يف الكتابـة، تأثـرياً كبـرياً عىل سـاحة األدب 
الروائي يف القرن العرشين. وأثرت سـمات شخصيته 
ومغامراته، بعمق، يف األجيال الالحقة.. وأصدر معظم 

أعماله خالل الفرتة ما بني 1920 و1950.
كما فاز بجائزة نوبل لآلداب عام 1954. ويف عام 1959 
استقر يف بيته الجديد بإيداهو حيث انتحر صيف عام 
1961.. نرش همنغواي سبع روايات وست مجموعات 

قصصية قصرية، وعملني يف األدب الواقعي. كما نرش 
لـه بعد وفاتـه، 3 روايـات، و4 مجموعـات قصصية 

قصرية، و3 أعمال يف األدب الواقعي.
الطريـف أن همنغواي كتب 39 خاتمـة للعمل، وقال 
يف مقابلـة مع ”باريس ريفيو“ عـام 1958: ”كلمات 
رواية (وداعاً للسـالح) األخـرية، كتبتها 39 مرة، قبل 

شعوري بالرضا عن الخاتمة“.
ويف غرفتـه تلـك، كتب بعـض فصول قصتـه «وداعا 

للسـالح»، التي تحدث فيها عن الحرب العاملية األوىل، 
ووضـع فيهـا انطباعتـه عنها ثـم أملح إىل سـويرسا 

كواحة للسالم.
يف هذه الغرفة املطلة عىل جبال األلب، كتب همنغواي 
بعض فصول واحدة من أشهر رواياته التي تحمل اسم 
«وداعا للسـالح»، حيث يضع فيها بعض مقتطفات 
من حياته الخاصة، ويحكي قصة شاب يعمل سائقا 
لسـيارات اإلسـعاف، ويصاب إصابـة بالغة يف إحدى 
الحـروب، ثم يقع يف حـب إحدى املمرضـات، قبل أن 
يفر إىل سـويرسا، ويعلق الربوفيسـور شبور عىل تلك 
القصة قائال «يصور همنغواي سويرسا يف تلك القصة 

عىل أنها واحة سالم، بعيدة عن مآيس الحرب».
كتب الدكتور احمد محمد كنعان عن الرواية :

(الرسالة الرئيسـية التي تحملها الرواية هي رصخة 
عاليـة ضـد الحرب. أما الحـدث الدرامـي الرئييس يف 
الرواية فيدور حول عالقة حب رومانسـية تنشأ بني 
ممرضـة إيطاليـة حسـناء تدعى ”كاتريـن باركيل“ 
واملالزم  فريدريك الذي أصيب يف إحدى املعارك إصابة 
بالغـة، وهـو يـؤدي عملـه بنقـل الجنـود املصابني، 
وبالرغم من هـذه اإلصابة التـي كادت تودي بحياته 
إال أنه اعتربهـا فرصة ثمينة له، إذ جمعته باملمرضة 
الحسـناء كاترين التي اعتنت به عناية خاصة جعلته 
يهيم بها حباً، إال أن هذا العشق الذي صادفه عىل غري 
ميعاد لم ينسه الحرب وويالتها، فقد ظل يتساءل بينه 
وبني نفسـه : أين اإلنسانية؟ وهو يرى ويالت الحرب 

وبشـاعتها يومياً خالل عمله، وظل السـؤال يالحقه 
حتى بات عىل يقني بأن الحرب وحشية وغري إنسانية 
عىل اإلطالق، وقد ترسـخ عنده هـذا اليقني وهو يرى 
أفراد مجموعة اإلسعاف التي يرتأسها تقتلهم الحرب 
واحداً بعد اآلخر، وتعمق هذا اليقني بوحشـية الحرب 
حني وجد نفسه مضطراً إللقاء نفسه يف النهر لينجو 
من أيدي ضباط مهووسـني خربتهـم الحرب فراحوا 
يقتلـون كل مـن يصادفونـه دون تمييز بـني عدو أو 
صديـق! حينئذ وصل إىل القرار الـذي فّكر فيه طويالً 
فعـزم عىل ترك السـالح والحياة العسـكرية وداعاً ال 
رجعـة بعدهـا، ليعـود إىل الحياة املدنية التي اشـتاق 
لهـا، ويعيش إىل جانب عشـقه الكبري... كاترين، غري 
أن الحـرب ظلت تالحقه فهو فاّر مـن الحرب، وهذه 
خيانـة عظمـى عقابهـا اإلعـدام، لهذا قـرر مغادرة 
إيطاليا برفقة الحبيبة ليسـتقر يف سـويرسا، وهناك 
عاش العاشـقان ردحـاً من الحـب الصـايف بانتظار 
مولودهمـا األول، لكن القدر كان لهما باملرصاد، فقد 
دخلت كاترين يف مخاض عسـري، واضطر الطبيب إىل 
شـق بطنهـا وإخراج طفلهـا ميتاً، وتصـاب كاترين 
بنزيـف داخـيل يقيض عليهـا، لكن فريدريـك بالرغم 
مـن هذه الكوارث التي واجهته بعد فراره من ميادين 
القتال ظل عىل يقني أنها أقل رضاوة وقسوة ووحشية 
من الحرب التي تخوضها الحكومات ألسـباب تافهة 
عبثية طمعاً بأحالم واهية، غري عابئة بالدمار والقتل 
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ثقافية

محمد جرب حسن
الوقـوف عـىل قاعدتـه  أنهكـُه  أن  بعـد 
االسـمنتية لفـرتة طويلـة جـداً، ولكونه 
يعاني من اوجاع يف سـاقيه، والٕحساسه 
الشـديد بالوحـدة حيث ال أنيـس يناجيه 
وال احـد يتكلم معـه منذ سـنوات، حزم 
امره وقرر أن يضع حـًدا للحالة التي هو 
فيها، التفت يميناً ويسـاراً ، أجال برصه 
يف املكان، اسـتغل السـويعات الحارة من 
الظهرية وخلو الشارع من املارة، تحركت 
قدمـه اليمنـى شـيئاً فشـيئاً، لينزل من 
القاعدة التي يعتليها، وضع قدمه اليرسى 
عىل االٔرض واستقام بوقفته فانتابه يشء 
من الخوف أن يكون قـد فقَد القدرة عىل 
امليش، بارتباك شـديد تقدم نحو الشارع 
املقابل له واملحاذي للكورنيش املطل عىل 
الشط، بخطوات وئيدة مىش باتجاه فندق 
الشـرياتون لكنه توقف لشعوره بدوار يف 
رأسه اضافًة اىل تعب وخمول وكأنه خرج 
للتو من سباق طويل مع الزمن، إتكأ عىل 
الجـدار الخارجي للفندق ليسـرتد بعض 
قـواه الخائـرة.. القى نظرة عـىل املكان، 
كلمة(الصدمـة) ال تكفي وحدها لوصف 

حالة الذهول التي اصابته، اين هو؟ 
رفع رأسه.. يا الله ! ما هذا البناء الكبري.. 
فندق شـرياتون البرصة!! أهـذه البرصة 
التي عشقها؟ أهذه مدينته.. أين النخيل؟ 
أيـن العّشـار؟ أيـن الشناشـيل؟ ما هذه 
الالفتات السـود؟ ما هذه األعالم امللونة؟ 
أيـن علـم العـراق وسـاريته؟ مـا هـذه 
الصور املنتـرشة يف كل مكان؟ َمن هؤالء 
الشـهداء؟ أين استشـهدوا؟ زادت حريته 
وهو يرى الجرس الكبري عىل شط العرب.. 

أومـأ بيده ألول سـيارة اجرة مرت وطلب 
من صاحبهـا ان يميض به اىل سـاحة أُم 
الـربوم ويمر به عـىل كل احيـاء البرصة 
القديمة، ارتمى يف املقعد الخلفي للسيارة 

وأحسَّ ان كل عظامه قد اصابها الوهن.
من خالل املرآة التي أمامه نظر إليه السائق 
باستغراب شديد وأخذ يسأل نفسه.. أين 
رأى هـذا الرجل حنطي البـرشة الضامر 
النحيل، صاحب هـذا األنف الكبري؟ تذّكر 
أنه رأى هذا الوجـه ذي األذنني الكبريتني 

والعينني الصغريتني...
يا الله ما هذا؟ أّن شفتيه ال تنطبقان منذ 
صعوده.. قلبه بدأ بالخفقان، َفرَك عينيه، 
يكاد ال يصدق ما يـرى.. نعم.. نعم هو.. 

تذكرت انه هو.. 
وكيف يكون ذلك؟ هذا رضب من الخيال!

لم تمض إّال دقائق وقرر أن يسأله وكأنه 
ال يعرف من هو :

عفواً أُسـتاذ.. ذاكرتي تخونني وال اتذكر 
اين رأيتك  بالضبـط، وجهك ليس غريباً؟ 

كأني أعرفك!
رفع إليه رأسـه بصعوبة وأخربه إنه بدر 

شاكر السياب! 
ُصِدَم السائق بما سمع وسأله مستغرباً:

هل تقصـد.. انت غيالن ابن الشـاعر بدر 
شاكر السياب؟ 

رد عليه بصوت بالكاد ُيسمع:
- ال ال أنـا الشـاعر بدر شـاكر السـياب 

بنفسه! 
اليـه  أوقـف السـائق سـيارته والتفـت 

مذهوًال.. 
نعـم هـو .. كيـف يل ان أُصّدق.. هـل أنا 

بحلم؟ 
ال ال هذا مستحيل.. استعاذ من الشيطان 
واسـتمر بالسياقة ويف باله ان هذا الرجل 
أمـا ان يكـون مجنوًنـا او مريضـاً فاقد 

الذاكرة، وعليـه يف كلتا الحالتني أن يحذر 
منه وينزله من سيارته.

أمـا بـدر فقـد كانـت عينـاه تتفحصان 
الشوارع واالٔحياء التي يمر بها، إنه يراها 
الٔول مرة فأحسَّ بالغربة ترسي يف جنبات 
روحه وال تساويها حتى غربته يف رحالت 
عالجه الطويلة التي نزفها قصائد شـعٍر 
حزينة بـث فيها كل معاناتـه، مدَّ يده يف 
جيبـه باحثاً عـن نقود يعطيها للسـائق 
عند نزوله فلم يجد شيئاً غري ورقة قديمة 
ُمصَفّر لونها ومكتوب عليها بضعة اسطر 

من قصيدة كتبها سابقاً.. وقال له:
أنا آسف يا سيدي ليس بجيبي غري هذه.

اخذها منه السائق وأوقف سيارته جانباً 
وبدأ يقرأ مذهوالً..

