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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف ائتـالف دولـة القانـون عن 
تفاصيل اجتماع اإلطار التنسيقي مع 
الكاظمي،  الوزراء مصطفـى  رئيس 
وفيمـا أكد ان االطار ليس مع تجديد 
الثقـة لحكومـة الكاظمـي، مشـريا 
اىل ان بقـاء الحكومـة مرهون بحل 
الربملـان وإجـراء انتخابـات مبكرة، 
استبعد نائب مستقل حدوث إنفراجة 

سياسية خالل االيام املقبلة.
وقـال عضو ائتـالف دولـة القانون، 
وائل الركابي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
انه البـد من االطار التنسـيقي اليوم 
الحـوارات  يف  للمـيض  يسـعى  ان 
والتفاوضات مع االطراف السياسية 
سـواء كان رشكاء التيار الصدري يف 
تحالف إنقـاذ وطن او بقية االطراف 
االخرى لتشكيل الحكومة، ألنه ليس 
مـن املعقـول ان يبقـى الوضع عىل 
ما هـو عليه خاصة بعد االنسـحاب 
الحقيقي للتيار الصدري، بعدما كان 
االطـار يعـول عىل عدم اتخـاذ هكذا 
قرار ألنـه يعتقد ان التيـار الصدري 
لـه ثقل كبـري يف العملية السياسـية 
أنـه  مجتمعي.وأضـاف:  وكمكـون 
بعد هذا االرصار واالنسـحاب لم يبق 
امام الكتل السياسـية سـوى امليض 
بتشكيل حكومة حقيقية لكي تقدم 
الخدمـات للمواطن. مؤكـدا: ان كل 

هذا االمر متوقف عىل قبول االطراف 
االخرى من تحالـف انقاذ وطن وهم 
والديمقراطي والسيادة .وتابع: يبدو 
ان موقف رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبويس واضٌح عندما رصح خالل 
زيارتـه االخـرية اىل االردن بأن هناك 

مضيا بالعملية السياسية، باستثناء 
الديمقراطـي الـذي اىل اآلن موقفـه 
غـري واضح، وربما هناك ثمة تقارب 
وزيارات ولقاءات ستعقد خالل االيام 
املقبلـة بـني اإلطـار والديمقراطي.
يف  الكاظمـي  اسـتضافة  وبشـأن 

اجتماع االطار التنسيقي األخري، قال 
الركابي: انه تمت اسـتضافة رئيس 
الوزراء يف اجتماع االطار كونه القائد 
العـام للقـوات املسـلحة وأراد قادة 
االطـار ان يجتمعـوا معـه ويعرفوا 
موقف الحكومة ازاء االعتداءات التي 

تجـري من تركيـا، والوضـع االمني 
الذي نتعرض لـه هنا وهناك، وكذلك 
لربما حتى لقـاءه املرتقب مع بايدن 
وتم توضيح االمـور من قبله، وفيما 
بعد اتم االطار التنسـيقي تشاوراته 
االنفراجـة  ملوضوعـة  بينـه  فيمـا 
انـه  السياسـية.وأوضح:  للعمليـة 
اىل اآلن ال يوجـد موقـف مـن االطار 
بخصـوص تجديـد الثقـة للكاظمي 
إال لربمـا يكون بقـاء وليس تجديدا، 
وهو ان تحدث بعض املتغريات تدعو 
اىل حل الربملان سواء بأمر من رئيس 
الجمهورية او غريه وتبقى الحكومة 
لحني اجراء انتخابـات وبقائها ربما 
يكون لــ 6 اشـهر او سـنة او اكثر 
.من جهته، اسـتبعد النائب املستقل، 
ناظـم الشـبيل، حـدوث انفراجـة يف 
االيـام  خـالل  السياسـية  العمليـة 
القليلة املقبلة.وقال الشبيل يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان املبادرات لتشـكيل 
حكومـة عراقية جديـدة تعثرت عند 
مسألة اختيار رئيس الوزراء ونوابه، 
حيث ال يوجد تفاهـم يف هذا الصدد. 
الفتـا اىل: ان اجتماعـات عقدت بني 
النواب املستقلني واإلطار التنسيقي، 

ولم تصل اىل مستوى املفاوضات.
واضـاف: ان الـرؤى حـول تشـكيل 
الحكومـة املقبلـة يف العراق ليسـت 

واضحة اآلن.
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بغداد/ الزوراء:

أصدر مرصف الرافدين، امس السبت، بياناً 

جديداً يتعلق بسلف املتقاعدين.وقال املكتب 

املتقاعدين  ”سلف  إن  للمرصف:  اإلعالمي 

تبدأ من 5 ماليني دينار اىل 25 مليون دينار“.

املتقاعدين  سلف  عىل  ”التقديم  أن  وأضاف 

من فروع املرصف حرصا املنترشة يف بغداد 

واملحافظات“. 
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بغداد/ الزوراء:
أكـد رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي، امس 
السـبت، أن بناء الوطن يحتاج إىل صرب ووقت، 
مبيناً أن مرشوع ١٠٠٠ مدرسة سينجز ضمن 
االتفاقيـة العراقية- الصينيـة ووفق توقيتات 
محددة.وقال الكاظمي خـالل احتفالية وضع 
حجـر األسـاس ملرشوع بنـاء ١٠٠٠ مدرسـة 
نموذجية يف عموم العراق، حسب بيان صدر عن 
املكتـب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته 
«الزوراء»: أنا «سعيد أن أكون بينكم ومعكم يف 
هذا االحتفال، واالنطالق لوضع حجر األساس 
ملرشوع بناء ١٠٠٠ مدرسة يف عموم محافظات 
العراق».وأضاف أن «هذا املرشوع االسرتاتيجي 
مهم لبناء املجتمـع، وتطوير أجيالنا نحو بناء 
قادٍة لخدمة العراق يف املستقبل». ونوه: «يجب 

أن نعتز ونفتخر بتاريخ وإرث أجدادنا، ويجب 
أن نتنبه إىل أن التعليم والِعلم جزءان أساسيان 
لرقـي أي مجتمـع، ولكن لألسـف الشـديد لم 
يكن هنـاك اهتمام بالتعليم منذ العام ٢٠٠٣»، 
مؤكداً أن «هذا املرشوع سينجز ضمن االتفاقية 
العراقيـة- الصينية، التي سـبق أن شـكك بها 
الكثـريون يف عدم جدية الحكومـة بتنفيذها». 
وتابـع: «اليـوم نضع حجـر األسـاس لتنفيذ 
هذه االتفاقية، لكي نبعث رسـالة بأن التعليم 
مهم جـداً يف حياة مجتمعنا وحاجـة أبنائنا»، 
مشـدداً عـىل «رضورة أن نعمل عـىل االهتمام 
بالتعليم، ليس يف بناء املـدارس فقط، وإنما يف 
تغيري وتطوير املناهج التعليمية، وهذه ليست 

مسؤولية الحكومة فحسب.

بغداد/ الزوراء:
دانـت وزارة الخارجيـة، بأَشـدِّ 
الرتكـّي  القصـف  العبـارات، 
الذي اسـتهدَف مقاّراً حكوميًة 
ومنـازَل يف ناحيـة سـنوني يف 
قضاء سنجار بمحافظة نينوى 
،فيمـا أكـدت اتخـاذ إجـراءات 
التحقيقات بشـأن  اكتمال  بعد 
للـوزارة  بيـان  االعتداء.وذكـر 
تلقتـه «الـزوراء»: أن «الوزارة 
تؤكـد أنَّ هـذه املواقـف تمثِّـُل 

انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، 
وتهديـداً واضحـاً لآلمنـني من 
املدنيـني، الذيـن اسُتشـِهَد عدٌد 
منهـم وُجـِرَح آخـرون جـرّاء 
هـذا الفعل».وأضـاف البيان أن 
ُيَعدُّ اسـتهدافاً  «هـذا االعتـداء 
العراق واسـتقرار شعبه،  ألمِن 
ـداً  ُموحَّ ُموقفـاً  ويتطلّـُب 
ملواجهتـه، عرب الوقـوِف بحزٍم 
ضـدَّ أّي فعل يهدُف إىل إشـاعة 
الُفوىض»، الفتـًا اىل أن «الوزارة 

بعد  املُقرَّرة  اإلجراءات  سـتتخُذ 
الالزمـة  التحقيقـات  اكتمـال 
االعتداء».وكانـت  هـذا  بشـأن 
مؤسسة مكافحة اإلرهاب يف إقليم 
كردستان، قد افادت يف وقت سابق 
بأن طائرة مسـرّية تابعة للجيش 
الرتكـي قصفـت عجلة ملسـلحي 
حزب العمال الكوردسـتاني مما 
أسـفر عـن مقتل أربعـة عنارص 
بـإدارة  كالر  قضـاء  يف  منهـم 
اإلقليـم. يف  «كرميـان»  منطقـة 

وذكـرت املؤسسـة يف بيـان ، إن 
طائرة بـدون طيار تابعة للجيش 
الرتكي استهدفت عجلة من طراز 
جيب بالقرب من صومعة «كالر» 
للحبـوب ممـا أسـفر عـن مقتل 
أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله 
إىل املستشـفى.ووفقا للمعلومات 
فـإن  املؤسسـة  نرشتهـا  التـي 
أولئـك األشـخاص املسـتهدفني 
هم مسـلحون يف حـزب العمال 

الكردستاني.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبية، امس السـبت، جـدول امتحانات 
«الدور االول» للدراسة االعدادية ، للعام الدرايس ٢٠٢١ 
- ٢٠٢٢ .وقالـت الـوزارة يف بيـان تلقتـه وكالة االنباء 
العراقية (واع) ان «االمتحانات ستنطلق يوم (االربعاء 
٢٠ تموز) وتسـتمر لغاية يوم السبت ( ٦ آب ٢٠٢٢)»، 
مبينـًة ان «االمتحان يبدأ يف السـاعة السـابعة صباحاً 
حسـب التوقيـت املحـيل ملدينة بغـداد (داخـل وخارج 
العراق)».واوضحـت الـوزارة يف بيانهـا انـه «يف حـال 
صادفت عطلة رسـمية خالل ايـام االمتحانات فينقل 
االمتحان اىل اليوم الذي يليه وبرتتيب الجدول نفسه» .
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بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، سامي املسعودي، مع أمري املنطقة الشمالية 
(عرعر)، فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، شؤون نقل الحجاج برا للديار املقدسة. 
سامي  والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  «رئيس  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
املسعودي التقى األمري فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أمري املنطقة الشمالية 
(عرعر)».وأضاف البيان أن «املسعودي بحث مع األمري شؤون نقل الحجاج العراقيني برا 
وتسهيل مرورهم للديار املقدسة عرب منفذ عرعر الحدودي املشرتك مع اململكة العربية 
السعودية». وأشاد املسعودي بالجهود الكبرية التي تبذلها السلطات السعودية يف تيسري 
امور تفويج الحجاج وتذليل جميع املعوقات إليصالهم براحة وسالمة». من جانبه، عّرب 
األمري فيصل بن خالد بن عبد العزيز عن سعادته بعودة مسري قوافل الحجاج عرب منفذ 

عرعر السعودي بعد انقطاع دام عامني بسبب تفيش فريوس كورونا».
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هنأ قائد الرشطة االتحادية، الفريق صالح نارص العامري، 
واالرسة  الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني  نقيـب 
الصحفيـة بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسني بعد 

املائة للصحافة العراقية.
واعـرب العامري، يف برقية تهنئة، عـن امنياته للمالكات 
اداء مهامهـم  يف  والنجـاح  املوفقيـة  بـدوام  الصحفيـة 
ومواصلة عطائهم خدمًة لعراقنا العظيم، مبتهال اىل الباري 
عّز وجـّل بالرحمة لشـهداء الصحافـة الذين ضحوا 

بأنفسهم من اجل إعالء كلمة الحق.

أرسـل رئيس ائتـالف دولة القانـون، نوري املالكـي، باقة ورد 
وتهنئة اىل نقيـب الصحفيني العراقيني مؤيـد الالمي واألرسة 
الصحفية ملناسـبة عيـد الصحافة العراقية.وقـال املالكي يف 
تهنئته:» بمناسـبة عيدكـم (١٥٣) أيها االخـوة الصحفيون 
أتقـدم إليكـم بالتهاني مـع التمنيات بنجاحكـم يف مهمتكم 
الخطـرية لتسـهموا بتحقيق حيـاة سياسـية اعالمية أفضل 
تليـق بعراقنا العزيز».ويجدد الصحفيون العراقيون يف الخامس 
عرش مـن حزيران من كل عام احتفالهم بعيـد الصحافة العراقية 
بذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة (الزوراء) سنة ١٨٦٩، 
واتخذوا من هذا التاريخ عيداً لهم منذ سنة ١٨٦٩ عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك الجريدة. 

هنـأ محافـظ الديوانيـة، زهري عـيل الشـعالن، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني مؤيد الالمي واالرسة الصحفيـة بالذكرى الـ ١٥٣ لعيد 

الصحافة العراقية.
وقـال الشـعالن يف تهنئتـه: «يف هـذه املناسـبة الوطنية نسـأل 
اللـه تعـاىل ان يشـد عـىل أيديكـم املعطـاء لتقديـم االفضـل يف 
مهنـة التحديـات واملتاعب واملواجهـات، ونثمن دوركـم الفاعل 

ومسـاندتكم يف ازمـة مكافحـة كورونا ويف كل املجـاالت االخرى 
ونثني عىل تضحيات شـهداء الصحافة يف معارك التحرير وتحقيق 
النرص عىل قوى الظالم والكفر.. ولتبقى الصحافة العراقية معطاء 

ومجاهدة يف اعالء الحقيقة وخدمة الوطن العزيز.