يخـون  أن  يمكـن  كيـف  الٔعجـب  إنـي 
الخائنون

أيخون إنسان بالده؟
إن خان معنى أن يكون
فكيف يمكن أن يكون ؟

الشـمس أجمـل يف بـالدي مـن سـواها، 
والظالم

حتى الظالم هناك أجمل.. 
فهو يحتضن العراق

توقفت الكلمات عىل لسـانه، لم يستطع 
أن يكمل القراءة وبدأت الدموع تتساقط 
مـن عينيه، وقبل أن ينطـق بكلمة أُخرى 
حـاول بـدر ان يعتـذر منه الٔنـه ال يملك 
نقوداً، ومن أين تأتيه النقود وهو ال يملك 

حتى ثمن دواء ملرضه اللعني؟ 
 شـعَر ان غربته تزداد اكثر وأكثر، فطلب 
من السائق ان يرجع به من حيث اتى وال 

يخرب أحداً بما رأى اليوم.

@ÙãÇ�c@ÚiãÀ @Ú†Ï�¨@¿@’‘±@lbn◊@NN@ÒãÁb‘€a@¿@äáñ
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ٍ كأن لم يكن ذات يوم 
ا ... ـّ وكن

الشوارع ترتك أسماءها

ـّة الباردة ْ لتغدَو فيه طريقا ًمن الفض
وبني انعكاساته شمُس ماء

وأضواء ليل يسيْل
بني سماءين كان 

ـَّ أقواَسُه قلٌم أنوٌر خط
واندهاشاتنا مرايا

تمازح فيها الظالُل الظالْل
بني أهدابنا النوارس زاعقة ً حولْه

ـّحة ً بنبيذ الهواءْ  مرن
مثلنا كان يأتي إليه املساْء

سوى أنه يرتدي قميصا ًمن موسلني الضياْء ،
بني فضاءين كان

يف محاريب أقواسِه
هاجٌس يقطع الليْل

بتسابيحه الغامضة ْ
إىل أن تمّر الظهرية ُبني الضفاف 

وتكتمل اللوحة الرائعة ْ
فأعدو بها لفضاء خفي

عىل ضفة ضائعة ْ !

ãèßa
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عيل لفتة سعيد
صدر يف القاهرة كتاب حمل 
عنـوان ( تحقيق مخطوطة 
املجموعة األلفية يف الرسائل 
املحمديـة) لفضيلة الشـيخ 
أحمـد محمـد األلفـي مـن 
علمـاء القرن التاسـع عرش 
امليالدي وهو بحث يف مقارنة 
االديان والدفاع عن االسـالم 
الكتـاب  (ص)..  ورسـوله 
الذي قام بتحقيقه املهندس 
وتدقيـق  منصـور،  صـالح 
ومراجعـة وتقديـم الكاتـب 

الصحفي أسامة األلفي.
ترصيـح  يف  األلفـي  وقـال 
املخطوطـة  ان  صحفـي: 
عبـارة عـن تسـجيل كتابي 
ملناظـرة جـرت وقائعهـا يف 
عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني يف القرن التاسع عرش 
وتحديًدا مطلع عام 1896م، 
بـني الشـيخ أحمـد األلفـي 
الكنيسـة  مـن  وشـماس 
الربوتسـتانتية يدعـى عيـد 
رشط  وكان  تـادروس، 
الشـيخ أن تكـون كتابية ال 
شـفاهية، كيال يرتاجع أحد 
عن قـول قاله، وكي تتسـم 
باملوضوعية،  الخطـاب  لغة 
واألهـم كـي يمكـن نرشها 
الحًقا، فالقصد من املناظرة 
ليس انتصـار أحد الطرفني، 
الحقيقـة  إظهـار  ولكـن 

وتبيانهـا للنـاس والتاريخ، 
ولألسـف لم يسـعف الشيخ 
وظلـت  بنرشهـا  العمـر 
محفوظة لدي أرسته، حتى 
نرشهـا حفيـده وقـدم لها 
بعـد 126 عاًمـا ميالدًيا من 
أول  أن  وأضـاف  تدوينهـا. 
مـا يلفت القـارئ للمناظرة 
جـرت  إذ  لغتهـا،  سـهولة 
سلسـة  بألفـاظ  ودونـت 
املثقـف ومحـدود  يفهمهـا 
الثقافة، وبمفردات عرصها 
ولهجته، وهو ما يربر وجود 
ألفـاظ عاميـة قريبـة مـن 
الفصحى فيهـا، وزاد إن ما 
يلفـت النظـر ايضا اتسـام 
املناظـرة  الخطـاب يف  لغـة 
باألخويـة والحـوار املتعقل، 
لغـة  أحياًنـا  شـابها  وإن 
خطابية حماسـية، ويتبدى 
أيًضا احرتام طـريف املناظرة 

لبعضهما باتخاذهما ألفاًظا 
مخاطباتهمـا،  يف  راقيـة 
تظهره كلمات مثل: األديب، 
والصديق  الكريـم،  األريـب، 
بعضهمـا.  مناداتهمـا  يف 
بـني  التحقيـق  ان  وبـني 
للمتلقـي أن الشـيخ أحمـد 
ردوده  يحـرص  لـم  األلفـي 
عىل محاوره باستشـهادات 
مـن القـرآن الكريـم فقط، 
يف  اسـتعان  أيًضـا  لكنـه 
مـن  باستشـهادات  ردوده 
التـوراة واألناجيـل، فضـًال 
عن أقـوال األحبار والرهبان 
ومفكـري  والقساوسـة 
يفتـه  ولـم  الديانتـني، 
فيمـا  باملنطـق  االسـتعانة 
يغمض عـن محاوره فهمه، 
ممـا يدل عىل تعمق الشـيخ 
يف دراسـة األديـان املقارنـة 

وكثرة قراءاته وتنوعها.



هل كنت تعلم أن النظافة الشخصية 

تؤّثـر يف شـكل كبـري عـىل سـعادة 

الحميميـة؟  والحيـاة  الزوجـني 

يف  تسـاهم  الشـخصية  فالنظافـة 

الحفـاظ عـىل الحب واإلنجـذاب بني 

الزوجـني.. ولكن هنـاك العديد من 

األمـور غـري متوقعة تلتفـت إليها 

النساء يف نظافة الرجل الشخصية 

والتي قد تشـمئز منهـا الكثريات. 

إكتشفها فيما ييل:

الزوج  الصفراء: ننصـح  األسـنان 

باإلهتمام بنظافة أسـنانه لتجّنب 

مشـكلة اإلصفرار. فاملرأة تشـمئز 

من هـذا األمـر، خصوصـاً إذا أّدى 

الـزوج ألسـنانه بظهـور  إهمـال 

رائحة نفس كريهة.

العطور الكثيفة والقوية: تشـمئز 

املرأة من رائحة عطر الرجل القوية 

والكثيفة. لذا ننصح بوضع العطر 

بإعتدال.

الـرؤوس  إن  السـوداء:  الـرؤوس 

السوداء يف وجه الرجل توحي للمرأة 

بأّن امليكروبات واالوساخ مرتاكمة 

عىل وجهه. لذا يفضل معالجة هذه 

املشكلة بأرسع وقت ممكن.

العديـد  يعانـي  الـرأس:  قـرشة 

مـن الرجـال مـن مشـكلة قرشة 

الـرأس املزعجة. هـذا األمر قد يثري 

إشـمئزاز الزوجة يف شكل كبري، لذا 

يفّضل إستخدام املنتجات املناسبة 

للتخلّص منها بأرسع وقت ممكن.

الـزوج  الشـفاه الجافـة: ننصـح 

بإسـتخدام مرطـب الشـفاه مـن 

فرتة إىل أخرى ملنع جفاف شـفتيه 

وبالتـايل الحفاظ عـىل جاذبيته يف 

الحياة الزوجية.

شـعر األنف واألذن: إن نمو الشعر 

يف هـذه املناطـق من الجسـم غري 

التقليديـة لـدى الرجـال يـؤدي اىل 

نفور املراة وانزعاجها.

تشنجات الساق هي آالم فجائية تصيب 
عضالت السـاق من الخلف عـادة (وقد 
تصيـب الفخذ أو القـدم)، وتدوم بضع 
ثـوان إىل بضع دقائـق، وتحصل خاصة 
السـاعات  السـن، ويف  املتقدمـني يف  يف 
املتأخـرة مـن الليل، وأثنـاء الجلوس أو 
الوقـوف عـىل سـطوح صلبـة لفرتات 

طويلة. 
ومـع أن سـبب هـذه التشـنجات غـري 
معروف يف معظـم الحاالت، إال أن هناك 
عوامـل مؤهلة لها، صار معظم األطباء 

عىل دراية بها. 
من هذه العوامل: 

- ارتـداء أحذية غري مريحة، وخصوصاً 
الكعب العايل بالنسبة للنساء. 

- حصول الجفاف يف الجسم نتيجة عدم 
رشب كميات كافية من السوائل. 

كـداء  األمـراض،  لبعـض  التعـرض   -
السكري والعلل التي يرافقها وذمات يف 

الساق (كقصور وظيفة القلب) 

باإلضافـة إىل ذلك، فـإن بعض العقاقري 
واألدوية تسببها، أهمها: 

1. املدرات.. التـي توصف لعالج قصور 

القلـب أو ارتفـاع الضغـط، وذلك ألنها 
كثـرياً مـا تخلو يف نسـب شـوارد الدم، 

فتؤدي إىل وهن العضالت أو آالمها. 
نـوع  مـن  الضغـط..  خافضـات   .2
حارصات بيتا (مثل أندر ال)، وحارصات 
انجيوتنسـني II، ومثبطات ACE، ألنها 
تضيـق الرشايـني يف األطـراف، وتخلو، 
أيضـاً، يف نسـب الشـوارد الطبيعيـة يف 

الدم. 
3. الستاتينات.. التي توصف لتخفيض 
الكولسـرتول، وذلـك ألنها عـىل األغلب 

تعيق نمو العضالت بشكل طبيعي. 
زمـرة  مـن  القصبـات  موسـعات   .4

مثبطات بيتا 2. 
5. بعض األدوية النفسية قوية املفعول، 
التي كثـرياً ما تؤدي إىل تصلب وتشـنج 

العضالت. 
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قـد ترغبني يف تنـاول وجبـات الغـداء يف خالل 
عطلة نهاية األسبوع مع أفراد عائلتك يف مكان 
مفتوح، من أجل االستمتاع بأجواء الصيف، لكّن 

الذباب لن ينفك عن مشاركتك هذه الجلسة!
وإلبعـاده عـن مائدتـك، إليـك هـذه الطريقـة 

املبتكرة:
* أنت بحاجة إىل:

- القليل من البن.
- قطعة من الفحم.