هنأ وزير الخارجية، فؤاد حسني، الصحفيني العراقيني بعيدهم الثالث والخمسني 
بعد املائة .وقال حسـني يف بيان:» يّرسني يف هذه املُناسـبة أنَّ أبعث لكم أصدق 
التهنئـة، وأخلـص املُباركة بالعيد الوطنّي للصحافـة العراقيَّة الـ ١٥٣.. وفيما 
ُنهّنئكـم بهـذه املُناسـبة الطّيبة ُنِشـيد بما قد بذلـت الصحافـة العراقيَّة من 
ُجهـد وتضحيـات وأنتـم تركبـون الصعـاب، وتبحثون عـن الحقيقـة.. وتلك 

كانـت ُمهّمة خطرة قّدمـْت عىل طريقها جزيـل التضحيات، وسُيسـّجلها لكم 
ل،  التاريـخ بأحـرف وّضـاءة «.وأضـاف:» ان الـدول عندمـا تمـّر بمراحـل تحوُّ

وانعطافـات تاريخيَّـة يف حياتهـا تتحّول الصحافة من السـلطة الرابعـة ألن تكون 
ه األوىل والُْمؤّثـر يف الرأي العاّم باتجاه إقامـة النظام وإدارة  البالد، سـلطة أوىل؛ فتكـون الُْموجِّ

السـلطات االخرى وُتوّجه بوصلة حركته باتجاه البناء، واإلعمار، واإلصالح.. ولقد كنتم ِنْعَم السنُد، والعُضد إلخوانكم يف 
بالعراق (القضائّية، والترشيعّية، والتنفيذّية)؛ ألّنكم ساهمتم يف إنتاج خطاب إعالمّي وطنّي جامع ألبناء شعبنا الكريم».

الدليمـي، نقيـب  هنـأ محافـظ االنبـار، عـيل فرحـان 
الصحفيـني مؤيد الالمـي واالرسة الصحفية بمناسـبة 
عيد الصحافة العراقية الذكرى الـثالثة والخمسني بعد 
املائة لصدور جريدة الـزوراء اول جريدة عراقية .وقال 
الدليمي: «نسـتذكر بطوالت الصحفيني يف دعم القوات 
االمنية يف مواجهة االرهاب، وكذلك قولهم الحق والدفاع 
عن الحقوق، ومشـاركتنا يف دعم مسرية االعمار والبناء 
وإعادة االستقرار يف مناطقنا املحررة من دنس االرهاب».

واضاف :» ندعو الله عز وجل أن يرحم شهداء الكلمة الحرة 
االبطال الذين كانت لهم صوالت وجوالت يف مختلف امليادين».

قـدم رئيس مجلس القضاء االعـىل، فائق زيدان، 
التهنئة لنقيب الصحفيني مؤيد الالمي واالرسة 
الثالـث  الوطنـي  العيـد  ملناسـبة  الصحفيـة 

والخمسني بعد املائة للصحافة العراقية.
وقـال زيدان يف برقيـة تهنئـة:» يتقدم مجلس 
القضـاء االعـىل بأحـر التهانـي والتربيكات اىل 
نقابة الصحفيني العراقيـني واالرسة الصحفية 
بمناسـبة العيـد الوطنـي للصحافـة العراقيـة، 
وذكـرى صدور صحيفة الـزوراء، متمنياً لهم دوام 

املوفقية والنجاح».

Òãé˛aÎ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÚÌÜb•¸a@Ú†ãì€a@áˆb”
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»i@ÚÓ–zó€a@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@∂g@Ú˜‰ËmÎ@ÜäÎ@Ú”bi@›éãÌ@Ôÿ€bæa
Úœbzó€a@áÓ«@Újéb‰æ@Ôfl˝€a

@153@Ä€a@Ùã◊â€bi@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ÚÓ„aÏÌá€a@≈œb´
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»€

@áÓ»i@µÓ–zó€a@kÓ‘„@¯‰ËÌ@äbj„˛a@≈œb´
ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a

Ùã◊â€bi@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä@
@ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»€@153@Ä€a

بغداد/ الزوراء: 
حّددت مديريـة املرور العامة، امس السـبت، 
موعـد توقيع عقـد مرشوع توحيـد اللوحات 
املروريـة ومدة إنجازه، فيما اكدت ان رسـوم 
استبدال اللوحات الجديدة ٥٠ الف دينار.وقال 
مدير املـرور العامة، اللواء طارق إسـماعيل، 
يف ترصيـح صحفـي: إنـه «تـم االتفـاق مع 
إقليـم كردسـتان والرشكـة املنفـذة ملرشوع 
اللوحـات الجديدة وسـيتم توقيع العقد خالل 
«املـرشوع  أن  إىل  الفتـًا  املقبلـني»،  اليومـني 
سـريى النور خالل مدة شهر إىل شهر ونصف 
الشـهر».وأضاف أن «جميع املراكز والقواطع 
واألبنية املرورية سـيتم استثمارها وتشغيلها 

إلنجـاز املـرشوع»، مشـرياً إىل أن «هنـاك ٣١ 
مركزاً سـيعمل عىل تسـلم املعامالت وتوزيع 
اللوحات».ولفـت إىل أن «املديرية قد تعمل عىل 
اسـتحصال موافقة بتغيري اللوحات من دون 
سـيارة، إذ يتم اعتماد السـنوية لطبع اللوحة 
باإلنكليزي وإعطاء الرقم باليد وتوقيع امللصق 
اللوحات،  باللوحة».وحـول رسـوم  الخـاص 
أوضح إسـماعيل أن «الرسـوم املحددة بقيمة 
٥٠ ألـف دينار هي باألصل ٢٠ ألف دينار فقط 
مقابل ٣٠ ألف دينار تسـمى اسـتنادية، وهي 
من ضمن القانون وال يمكن إلغاؤها»، مشرياً 
إىل أن «رسـوم تغيري اللوحات الجديدة يف إقليم 

كردستان هي ١٢٠ ألف دينار».

@·n‰◊@Z·ÁáÓ«@¿@µÓ–zó‹€@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ
÷aã»€a@¿@ÙãÇ˛a@pb�‹è‹€@á‰è€a@·»�„

4ô@pb„bznfl¸a@fiÎáu
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ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a@áÓ»i@Ôfl˝€a

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  أكد 
بناء  أن  السبت،  امس  الكاظمي، 
الوطن يحتاج إىل صرب ووقت، مبيناً 
سينجز  مدرسة   1000 مرشوع  أن 
الصينية  العراقية-  االتفاقية  ضمن 

ووفق توقيتات محددة.
احتفالية  خالل  الكاظمي  وقال 
بناء  ملرشوع  األساس  حجر  وضع 
عموم  يف  نموذجية  مدرسة   1000
العراق، حسب بيان صدر عن املكتب 
الوزراء،  مجلس  لرئيس  اإلعالمي 
تلقته ”الزوراء“: أنا ”سعيد أن أكون 
االحتفال،  هذا  يف  ومعكم  بينكم 
األساس  حجر  لوضع  واالنطالق 
ملرشوع بناء 1000 مدرسة يف عموم 

محافظات العراق“.
املرشوع  ”هذا  أن  وأضاف 
املجتمع،  لبناء  مهم  االسرتاتيجي 

قادٍة  بناء  نحو  أجيالنا  وتطوير 
ونوه:  املستقبل“.  يف  العراق  لخدمة 
بتاريخ  ونفتخر  نعتز  أن  ”يجب 
إىل  نتنبه  أن  ويجب  أجدادنا،  وإرث 
أساسيان  جزءان  والِعلم  التعليم  أن 
لألسف  ولكن  مجتمع،  أي  لرقي 
اهتمام  هناك  يكن  لم  الشديد 
مؤكداً   ،“2003 العام  منذ  بالتعليم 
ضمن  سينجز  املرشوع  ”هذا  أن 
التي  الصينية،  العراقية-  االتفاقية 
سبق أن شكك بها الكثريون يف عدم 

جدية الحكومة بتنفيذها“.
األساس  حجر  نضع  ”اليوم  وتابع: 
نبعث  لكي  االتفاقية،  هذه  لتنفيذ 
رسالة بأن التعليم مهم جداً يف حياة 
مشدداً  أبنائنا“،  وحاجة  مجتمعنا 
عىل ”رضورة أن نعمل عىل االهتمام 
املدارس  بناء  يف  ليس  بالتعليم، 
وتطوير  تغيري  يف  وإنما  فقط، 

ليست  وهذه  التعليمية،  املناهج 
وإنما  فحسب،  الحكومة  مسؤولية 
الوزراء  مسؤولية الحكومة ورئيس 
واملجتمع  املختّصة  والقطاعات 

واملختصني“.
نبحث  أن  ”علينا  قائالً:  وأكمل 
وندعمهم  املختصني،  هؤالء  عن 
باملساهمة يف بناء العراق“، موضحاً 
 1000 بناء  يشمل  ”املرشوع  أن 
مدرسة، وسيشمل جميع محافظات 
ونعمل  املرشوع  وسنتابع  العراق، 

ضمن الجدول الزمني لتنفيذه“.
وتقدم الكاظي بالشكر للـ“القائمني 
واللجنة العليا لبناء املدارس عىل هذا 
ونهاراً  ليالً  عملوا  الذين  املرشوع 

لتنفيذه“.
نحسم  أن  ”يجب  إننا  إىل:  ولفت 
أو  الوطن  بناء  بني  خياراتنا 
صرب  إىل  يحتاج  البناء  التكاسل، 

أن  ويمكن  سهل  والتهديم  ووقت، 
نهدم خالل مدة قصرية“.

واختتم بالقول: ”اليوم أعلن انطالق 
هذا املرشوع، ووضع حجر األساس 

له من أجل العراق والعراقيني“.
الوزراء،  مجلس  رئيس  وأطلق  هذا 
السبت،  امس  الكاظمي،  مصطفى 
ملرشوع  الفعلية  التنفيذية  الجهود 
بناء 1000 مدرسة يف عموم العراق، 
حجر  لوضع  احتفالية  يف  وذلك 
بغداد  العاصمة  يف  أقيمت  األساس، 
العام  الرتبية واألمني  بحضور وزير 

ملجلس الوزراء.
قّدم  اإلعالمي،  ملكتبه  بيان  وحسب 
عىل  القائمني  إىل  ”شكره  الكاظمي 
لبناء  العليا  اللجنة  وإىل  املرشوع 
املدارس، الذين واصلوا الليل بالنهار 
”سيتابع  أنه  مؤكداً  لتنفيذه“، 
ضمن  فيه  العمل  وسري  املرشوع 

الجدول الزمني للتنفيذ.“
مدرسة  ألف  تشييد  أن  اىل  يشار 
نموذجية يف العراق يعد الوجبة األوىل 
العراقية  اإلطارية  االتفاقية  ضمن 
بأربعة  سينفذ  والذي  الصينية،   -
اعتمادها  تم  نموذجية  تصاميم 
العليا لبناء املدارس  اللجنة  من قبل 
لحل  وذلك  مختلفة،  وبسعات 
عموم  يف  املدرسية  املباني  أزمة 
عىل  املدارس  وزعت  حيث  العراق، 
السكانية  الكثافة  وفق  املحافظات 
لكل محافظة وعدد املباني املدرسية 

غري الصالحة.
حجر  وضع  احتفالية  هامش  وعىل 
مجلس  رئيس  التقى  األساس، 
الوزراء عددا من املواطنني من أهايل 
منطقة السيدية غرب بغداد، واطلع 
ووّجه  املعيشية،  أحوالهم  عىل 

الجهات املعنية بمتابعة شكاواهم.

كييف/ متابعة الزوراء:
الرئيس  أن  األوكراني  األمن  مجلس  أعلن 
محاوالت  لـ5  تعرض  زيلينسكي  فولوديمري 

اغتيال منذ بدء الحرب.
وقال زيلينسكي، يف وقت سابق إن كييف لديها 
”خطة ب“ يف حالة وفاة أي من قادة البالد، بما 

يف ذلك رئيس الدولة.
عن  كا“  بي  ”آر  صحيفة  نقلته  ملا  ووفقا 
زيلينسكي، فإن سلطات البالد مستعدة التخاذ 
يف  التطور  هذا  مثل  حدوث  حالة  يف  إجراءات 
يحكم  من  هناك  لترشيعاتنا،  ”وفقا  األحداث. 
ورئيس  أنا  ومنفصلني..  مستعدين  كنا  الدولة. 

الوزراء ورئيس الربملان“.
خارج  يتنقل  ما  نادراً  الذي  زيلينسكي  وقام 
بزيارته  الرويس،  الغزو  بدء  منذ  العاصمة 

امس  أوكرانيا  ملدينة ميكواليف يف جنوب  األوىل 
السبت.