*الطريقة:
1. ضعي قطعة من الفحم عىل البن.

2. ثم قومي بإشـعال الفحـم، ما يجعل رائحته 
الزكية تفوح، تفتح الشـهية وُتبعد الذباب عن 

الطعام، يف الوقت عينه. 

املقادير:
للبصل املقيل:

زيت الزيتون: ربع كوب
البصـل: 2 حبـة (مقـرش ومقطع 

رشائح)
لتحضري العدس البني:

عدس بّني: كوب
املاء: 2 كوب

مقادير األرز:
األرز قصري الحبة: 2 كوب (مغسول 

ومنقوع ومصفى)
ملح: ملعقة صغرية

فلفل أسود: ملعقة صغرية
الكمون: ملعقة صغرية
الكركم: ملعقة صغرية

مقادير الصلصة:
زيت الزيتون: 2 ملعقة كبرية

الثوم: فّصان (مهروس)
معجون الطماطم: 3 مالعق كبرية

الكمون: نصف ملعقة صغرية
ملح: ملعقة صغرية

فلفل أسود: نصف ملعقة صغرية
املاء: 2 كوب

للتقديم:
معكرونـة: كيس (صغـرية الحجم 
/ مسلوقة بحسـب التعليمات عىل 

العبوة)
حمـص: حسـب الرغبـة (حـّب / 

مسلوق)
البصل: حسب الرغبة (مقيل)

طريقة التحضري:
لتحضري البصل املقيل: سخني زيت 
الزيتـون يف قدر عىل النار، وأضيفي 
البصـل املقطـع رشائح، وشـوحي 
حتـى يتحمـر، ارفعـي البصل من 

القدر بطبق جانبي.
العدس  العـدس: ضعـي  لتحضـري 
بقـدر عىل النار، وصبـي املاء عليه، 

واتركيه عىل النار حتى ينضج.
لتحضـري األرز: ضعي البصل املقيل 
بقاع قدر عىل النار، ثم أضيفي األرز 
املنقـوع واملغسـول واملصفـى، ثم 

بهري األرز بامللح، والفلفل األسود، 
والكمون، والكركم، وقلبي األرز مع 
البهارات والبصـل، أضيفي العدس 
املسـلوق عـىل األرز وحركـي حتى 
يتوزع مع األرز، ثم صبي ماء سلق 
العـدس السـاخن عـىل األرز حتـى 
يغمره، واتركـي األرز حتى يتفلفل 

وينضج عىل نار هادئة.
لتحضـري الصلصـة: سـخني زيت 
الزيتـون يف قدر عىل النـار، أضيفي 
الثوم املهروس، ومعجون الطماطم 
بالكمـون،  نكهـي  ثـم  وحركـي، 
وامللـح، والفلفـل األسـود، وصبـي 
املاء، واتركـي املزيج عىل النار لعدة 

دقائق حتى يتسبك.
طبـق  يف  األرز  ضعـي  للتقديـم: 
املكرونـة  مـن  أضيفـي  التقديـم، 
املسـلوقة عىل األرز، وزيني بالقليل 
من الحمـص الحـّب املسـلوق، ثم 
أضيفـي مـن الصلصـة، والبصـل 

املقيل عىل الوجه.
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من املمكن أن تكون ممارسـة الرياضة 
أفضـل للنسـاء يف الصبـاح إذا رغبن يف 
حـرق الدهـون، بينما يسـتفيد الرجال 

أكثر من ممارسة التمارين يف املساء.
يف  الرياضـة  أن  إىل  دراسـة  وتوصلـت 
الصبـاح أفضل للنسـاء اللواتي يتطلعن 
إىل تقليـل الدهـون ومقـاس خرصهن، 
التماريـن  ممارسـة  أن  إىل  باإلضافـة 
الرياضية يف وقت مبكر من اليوم يساهم 

يف خفض ضغط الدم.
ولكن يبـدو أن ضغط الدم لـدى الرجال 
”الضـار“  الكوليسـرتول  ومسـتويات 
وقدرتهـم عىل حـرق الدهـون تجعلهم 
يستفيدون بشكل أكرب يف حال ممارسة 

التمارين يف املساء.
وقد يشـعر الرجال أيضـاً بتعب أقل عند 
ممارسـة الرياضة قبل العشـاء، وليس 
قبل اإلفطار، وجاءت النتائج من دراسة 
أجريت عىل 27 امرأة و20 رجالً مارسوا 
التمارين الرياضية 4 مرات يف األسبوع.

ومـا يقرب مـن نصفهم فعلـوا ذلك بني 
السـاعة 6 و8 صباحـاً، بينمـا مـارس 
الباقي الرياضة بني الساعة 6:30 مساًء 

و8:30 مساًء، وُطلب من جميع الرجال 
والنسـاء الذين خضعوا للدراسة القيام 
بـ4 جلسات تمارين يف األسبوع ملدة 12 

أسبوعاً.
وشـملت الدراسـة جلسـة واحـدة من 
تمارين املقاومة، وجلسـة مـن تمارين 
اإلطالة مثل اليوجا أو البيالتيس وجلسة 
تدريب العدو، مما يوازي القيام بتمرين 
مثـل السـباحة أو الجـري عـىل جهـاز 

الجري ملدة 35 دقيقة.
واسـتمرت معظم الجلسات ملدة ساعة، 
عـىل الرغـم مـن تضمينهـا التماريـن 
الهوائية الطويلة مثـل ركوب الدراجات 
أو التجديف الختبار القدرة عىل التحمل.

كمـا تـم إعطـاء جميـع األشـخاص يف 
الدراسـة نظاماً غذائياً ثابتـاً ملدة الـ12 
أسـبوعاً، حتى ال يؤثر استهالك الطعام 

عىل النتائج.
وقـال الدكتور بول أرسـريو، الـذي قاد 
الدراسـة من كلية سـكيدمور يف مدينة 
أن  حـني  ”يف  األمريكيـة:  نيويـورك 
التمرينـات الصباحيـة واملسـائية توفر 
فوائد صحية وأدائية مهمة للنساء، يجب 

عـىل أولئك الذين يتطلعـون إىل التخلص 
من دهون البطن وخفض ضغط الدم أن 

يفكروا يف الصباح“.
التـي شـملت  الدراسـة،  كمـا وجـدت 
أشـخاصاً أصحاء نسـبياً ممـن ترتاوح 
أعمارهم بني 25 و55 عاماً، أن النسـاء 
الصبـاح  يف  الرياضـة  مارسـن  الالئـي 
فقدن ما معدله 10 % من الدهون حول 

خرصهن.
هذا باملقارنة مـع 3 % فقط من دهون 
البطـن املفقـودة لـدى النسـاء الالئـي 
يمارسن الرياضة يف املساء، كما شهدت 
النسـاء اللواتـي يمارسـن الرياضـة يف 
الصبـاح انخفاضـاً أكـرب يف ضغط الدم 
مقارنة بمن يمارسـن الرياضة يف وقت 

الحق من اليوم.
وُيعتقـد أن سـبب ذلـك هـو انخفاض 
تصلب األوعية الدموية، ولكن ربما كان 
الدافع وراء ذلك هـو ارتفاع ضغط الدم 
املرتفـع قليًال لدى ممـاريس الرياضة يف 

الصباح.
أما بالنسبة للرجال، فقد كانت التمارين 
املسائية مثالية ألولئك املهتمني بتحسني 

صحة القلب والتمثيل الغذائي، باإلضافة 
إىل تعزيز الرفاهية النفسية.

ويعني تحسـني صحة التمثيـل الغذائي 
تقليـل مخاطـر اإلصابة بأمـراض مثل 
السـمنة ومـرض السـكري مـن النوع 
والسـكتة  القلـب  وأمـراض  الثانـي 

الدماغية.
ومـن املعـروف أن التماريـن الرياضية 
تؤثـر عـىل الجنسـني بشـكل مختلف، 
خاصة فيما يتعلـق بالدهون وقد تلعب 
هرمونات املرأة وتباين إيقاعات الساعة 

البيولوجية دوراً أيضاً.

يقـع عىل عاتق األهل مهام كثـرية يف تربية أوالدهم وتعليمهم وبناء 
شخصياتهم، وتنعكس هذه الرتبية بشكل واضح عىل شخصياتهم، 

وسلوكهم، وأسلوبهم يف التعامل مع اآلخرين.
ولهذا نرى أطفاالً مرتبني ومنظمني هادئني أصحاب أسـلوب لطيف 

ومهذب وآخرون عىل النقيض تماماً.
وبمـا أن جميع اآلباء واألمهات يطمحون لرؤيـة أطفالهم مثاليون 
وعىل أفضل وأكمل حال،  فكيف إذاً يمكننا تربية أطفالنا أفضل تربية 
وبناء شـخصياتهم ليكونوا أشـخاصاً مرتبـني منظمني، خاصًة أن 

الرتتيب والتنظيم هو أحد صفات الشخصيات الناجحة والفعالة.
علمي أطفالك منذ نعومة أظفارهم عىل التنظيف والرتتيب ابتداًء من 
غرفهـم. وذلك بأن يرتبوا ألعابهم حاملا ينتهـون من اللعب، فعندما 
يعتمد الطفل منذ الصغر عىل نفسـه يف ترتيب حاجياته وإعادة كل 

يشء إىل مكانه. سيعتاد عىل األمر وسيصبح من سلوكياته.
انت قدوة بالفعل ألطفالك فكلما رآك أطفالك مرتبة ومنظمة، تعلموا 
منـك تلك الخصلة.. لذلـك احريص عىل أن يكـون كل يشء يف مكانه 
يف املنـزل. األلعاب واألغراض ليسـتطيعوا معرفة أماكن أشـياءهم 

الخاصة فيعيدوها إليها حال انتهائهم منها.
كونـي مراقبـة دائماً ملـدى نظافة وترتيـب أطفالـك وأظهري لهم 
ذلـك، تابعيهم عند تقصريهـم ودعيهم يشـاركونك يف بعض أعمال 
الرتتيب يف املنزل فبذلك سيشعرون بمتعة املساعدة والتعاون إلنجاز 

األعمال.
علمـي أطفالـك االهتمام أيضـاً بنظافتهم الشـخصية واجعيل هذا 
األمـر جزءاً من روتني يومياتهـم. احريص عىل أن يتعلم طفلك كيف 
يغسـل يديه قبل وبعد الطعـام، وبعد دخول الحمـام، ولدى العودة 
مـن الخـارج، أو عند ملس أي يشء غري نظيـف. كما أخربيه بأهمية 
أن يغسل أسـنانه ويرسح شـعره ويهتم بمظهره فهذا أمر يف غاية 

األهمية.
خصـيص جوائـز ملكافأة طفلـك املرتـب والنظيف ليشـعر بأهمية 
العمل الذي يقوم به. فاملكافأة سـتحفزه عـىل املتابعة عىل األعمال 
والسـلوكيات الحسنة، كما أنها سـتحفز من حوله عىل العمل مثله 

أيضاً.