وأظهر مقطع فيديو نرشته الرئاسة األوكرانية 
مترضًرا  سكنًيا  مبنى  يتفقد  وهو  زيلينسكي 
بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولني محليني 
التي  والصناعية  الساحلية  مدينة ميكواليف  يف 
قريبة  لكنها  األوكرانية  السيطرة  تحت  تزال  ال 

من خريسون التي يحتلها الروس.
عىل  تقع  ألنها  ملوسكو  هدًفا  املدينة  تزال  وال 
يف  ميناء  أكرب  أوديسا،  إىل  املؤدي  الطريق 

أوكرانيا.
عن  أسفرت  روسية  غارة  غداة  الزيارة  وتأتي 

مقتل شخصني وإصابة 20 آخرين يف املدينة.
فيتايل  املحيل  الحاكم  يطلع  الفيديو،  مقطع  يف 
كيم زيلينسكي عىل األرضار التي لحقت بمبنى 

يف  واسعة  فجوة  الصور  واظهرت  سكني. 
املبنى الكبري يمكن عربها مشاهدة الشقق من 

الداخل.
وعقد زيلينسكي اجتماعا مع مسؤولني محليني 
يف قاعة يبدو أنها تحت األرض، وسلمهم جوائز 

تقديرا لشجاعتهم.
وأوضحت الرئاسة أنهم ”ناقشوا حالة االقتصاد 

واستعادة إمدادات املياه ووضع الزراعة“.
وذكر البيان ”تم إيالء اهتمام خاص للتهديدات 
أجل  من  العمل  عن  نكف  لن  والبحرية.  الربية 

النرص“.
وميدانيا، يواصل الجيش الرويس رضب مواقع 
األوكرانية،  العسكرية  التحتية  والبنية  القوات 
التي  العسكرية  عمليته  إطار  يف  السبت،  اليوم 
فيما  أوكرانيا،  رشق  دونباس  تحرير  إىل  تهدف 
وتلقي  الغربي  الدعم  حشد  يف  كييف  تستمر 

العتاد العسكري

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  عالوي،  عيل  املالية  وزير  دعا 
الطاقة  إىل  النفط  تصدير  من  االنتقال  إىل 
الكهربائية، وفيما أكد أن هناك فرصة كبرية ألن 
يصبح العراق أكرب املنتجني للطاقة الكهربائية، 
ملنظمة  العودة  العراق  بإمكان  أن  إىل  أشار 

التجارة العاملية خالل العقود القادمة.
وقال عالوي، يف كلمة له خالل منتدى الطاقة، 
أّال  العراق  عىل  ”يجب  إنه  ”الزوراء“:  تابعته 
يكتفي بتصدير النفط وعليه االهتمام بتصدير 
الطاقة والرتكيز عىل قطاع الكهرباء“، الفتاً إىل 
حيث  السابق  الوضع  يف  ليس  اآلن  ”العراق  أن 
يواجه مشاكل ويجب أن يصل إىل االسرتاتيجيات 

الصحيحة“.
املقبلة  الـ25  السنوات  ”خالل  أنه  وأضاف 
نجهز  أن  ،وعلينا  الطاقة  عىل  الطلب  سيتغري 
التحتية  بالبنى  واالهتمام  الثقافة  لهذه 
تصمم  أن  ”رضورة  مؤكداً  االقتصادية“، 
التي  الظروف  وفق  االقتصادية  السياسات 

تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة“.
بالقيمة  يسمى  ما  إىل  ”التحول  إىل  ولفت 
أن  عىل  والتعويل  النفط  تصدير  يف  اإلضافية 
العراق أقل الدول تكلفة يف إنتاج النفط، ولكن 
بالقول:  مردفاً  النفط“،  بيع  يف  منافسة  هناك 

”علينا أن نفكر يف انتقال رؤس أموال لالستثمار 
واملحافظة عليها“.

وأكد أن ”هناك فرصة كبرية لالستثمار يف قطاع 
للطاقة  املنتجني  أكرب  نصبح  وأن  الكهرباء 
الكهربائية عىل الرغم من وجود مشاكل حالياً 

االشكاالت  بالعراق، ويجب حل هذه  اإلنتاج  يف 
تصدير  من  واالنتقال  التكنولوجيا  وتطبيق 

النفط إىل تصدير الطاقة الكهربائية“.
وتابع: ”نحتاج أيضاً إىل تنمية الغطاء األخرض إذ 
هناك مشاكل يف قطاع البيئة والتصحر وضعف 
يف اإلنتاج الزراعي وعلينا أن نفكر يف االستثمار 
أكثر  وستكون  العراق  يف  الخرضاء  بالسياسة 

فاعلية عىل واقع البالد“.
وأكمل: ”علينا أن نعمل من خالل شبكة طاقة 
الزراعة  وإعادة  جديد  كمورد  واستغاللها 
يكون  حتى  صحيحة  قرارات  وفق  وتنميتها 
العاملية خالل  السوق  يف  لدينا مستقبل مرشق 
10 سنوات ،وأن ال نكرر أخطاء السابق ،ويجب 

علينا إعادة التموقع يف سوق الطاقة“.
املؤتمر  هذا  خالل  ”نتطلع  بالقول:  وختم 
فرصة  ،ولدينا  الطاقة  مشاكل  عن  التحدث 
،وبإمكان  الرشكاء  مع  أنفسنا  تموقع  إلعادة 
العراق العودة اىل منظمة التجارة العاملية خالل 

العقود القادمة“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
سقط الرئيس األمريكي جو بايدن (79 
سنة) من دراجته الهوائية، خالل جولة 
األمريكية،  ديالوير  بوالية  منزله  قرب 
السابق  األمريكي  الرئيس  حذر  فيما 
دونالد ترامب، من أن ممارسات اإلدارة 
قد  أوكرانيا،  تجاه  الحالية  األمريكية 

تشعل حربا عاملية ثالثة.
سقط الرئيس األمريكي جو بايدن بعد 

أنظار  أمام  بسالسة،  للدراجة  قيادته 
بالدراجة  بايدن  وتوقف  املصورين، 
يتعثر  أن  قبل  للمصوري،  تجمع  أمام 

ويسقط أرضا.
وقال بايدن للحضور فورا ”أنا بخري“، 
علقت  قدمه  بأن  السقطة  مربرا 

بدواسات الدراجة.
وكان بايدن قد سافر إىل منزله الرئييس 
ديالوير،  يف  بيتش  ريهوبوث  مدينة  يف 

لالحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل 
بايدن.

الحادث  موقع  يف  الصحفيني  وقال 
بعد  الدراجة  ركوب  عاود  بايدن  أن 

سقوطه، الذي وقع صباح السبت.
األمريكي  الرئيس  ويف سياق اخر حذر 
السابق دونالد ترامب، من أن ممارسات 
اإلدارة األمريكية الحالية تجاه أوكرانيا، 

قد تشعل حربا عاملية ثالثة.

وقال ترامب: ”علينا أن نكون حذرين، 
ألن الطريقة التي ندير بها هذا األمر قد 
تنتهي بالحرب العاملية القادمة.. نحن 
إىل  باإلضافة  مليار دوالر   40 نخصص 
16 مليار دوالر أخرى، يعني 56 مليار 

دوالر“.
أوروبا ال تساعد  أن  وشدد ترامب عىل 
بما  مقارنة  صغري  بجزء  سوى 

تخصصه الواليات املتحدة.

مجلس  منسق  قال  سابق،  وقت  ويف 
األمن القومي لالتصاالت االسرتاتيجية 
إن  كريبي،  جون  األبيض  البيت  يف 
إجمايل املساعدات ألوكرانيا منذ وصول 
بلغ  السلطة  إىل  بايدن  جو  الرئيس 

حوايل 6.3 مليار دوالر.
تخصيص  عن  مؤخرا  بايدن  وأعلن 
جديدة  عسكرية  مساعدات  حزمة 

بقيمة مليار دوالر لكييف.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قررت 
العلمي إشغال وتدوير املقاعد الشاغرة يف 

الدراسات العليا.
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  ان 
نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس االجتماع 
أعضائها  بحضور  الرأي  لهيأة  السادس 
الجامعات  ورؤساء  املتقدم  املالك  من 

الحكومية كافة.
ووجه خالل االجتماع بأهمية إدامة البيئة 
ومستلزماتها  ومخترباتها  الجامعية 
العطلة  خالل  والتعليمية  العلمية 
القادم  الدرايس  للعام  استعدادا  الصيفية 
2023/2022 واضطالع اإلدارات الجامعية 
املتطلبات  باتجاه  الرشوع  خط  بتحديد 
الذي  الجامعي  التقويم  ضوء  يف  الالزمة 
حدد الثاني من ترشين األول املقبل موعدا 

لبدء السنة الدراسية الجديدة.
وحث عىل صياغة خطة الدراسات األولية 
مسار  وتأشري  القادمة  للسنة  والعليا 
حاجة  تؤمن  التي  الخمسية  الخطة 
ضوء  يف  املطلوبة  التخصصات  من  البلد 
التكامل  ومساحة  العمل  سوق  متغريات 
تبسيط  عىل  وشدد  الدولة  مؤسسات  مع 

املواطنني  طلبات  ومتابعة  اإلجراءات 
والتواجد  املمكنة  االحتياجات  وتذليل 
نفسه  الوقت  يف  مؤكدا  املستمر،  امليداني 
للموارد  اإلحصائي  النظام  تحديث  عىل 

البرشية يف الجامعات كافة.
لجنة  بتشكيل  التعليم  وزير  ووجه 
الجامعات  يف  املخاطر  وإدارة  للسالمة 
ملتابعة إجراءات السالمة والوقاية وتطبيق 
من  مزيد  وإعطاء  املدني  الدفاع  معايري 
للمحافظة  والتوعوي  اإلعالمي  الزخم 
الجامعية  واألعراف  الخرضاء  البيئة  عىل 
وااللتزام  الجامعي  الحرم  وخصوصية 

بالقوانني والتعليمات.
رصف  معالجة  عىل  التأكيد  وجدد 
التدريسية  للهيآت  املحارضات  أجور 
اىل  واستنادا  األصولية  السياقات  حسب 
وشدد  النافذة،  والتعليمات  اإلعمامات 
بالبحث  االهتمام  تعزيز  رضورة  عىل 
الحثيث  والعمل  العاملي  والنرش  العلمي 
املجالت  من  األكرب  النسبة  التحاق  عىل 
العاملية  املستوعبات  يف  العراقية  العلمية 
التنافس  العراقية من  الجامعات  وتمكني 
والحضور يف التصنيفات العاملية وتطوير 
مع  املشرتك  األكاديمي  العمل  مجاالت 

املؤسسات الجامعية العاملية العريقة.

ووجه بمتابعة ملف تحويل االرايض التي 
اىل  الوزراء  مجلس  موافقة  عىل  حصلت 
معامالت  واستكمال  الجامعات  بعض 
خطة  وإعداد  الرسمية  السندات  إصدار 
للمتطلبات  وفقا  إلشغالها  مستقبلية 

الخاصة بالجامعات.
املحاور  ناقشوا  املجتمعني  ان  اىل  واشار 
الخاص  األعمال  جدول  عىل  املدرجة 
وصوتوا  الرأي  لهيأة  السادسة  بالجلسة 
عىل القرارات اآلتية: معالجة حاالت طلبة 
الدبلوم العايل املعادين اىل مقاعد الدراسة 
 ،1982 عىل وفق التعليمات النافذة لسنة 
مسارات  وتطوير  تعزيز  اىل  باالضافة 
والتقدير  الشكر  وتوجيه  العلمي  البحث 

للباحثني وتحفيزهم عىل النرش العاملي.
وتابع البيان: ومراجعة ملف االستحداثات 
الجامعات  العليا يف مجالس  الدراسات  يف 
سوق  ومستجدات  مقتضيات  حسب 
املوافقة عىل تخصيص  العمل، فضال عن 
املالية  الرقابة  ديوان  ملرشحي  مقعدا   30
املحاسبية  للدراسات  العايل  املعهد  يف 
واملالية يف اختصاص (محاسب قانوني)، 
بني  التعاون  ومحارض  آليات  وتفعيل 
الدولة يف  العراقية ومؤسسات  الجامعات 
ضوء االحتياجات التخصصية وصالحيات 

الجامعة واستقاللها.
وتدوير  إشغال  عىل  املوافقة  البيان:  وزاد 
الجامعات  خطة  ضمن  الشاغرة  املقاعد 
 ،2023/2022 للعام  العليا  الدراسات  يف 
استئناف  عىل  املوافقة  اىل  باالضافة 
الدراسة يف األقسام املعلقة التي استقبلت 
املؤجلة  بالتوسعة  املشمولني  الطلبة 
والطلبة املؤجلني، فضال عن املوافقة عىل 
معالجة  بشأن  املختصة  اللجنة  توصيات 
التاريخ  معهد  خريجي  بعض  حاالت 

العربي قبل عام 2013.
برئاسة  عليا  لجنة  تشكيل  اىل  ولفت 
لتحديد  العلمي  والتقويم  اإلرشاف  جهاز 
الالزمة  التنظيمية  والخطوات  التوصيات 
الستضافة أعمال مؤتمر اتحاد الجامعات 
العرب،  التعليم  وزراء  ومؤتمر  العربية 
مدة  أكملوا  الذين  الطلبة  حالة  ومعالجة 
الكورسات يف ظل التعليم اإللكرتوني للمدة 
 2021/11/9 لغاية   2020/5/10 من 
خالل  باإلجازة  الطالب  مطالبة  وعدم 
التأثري  عدم  رشيطة  اليها  املشار  املدة 
وتأييد  وتوثيق  الوظيفية  أعماله  عىل 
الدراسة  تفاصيل  وتأشري  رسميا  ذلك 

ومراحلها يف امللحقيات الثقافية.
املمكنة  املعالجة  دراسة  كذلك  واضاف: 

إحالة  عىل  املرتتب  األثر  لتخفيف 
واحصاء  التقاعد  اىل  التدريسيني 
منها  املتقاعدين  وأعداد  التخصصات 
وفق  عىل  الفعلية  الحاجة  واحتساب 
والسيما  واألقسام  الكليات  مؤرشات 
يف  العليا  الشهادات  بحملة  يتعلق  ما 
مشريا  والصحية،  الطبية  التخصصات 
بتقديم  التوصية  عىل  املوافقة  عدم  اىل 
خريجي الفرع املهني الزراعي اىل الدراسة 
التطبيقية  الجيولوجيا  قسم  يف  املسائية 

بكلية العلوم.
وبني: ايضا املوافقة عىل تحويل املقبولني 
ذوي  قناة  اىل  املسائية  الدراسة  ضمن 
استوفوا  الذين  الطلبة  من  الشهداء 
بثبوت  الخاصة  االدارية  اإلجراءات  الحقا 
مؤسسة  قانون  بأحكام  شمولهم 

الشهداء.
البيان،  بحسب  االجتماع،  واختتم 
أداء  تقييم  مؤرشات  باستعراض 
والتقويم  اإلرشاف  جهاز  من  الجامعات 
العايل  التعليم  وزير  وجه  فيما  العلمي 
والبحث العلمي الجامعات كافة بالتعاون 
ملف  يف  الرتبية  وزارة  مع  التام  والتكامل 
لطلبة  النهائية  االمتحانات  استضافة 

الدراسة اإلعدادية.