كشـفت دراسـة عن أن الرجال الذين 
يتناولـون كميـات أكرب مـن منتجات 
األلبـان، وخاصة الحليـب، يواجهون 
برسطـان  لإلصابـة  أكـرب  خطـرًا 

الربوستاتا.
ولم تجد الدراسة التي أجراها باحثون 
بجامعـة لوما لينـدا الطبية األمريكية 
أي ارتبـاط بـني زيادة خطـر اإلصابة 
برسطان الربوستاتا وتناول الكالسيوم 
غري املصنوع مـن منتجات األلبان، ما 
يشري إىل أن مواد أخرى غري الكالسيوم 
تلعب دوًرا يف مخاطر منتجات األلبان 

التي تسبب رسطان الربوستاتا.
وكشفت نتائج الدراسة عن أن الرجال 
الذين يسـتهلكون حـوايل 430 جراًما 
من منتجات األلبان يومًيا (1 كوب من 
الحليب) واجهوا زيادة بنسبة %25 يف 
خطـر اإلصابـة برسطان الربوسـتاتا 
مقارنـًة بالرجال الذيـن تناولوا 20.2 
جرام فقط من منتجات األلبان يومًيا 

(1/2 كوب من الحليب) يف األسبوع.
كما واجـه الرجال الذين يسـتهلكون 
حوايل 430 جراًما من منتجات األلبان 
يومًيـا زيادة أكـرب يف املخاطر مقارنة 
بالرجـال الذين ال يتناولـون منتجات 

األلبان يف وجباتهم الغذائية.
وقـال الدكتور جـاري فريـزر املؤلف 
األسـباب  ”إن  للدراسـة:  الرئيـيس 
املحتملة لهذه االرتباطات بني رسطان 
الربوستاتا وحليب األلبان قد ترجع إىل 

محتوى الهرمونات الجنسية يف حليب 
الربوسـتاتا هـو  األلبـان، ورسطـان 

رسطان مستجيب للهرمونات“.
عـالوة عـىل ذلـك، ربطـت الدراسـات 
السـابقة بني تناول منتجـات األلبان 
األخـرى  الحيوانيـة  والربوتينـات 
بمسـتويات أعـىل من هرمـون عامل 
 ،(IGF-1) -1 النمو الشبيه باألنسولني
والـذي ُيعتقـد أنـه يعزز بعـض أنواع 

الرسطان، بما يف ذلك الربوستاتا.
وينصح فريزر الرجال الحذرين الذين 
لديهم تاريـخ عائيل لإلصابة برسطان 
الربوسـتاتا أو عوامـل الخطر األخرى 
اسـتهالك حتـى  بـ“الحـذر“ بشـأن 
مسـتويات معتدلة مـن حليب األلبان 
كجـزء من نظامهـم الغذائي، وأضاف 
”إذا كنـت تعتقـد أنك معـرض لخطر 
أعـىل مـن املتوسـط، ففكـر يف بدائل 
الصويـا والشـوفان والكاجـو وأنواع 

أخرى من الحليب غري األلبان“.
والربوسـتاتا غدة صغـرية تقع بجوار 
الرئيسـية  الوظيفة  املثانـة، وتتمثـل 
لها يف إنتاج سـائل أبيض سميك ينتج 
السائل املنوي عند مزجه مع الحيوانات 

املنوية التي تنتجها الخصيتان.
املنطقـة  هـذه  الرسطـان  ويـرضب 
عندمـا تبـدأ خاليا غدة الربوسـتاتا يف 
النمو خارج نطاق السيطرة، ورغم أن 
أسباب الورم غري معروفة إىل حد كبري، 
فإن بعض األشـياء يمكن أن تزيد من 

خطـر اإلصابة بهذه الحالة مثل العمر 
والعرق.

ورسطـان الربوسـتاتا من أكثـر أنواع 
األورام شـيوعا بـني الرجـال، ونتيجة 
لتطـوره البطـيء عـادة فإنـه يظـل 
أو  اكتشـافه  دون  عديـدة  لسـنوات 
ظهور عالمات، ورسطان الربوسـتاتا 
قد يكون حميدا وليـس خبيثا، وعادة 
مـا يصيـب 1 مـن كل 9 رجـال، وهو 

السبب الرئييس الثاني لوفيات الرجال 
يف الواليات املتحدة.

وتـزداد فـرص اإلصابـة برسطان 
الربوسـتاتا كلمـا تقـدم اإلنسـان 
بالعمر، إذ تتطـور معظم الحاالت 
عنـد الرجال الذين تبلـغ أعمارهم 
50 عاًمـا أو أكـرب، وألسـباب غري 
مفهومة حتى اآلن، يعترب رسطان 
الربوستاتا أكثر شيوًعا لدى الرجال 

مـن أصـل أفريقي كاريبـي أو من 
أصـل أفريقـي، وأقل شـيوًعا عند 

الرجال اآلسيويني.
كمـا أن الرجال الذيـن أصيب أحد 
أفراد أرسهم برسطان الربوسـتاتا 
هـم  متزايـد  لخطـر  معرضـون 
أنفسهم، وتشـري األبحاث الحديثة 
تزيـد مـن خطـر  السـمنة  أن  إىل 

اإلصابة برسطان الربوستاتا.
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نعـرض عليكـم دليال بسـيطا 
ملجموعـة مـن األفـكار التـي 
شـكل  تحديـد  يف  تسـاعدك 
أظافرك وما يمكن أن تكشـفه 
وشـخصيتك  صحتـك  عـن 
ومشـاعرك.. تعرف عـيل هذه 
أدنـاه  املذكـورة  املعلومـات 
وتعرف إذا كانت هذه املعلومات 

تتفق مع شـكل أظافرك .
األظافر الطويلة جداً :

هـل لديـك أظافر طويلـة أكثر 
من الـالزم.. تربـط العديد من 
األبحـاث بني األظافـر الطويلة 
بشـكل مربـط وبـني الطاقـة 
الشـعور  مثـل  املنخفضـة 
باإلكتئـاب والخمـول. وتذكـر 
أيضـاً  أن هـذه الحالـة تشـري 
العضـالت،  قـوة  فقـدان  إىل 
وهـذا بدوره يؤدي إىل الشـعور 
أو ظهـور  بالضعـف والتعـب 
الهضمـي..  الجهـاز  مشـاكل 
وقد يتطـور االمـر إىل اإلصابة 
بضمـور العضـالت، والتصلب 

املتعدد .
األظافر القصرية جداً :

الناحيـة األخـرى، فـإن  عـىل 
األظافـر القصرية جداً تدل عىل 
إرتفاع مسـتوي الطاقة بشكل 
أنك شـخص  طبيعـي، بمعنى 
عصبـي تحـب الثرثـرة كثـرياً 
حيويـة  بشـخصية  وتتمتـع 

ونشيطة .
كما أن هذا النوع من األشخاص 
يفضلوا الدخول يف املناقشـات 
املثـرية  القضايـا  يف  الطويلـة 
للجدل.. وال تخاف من تناقض 
وجهة نظرك مع شخص أخر .

األظافـر املربعـة :
يذكر دكتور مانغني أن األظافر 
املربعة يمكـن أن تكون عالمة 
تحذير حـول اإلصابة بأمراض 
القلب وخصوصاً عند الكبار يف 
أما األشـخاص األصغر  السن. 
سـناً عـىل مشـاكل يف الجهاز 
العصبـي مثـل التشـنجات أو 

ضعف األوتار .
وربما تكون عداء وتتساءل ملاذا 
غالبـاً ما تواجـه تمزق عضيل 
أثنـاء الطريـق أو ربما تشـعر 
املزعجـة  السـاق  بتشـجنات 
والتي توقظ ليـًال. كما أنها قد 
تكون عالمـة لوجود مشـاكل 
التناسـيل  الجهـاز  يف  أخـرى 
أوأالم الطمث وبالتايل مشـاكل 

الخصوبة.
األظافر الواسعة :

إذا كان جزء العلوي من أظافرك 
واسع جداً، فهذا يمكن أن يكون 
عالمة عىل أنك شـخص كسول 
كما أنـك ال تهتم بالتواصل مع 
األخريـن.. وقـد تبـدو معادي 
للمجتمـع وإنطوائـي قليـًال . 
كمـا أن شـكل األظافـر يظهر 

بأن لديك ميل ونظرة متشائمة 
أكثـر من الـالزم عـن الحياة . 
وأيضاً تظهر األظافر الواسـعة 
بـأن لديـك مشـاكل يف الجهاز 

التنفيس والسعال .
األظافر املثلية :

تتميـز هـذه األظافر بـأن لها 
قاعـدة ضيقـة للغايـة  بحيث 
تعطي شـكل مثلث يف النهاية، 
قـد تكـون ذلـك عالمـة مـن 
مشـاكل الغدة الدرقية ونقص 
الهرمون وهذه الحالة يمكن أن 
تسـبب مجموعة من املشـاكل 
الصحية مثل التعـب واإلرهاق 
واإلكتئـاب وزيادة الوزن . وإذا 
حاولـت التعرف عىل السـمات 
الشـخصية ألصحـاب االظافر 
املثليـة تجـد بانهم أشـخاص 
عصبني، يميلوا إىل النقد، تفتقر 
إىل الثقـة، ال تعـرتف بالخطـأ  
وتلقي باللوم عىل األخرين  وال 
يتحمل مسـئولية األشياء التي 

تحدث .
أما إذا كان لديـك أظافر مثلية 
وشـاحبة اللـون بشـكل غـري 
طبيعـي، يكون ذلك عالمة عيل 

مشاكل الدماغ .
شـبه   شـكل  عـىل  األظافـر 

منحرف:
يمكنك التعرف عىل شـكل هذه 
األظافـر بانهـا لديهـا قاعـدة 
أوسـع ونهايات ضيقـة، حقاً 
هـذه األظافـر مميـزة للغايـة 
ولكن يربطها البعض باإلصابة 
أو  القهـري  الكـذب  بحالـة 