للصحفيني  العام  االتحاد  هنأ 
الصحفيني  نقيب  العرب 
الالمي،  مؤيد  العراقيني، 
بمناسبة  العراقيني  والصحفيني 

عيد الصحافة العراقية .
التحاد  العام  االمني  وقال 
مريي  خالد  العرب  الصحفيني 
االتحاد  يسعد   “: تهنئته  يف 
ان  العرب  للصحفيني  العام 
نقابة  اىل  تهانيه  خالص  يبعث 
بمناسبة  العراقيني  الصحفيني 
اول  صدور  بذكرى  االحتفال 
صحيفة  وهي  عراقية  صحيفة 

الزوراء يف 15 حزيران 1869 ”.
نقابة  بدور  مريي  واشاد 
الفاعل  العراقيني  الصحفيني 
االرهاب  مواجهة  يف  والبارز 
عصابات  عىل  النرص  وتحقيق 
”االحتفال  ان  مبينا  داعش، 
يعني  العراقية  الصحافة  بعيد 
الحافلة  املسرية  استعراض 
تلك  عرب  العراقيني  للصحفيني 
اتسمت  والتي  الطويلة  السنوات 
عن  والدفاع  والتميز  بالعطاء 
ومكتسباته  العراق  بلدهم 
لنقابتهم  وكان  ومستقبله، 
الوجه  إبراز  يف  املتميز  دورها 
الصعيد  عىل  للعراق  الحضاري 
من  والدويل  واالقليمي  العربي 
املنظمات  يف  تواجدها  خالل 
العربية  الصحفية  والهيئات 

والدولية ”.
شهداء  ارواح  مريي  وحيا 

قدموا  الذين  العراقية  الصحافة 
الكلمة  لرسالة  فداًء  انفسهم 

الحرة والقلم الرشيف .
العام  االمني  هنأ  جهته،  من 
الصحفيني  التحاد  املساعد 
نقيب  فارح،  عابي  العرب، 
الالمي واالرسة  الصحفيني مؤيد 
الصحفية بمناسبة عيد الصحافة 

العراقية.
تهنئة:“  برقية  يف  فارح  وقال 
هنيئاً لألرسة الصحفية العراقية 
الالمي  مؤيد  الكبري  ونقيبها 
العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس 

بعيدهم الوطني امليمون“.
مشاعر  تتملكك  وأضاف:“ 
إزاء  والتقدير  االعجاب  من 
التي  املنجزات  من  الهائل  الكم 
تصادفك حني تزور العراق، ليس 
عىل املستوى املهني فقط بل عىل 
صعيد مشاريع استثمارية ايضا 
يف  العراقية  النقابة  من  جعلت 

صدارة النقابات العربية ”.

واالعالم  العالقات  مدير  هنأ 
اللواء  الداخلية،  وزارة  يف 
الصحفيني  نقيب  معن،  سعد 
العراقيني مؤيد الالمي واالرسة 
العيد  ملناسبة  الصحفية 
العراقية،  للصحافة  الوطني 
صدور  عىل  عاما   153 ومرور 
صحيفة الزوراء، اول صحيفة 

عراقية .
وقال معن يف تهنئته:“ ملناسبة 
للصحافة   (153) العيد 
بأحر  لكم  نتقدم  العراقية، 
متمنني  والتربيكات،  التهاني 
عىل  واالبداع  التطور  دوام  لكم 

الحر  االعالمي  العمل  صعيد 
خدمة لوطننا العزيز“.

لوزارة  العام  الرس  أمني  هنأ 
الدفاع الفريق الركن رعد هاشم 
الصحفيني  نقيب  الطائي، 
بمناسبة  الالمي  مؤيد  العراقيني 

عيد الصحافة العراقية.
هاشم  رعد  الركن  الفريق  وقال 
لوزارة  العام  الرس  أمني  الطائي 
الدفاع:“ نتقدُم بخالص التهاني 
والتربيكات إىل نقيب الصحفيني 
الصحفيني  واىل  الالمي  مؤيد 
الذكرى  بمناسبة  العراقيني، 
الصحافة  لتأسيس   (153) الـ 
دوام  لهم  متمنني  العراقية، 
لبلدنا  خدمة  والعطاء  التميز 
استمرارهم  آملني  الحبيب، 
يف  خالصة  بمهنية  العمل  يف 
الصوت  وايصال  الحقيقة  نقل 

العراقي اىل العالم اجمع“.
واضاف:“ نستذكر بهذه املناسبة 
الذين  االبطال  الصحافة  شهداء 
نقل  سبيل  يف  بارواحهم  ضحوا 
خاصة  الحقيقية،  الصورة 
ووقوفهم  التحرير  معارك  خالل 
جنباً اىل جنب مع ابطال الجيش 

العراقي“.
العام  االمني  هنأ  جانبه،  من 
لوزارة الدفاع، جبار ثجيل مطلك 
الصحفيني  نقيب  الحيدري، 
واالرسة  الالمي  مؤيد  العراقيني 

العيد الوطني  الصحفية ملناسبة 
للصحافة العراقية.

تهنئته:“  يف  الحيدري  وقال 
أتقدم لألرسة الصحفية العراقية 
ولنقيب الصحفيني مؤيد الالمي، 
بمناسبة  والتربيكات  بالتهاني 
الـ  العراقية  الصحافة  عيد 
(153) متمنياً لألخوة الصحفيني 
مزيداً من التألق والنجاح يف اداء 
يمثلون  انهم  خاصة  عملهم، 
الصورة  تعكس  التي  املرآة 

الحقيقية عن الواقع العراقي“.
ونبارك  نهنئ  إذ  إننا  وأضاف:“ 
عيدها،  العراقية  للصحافة 
العراقي  الصحفي  ونحيي 
املخاطر  من  بالرغم  يعمل  الذي 
الكبرية التي يواجهها، فأننا كلنا 
أمل بأن تأخذ الصحافة العراقية 
خالل  من  البلد  خدمة  يف  دورها 
دحر االدعاءات واالكاذيب وإبراز 

الحقيقة للعالم اجمع“.
هذه  يف  يفوتنا  ”وال  مبينا: 
شهداء  نستذكر  ان  املناسبة 
ضحوا  الذين  العراقية  الصحافة 
اىل  جنبا  يقفون  وهم  بأنفسهم 
يف  املقاتلني  اخوتهم  مع  جنب 
معارك  خالل  القتال  ساحات 
ارض  عن  دفاعا  والكرامة  العز 

الوطن“.
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هنـأ قائـد الفرقـة الخاصـة، الفريـق الركن حامـد مهدي 
الزهريي، نقيب الصحفيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية 
بمناسـبة العيد الوطني 153 للصحافة العراقية، وبعث 

باقة ورد باملناسبة .
ويجـدد الصحفيـون العراقيـون يف الخامس عرش من 
حزيران من كل عام احتفالهم بعيد الصحافة العراقية 
بذكـرى صـدور أول صحيفـة عراقيـة هـي صحيفة 
(الـزوراء) سـنة 1869، واتخذوا من هـذا التاريخ عيداً 
لهم منذ سـنة 1869 عندما احتفلوا بالذكرى املئوية لتلك 

الجريدة. 

هنـأ رئيـس لجنة االمن والدفـاع النيابية خالـد العبيدي، نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية بالذكرى 
الــ 153 لعيـد الصحافـة العراقية.وقال العبيـدي يف بيان:“ 
مبارك الرستنـا الصحفية حلول الذكرى الـ153 لصدور اول 
صحيفـة عراقية (الـزوراء)، ونتمنى لهم النجـاح والتطور 

لخدمة وطننا وشعبنا“.
وتابع : ”يف عيد الصحافة الوطني، نتمنى لقادة الرأي العراقي 
نجاحـات مهنية مبنية عىل الرأي الجريء والتحليل املوضوعي 
والخـرب الصـادق والصـورة املعربة“.ومـىض بالقـول: ”كل عام 
وصحفيينـا بخـري، والرحمة واملغفرة لشـهدائنا شـهداء الصحافة 

الذين قدموا حياتهم العالء اسم العراق ودفاًعا عن الكلمة الحرة واملوقف الصادق“.

هنأ رئيس املجلس االعىل االسـالمي العراقي، همام حمودي، 
نقيـب الصحفيني مؤيد الالمـي واالرسة الصحفية يف عيد 

الصحافة العراقية .
وقال حمـودي يف تهنئتـه: ”نأمل لصحافتنـا العراقية 
حفـظ دور الريـادة، ومزيـدا مـن الرقـي بمهامهـا 
اإلنسـانية والوطنية التي جعلت منها عنوانا رئيسـيا 

للتصحيح والتغيري“.
وتابـع: ”نعتز بكل االقـالم النبيلة التـي تعمل بمهنية 
ومسـؤولية وتعـي دورهـا الحقيقي، وتسـهم يف حفظ 
قيم املجتمـع االصيلة وتعزيز السـلم االجتماعي والوحدة 

الوطنية.“

هنـأ النائب احمد عبد اللـه الجبوري (أبو مـازن) نقيب 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمـي واالرسة الصحفية 

ملناسبة عيد الصحافة العراقية.
وقـال الجبـوري يف تغريـدة لـه عىل تويـرت: ”نهنئ 
األرسة  ولـكل  الحـرة  األقـالم  ألصحـاب  ونبـارك 

الصحفية بمناسبة العيد 153 للصحافة“.
وأضاف : ”نتمنى ان يمـارس الصحفيون أعمالهم 
والديمقراطيـة  التعبـري  حريـة  تسـودها  بأجـواء 
والوصـول اآلمن للمعلومة، ترسـيخا ملبـدأ الحريات، 
سـائلني البـاري عّز وجـّل أن يرحم شـهداء الصحافة 

العراقية“.

هنـأ األمني العـام لعصائـب اهل الحـق، قيس الخزعـيل، األرسة 
الصحفيـة بعيدها الوطني الــ 53 بعد املائة.وقـال الخزعيل يف 
تغريـدة له بموقعـه بتويرت: ”ملن حمـل أمانـة الكلمـة، ونقل 
الحقيقـة، ملـن كان له دور وصــوت يف الدفـاع عـن العـراق 
ومقدسـاته وقيمه ومسـتقبله.. ألحبتنـا بـاذيل األرواح مـن 
شــهداء الصحافـة واإلعـالم، ويف مقدمتهم شـهداء اإلعالم 
الحربـي، وحملـة األقــالم الوطنيـة الرشيفـة“. وتابع: ”إىل 
كل صحفــي وصحفيــة لــم يـقبــل بــأن يـلــوث املـال 
الحــرام مهنتـه املؤثرة يف صياغة الوعـي وصناعة الرأي نتقدم 
بأجمــل التربيـكات وأزكى التهانـي بمناسـبة الذكرى السـنوية 
لعيـد الصحافـة العراقيـة، آملني أن تكـون هـذه املناسـبة العزيـزة 

متجــددة للمزيـد مــن العطـاء والتألـق لجميـع املشـتغلني يف هــذا املجال نقطة إنطـالق 
املتميز، داعيـن لـهـم بالتوفيق والنجـاح خدمـة للعـراق والعراقيني.“

هنأ النائب، محمد البلـداوي، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 

الالمـي واالرسة الصحفيـة بعيد الصحافـة العراقية الـثالث 

والخمسني بعد املائة.

وقـال البلـداوي يف برقيـة تهنئة لالمـي :“ بمناسـبة العيد 

الوطني للصحافـة العراقية واطفاء الشـمعة ١٥٣، يطيب 

لنـا ان نتقدم لكـم واالرسة الصحفيـة واالعالمية بخالص 

التهاني وأجمل التربيكات“.