املريض.
هـؤالء األفـراد لديهـم حاجـة 
األوهـام  إخـرتاع  يف  دائمـة 
وتتعارض مـع الحقيقة وربما 
التوتـر  نوبـات  مـن  يعانـوا 

الشديد.
األظافر عىل شكل معلقة :

بأنهـا  األظافـر  هـذه  تتميـز 
واسعة جداً، قد يكون لها شكل 
محرج. وغالباً ما تكون عالمة 
عـىل أن هذا الشـخص عصبي 

ولكن له حظ جيد .
األظافر الضيقة :

تبـدو األظافـر وكأنهـا فاتحة 
صغرية، وغالباً ما تكون عالمة 
عـىل ضعـف الهيـكل العظمي 

وظـروف صحيـة أخـرى مثل 
وإلتهـاب  العظـام  هشاشـة 
املفاصل. فإذا كنت تمتلك هذه 
االظافـر أنت بحاجـة إىل إعادة 
الغذائـي..  نظامـك  إىل  النظـر 
وتمتع بسمات شخصية جيدة 
حيث تميـل إىل تحقيق التوازن 

والحيوية يف حياتك .
األظافر املقعرة واملحدبة :

أوالً: األظافر املقعرة :
األظافـر املقعـرة  منحنيـة من 
الداخل ويربط العلماء بينها وبني 
اإلضطرابـات العصبية املختلفة 
اإلضطرابـات  مـن  وتعانـي 
النفسـية التي تؤثر عىل حياتك 

الشخصية والعملية.
ثانياً: األظافر املحدبة :

تكشف األظافر املحدبة بأن هذا 
الشـخص لديـه جهـاز تنفيس 
دقيق.. وقد يعاني من السـعال 
أو نزالت الـربد أو إلتهاب الحلق 
وخاصة يف أشـهر الشتاء. لذلك 
فإن هـؤالء األشـخاص بحاجة 

دائمة إىل العناية .
حبـة  شـكل  عـىل  األظافـر 

الزيتون:
هـذه األظافـر لهـا شـكل غري 
عـادي، وغالباً مـا تكون عالمة 
عـىل ضعـف الحالـة الصحيـة 
للقلب ولديك مشـاكل يف الدورة 
أصابـع  ويصاحبهـا  الدمويـة 

منتفخة وتورم القدمني .
قمة األظافر منحية :

هـذه الظافر منحية بشـدة من 
األمـام.. يرتبط هـذا النوع من 
الصحيـة  باملشـاكل  االظافـر 
املزمنـة مثـل الربـو أو العرضة 

لإلصابة بأمراض الرئة.
األظافر عىل شكل كرة :

هذا النوع من األظافر غري عادي 
ألنه نصـف كروي يشـبه القبة 
الزجاجيـة املنحنية التي تغطي 
وجه الساعة. قد يكون أصحاب 
هـذه األظافـر لديهـم مشـاكل 
يف الـكيل والرئة ويحـدث تراكم 
للسـموم يف حالة عدم معالجته 
بشـكل صحيح يؤدي يف النهاية 
إىل إنسداد تدفق الدم وتؤثر عيل 

نمو األظافر .
األظافر الهشـة  واملكسـورة :

هـذه األظافـر غالبـاً مـا تكون 
ناتجـة عـن عامـل بيئـي مثل 
ملنتجـات  املفـرط  اإلسـتخدام 
املنظفـات التـي تقـوم بإزالـة 
بسـبب  أو  الطبيعيـة  الزيـوت 
األظافر.  املتكرر لطالء  التطبيق 
كما يجب تجنب غسـل األطباق 
كثـرياً ويفضـل إرتـداء قفازات 
واقيـة . وإذا كنـت تعانـي من 
هذه األظافر إحرص عىل تطبيق 
الزيـوت  أو  املرطـب  الكريـم 

العطرية لتحقيق الرتطيب .

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

مجال عملك يسلط الضوء عىل شخصيتك ويبقيك 
عرضة لحسـد اآلخرين ومحاولـة النيل منك، فكن 
حـذرا. إذا طلب منـك الرشيك مشـاركته يف حل بعض 
املشـكالت، فال ترتدد يف ذلك. تجنب كل ما يسبب األذى 

لصحتك، أو يعرضك لإلصابة باألمراض.

متهـورة  اليـوم  وترصفاتـك  أفعالـك  ردود 
وطائشـة، ولكن عىل الرغم من ذلك سيكون لها 
مردود إيجابي. ربمـا تالحظ اليوم أنك تبتكر بعض 
األفكار املميزة وهـذا يدل عىل أنك تتمتع بعقل متفتح. 
أنت شـخص عبقـري ولذلـك يلتـف حولـك املعجبون 

اليوم.

ربما تحاول اليوم أن تكون منعزال عن اآلخرين 
رغبـة يف التفكري أو التأمل أو إيجاد حل ملشـكلة 
ما. تشـعر أنك أمام مفرتق طـرق وتجد أنك بحاجة 
إىل أن تقرر يف أي اتجاه ستسري؟ انتبه ألن الطريق الذي 
ستسلكه سـيؤثر عىل وضعك املادي. تؤثر عليك أحداث 

وذكريات املايض ولكن بشكل إيجابي.

لديـك طاقة بدنيـة مذهلة. رغبتـك يف االلتقاء 
برشيـك الحياة تزداد يوما بعد يوم. ال يسـتطيع 
أي فـرد أن يقف يف طريقك. تأكد أن الشـخص الذي 
سـتختاره يسـتحق حبك واهتمامك. ارتبط بشـخص 

يقدر حبك ومشاعرك.

إذا لـم تكـن مرتبـط اعاطفيا حتـى اآلن، قم 
بممارسـة رياضة امليش يف النادي أو قم بزيارة 
بعـض األصدقاء، فربما تسـمع أخبارا سـارة عن 

شخص مهم يف حياتك. 
هذه األخبار لن تغري وضعك العاطفي بشـكل ملموس 

ولكنها ستجعلك سعيدا!

لديـك قـدرة فائقة اليـوم عىل الرتكيـز، ولذلك 
ربما تشـعر أيضا أنـك لديك قوة بدنيـة خارقة. 
أفكارك النرية سـتجعلك محط أنظار الجميع اليوم، 
وربما يعرب البعض عن شـكرهم وامتنانهم لك. تشـعر 
أنك تلعب دورا مهما يف حياة الناس، فحاول أن تسـتغل 

وضعك هذا اليوم.

الرصاعـات التي حدثـت يف الفـرتة األخرية قد 
تسـبب لـك الغضـب والتوتر. قد يؤدي شـعورك 
بالغضب لوقت طويل إىل مشاجرة بينك وبني الطرف 
اآلخر. اسـتغل طاقتك يف القيام بنشـاط ما مع الحبيب 
لتحسـني وضعك العاطفي. كما ننصحـك أيضا بتبادل 

الحديث حول الذكريات الرومانسية.

تتلقى اليوم بعض املعلومات السـارة من خالل 
اإلنرتنت، وتتيح لـك تلك املعلومات فرصا تعليمية 
جديدة. تجري اليوم العديد من االتصاالت مع األصدقاء 
وتقوم بزيارة العديد من األقارب. تستمتع بوقتك وتقوم 

برتتيب أولوياتك بأسلوب حيكم ومنطقي.

حاول أن تكون متأنياً جـداً يف اختيار خطواتك 
املسـتقبلية، الحظ يسـاعدك عىل تحقيق التقدم 
الـذي كنت تطمح إليه. اإلصغاء الدائم للرشيك يوفر 
عليك الكثري من املشـكالت، ويوطـد العالقة بينكما. ال 

تقس عىل نفسك حتى ال تشعر بالندم فيما بعد.

يتدخل شـخص ما يف حياتك الشخصية بشكل 
غريب اليوم، فكن حذرا. استفد من الطاقة التي 
تتمتع بها اليوم، ال تخجل وثق يف نفسك ويف قدراتك. 
افعل ما تشـاء وحقق أهدافك. االستفادة من الظروف 
املحيطة بنا أوىل خطـوات النجاح، ولذلك عليك أن تقدر 

قيمة هذه الظروف وقيمة الوقت أيضا.

ربمـا تكون بحاجة إىل 5 دقائـق إلتمام مهمة 
ما ولكن الظروف لن تسـاعدك عىل إتمامها ألنك 
سـتحتاج وقتا أكثر من ذلك. هذا املوقف ليس سيئا 

للغاية كما تتصور.
 بعض املهام قد تسـتغرق وقتا أكرب بسـبب صعوبتها 

وبسبب دقتك وإتقانك لها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء
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الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تجـد اليـوم أنـك ال تسـتطيع التواصل 
مع من حولك. تشـعر بالقوة ولكنك ال تحسـن 

استغاللها عىل اإلطالق. 
تحـاول اليـوم إنجـاز املهـام التـي ال تحتـاج إىل وقت 
طويل أو إىل تفكري عميق. فكر بشـكل مختلف وال تكن 

منطويا.

1325 - الرحالـة ابن بطوطـة ينطلق يف أول 
رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة 

طنجة متجًها إىل مكة ألداء فريضة الحج.
1930 - التوقيـع عىل معاهـدة بريطانية / 
عراقية تقيض بإقامة قاعدتني عسـكريتني 

يف العراق مقابل حصوله عىل االستقالل. 
1933 - أدولـف هتلـر يصـدق عىل إنشـاء 
جهاز أمن الدولة الرسي الجيسـتابو والذي 
يعد من أسـوأ أجهزة األمـن يف العالم خالل 

القرن العرشين.
1951 - طالئـع القـوات الدوليـة تصـل إىل 
عاصمـة كوريـا الشـمالية بيونيانـغ بعـد 

اشتعال الحرب الكورية.
عـن  الربيطانيـة  القـوات  جـالء   -  1957

األردن.
1974 - إنقـالب أبيـض ضـد الرئيـس عبد 
الرحمـن األريانـي وصعود املقـدم إبراهيم 
الحمـدي للحكـم بقيـام حركـة 13 يونيو 
الجمهوريـة  يف  التصحيحيـة  النارصيـة 

العربية اليمنية.
1978 - القـوات اللبنانية تهاجم بلدة إهدن 
وترتكب مجزرة أدت إىل مقتل زعيم ميليشيا 
املـردة الوزيـر طونـي فرنجيـة وعقيلتـه 

وإبنتهما وعدد من منارصيه.
تصـدر  األوروبيـة  السـوق  دول   -  1980
إعـالن البندقية الذي يؤيد حق تقرير املصري 

للشعب الفلسطيني.
1982 - األمـري فهـد بـن عبد العزيـز يتوىل 
الحكـم يف اململكـة العربيـة السـعودية بعد 

وفاة امللك خالد بن عبد العزيز.
1993 - إعـادة انتخـاب الرئيـس اإليرانـي 

هاشمي رفسنجاني لفرتة رئاسية ثانية.
2007 -اغتيـال النائـب يف مجلـس النـواب 

اللبناني وليد عيدو بتفجري سيارته.
- تفجري بواسـطة عبوات ناسفة يف رضيح 
اإلمامـني عيل الهادي والحسـن العسـكري 

أدى إىل تدمري مأذنتي املرقد بالكامل.
2009 - اإلعـالن عـن فوز الرئيـس اإليراني 

املنتهية واليته محمـود أحمدي نجاد بوالية 
رئاسـية ثانية، وأنصار املرشـح مري حسني 
موسـوي يشـتبكون مع الرشطة إحتجاًجا 

عىل نتائج االنتخابات.
2011 -ملـك األردن عبـد اللـه الثانـي بـن 
الحسني يتعهد بالعمل عىل إجراء إصالحات 
تقـود إىل تشـكيل الحكومـات عىل أسـاس 

األغلبية النيابية الحزبية.
- اإلعـالن عـن الحكومة اللبنانيـة الجديدة 
برئاسـة نجيب ميقاتي والتي شـكلها بعد 

تكليفة بخمسة شهور.
2014 -القوات املسـلحة األوكرانية تسـرتد 
مينـاء ماريوبول الواقع رشقي أوكرانيا من 

االنفصاليني بعد قتال عنيف.
2019 - ُهُجـوٌم عـىل ناقلتّي نفـط إحداها 
نرويجيَّـة واألُخرى يابانيَّـة، يف خليج ُعمان 
دون وقـوع قتـىل، والُحُكومتـان األمريكيَّة 
والُسـُعوديَّة تتهمـان إيـران ِبالُوُقوف وراء 

الحادث.

ماذا تقول شكل أظافرك عن شخصيتك وصحتك ؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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1.مدينـة روسـية تعرضت لكارثـة نووية - حيـوان صغري يتحمل 

العطش أكثر من الجمل.
2.له عالقة برأس الدولة - مكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس.

3.دولة يف وسط آسـيا فيها أطول سد يف العالم وأكثر من %80 من 
سكانها مسلمون.

4.اختالط األمر يف موضزع ما.
5.خصلة حسـنة - توجد عـادة يف بناء الجامـع والجامعة وأحيانا 

الربملان.
6.توقـف يف املينـاء - مـادة تدخـل يف بيـاض األبنيـة.

7.تجدهـا يف البحـر وقـد تحتـوي عـىل مـا يتخـذ كمجوهـرات.
8.ارتفاع يف جانب الطريق - غشيم - عبودية.

9.ذو مكانة خاصة وذات احرتام - متشابهان.
10.مـكان مفتـوح يحـوي حيـاة بريـة - قـرص للمعلومـات.

رأيس
1.عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة.

2.شـخصية نسـائية إجرامية يف السـينما املرصية - ياسـني - من 
الخروف.

3.مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها أمريكا قنبلة نووية.
4.اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما - بداية ضوء النهار.

5.كتاب صغري (مبعثرة) - كثري - خاص بي.
6.ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة اإلعالم.

7.معاتبة - اقعد.
8.حاسـة مـن الحـواس غـري العادية يف معرفـة ما خلف األشـياء 

الظاهرة.
9.للسـؤال - مسـحوق متفجر اسـتخدمه يف األصل الصينيون.

10. ذات حركة خفيفة وجمال - فعل بمعنى تجعله قويا.

NNNÒ5«Î@Úó”

سمعة الوطن

الثاني دمشق فخرجت  زار االمبراطور األملاني غليوم  في عام ١٨٩٨ 
املدينة عن بكرة أبيها واستقبلته استقباالً حافالً.

زوجة  االمبراطورة  الحظت  القلعة  مدخل  وعند  االستقبال  خالل 
دمشق  والي  من  وطلبت  انتباهها  فأثار  أبيض جميالً   ً حمارا غليوم 
حينها مصطفى عاصم باشا أن يأتيها به لكي تأخذه معها ذكرى 

إلى برلني.
 ،( ( أبو اخلير تللو  راح الوالي يبحث عن صاحب احلمار،. وكان يدعى 
فطلب إليه إهداء احلمار إلى زوجة االمبراطور فاعتذر .. غضب الوالي 

وعرض على أبو اخلير شراء احلمار , ولكنه أصرّ على الرفض وقال :
“ يا أفندينا، لديّ ستة رؤوس من اخليل اجلياد إن شئت قدمتها كلها 

إلى االمبراطورة هدية دون مقابل ، أما احلمار فال ”.
استغرب الوالي هذا اجلواب وسأله عن السبب .

رد تللو مبتسماً : “ سيدي إذا أخذوا احلمار إلى بالدهم ستكتب جرائد 
الدنيا عنه وسيسأل الناس من أين هذا احلمار ؟ فيردون عليه : “ من 
الشام ”. ويصبح ”احلمار الشامي “ حديث كل الناس.، ورمبا معرضاً 
للسخرية.. ويقول الناس هل يعقل ان امبراطورة املانيا لم جتد في 

دمشق ما يعجبها غير احلمير ؟ لذلك لن أقدمه لها ولن ابيعه ”..
وأعجبا   ..ً كثيرا فضحكا  واالمبرطورة  لالمبراطور  اخلبر  الوالي  نقل 

باجلواب .. وأصدر اإلمبراطور أمره مبنح تللو وساماً رمزياً ..

العبرة :
متسها  أن  من  واديانهم  بالدهم  سمعة  على  يخافون  ناس  هناك 

األلسن بالسوء ... وهناك من يبيع بالده مبا فيها بابتسامة.

ــك  وهمل ــك  ضيم ــل  حم ــي  كلب ــف  اس
ــك وهمـــــل ــاك  انس ــدرت  اص ــرار  ق
ــك وهمـــــــــل ــك  الدمع ــد  ميفي ــد  بع
ــه هيـــ ــاي  ه ــك  وبجيت ــة  دمع ــت  جن
- - - - - - - - - - - - -
ــر  م ــس  ب ــركاك  ف ــن  م ــر  الده ــكاني  س
ــر م ــس  ب ــاي  دني ــن  م ــفت  ماش ــهد  وش
ــر م ــس  ب ــاط  بس ــه  افرش ــني  الع ــش  رم
ــه عليـــــــــــ ــأل  تس ــن  م ــروح  ال ــرد  ت

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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الخاصة  عز  احمد  تدريبات  إنهاء  صربي  ياسمني  تنتظر 
املحروسة»  «صقر  فيلم  أحداث  ضمن  الجديدة  بشخصيته 

املقرر أن يجمعهما معاً ألول مرة يف مشوارها الفني. 
وقبل ساعات، فوجئ صناع فيلم «صقر املحروسة» بالكثري 
وتخيل  بالعمل  الخاصة  التحضريات  توقف  عن  األخبار  من 
األمر  اإلنتاج،  املنتجة عن املرشوع نهائياً لضخامة  الجهة 
قائماً  زال  ما  العمل  أن  مؤكداً  العمل،  كاتب  نفاه  الذي 
والتحضريات مستمرة بل بالعكس، فبطل األحداث أحمد 
البدء  واملقرر  الضخم  الفيلم  بهذا  حالياً  ينشغل  عز 
صربي،  ياسمني  القادمة.أما  الفرتة  خالل  بتصويره 
«صقر  بفيلم  الخاصة  التدريبات  عز  إنهاء  فتنتظر 
فارس  شخصية  سيجسد  أنه  خاصة  املحروسة»، 
لتبدأ  العمل،  أحداث  ضمن  اإلسالمي  العرص  من 
يجمعهما  أن  املقرر  من  حيث  مشاهدها  تصوير 
آخر،  األحداث.وعىل صعيد  قصة حب قوية ضمن 
مسلسل  أحداث  ضمن  مشاهدها  صربي  تصوير 
فتاة  شخصية  خالله  من  تجسد  الذي  «الشادر» 

شعبية تعمل داخل شادر السمك.

طويلة،  ليست  فرتة  غياب  بعد 
إىل  عساف  محمد  يعود 
قوية،  فنية  بخريطة  جمهوره 
حفالته  سلسلة  نجاح  فبعد 
وزحمة  املايض،  العام  أواخر 
التحضريات خالل األشهر األوىل 
مع  عّساف  أطلق  السنة،  من 
  Platinum Records رشكة 
العراقية  باللهجة  جديدة  أغنية 
تعاون  أستاهل»،  «أنا  بعنوان 
الكبري  امللحن  مع  مجّدداً  فيها 
التعاون  هذا  وأثمر  صابر،  عيل 
مختلف،  عمل  عن  جديد  من 
مؤثر،  درامّي  ملوضوع  يطرح 
نوعها،  من  جديدة  ومادة 
ومختلفة يف شكلها ومضمونها 

عن إصدارات عساف املختلفة.
وقد تعاون محمد إلتمام األغنية 
مع الشاعر قيص عيىس واملوزع 
مع  وأصدرها  عبود،  عثمان 
رشكة بالتينوم ريكوردز اليوم، 
جولة  بعد  الخطوة  هذه  لتأتي 
خالل  بها  قام  ناجحة  أمريكية 
يذكر  املنرصم.  أيار/مايو  شهر 

أّن العمل جاٍر عىل تحضري أغنية 
ثانية ستصدر يف موسم الصيف 

عساف  لها  ويحرض  أيضاً، 
ورشكة بالتينوم ريكوردز بتأنٍّ 

مفاجأة  األغنية  لتكون  كبري 
املوسم.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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هـل تتخيـل أن تكون جـزًءا من 
طـال  التـى   Artemis I مهمـة 
انتظارهـا مـن وكالـة ناسـا إىل 

القمر؟
وكالـة الفضـاء لم تقـم بإجراء 
األخـرية  اللحظـة  يف  مكاملـة 
لألشخاص العاديني للصعود عىل 
متـن املركبة الفضائيـة أوريون 
التـي تتجـه إىل القمـر يف رحلـة 
العمر، لكنها تقدم فرصة غريبة 
إىل حد ما إلضافة اسمك إىل محرك 
أقراص فالش الذي سيسافر عىل 
متـن Orion مـن أجـل التحليق 

فوق القمر يف األشهر املقبلة.
وأعلنت وكالة ناسـا عن الخطة 
يف مـارس ومنذ ذلـك الحني قدم 
مـا يقرب من 3 ماليني شـخص 
التجريبيـة  للرحلـة  أسـمائهم 
القادمـة، وهـذا األسـبوع هـو 
الفرصـة األخرية لتدوين اسـمك 
إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

وللحصول عىل اسمك يف الفضاء، 
كل مـا عليـك فعلـه هـو زيارة 
موقـع NASA وإدخـال اسـمك 
ورمز PIN، والذي سيكون مفيًدا 

الحًقا.