وأضـاف :“ كنتم خري سـند للدولـة العراقية عىل مـر العقود 

وسـجلتم مواقف مجيدة يف الدفاع عن ابناء شـعبكم وحقوقهم 

وحرياتهـم وسـطرتم أروع البطوالت يف معركة املصـري يوم ارشقت 

الفتوى خارطة الوطن“.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
السـبت،  امـس  التخطيـط،  وزارة  أوضحـت 
مستجدات مرشوع التعداد السكاني ومتطلباته 
وأهميـة تنفيذه، وفيما أكـدت أن مهمة تنفيذ 
املـرشوع أصبحت ميـرسة وسـيتم امليض بها 
وفق السـقوف الزمنية، بينت آلية الرصف عىل 

املشاريع االستثمارية.
وقـال املتحـدث باسـم وزارة التخطيـط، عبد 
الهنـداوي، يف ترصيـح صحفـي: إن  الزهـرة 
«الهيئة العليا للتعداد، عقدت اجتماعاً برئاسة 
وزيـر التخطيط ناقشـت خالله االسـتعدادات 
واإلمكانـات املتوفـرة لتنفيـذ التعـداد العـام 
للسـكان، وقررت أن يكون املوعد األويل للتعداد 
يف الربـع األخـري من عـام ٢٠٢٣، كمـا قررت 
الهيئة إجراء تعـداد تجريبي نهاية ٢٠٢٢، كما 
صادقت عـىل االسـتمارة اإللكرتونية الخاصة 

بالتعداد».
وأضاف الهنداوي أن «هنالك اجتماعاً آخر عقد 
مـع املجلس األعىل للسـكان ورئيـس الوزراء، 
وقـد صـادق املجلـس عـىل جميـع القـرارات 
التـي اتخذتها الهيئة بما فيهـا املوعد والتعداد 
التجريبي واالستمارة اإللكرتونية»، مشدداً عىل 
«رضورة اسـتكمال كل املتطلبـات األساسـية 
لتنفيذ التعداد العام للسكان خالل سنة ونصف 
السـنة قبل إجراء التعـداد ويف مقدمتها إجراء 
تعـداد تجريبي الختبـار القـدرات واإلمكانات 

البرشية والتقنية واللوجستية «.
وتابـع: «نحن بحاجـة إىل عمليـة تدريب أكثر 
مـن ١٢٠ ألفاً من العداديـن لتنفيذ التعداد من 
املعلمني واملدرسـني، ونحتاج إىل توفري األجهزة 
اللوحيـة (التابلت) التي سـينفذ بهـا التعداد، 
ونحتاج إىل ١٣٠ ألف جهـاز لوحي يتم التعاقد 
مـع رشكات عاملية لتجهيزنا بهـا بمواصفات 
خاصة، ونحتاج إىل إنشاء مركز خاص ملعالجة 

البيانـات يف العاصمة بغداد، ونحتاج إىل عملية 
توفـري التغطية الهاتفية لـكل العاصمة بغداد 
بما فيها املناطق النائية التي لم تغط بالخدمة 
الهاتفية لتأمني إرسـال البيانات من امليدان إىل 
املركز الوطني، إضافة اىل عملية إجراء الحرص 
والرتقيم للدور واملباني واألرس، وهذه جميعها 
متطلبات أساسية يجب استكمالها قبل تنفيذ 

التعداد العام للسكان».

وأوضـح أن «الكلفة التخمينيـة التي وضعتها 
الـوزراء للتنفيـذ هـي ١٢٠ مليـار دينـار تـم 
تضمينهـا ضمن املوازنـة االسـتثمارية للعام 
يف  «املشـكلة  أن  إىل  مشـرياً   ،»  ٢٠٢٢ الحـايل 
السـابقة  السـنوات  يف  التعـداد  تنفيـذ  عـدم 
كانـت التخصيصات املاليـة، واآلن بعد تحويل 
الربنامـج إىل املوازنـة االسـتثمارية أصبحـت 
املهمة ميرسة وبالتايل سـنميض بالتعداد وفق 
السـقوف الزمنية، وهنالك خطط متكاملة من 
القطاعات املختلفة التسـعة يف الـوزارة والتي 
تعمل يف مختلف االتجاهات من أجل اسـتكمال 

الخطة وتنفيذها ويف وقتها املحدد». 
ولفـت إىل أن «املشـاريع االسـتثمارية يكـون 
الـرصف عليهـا وفقاً للنسـب املنجـزة وليس 
الرصف الكامل، بمعنى أنه كل ما يتم استكمال 
خطـوة يتم رصف مبلغ مسـتحقاتها»، مؤكداً 
أن «أغلب املشـاريع املوجودة ال تتأثر باملوازنة 
ألنـه عنـد اسـتكمال كل نسـبة ومرحلـة يتم 

رصف املبلغ».
وأشـار إىل أن «التعداد لـه مهمات كثرية ومنها 
إعطاء قاعـدة بيانـات كاملة وشـاملة لواقع 
العـراق بـكل تفصيالتهـا لتكـون  الحيـاة يف 
أرضيـات لكل الخطط التنموية وبيانات مهمة 
للباحثـني تسـهم يف حل الكثري من اإلشـكاالت 
بني املحافظات سـواء باملناطق املختلف عليها 

او توزيع الثروات بشكل عادل».

ÒãèÓfl@ozjñc@ Îãìæa@âÓ–‰m@Ú‡Ëfl@Êc@pá◊c
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بغداد/الزوراء:
بحـث الناطـق باسـم القائـد العـام 
للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسول، 
امس السـبت، مع مدير املـرور العام 
اللواء طارق اسماعيل، فك االختناقات 
املرورية وسبل تعزيز وتطوير التنسيق 
بـني األجهزة األمنية والعسـكرية مع 

أعمال مديرية املرور العامة.
وذكـر بيان ملكتب القائد العام للقوات 
املسلحة، تلقته «الزوراء» أنه «ملتابعة 
توجيهات رئيس الـوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 
زار الناطق باسـم القائد العام للقوات 
املسـلحة اللـواء قوات خاصـة يحيى 
رسـول، مديرية املرور العامة والتقى 

اللواء طارق اسماعيل حسن».

وأضـاف البيـان أن «الناطـق باسـم 
القائد العـام للقوات املسـلحة ناقش 
مـع مدير املـرور العامة سـبل تعزيز 
وتطوير التنسـيق بني األجهزة األمنية 
والعسـكرية مع أعمال مديرية املرور 

العامة». 
وأشـار إىل أن «اللقـاء تضمـن أيضـاً 
بحث آليات التعاون وكيفية تطبيقها 
بأفضـل الصيـغ التي تعتمـد التعاون 
الوثيـق يف مهمـات امليـدان مـا بـني 
القـوات العسـكرية وأفـراد ودوريات 
رشطـة املـرور بمـا يخلق انسـيابية 
عاليـة يف كل كال الجهتـني ويخفـف 
الزحام من خالل فك االختناق املروري 
يف عقد محددة من تقاطعات املرور يف 

العاصمة بغداد» .

بغداد/الزوراء:
السـبت،   امـس  بغـداد،  محافظـة  أصـدرت 
توضيحـاً بشــأن األعمـال الجاريـة لتأهيـل 

مداخل العاصمة بغداد. 
وذكـر بيان ملحافظـة بغداد، تلقتـه «الزوراء» 
أن «املالكات الفنية ملديرية الطرق والجسـور، 
تواصـل أعمـال املراحل األوىل لتأهيـل وتطوير 
مدخـل بغداد املوصـل، والتي جـاءت بمتابعة 
مبـارشة مـن محافظ بغـداد املهنـدس محمد 

جابر العطا».
وأضـاف أن»األعمـال الحاليـة تضمنـت قلـع 
الجزرة الوسـطية وتسـويتها ونقـل األنقاض 
خـارج املوقـع، وإكمال فتـح السـياج الواقي 
بطول ٥ كيلومرتات، ضمن الجزرة الوسـطية، 
واملبـارشة بأعمال نصب معمل اإلسـفلت بعد 

إكمال نقل جميع أجزائه إىل موقع العمل». 

وأشـار إىل أن «مدخل بغـداد املوصل هو األكثر 
تـرضراً من بقية املداخـل، حيث يمتد املرشوع 
بطول ٣٣ كيلومرتاً، يبدأ من مجرس السايلو يف 
التاجي ويصل إىل ناحية العبايجي، بمدة تنفيذ 

٦٥٠ يوماً». 
وأكـد أن «املبـارشة بأعمـال تأهيـل وتطويـر 
مدخل بغداد/ بعقوبة القديم، حيث تم االنتهاء 
من أعمال الحفر وتوسعة الطريق بالكامل من 
الجانب املمتد باتجاه بعقوبة، بمسـافة تصل 

اىل ١٠ كيلومرتات»,.
وتابع أن «هنالك تجاوزات عىل جوانب الطريق، 
تتمثل ببناء املحال التجارية واملنازل، إضافة إىل 

وجود تعارضات لخطوط املاء والكهرباء». 
ولفـت إىل أن «مدخل بغداد/ الحلة مقسـم اىل 
٥ مقاطع، حيث إن األعمال متواصلة باملراحل 
األوىل يف مقطعيـه الثالـث والخامـس، بعـد أن 

سـجلت مديرية الطرق والجسور تعارضات يف 
خطوط املـاء والكهرباء بمقطعـه األول املمتد 

من قوس بغداد وصوالً اىل سيطرة الـ ٧٥».
وأكـد أنـه «سـتتم معالجـة تلـك التعارضات 
املبـارشة  املقبلـة، مـن خـالل  األيـام  خـالل 
برفـع التعارضـات الفوقية واملتمثلـة بأعمدة 
الكهربـاء، وتحـت األرض املتمثلـة بقابلـوات 
الكهرباء، وأنابيب املاء، إذ سـيتم انشـاء خط 
جديد للماء، وتحويـل الخطوط التي تعارضت 
مـع أعمـال الطريق، مـن أجل ديمومـة تدفق 

املياه اىل املناطق السكنية». 
للمداخـل  املقـررة  «األعمـال  أن  وأوضـح 
تتضمن توسـعة الطرق وتخطيطها، وإضافة 
ممـرات جديـدة، مع نصـب عالمـات مرورية 
واسرتشـادية، وتأثيـث الجـزرات الوسـطية، 

عالوة عىل أعمال الرصف».

بغداد/الزوراء:
تبحـث غزالن الريم املتبقية يف محمية سـاوة يف 
جنوب العراق عـن يشء لتأكله، بعد هالك لحق 
بها وأدى إىل انخفـاض أعدادها من ١٤٨ إىل ٨٧ 
رأسا يف شهر واحد فقط إثر انقطاع موارد الغذاء 
عن هـذه الحيوانات النـادرة، والجفاف وغياب 
الدعم الحكومي. ونفق نصف هذه الغزالن منذ 
٢٩ أبريل، وال يشء يمكن فعله، فاألمطار كانت 
شـحيحة هـذا العـام، وكذلك الدعـم الحكومي 
وانخفضـت  لبقائهـا..  الرضوريـة  باألعـالف 
أعدادها يف املحمية التي أنشـئت عام ٢٠٠٧، من 
١٤٨ رأسـاً إىل ٨٧ يف شـهر واحـد، وفق الطبيب 
البيطري تركي الجيايش، مدير مرشوع محمية 
سـاوه الطبيعيـة يف املثنـى. وقـال الجيايش يف 
مقابلة مع فرانس برس «منذ يوم ٢٩ أبريل، بدأ 
هالك الحيوانات». ويف حني أن «توّقف اإلمدادات 
الغذائية بسـبب عدم توافر االعتمادات املالية»، 
شـّكل سـبباً رئيسـياً، إال أن «العوامل املناخية 
أّثرت بشكل كبري عىل غزالن الريم» أيضاً. وسط 
الصحـراء، يف املحمية، تبعثر مـا بقي من هذه 

الغزالن البنية ذات الرأس القرون الرفيعة والوبر 
الصغري، وسـط أرض جرداء تخلو من الخضار، 
فيما قام البيطري بخلط املياه بدواء للحيوانات 
التـي احتمت يف الظـّل. األرض من حولها جافة 
تماماً، واألعشاب يابسـة. ال يشء لتأكله سوى 
كومة مـن القـّش، تجّمعت حولهـا الحيوانات 
البالغة، وصغري واحد. تظهر بعض الشـجريات 
يف األفق، خلف السـياج املحيـط باملحمية.تحت 
سـطح من صفيح، وضعـت حاويات من املياه 
لترشبها الحيوانات يف الظّل، فيما تبعثرت أكوام 
أخرى مـن القّش يف املكان اسـتعداداً إلطعامها 
للحيوانات. منع شـّح األمطار هذا أيضاً ظهور 
نباتات عشـبية تسـتطيع الحيوانات أن تقتات 
منهـا، كما يرشح. يعّد العـراق واحداً من الدول 
الخمـس األكثر عرضـًة لتغري املنـاخ والتصحر 
يف العالـم، خصوصا بسـبب تزايـد الجفاف مع 
ارتفـاع درجات الحرارة التي تتجـاوز أليام من 
فصل الصيف الخمسني درجة مئوية. وقد بدأت 
انعكاسـات ذلـك تتجـّىل يف مفاصل عـدة، مثل 
الرتاجع يف زراعـة الحنطة وأرز العنرب، وجفاف 

بعض البحريات بسـبب قلـة اإلمـدادات املائية 
واألمطار، والعواصف الرتابية املتكررة. 