وسـيتم تزويـدك ببطاقة صعود 
رقمية تعرض اسـمك وتفاصيل 
وسـتتضمن  الطـريان،  رحلـة 
البطاقـة أيًضـا رمز االسـتجابة 
الرسيعـة، والذي إذا تم مسـحه 
ضوئًيا يأخـذك إىل دعوة لتصبح 
الضيـف  برنامـج  مـن  جـزًءا 
مـا  لناسـا،  التابـع  االفـرتايض 
يتيح لـك فرصة حضور عمليات 
الخاصـة  واملناسـبات  اإلطـالق 
األخرى التي تنظمها وكالة ناسا 

تقريًبا.
 Artemis I مهمـة  وسـتمثل 
أول  الفضـاء  لوكالـة  التابعـة 
رحلـة تجريبيـة غـري مأهولـة 
لصاروخ نظام اإلطالق الفضائي 
القـوي (SLS) ومركبـة أوريون 
الفضائيـة، والصـاروخ موجود 
حالًيـا عـىل منصـة اإلطـالق يف 
مركز كينيدي للفضاء يف انتظار 
النهائيـة  األرضيـة  االختبـارات 
يف وقـت الحـق من هذا الشـهر، 
وإذا سـارت األمور عـىل ما يرام 
، فمـن املتوقـع أن تنطلق مهمة 
Artemis I باتجـاه القمـر هـذا 

الصيف.

يف حني أن WhatsApp هو أكثر أنظمة املراسـلة الفورية شـيوًعا ، فقد اكتسب 
 Telegram الكثري من املستخدمني يف العامني املاضيني، حيث يواصل Telegram
جلـب ميزات جديدة وبعضها غـري موجود عىل WhatsApp أيًضـا، حتى اآلن ، 

Telegram مجاني تماًما.
 ومـع ذلـك ، يبـدو أن إصـداًرا مدفوًعا من التطبيق سـيصدر قريًبـا، حيث أكد 
بافيل دوروف ، مؤسـس Telegram ، هذا التطور ورشح كيفية عمل النسـخة 

املدفوعة.
قال دوروف إن املسـتخدمني كانوا يريدون ميزات جديدة وبحثت Telegram يف 
طرق ”تتيح لك تجاوز ما هو مجنون بالفعل“، ومع ذلك ، تكمن املشكلة ، وفًقا 
لـدوروف ، يف أنـه ”إذا أردنا إزالـة جميع الحدود للجميع ، فـإن تكاليف الخادم 
وحركـة املرور الخاصة بنا سـتصبح غري قابلـة لإلدارة ، وبالتـايل فإن الحفلة 
ستنتهي لألسـف للجميع،“ لذلك ، تريد Telegram السـماح ”للمعجبني األكثر 
تطلًبا بالحصول عىل املزيد“ مع الحفاظ عىل ميزاتها الحالية مجانية لجعل تلك 
الحـدود املرتفعة خياًرا مدفوًعا.قال دوروف إن جميع امليزات الحالية سـتبقى 

مجانيـة، وعالوة عىل ذلك ، سـتتوفر ميزات جديدة للمسـتخدمني املجانيني 
-Tel  أيًضا، قال دوروف أيًضا أنه حتى املسـتخدمني الذين ال يشـرتكون يف

gram Premium سيتمكنون من االسـتمتاع ببعض مزاياها. وسيتم إطالق 
خطة اشرتاك Telegram Premium يف وقت الحق من هذا الشهر، واعتباًرا من 

اآلن ، لم تكشف Telegram عن تكلفة ذلك.

قامـت رشكـة ”ميتـا“ بتطويـر 
مـزودة  منتظـرة  ذكيـة  سـاعة 
بكامـريا ثنائيـة، وباتـت تعمـل 
عوًضـا عن ذلك عىل أجهزة أخرى 

للمعصم.
الذي  الذكيـة،  السـاعة  وتصميم 
استمر عىل مدى عامني، وبخالف 
املميزات التقليديـة كان النموذج 
ينطـوي عـىل  للسـاعة  املبدئـي 
خصائـص تميـزه عـن منتجات 
رشكات رائدة يف السوق عىل غرار 
سـاعة رشكة ”أبـل“، وتتمثل يف 

اآلتي:
واجهـة السـاعة قابلـة للرفـع، 
ومـزودة بإطار ذهبـي، ويحتوي 
جانـب،  كل  يف  زر  عـىل  السـوار 
أحدهما عىل صورة قرص، واآلخر 

هو زر تحكم دائري صغري.
تشمل السـاعة كامريتني: كامريا 
بدقـة 5 ميجـا بكسـل يف مقدمة 
واجهـة السـاعة، وأخـرى بدقة 
12 يف الجانـب الخلفـي للسـاعة 

تستعمل عند فصل الواجهة.
و تحتـوي عـىل إمكانيـة اتصال 
وتقنيـة  فـاي“،  ”واي  بشـبكة 
تحديـد املوقـع ”جـي بـي إس“، 
االتصـال  إلمكانيـة  باإلضافـة 
اتصـال  رشيحـة  عـرب  الخلـوي 

ذكية.
تطبيقـات  تتضمـن  و 
و  واتسـاب  (سـبوتيفاي 
وتطبيق  ستوريز)،  أنستغرام 
اليومـي  النشـاط  تعقـب 
والتماريـن، ومعرض الصور، 
ومراقبة معدل رضبات القلب، 
للتحكم  وتطبيـق  والتقويـم، 
بإعـدادات الجهـاز، ومراقبة 

التنفس.
 تحتوي السـاعة أيضاً عىل 
مركز تنبيه، وشاشـة قفل 
وال يتضمن الجهـاز متجراً 

مدمجـاً للتطبيقات حيث 
للمسـتخدمني  يتـاح 
عوضـاً عن ذلـك إدارة 
وامليزات  التطبيقـات 
عرب حسـاباتهم عىل 
تطبيق (فيس بوك).

وكانـت توجـد لـدى 
إمكانيـة  السـاعة 

تفاصيـل  ملشـاركة 
البدنية  اللياقة  أنشـطة 
الخاصة  اإلنجـازات  أو 
منصتي  عـىل  مبارشة 
و  بـوك)  (فيـس 
مـن  (انسـتغرام) 

الجهاز.
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دراسة  الطالب  هذا  يرتك  أن  العراقية  الدبلوماسية  حظ  حسن  من  كان 
ليس  بأنه  أدرك  فقد  الحقوق،  كلية  يف  الدرايس  تحصيله  ليواصل  الطب 
قاعة  يف  الطلبة  أيادي  بني  ممددة  شاهدها  التي  الجثث  لترشيح  مؤهالً 
اليوم من  ذاك  الكلية. ومنذ  لدوامه يف  األوىل  األيام  الطب يف  كلية  ترشيح 
بالتبلور،  الدبلوماسية  صفوة  فتحي  نجدة  شخصية  بدأت   ١٩٤٢ العام 
األدباء  أشهر  من  واحداً  جعلته  العني،  تخطئها  ال  أدبية  موهبة  ومعها 
معطف  من  خرج  الذي  الوحيد  األديب  يكن  لم  إن  الدبلوماسية،  عالم  يف 
العمل الدبلومايس عىل مر عقود طويلة من تاريخ تأسيس الدولة العراقية 