يرتبـط حيوان غـزال الريم تاريخيـاً بالصحراء 
العراقيـة التي هـي موطنه األصـيل، فضالً عن 
توزعـه يف مناطـق أخـرى يف العالـم مثـل ليبيا 
ومـرص والجزائر التـي يصنفها االتحـاد الدويل 
لحماية الطبيعة (IUCN) عـىل أنها من األنواع 
«املهـددة باالنقـراض». عىل مّر السـنوات، أّدى 
«التطور التقني وزحف االسـتثمارات الزراعية 
عـىل الصحـراء إىل تناقـص أعـداد الحيوانـات 
الجيايش.وهنـاك  يـرشح  كمـا  بالتدريـج»، 
محميـات أخرى لغزال الريـم يف العراق وأبرزها 
يف ديـاىل وكركـوك واملدائن. ويقول مسـؤول يف 
دائرة الغابات التابعة لوزارة الزراعة، فّضل عدم 
الكشـف عـن هويته لفرانس بـرس. «انخفض 
عـدد غـزالن الريـم يف ثـالث محميـات بحـوايل 
٢٥ باملئـة خـالل السـنوات الثـالث املنرصمة».
وأضـاف أن أعدادهـا يف هذه املحميـات الثالث 
٢٢٤. ويعـزو هـذا التناقـص الكبـري يف أعـداد 
الحيوانـات خصوصـاً إىل «قلـة التخصيصـات 
املالية خالل السـنوات األخرية «.ويؤثر التصحر 
عىل نسبة «٣٩٪ من األرايض العراقية»، بحسب 
كلمـة لرئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح قبل 
أيـام، أضـاف فيها أن «شـحة امليـاه تؤثر االن 
سـلبا عىل كل انحـاء بلدنا وسـتؤدي اىل فقدان 
خصوبة االرايض الزراعية بسبب التملح».وقال 
صالـح إن «من املتوقع أن يصل عجزنا املائي إىل 
١٠,٨ مليـارات مـرت مكعب بحلـول عام ٢٠٣٥ 
بحسـب دراسـات وزارة املـوارد املائية بسـبب 
تراجع مناسيب دجلة والفرات والتبخر يف مياه 
السـدود وعـدم تحديث طـرق الـري». إلخراج 
املحمية مـن «واقعها» والحفـاظ عىل ما تبقى 
من حيوانات، يقـول الجيايش إن املحمية تلقت 
مبلـغ «مئة مليـون دينار (٧٠ ألـف دوالر) من 
رئيـس الجمهورية بهدف إنعاشـها». ويضيف 
«ما دامـت السـيولة املالية تتوافـر، فللمحمية 
خطط وامكانات سوف تنتشلها من هذا الواقع 

إىل آخر أفضل بكثري».

بغداد/الزوراء: 
أعلنـت وزارة الصحة، امس السـبت، افتتاح أكرب 
مركـز لتأهيـل املتعاطـني، مؤكدة ضمـان رسية 

املرىض الذين يخضعون للعالج.
وقـال املتحـدث باسـم الوزارة، سـيف البـدر، يف 
ترصيـح صحفـي إن» اليوم األحد سـيفتتح أكرب 
مركـز تأهيـل ملتعاطـي املخـدرات يف الرصافة «، 
مبينـاً أن» املركز يعد األكرب مـن ناحية حجمه يف 

بغداد وجميع محافظات العراق».
وأضاف أن «الوزارة لديها عدد من املراكز يف بغداد، 
وهي ابن رشـد ،ويف دياىل والبـرصة، ولكن األرسة 

قليلة».
وتابـع: «أمـا املركـز الـذي سـيفتتح فهـو ليس 
بمستشفى، وإنما هو مركز لتقديم الدعم النفيس 
واالجتماعي، وكذلك الدعم الصحي بعد مساعدته 

عن االقالع من املخدرات».
وأشـار إىل أن» هناك لجنة عليا ملكافحة املخدرات 
متكونة من الجهات األمنية واالقتصادية واملنافذ 

الحدودية والصحة».
وأكمل بالقول: إن»دور وزارة الصحة سيكون من 
خالل تأهيل املدمنني نفسـياً وصحيـًا، ومعالجة 
األعـراض واملضاعفـات الناجمـة عـن تعاطـي 

املخدرات الخطرية».
وذكـر أن «هنـاك نقصاً كبـرياً يف اعـداد املالكات 

املتخصصة بمعالجة املدمنني عىل املخدرات، لذلك 
فـإن الـوزارة بحاجـة إىل دعـم كبري»، مؤكـداً أن 
«املدربـني الكفوئني واملؤسسـات الخاصة بإعادة 
التأهيـل غري كافية «.ولفـت إىل أن»وزارة الصحة 
جهة فنية صحية ال تفرض األحكام، وأي شخص 
مرتدد أو متخوف من مراجعة املؤسسة الصحية، 
إن كان الشـخص متعاطيـاً أو أي أحـد من أفراد 
عائلتـه، ال يرتدد يف زيارة املراكـز الخاصة ،ونحن 

نضمـن لـه كامـل الرسيـة»، مؤكـداً أن» وزارة 
الصحة ال عالقة لها باالسم أو رقم هاتفه ،ونحن 

ال نحاكم ،نحن نقدم املساعدة الصحية فقط».
ودعـت وزارة الصحـة كل اآلبـاء واألمهـات، إذا 
«اكتشـفوا أي أحـد من أفراد العائلة سـلك طريق 
تعاطـي املخـدرات، اىل اللجـوء لطلـب املسـاعدة 
الطبية من املؤسسات الصحية، ونحن نضمن لكم 

التأهيل والرسية الكاملة».

الديوانية/الزوراء:
أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة الديوانية، امس السبت، مبارشتها بانشاء 

مجمعات ماء جديدة للتغلب عىل األزمة.
وقال املعاون الفني للمحافظ أسـعد املعموري يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» 
إن ”املالكات الفنية التابعة للمحافظة بارشت إنشـاء عدد من مشاريع املاء يف 

مناطق متفرقة“.
وأضاف املعموري أن ”املشـاريع تمثلت بإقامـة مجمعات ماء جديدة وأعمال 
صيانـة ملجمعات ماء أخرى يف قـرى أبو كفوف وغضيب والحصن وكويسـة 
والكريطية وام الورد والحدادي والشويخي والعويجة وغريها، إذ يعاني األهايل 

من شح مياه الرشب خصوصاً يف فصل الصيف“.
وأكـد ”خضـوع املشـاريع للمتابعـة املسـتمرة لغـرض إنجازها خـالل املدة 
املحددة ووفق املواصفـات املطلوبة، محذراً يف الوقت ذاته الرشكات واملقاولني 
مـن إجـراءات عقابية صارمـة يف حال تعرض املشـاريع الواقعـة يف عهدتهم 

للتلكؤ“. 

بغداد/الزوراء:

أعلنت محافظة كركوك، امس السبت، عزمها تأهيل وتوسعة لعدد 

من الطرق الرئيسة والسرتاتيجية الواصلة أو الرابطة لها مع بغداد 

واملحافظـات الشـمالية وإضافة ممر ثـاٍن لطريقها مع محافظة 

نينوى.

وقـال املحافـظ راكان سـعيد يف بيان اطلعـت عليه «الـزوراء» إن 

”املحافظـة التـي تعـد طرقهـا ممرات اسـرتاتيجية مهمـة تربط 

العاصمة مع املحافظات الشـمالية، تنفذ حاليا مشـاريع توسـعة 

وتأهيـل عدة أخرى، أهمها املمر الثانـي لطريق (أربيل – كركوك)، 

وطريـق (الحويجـة – املنزلة) والتـي حققت فيهما نسـبة إنجاز 

متقدمة“.

وأضاف سـعيد أنه ”سيتم خالل األيام القليلة املقبلة، إحالة أعمال 

تأهيل املمر الثاني لطريق (كركوك – تكريت)“، كاشفاً عن ”وجود 

دراسة إلنشاء ممر ثان جديد لطريق (كركوك – املوصل)“. 
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بغداد/الزوراء:

وجهـت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة، امـس السـبت، 

بتقسـيط أمـوال الديـون الخاصـة املرتتبـة بذمـم محارضي 

الرتبية.

وذكـرت رئيسـة هيئـة الحمايـة االجتماعيـة بالـوزارة هدى 

سـجاد يف بيان ورد لـ «الزوراء»، أنها «وجهت اقسـام الحماية 

االجتماعية يف بغداد واملحافظات كافة بإعتماد الكفالة املتبادلة 

للمحارضيـن يف وزارة الرتبيـة مـن الذين عليهـم ديون خاصة 

بالحمايـة االجتماعية وتقسـيط املبالغ إىل أطـول فرتة ممكنة 

وحسب مايسمح به القانون».

واضافـت أن «التوجيـه يأتـي للتخفيف عن كاهـل املحارضين 

الذين يؤدون مهمة تربوية كريمة وكون اغلبهم اصحاب عوائل 

ومراعاة للظـروف االقتصاديـة وارتفاع تكاليف املعيشـة جاء 

توجيهنا بتسهيل وتبسـيط اجراءات اسرتداد االموال عرب قبول 

الكفالة املتبادلة وتمديد مدة تقسيط اسرتجاعها».
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بغداد/ الزوراء:
أرشت وزارة الزراعـة صعوبـات تواجـه عمليـة تصديـر 
املنتجات املحلية إىل دول املنطقة والعالم ودخولها املنافسة 
يف أسواقها، فيما كشـفت عن وجود مساٍع جادة ملساعدة 
القطاع الخـاص عىل إنتاج محاصيل قادرة عىل املنافسـة 

خارجيا.
وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسني الخفاجي، 
يف ترصيح صحفي: إن «فتح باب التصدير يف كل عام يكون 
نتيجـة لحدوث وفرة ببعض املحاصيـل زيادة عن الحاجة 
املحليـة، خاصة محصول الطماطـم والبطاطا، فضال عن 

التمور».
وأضـاف الخفاجـي أنه «بعد عـام ٢٠٠٣، أصبـح القطاع 
الخـاص هو من يقـود االعمال يف أغلـب القطاعات عامليا، 
وهنـاك رشكات محرتفة بعملية إعداد املحاصيل التي تلبي 

حاجات الدول املستوردة».
مبينـا أن «هنـاك متطلبـات خاصـة بالـدول املسـتوردة 
للمنتج يصعب عىل العـراق تلبيتها، وبالتايل فان املحصول 
العراقي يالقي صعوبة يف الدخول باملنافسة مع أسواق تلك 

الدول».
ولفـت إىل أن «الدول التي تسـتورد بضاعـة تضع رشوطا 
تلـزم الـدول املنتجـة تطبيقها، واملشـكلة التـي يواجهها 
العراق هو أنه يعاني من عدم وجود رشكات محرتفة تلبي 

رشوط املستوردين».
 مشـريا إىل أن «الرشوط املفروضة عىل املسـتوردين تتعلق 
بطـرق التعبئـة والتغليـف، فضال عـن زراعـة املحاصيل 

بطـرق عضوية بعيدة عن اسـتخدام االسـمدة الكيميائية 
واملبيدات».

وتابـع: «عملية تصدير املنتجات يف العالم أصبحت منظمة 
جـدا فال يجوز ملجرد وفرة االنتـاج أن تتم عملية التصدير، 
وبالتايل فإن اغلب محاصيل العراق تعاني من عدم قدرتها 
عـىل التنافس بصورة كبرية لعـدم وجود رشكات محرتفة 

بعملية التسويق ألغراض التصدير».
ونـوه، إىل أن «هنـاك محـاوالت للتصدير السـيما التمور 
العراقية»، الفتا إىل «وجود مسـاع جادة ملسـاعدة القطاع 
الخـاص عـىل تطويـر أدائه وانتـاج محاصيل قـادرة عىل 

التنافس ومستوفية لرشوط املستوردين».
وأشـار إىل أن «وزارة الزراعة تدرس عملية تطوير وتعفري 
التمور، باإلضافة اىل مغادرة اسـتخدام الوسائل التقليدية 
واسـتبدالها بالحديثة كاستخدام االشـعة يف عملية تعفري 

التمور، وبالتايل رفع قيمتها الغذائية».   

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن املدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران، 
بختيـار رحماني بور، تصدير بضائـع بقيمة ١١٦ مليوناً 
و ٤٩٩ ألـف دوالر إىل العراق من حدود خرسوي الرسـمية 
خالل الشـهرين االولني من العام الجـاري (العام االيراني 

بدأ يف ٢١ اذار/مارس).
وقال بور، يف ترصيح له عىل هامش اجتماع لجنة األربعني 
الحسـيني: ان وزن البضائع املصـدرة من حدود خرسوي 

الرسمية إىل العراق بلغ ٢٩٨ الفا و ٧٤٠ طنا.
وأضـاف: ان صـادرات البضائـع يف الشـهرين األولني من 

العـام الجاري زادت بنسـبة ٥٣٪ من حيـث الوزن و ٢٣٪ 
مـن حيث القيمـة مقارنة مع الفـرتة املماثلة مـن العام 
املايض.مبينا: ان حدود خرسوي الرسمية يف قرص شريين 
هـي إحـدى الحدود املهمـة واالسـرتاتيجية للبـالد والتي 
لطاملـا كانت معربا للتجارة وتوجه الـزوار لزيارة العتبات 
املقدسـة.يذكر ان محافظة كرمنشـاه لها ٣٧١ كيلومرتًا 
مـن الحدود مـع العراق، وعـىل طول هذه الحـدود هناك 
معربان رسـميان وخمسة أسـواق حدودية، ويتم تصدير 
أكثر من ثالثة مليارات دوالر من البضائع سنوًيا من هذه 

الحدود. 