الحديثة .
حياة  يف  والدبلوماسية  األدب   » التوثيقي  الكتاب  أهمية  تركنا  ولو 
نادراً  ووفاًء  راقياً،  إنسانياً  تعامالً  لوجدنا  جانباً،  صفوة»  فتحي  نجدة 
 » عائلة  أفراد  أحد  نجدة،  شقيق  نجيد  هو  مؤلفه  أن  ذلك  األشقاء،  بني 
العراقي  النحات  أوالد   - - نجدة ونجالء ونجيد ونبيل  نون»  امرباطورية 
عمل  منها  النحتية،  األعمال  من  عدداً  أنجز  الذي  صفوة  فتحي  املعروف 
نحتي يمثل امللك فيصل األول, وآخر لجميل صدقي الزهاوي ملناسبة الحفل 
التأبيني الذي أقيم للشاعر عام ١٩٣٧، وتم عرض التمثال يف قاعة املكتبة 
نجيد  زوجة  أما  هدمها.  قبل  املعظم  الباب  يف  قائمة  كانت  التي  العامة 
فهي أول من اقرتح عليه تأليف هذا الكتاب، وانتظرت بصرب كبري حتى 
الذي توىل تنزيل الصور يف  إنجازه بمساعدة فنية من حفيدهما عيل  تم 
الكتاب ليصدر عن الذاكرة للنرش والتوزيع بطباعة فخمة راقية من ٤٨٠ 
نادرة، منها باألسود واألبيض  أكثر من ١٢٥ صورة ووثيقة  صفحة مع 
السيد نجيد، لم يهمل  الكتاب  وأخرى باأللوان.. والحق يقال فإن مؤلف 
َعمان عن عمر  يف  منذ طفولته حتى رحيله  نجدة  أخيه  من حياة  شيئاً 
٩١ عاماً يف كانون األول ٢٠١٣  والتي َفَضل املجيء إليها وهو عىل أبواب 
نجيد  يكتب  السبعينيات.  نهاية  منذ  لندن  يف  طويلة  إقامة  بعد  التسعني 
عن ظروف إنجازه هذا الكتاب عن شقيقه : « كان الوقت الذي قضيته 
إلعداد كتابي أشبه بأمواج تجتاح مشاعري، فمرّة تأخذني الذاكرة أليام 
بساعة  تذّكرني  وأخرى  السعادة،  فتغمرني  الكبري  أخي  فيها  عارصت 
فقدانه فيعترص قلبي أملاً، ثم ال تلبث وتواجهني موجة الحقة لتعيد بي 
إىل صورته التي توحي بإحساس مرهف كأديب، وفكر ثاقب كدبلومايس، 
وباحث جاد كمؤرخ، تلك كانت حالتي وأنا بني أوراقي ومصادر كتابي»، 
ثم يوجه ما يشبه العتب إىل املثقفني: « وال أخفي بأن ما شعرت به من 
فتور املثقفني لذكراه قد زاد من أملي، وتساءلت مع نفيس هل يجوز أن 
تطوى وبهذه البساطة، صفحة أديب ودبلومايس ومؤرخ كانت مؤلفاته 
وأبحاثه موضع اهتمام املّطلعني، وكان ما يكتبه دأًبا وديدًنا يف صحيفة 
الرشق األوسط لإلشادة بمن رحلوا من رجال العلم والسياسة واألدب كلما 
حلّت ذكرى وفاتهم!»، ويقصد نجيد بذلك الزاوية اليومية الشهرية «هذا 
اليوم يف التاريخ» التي كان يكتبها شقيقه يف الصحيفة ملدة خمس سنوات 
ليس  فذلك  الضيقة،  املساحة  هذه  يف  الكتاب  عرض  أنوي  .ال  مستمرة 
إليه، لكن من خالل السنني  الرجوع  أنه ال يغني عن  باألمر املمكن، كما 
هناك  الدبلومايس،  السلك  يف  صفوة  فتحي  نجدة  قضاها  التي  الطويلة 
الصعوبة، ومنها ما حدث عندما عمل سكرترياً  مواقف مؤثرة ويف غاية 
أوالً يف السفارة العراقية بأنقرة العام ١٩٥٨ «وكان من املنتظر أن يصل 
إىل إسطنبول يف صباح ١٤ تموز امللك فيصل الثاني ومعه األمري عبد اإلله 
ووالدته، وأخته األمرية عبدية (خالة امللك) لريافقوا امللك فيصل إىل إيطاليا 
ليجتمعوا  إسطنبول  يف  والرؤساء  امللوك  مؤتمر  حضور  من  انتهائه  بعد 
هناك باألمرية فاضلة خطيبة امللك فيصل لرشاء جهاز الزفاف» ، وعندما 
نجيب  السفري  مع  ليكون  إسطنبول  إىل مطار  الصباح  ذلك  اتجه صفوة 
الراوي يف استقبال امللك، فإنه لم يجد السفري يف املطار، كما رأى عىل وجوه 
الحارضين شيئاً من الوجوم لم يفهمه يف البداية، إىل أن اقرتب منه سفري 
باكستان وهمس له بأن ثورة حدثت يف بغداد، وأن امللك وويل العهد ونوري 
السعيد قد قتلوا. ومن الحكايات الغريبة التي يرويها صفوة حكاية قنصل 
العراق يف تربيز بإيران عبد الوهاب درويش الذي لقي مرصعه عام ١٩٤١ 
قرب  اإليراني  والجيش  السوفيتية  القوات  بني  النار  إلطالق  تبادل  اثناء 
القنصلية يف تلك املدينة النائية يف شمال إيران : « أطل القنصل من النافذة 
لالطالع عىل ما يجري فأصيب يف صدره بطلقة أودت بحياته يف الحال» ! . 
يشء واحد أسفت له، وأنا أقرأ حياة نجدة فتحي صفوة اإلنسانية واألدبية 
وحوادث خدمته الدبلوماسية ألكثر من ٢٢ عاماً يف سفارات العراق بلندن 
وعمان والقاهرة وجدة وباريس وأنقرة وواشنطن وموسكو، بدأها منذ 
صدور اإلرادة امللكية بتعيينه يف وظيفة تلميذ دبلومايس، هو استقالته من 
العام ١٩٦٧، رافضاً  العراقية أواخر  وظيفته وزيراً مفوضاً يف الخارجية 
االستقالة بسبب  تلك  يربر  أنه  الشعبية، ومع  الصني  إىل جمهورية  نقله 
خالفه الحاد مع وزير الخارجية وقتذاك، إال أننا خرسنا فرصة كبرية يف 
معرفة الصني من خالل دبلومايس قدير ومؤرخ وكاتب بارع مثله رحمه 

الله .
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طافش،  نرسين  الفنانة  شاركت 
إطاللة  بأحدث  متابعيها 

عىل  حسابها  عرب  لها، 
وظهرت  إنستجرام، 

نرسين بإطاللة زاهية، 
الصور  عىل  وكتبت 
الناس  «إن  قائلة: 
يمكن  ال  جًدا  األذكياء 
أرشاًرا،  يكونوا  أن 

غباء  يتطلب  الرش  ألن 
ومحدودية يف التفكري».

األقرص  محافظة  وزارت 
الفنانة  املاضية،  األيام  خالل 

نرسين طافش ىف رحلة صيفية يف عاصمة 
الحضارة الفرعونية القديمة، حيث استمتعت بزيارة املعالم اآلثرية 
زيارتها  وخالل  والغربي..  الرشقي  الربين  يف  واملقابر  املعابد  من 
لالستمتاع بسحر املعالم اآلثرية والرتاثية بمحافظة األقرص، زارت 
الفنانة السورية الشهرية نرسين طافش مطار البالون الطائر يف الرب 
الغربي، واستمتعت بالتقاط الصور التذكارية بأرض مطار البالون 

قبل استقالل إحدى رحالت البالون يف سماء غرب املحافظة.

أكدت معلومات خاصة أن النجمة إليسا 
مدير  مع  التعاون  عقد  فسخت 
بعد  ياغي  أبي  أمني  أعمالها 
من  عاماً   ٣٠ يقارب  ما 
بعدما  أعمالها،  إدارة 
يف  فنياً  انطلقت 
التسعينيات  منتصف 
منهم  متعاونني  مع 
إذ ماي  رشكة «ميوزك 
غسان  لصاحبها  اليف» 
إدارة  تتوىل  التي  رشتوني 
زيتون  ناصيف  النجمني  أعمال 
وكانت  وإنتاجها.  رياض  ورحمة 
إليسا قد أصدرت قبل شهر أول أغنية ديو مع 
املغربي سعد ملجرد، وحققت األغنية نجاحاً ساحقاً تخطى١٠٠ مليون متابع 
عىل محمل يوتيوب. يذكر أن أحد املوظفني يف رشكة «ميوزك إذ ماي اليف» بدأ 
التي  إليسا يف سفراتها قبل شهرين، وهو ضمن فريق رشكة وتري  بمرافقة 
تشكل أحد فروع الرشكة نفسها لصاحبها غسان رشتوني، وبالتايل تتعاون 
مع منصة «أنغامي» التي ضخت الدعم ملصلحة أغاني إليسا ومنها الديو مع 
سعد ملجرد.. فهل يسهم فسخ عقد األعمال بني إليسا وأمني أبي ياغي يف نجاح 

إليسا يف املستقبل؟ هذا ما ستجيب عنه إنتاجات وحفالت إليسا قريباً. 

ملسلسل  املنتجة  الجهة  قررت 
«وش وضهر» الذي يلعب بطولته 
عبد  وريهام  نصار  إياد  الفنانان 
يوم  من  بدًءا  عرضه  الغفور، 
إحدى  عىل  املقبل،  يونيو   ٢٧
طرحت  كما  الرقمية،  املنصات 

الربومو الدعائي 
 ، للمسلسل

ضح  و أ و
الربومو 

أن إياد 

نصار يقدم شخصية طبيب يمر 
يف حياته بعدة مواقف، بينما تعمل 
ريهام عبد الغفور ممرضة وتدعى 
«ضحى عبد الحميد متوىل» تتجه 
للعمل يف عيادة إياد نصار بسبب 
حاجتها للمال، وتتواىل األحداث يف 

إطار من االثارة والتشويق .
نوعية  من  وضهر  وش  مسلسل 
األعمال ذات الـ١٠ حلقات، وهو 
إياد نصار وريهام  من بطولة 
ورشة  وتأليف  عبدالغفور، 
الكتابة  عىل  وإرشاف  رسد، 
مريم نعوم، وسيناريو وحوار 
بدوي  وأحمد  عبدالله  شادي 
أبوعوف.  مريم  وإخراج 
شارك  نصار  إياد  أن  يذكر 
دراما  يف  رشف  كضيف 
 ٢٠٢٢ رمضان 
بمسلسل «االختيار 
٣» بطولة أحمد 
وكريم  السقا 
العزيز  عبد 
حمد  أ و
يارس  عز 
ل  جال
مري  أ و
 ، ي ملرص ا
د  محمو
سمر  البزاوي، 
مجدي  مريس، 
بيومي  فكري، 
صربي  فؤاد، 
إيمان  فواز، 
آدم  العايص، 
ومن  الرشقاوي، 
هاني  تأليف 
وإخراج  رسحان 

بيرت ميمي.

يستعد كل من املطرب محمد رشاد 
دويتو  أغنية  لطرح  نرص  ومروة 
ومن  يكفينا»  «ربنا  اسم  تحمل 
املقرر أن تحمل عدًدا من املفاجآت، 
الخري  الدويتو  فكرة  ويناقش 
ألحان  البرش، وهي من  بني  والرش 
أسامة  وتوزيع  شكري  مصطفي 
عبد الهادي وهندسة صوتية خالد 
رؤوف. وظهر مؤخرًا الفنان محمد 
رشاد يف الحلقة الثالثة من مسلسل 
سالمة  هاني  للنجم  رسي»  «ملف 
رمضان،  موسم  يف  عرض  الذى 
بشخصيته الحقيقية كضيف رشف 
املالكي  بجودي  يجمعه  مشهد  يف 
يف  وخطيبها،  عزمي»  «كارولني 
استديو التسجيل الخاص بخطيبها 

كي يقوم بتسجيل أغنية له .
التي  األغنية  كلمات  وجاءت 
متماشية  رشاد  محمد  غناها 
من  الرابعة  الحلقة  أحداث  مع 

كالتايل:  كلماتها  وكانت  املسلسل 
هي  حاجة  مابقتش  الفراق  بعد 
غامقة  شايفها  حاجة  كل  هي، 
القلب  يف  ومفيش  ليا،  مش  وهي 
قلبي  دق  بقي  تفرحه  حاجة 
بيجرحه وبيدبحه، أنا موجوع، أنا 
املوضوع  قسوة  من  اوي  موجوع 
العمر  أعيش   حياة  مش  ماهي 
انا  رجوع  ومفيش  دموع  ويا 
يف  والشوق   ووحشاني   ، موجوع 
بيبكي  وقلبي  ممنوع  بقي  القلب 
انا  مسموع  بصوت  الروح  ويا 
املطربة  موجوع. وطرحت مؤخرا 
التى  أغنياتها  أحدث  نرص  مروة 
موقع  عىل  تك»  «دوم  اسم  تحمل 
واألغنية  «يوتيوب»،  الفيديوهات 
من كلمات محمد حجازى، وألحان 
زوووم،  وتوزيع  حسني،  يوسف 
وهي إحدى أغنيات البومها الجديد 

«برة املقارنة».
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