بغداد/ الزوراء:
أقـرَّت لجنة النفـط والغـاز والثروات 
الطبيعيَّـة يف مجلـس النـواب، امـس 
السـبت، بوجود ”أزمـة بنزين“ نتيجة 
زيـادة الطلـب وقلـة عـدد املحطـات 
واإلنتاج املحيل. مـن جهته، أكد عضو 
برملـان  يف  الطبيعيـة  الثـروات  لجنـة 
أن  امـس،  بابكـي،  ريبـوار  اإلقليـم، 
الرضائـب عـىل اسـترياد البنزيـن من 
املمكن أن ترفع نهائياً أو تقلل بنسـبة 

كبرية
والغـاز  النفـط  لجنـة  عضـو  وقـال 
والثروات الطبيعيَّـة يف مجلس النواب، 
صبـاح صبحي، يف حـوار اطلعت عليه 
”الـزوراء“: إن ”زيـادة الطلـب عـىل 
البنزيـن يف اآلونـة األخـرية تعـد أهـم 
أسباب األزمة، مع عدم وجود محطات 

تعبئة كافيـة يف عمـوم املحافظـات“.
مبينـا أن ”هنـاك تزايداً كبـرياً بأعداد 
املركبـات، فضـًال عـن وجـود أزمات 
بعـض أصحـاب  قبـل  مفتعلـة مـن 

املحطات األهلية“.
وأضاف صبحي أن ”البلد يعاني بشكل 
عام نقـص املنتجـات النفطية نتيجة 
لعـدم كفايـة إنتـاج املصايف، لـذا يتم 
اللجوء إىل اسـترياد كميات كبرية منها 

بمبالـغ تثقل كاهل الدولة، يف ظل عدم 
وجود قانون للموازنة“.

وأشـار إىل أنَّ ”وجـود طوابري املركبات 
عىل محطـات تعبئة البنزين أمر واقع، 

وعىل وزارة النفط أال تتسـرت عىل ذلك، 
بـل ينبغي أن تقف عىل أسـباب األزمة 

وتجد الحلول لها“.
متوقعـا أن ”تحّل أزمـة البنزين خالل 

نقاشـات  توجـد  إذ  املقبلـة،  األيـام 
بهـذا  النفـط  وزارة  مـع  ومباحثـات 

الشأن“. 
من جهتـه، أكـد عضو لجنـة الثروات 

الطبيعيـة يف برملـان اإلقليـم، ريبـوار 
بابكي، امس السبت، أن الرضائب عىل 
اسـترياد البنزيـن من املمكـن أن ترفع 

نهائياً أو تقلل بنسبة كبرية
وقـال بابكـي يف حـوار اطلعـت عليـه 
”الزوراء“: ”اإلقليم اتبع سياسة جديدة 
لدعم أسـعار البنزين وتطويق األزمة، 
تتضمن تجهيز أكثر من 1،5 مليون لرت 
إىل األسواق لخفض أسعاره، عالوة عىل 
خفض رسـوم التوريد وفسـح املجال 

للراغبني باسترياد هذه املادة“.
وأشـار إىل أنَّ ”الرضائب عىل اسـترياد 
البنزيـن من املمكن أن ترفـع نهائياً أو 
تقلل بنسـبة كبرية، لتمكني التجار من 
استرياد الكميات املطلوبة إىل كردستان 

بأسعار مناسبة“.
مبينا ان ”الوضع بدأ بالتحسن تدريجياً 
من خالل تقليل حـدة طوابري االنتظار 
”هـذه  أنَّ  مؤكـداً  بالوقـود“،  للتـزود 
الخطوات ستسـتمر لحني القضاء عىل 

األزمة كلياً“.
وتشهد مدن إقليم كردستان، منذ مدة، 
ارتفاعاً غري مسـبوق بأسعار البنزين، 
إذ وصلـت إىل 1500 دينـار للرت الواحد 
من النوع السـوبر، وبسـعر أقل لبقية 

األنواع.

بغداد/ الزوراء:
حدد املستشـار املـايل لرئيـس مجلس الـوزراء، 
ضامنتـني  ركيزتـني  صالـح،  محمـد  مظهـر 
لالستثمار واإلنتاج التشغييل، فيما طرح 8 حلول 

إليجاد موارد إضافية خارج اإلطار الريعي.
وقـال صالـح إن ”التشـغيل الحكومـي أمـىس 
مسـتولياً عـىل الرافعة املاليـة للدولـة من دون 
إنتاجيـة فعليـة تذكـر، وبلـغ حد الخطـر، عىل 
الرغـم مـن إيجابيـة التطلـع إىل الرتاكـم املـايل 
الوقتي الرسيع إليـرادات النفط يف الظرف الدويل 

االستثنائي الراهن“.
إنتاجيـة  رابطـة  إيجـاد  دون  ”ومـن  وأضـاف 
مستدامة قادرة عىل التشـغيل املنتج لرأس املال 
البـرشي العاطـل عن العمل سـيبقى هـذا األمر 
يشـكل الصـداع األول لقلـق األمـة العراقيـة يف 

مستقبل التنمية واالزدهار االقتصادي“.
وتابـع أنه ”البد من التفكري من خارج الصندوق 
وبأولويـات ال تبتعـد قطعـاً عـن الـدور الفاعل 
واملرشف للقطاع الخاص الوطني املنتج وبأسس 
اجتماعيـة، ليكون البديـل املوضوعي التدريجي 
للنموذج الريعي التشـغييل الراهن، وهو سـياق 
اسـتهالكي شديد االنغالق والفاعلية يف التوظيف 
ومسـتنزف ملـوارد البالد املعدة لإلنتـاج والرتاكم 

الحقيقي لثروة البالد“.
ولفـت إىل أن ”الدولـة يف جميـع هيئاتهـا أمـام 

عـىل  العمـل  يف  وأخالقيـة  وطنيـة  مسـؤولية 
التوظيف املنتج لقوى الشـعب، ويجب أن تسعى 
الهيئات الدسـتورية كافة إىل توفري الخيار الالئق 
والعميل وبركيزتني ضامنتني لالستثمار واإلنتاج 
التشـغييل، األوىل: ربط تمويـل القروض امليرسة 
الحكوميـة أو املضمونـة من الحكومة نفسـها 

واملمنوحـة إىل صناع السـوق يف القطاع الخاص 
بعدد املشتغلني الذين ستوفرهم قاعدة املعلومات 
الرقمية املحكمة لسـوق العمل وعىل وفق عقود 
قانونيـة تضمـن حقـوق األطـراف كافـة وعىل 
وفـق برنامج اسـتثماري مرن وشـامل ومحكم 

قانونياً“.

وتابع: ”أما الركيـزة الثانية فهي توفري الحقوق 
التقاعدية لجميع العاملني يف القطاع األهيل وعىل 
وفـق صيغـة موازية لصنـدوق تقاعـد الوطني 
الحايل، ويتعاطى الصندوق بفاعلية ومرونة مع 
العاملني الدائمني يف القطاع الخاص عىل أن تتوىل 
الدولة تحمل جانب مـن تمويل صندوق التقاعد 
الخـاص وعـّده جـزءاً مهماً مـن هيكلـة الدعم 
يف املوازنـة العامـة للدولة وتجسـيداً الجتماعية 

الدولة يف دعم السوق“.
وأكد يف حديثه عن مقرتحات توفر داعمة مليزانية 
الدولة خارج اإلطار الريعي املعتمد عىل النفط أن 
”العـراق بحاجة ماسـة إىل التفكـري (من خارج 
الصندوق الريعي الحايل)، والعمل عىل وفق نماذج 
من الرشاكة بني الدولة والسوق االجتماعي أوالً، 
وثانيـاً إيجاد آليات تمويـل ال تعتمد عىل إيرادات 
النفـط مبـارشة فحسـب بـل تعتمـد كذلك عىل 
الفوائض العاطلة عن التشـغيل، وثالثاً تشـجيع 
االسـتثمار األهيل وعىل وفق سياسـات حكومية 
واضحة طويلة األمد، ورابعاً توفري وسـائل مرنة 
يف التمويل املحيل كالتعاطي بالسندات املضمونة 
سـيادياً، وخامسـاً تدويـر األموال مـن وحدات 
الفائض إىل وحدات العجز القادرة عىل االستثمار، 
وسابعاً إعادة تدوير وتخصيص املوارد املالية من 
خالل املصارف أو الصناديق، وأخرياً التوجه نحو 

النشاطات املشغلة للعمل واملدرة للدخل“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، 
صباح امس، سعر رصف بلغ ١٤٨٤٥٠ ديناراً عراقيا مقابل كل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، وسـجلت االسـعار صباح يوم الخميس املـايض ١٤٨٤٧٥ ديناراً 
مقابل ١٠٠ دوالر.أما محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، فقد أشار 
املصـدر إىل أن اسـعار البيع والـرشاء ارتفعت فيها، حيث بلغ سـعر البيع 
١٤٩٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار 
لـكل ١٠٠ دوالر.أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فـإن بورصة بيع 

الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
حـّددت وزارة الكهربـاء، امس السـبت، حاجتهـا الفعلية من الغاز لتشـغيل 
محطـات توليد الطاقة يف البالد، فيما أكدت أن الجانب اإليراني متفهم لحاجة 
العراق.وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، أحمد مـوىس، يف حديـث صحفي: إن 
«الـوزارة متواصلة مع الجانـب اإليراني لرفع إطالقات الغاز بالشـكل الكايف 
لتشغيل محطات الطاقة يف العراق».الفتاً إىل أن «هنالك زيادة حالياً بإطالقات 
الغـاز، إذ وصـل الغـاز املدفـوع إىل ٤٠ مليـون م٣ يومياً».وأضـاف موىس أن 
«الـوزارة تبحث مـع الجانب اإليرانـي زيادة هـذه اإلطالقـات تدريجياً، وأن 
الجانـب اإليراني متفهم لحاجة العراق».متابعـاً «نحتاج حالياً من ٥٠ إىل ٥٥ 
مليون م٣ من الغاز اإليراني، ونأمل الوصول إىل هذه الكمية عرب التواصل مع 
الجانـب اإليراني».وكانت وزارة الكهرباء أعلنـت، األربعاء املايض، البدء فعلياً 
بعملية تسـديد ديون الغاز اإليراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إىل أكثر 

من ٥٠ مليون م٣ يومياً.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن الجهاز املركـزي للتقييس والسـيطرة النوعيـة يف وزارة التخطيط، 
امس السـبت، عن املصادقة عىل ٣٧٠ براءة اخرتاع خالل األشـهر السـتة 
األوىل مـن العـام الحايل، متوقعـا ان يصل العدد مع نهايـة العام الحايل إىل 

٥٥٠ براءة اخرتاع.
وقال املدير التنفيذي، مدير قسم اإلعالم والعالقات العامة يف الجهاز، شاكر 
محمـود العبادي، يف بيان اطلعت عليه «الـزوراء»: إن ”براءة االخرتاع هي 
امتياز يمنح بشكل رسمي للمخرتع ولفرتة زمنية محددة مقابل سماحه 

للعامة باالطالع عىل االخرتاع“.
مشـرياً إىل أن ”الحـق الذي يمنـح لصاحب االخرتاع هو منـع اآلخرين من 
صناعة واسـتخدام وبيع وعرض ذلك االخرتاع دون الحصول عىل موافقة 

من صاحب الرباءة“.
وأضاف العبادي أن ”للجميـع الحق يف التقديم رشيطة أن يتضمن ابتكاراً 
مفيداً او تطبيقاً صناعياً وغريها من األشـياء التي لها فائدة عامة، إال أن 
مديريـة الرباءات يف الجهـاز لديها إجراءات يتم التحقـق منها، عن طريق 
شـبكة االتصـاالت مع الجهـات ذات العالقـة يف الداخل والخـارج، للتأكد 
من عدم نسـخها من براءة سـابقة، إذ يحتوي الجهاز عىل أرشـيف كامل 

لعرشات السنني“.
ولفت اىل أن ”جهاز التقييس والسـيطرة النوعية ليسـت له السـلطة عىل 
جهات القطاعني العام والخاص باستثمار تلك الرباءات، إذ ال يعد ذلك من 

ضمن عمله وقوانينه“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومـات الطاقة األمريكية، امس السـبت، ارتفاع صادرات 
العـراق النفطيـة اىل الواليات املتحدة بشـكل كبري خالل االسـبوع املايض 

لتصل اىل معدل ٥٥٥ الف برميل يومياً.
وقالت اإلدارة يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»: إن «متوسط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفط الخام خالل االسـبوع املايض من ثمـان دول بلغت 
٦٫١٤٤ ماليـني برميل يوميـًا مرتفعاً بمقدار ٦٤٧ الـف برميل باليوم عن 

االسبوع الذي سبقه والذي بلغ ٥٫٤٩٧ ماليني برميل يومياً».
وأضافت أن «صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل ٥٥٥ ألف برميل 
يومياً االسبوع املايض، مرتفعة بمقدار ٣٥٩ الف برميل عن االسبوع الذي 

سبقه والبالغ متوسط ١٩٦ الف برميل يومياً».
وأشـارت إىل أن «اكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جاءت من كندا وبمعدل بلغ ٣٫٣٩٤ ماليني برميل يومياً، تلتها السـعودية 
بمعـدل ٦٨١ الـف برميـل يوميا، وبلغت االيـرادات النفطية من املكسـيك 
بمعدل ٦٠٨ االف برميـل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل ٢٩٢ الف برميل 

يوميا».
ووفقـاً لإلدارة، فإن «كمية االسـتريادات األمريكية مـن النفط الخام من 
االكـوادور بلغت بمعدل ٢٢٧ الف برميـل يومياً، ومن الربازيل بمعدل ٢٠٦ 
االف برميل يومياً، وبلغت متوسـط االسـتريادات من نيجرييا بمعدل ١٨١ 
الف برميل يومياً، فيما لم يتم اسـترياد اي كمية من ترينداد توباغو ومن 

روسيا».

@Û‹«@cã�Ì@—Ó–†@üb–Øa
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@ä¸Îá€a
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعـات البنك املركزي العراقي من الدوالر خالل األسـبوع املايض إىل 

أكثر من مليار و٢٠٠ مليون دوالر. 
وذكر مصدر أن «البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسة التي 
فتـح بها املزاد وابتداًء مـن االحد ولغاية الخميس مليـارا واحدا و٢٠٤ ماليني 
و٦٣٤ ألفـا و٦٧٦ دوالرا بمعدل يومي بلغ ٢٤٠ مليونا و٩٢٦ ألفا و٩٣٥ دوالرا 

مرتفعا بمقدار ٢٫٤٣٪ عن االسبوع الذي سبقه».
وأضـاف: ان اعىل مبيعات للدوالر كان ليوم األربعاء، حيث بلغت فيها املبيعات 
٢٤٦ مليونـا و٣٨٣ ألفـا و٩٣٦ دوالرا، فيما كانت أقل املبيعات ليوم االحد التي 

بلغت فيها املبيعات ٢٣٤ مليونا و٨٠١ ألف و٢٤٧ دوالراً.
واشـار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شـكل حـواالت للخارج لتمويل 
التجـارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات املصارف يف 

الخارج، اضافة اىل البيع النقدي ١٤٦٠ دينارا لكل دوالر واحد.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس السبت.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي 
والرتكـي واألوربـي بلغ ٣٧٩ الـف دينار، وسـعر رشاء ٣٧٥ الفـاً، فيما كانت 

اسعار البيع ليوم الخميس املايض ٣٧٧٧ الف دينار.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعا أيضاً عند ٣٣٩ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٥ ألفاً.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٠ الف دينار و ٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

@200Î@äbÓ‹æa@åÎbvnm@ç◊ãæa@pb»Ójfl
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·éÏæa@ÚÌbË„@∂g@áºc

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف نادي الطلبة الريايض عن أن حارسه، حسن أحمد، سيغيب عن الفريق حتى نهاية 
املوسم بسبب اإلصابة التي تعرض لها مؤخرا مع املنتخب األوملبي يف نهائيات كأس آسيا 
تحت ٢٣ عاما.وقال أحمد الحكيم، مدير إعالم نادي الطلبة: «تم تأكيد غياب حسن أحمد 

يف الفرتة املقبلة بسبب اإلصابة التي تعرض لها مع املنتخب األوملبي أمام أوزبكستان».
وأضـاف: «الحارس حسـن أحمد سـيغيب عن املالعب ملـدة ١٤ يوما، وهـذا يعني غيابه 
رسـميا عن مواجهتي املينـاء يف الجولـة ٣٧، وأمانة بغداد بالجولة األخـرية من الدوري 

املمتاز».

ãºcÎ@ã–ñc

áÌáßa@·éÏ‡‹€@fibj”g@ÊaáÌå@k«˝€a@pa7õzni@áÓìÌ@ánÌb„ÏÌ@6èì„bfl

…Ó‡ßa@ÒÜbíg@¡éÎ@ÚÌäaÜ¸a@pb◊˝‡‹€@ÚÌãÌÏ�n€a@bËmäÎÜ@·nn¶@ÚÓjæÎ¸a

بغـداد /عبـاس عـيل هنـدي
أصـدر االتحاد العراقـي للكرة الطائرة 
حزمـة مـن القـرارات املهمـة للفرتة 
املقبلة، جاء ذلك خـالل االجتماع الذي 
عقـد يف مقـر اإلتحـاد بقاعة الشـعب 
االتحـاد  رئيـس  بحضـور  الدوليـة 
والنائبني وجميع االعضاء.وقال رئيس 
اإلتحـاد جميـل العبـادي: ان االتحـاد 
حـدد الخامس عـرش من شـهر تموز 
املقبل موعـداً النطالق تصفيات دوري 
الدرجـة األوىل يف املحافظـات ويكـون 
الرابع والعرشين منـه موعداً النطالق 
املناطق.وأضـاف  بطولـة  منافسـات 
العبادي: “ تحديد موعد جديد النطالق 
بطولـة العـراق للكـرة الشـاطئية، إذ 
سيكون الثالثون من الشهر الحايل وذلك 

لفسـح املجـال ألكثر عدد مـن االندية 
باملشـاركة سـيما ان االغلبيـة اعلنوا 
املشـاركة ولم يرسلوا الكتب الرسمية.

وأشـار اىل: ان مطلع شهر تموز املقبل 
سيكون موعداً لسفر منتخبنا الشبابي 
للدخول يف معسـكر تدريبي خارجي يف 
إيران استعداداً لبطولة غرب آسيا التي 
سـتقام يف اململكة العربية السـعودية 
واربيـل. الديوانيـة  معسـكري  بعـد 

واختتم الحديث: ان االتحاد قرر اقامة 
االنتخابـات يف شـهر اب املقبـل قبـل 
موعدهـا املحدد يف شـهر ترشين االول 
لتزامنها مع انطالق منافسات الدوري 
كمـا   2022-2023 للموسـم  املمتـاز 
تصادف هذه الفـرتة دخول منتخباتنا 

يف مشاركات خارجية.

بغداد/ متابعة الزوراء
 توج املنتخب العراقي للناشـئني للمصارعـة الحرة والرومانية املركـز الثاني يف نزاالت بطولة 
إقليم خوزسـتان يف ايران.وذكر االتحاد العراقي للمصارعة ان ثمانية اندية ايرانية شـاركت يف 
البطولة التي حصل فيها املصارعني العراقيني عىل ثالثة اوسمة ذهبية ووسام برونزي.وحصل 
املصارعـني فـؤاد اوراس عـىل املركز األول بـوزن 42 كغـم يف املصارعة الرومانيـة، واملصارع 

مصطفى محمد عيل املركز األول بوزن 52 كغم باملصارعة الرومانية أيضا وبفارق فني.

@›j‘æa@le@ãËí@Üá±@Òãˆb�€a@Üb•a
ÒáÌáßa@ÚÌäaÜ�a@Èn˜ÓÁ@lbÉn„¸@aá«Ïfl
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ëdÿ€a@Ú€Ï�i@k‘‹i@wÌÏnn€a@ÏÇaå@’Ìãœ@“áÁ@ZkÓ�©a@ëaãœ

بغداد/ متابعة الزوراء
أشـاد نادي مانشسـرت يونايتـد اإلنجليزي 
بالتحضـريات البدنيـة لالعبه زيـدان إقبال 
بمـدرب  واسـتعانته  الجديـد،  للموسـم 
متخصص يف تدريبات القوة والتحمل، سعيا 
منـه لنيل ثقة إريـك تني هاج املديـر الفني 

الجديد للشياطني الحمر.
وقـال النـادي يف تقريـر لـه عـرب موقعـه 
اإللكرتوني الرسـمي ”عقب انتهاء املوسـم 
الطويل يلجأ أغلب الالعبني للسفر يف رحالت 
طويلة والخـروج يف إجازات للتعايف من آثار 
اإلرهـاق وتتابـع املباريات خاصـة الالعبني 

الدوليني الذين يشاركون يف أكثر من مسابقة 
عىل مستوى النادي واملنتخب الوطني“.

وواصل ”لكن العبنا الشاب زيدان إقبال كان 
لديه فكرة مختلفة عن فرتة توقف املوسـم 
يف الصيـف حيث بدأ مبـارشة العمل لإلعداد 

للموسم الجديد“.
وأشار النادي ”يبدو أن نجم املنتخب الوطني 
يسـعى للحصول عىل ثقـة مدربنـا الجديد 
إريك تني هاج للحصول عىل مكان يف تشكيل 
الفريق للموسـم الجديد حني يبدأ الهولندي 
خطتـه لبناء فريق جديد للشـياطني الحمر 

ينافس عىل األلقاب“.

وختم مانشسـرت يونايتـد تقريره عن إقبال 
بالقـول: ”لـم يكتف زيـدان بالعمـل داخل 
امللعب فقـط عىل لياقته وفنيات كرة القدم، 
بل لجـأ ألحـد املدربني املتخصصـني وظهر 
وهو يـؤدي تدريبات القـوة والتحمل داخل 
إحـدى الصـاالت الرياضيـة تحـت إرشاف 

مدرب متخصص“.
يذكر أن النجم العراقي الصاعد زيدان إقبال 
نـرش عـرب صفحتـه الشـخصية يف موقـع 
”إنسـتجرام“ مجموعة مـن الصور له وهو 
يتدرب بقـوة، وظهر الالعـب يف حالة بدنية 

تبدو رائعة ومبرشة للموسم الجديد.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الـدورة  السـبت  امـس  أختتمـت 

االداريـة  للمـالكات  التطويريـة 
لالتحادات و املؤسسـات الرياضية 

األوملبيـة  اللجنـة  نظمتهـا  التـي 
الوطنية يف مدينة أربيل بكردستان 

العراق.
أعلـن ذلك  للمكتب االعالمي  األمني 
الوطنيـة  األوملبيـة  للجنـة  العـام 
العراقيـة  هيثم عبدالحميـد مبيناً 
إن الـدورة أقيمـت عىل مـدار ثالثة 
أيام خالل املدة من السـادس عرش 
ولغايـة الثامـن عـرش مـن شـهر 
حزيران الجاري بمشـاركة واسعة 
من االتحادات املركزية وممثيل عدد 
من الوزارات واملؤسسات الرياضية 

و غري الرياضية.
وبـني عبدالحميـد ”ان محارضات 

الـدورة ألقيت بفرتتـني تدريبيتني، 
وبواقـع  مسـائية،  و  صباحيـة 
سـعياً  فـرتة  لـكل  سـاعتني 
النظـري  لتغطيـة كامـل املنهـاج 

للمحارضات“.
هـذا وألقـت األسـتاذة رؤى عبـد 
الصاحـب محـارضة عـن التغيـري 
املناخي وعالقتـه بالبيئة الرياضية 
سـلبياً وإيجابياً أعقبتها محارضة 
ألقتها اآلنسة إيالف ثائر عن البيئة 
اآلمنـة للرياضة بشـكل عام والتي 
الدويل  امليثـاق األوملبـي  يتضمنهـا 
وتأكيد بنـوده عىل إقامـة الدورات 
والتوعيـة  التثقيفيـة  والنـدوات 

املتعلقة بالبيئة الرياضية السليمة.
وحـرض ختـام الـدورة مديـر عام 
الرياضـة يف االقليم الدكتور شـاكر 
سـمو الـذي تنـاوب مـع عضـوي 
املكتـب التنفيـذي للجنـة األوملبية 
الدكتـورة بيـداء كيـالن وبختيـار 
فريق واألمني املـايل للجنة األوملبية 
أحمد صربي عىل توزيع الشهادات 

بني املشاركني.
املـايل  األمـني  أشـاد  جانبـه  مـن 
التحـاد الكـرة الطائرة عـيل داخل 
التي تقيمها  التطويريـة  بالدورات 
اللجنـة األوملبيـة قائـًال ”لـم تكن 
هذه الدورة االوىل التي شـارك فيها 

وسـبقتها ثـالث دورات تدريبية و 
تطويرية إسـتفدنا منها يف املجالني 
محـارضات  عـرب  واملـايل  االداري 
واكبت التطـور الحاصل يف مختلف 

االختصاصات الرياضية“.
االشـارة تجـدر اىل ان األمـني العام 
للجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقية 
هيثم عبدالحميد كان وضع املنهاج 
النظـري للـدورة وحـدد األسـاتذة 
املختصني اللقائها فيما تكّفل األمني 
املايل للجنـة األوملبيـة أحمد صربي 
بمتابعة وتهيئة الجوانب التنظيمية 
و اللوجسـتية  التي أسهمت، اىل حدٍّ 

كبرٍي، يف إنجاح الدورة.

åbn‡æa@äÎá€a@ äái@wÌÏnn€a@Ú‹Ó€@¿@µ–Óƒ„@µœáËi@ıaäÎç€a@‚çËÌ@Ú†ãì€a
kÁâ€a@Ú8Îa@ãõÇ¸a@ÔiäáflÎ@=«¸@á‹‘Ì@fibuäÜ

بغداد/ مؤنس عبد الله- متابعة الزوراء
عدسة ابراهيم املهداوي

حقـق فريـق الرشطة بطـل الـدوري فوزا 
مسـتحقا عىل الـزوراء بهدفـني نظيفني يف 
اللقـاء الذي احتضنه ملعب الشـعب الدويل 
بالعاصمـة العراقية بغداد امس السـبت يف 

ختام الجولة 36 من الدوري املمتاز.
واحرز هديف الرشطة الالعبني بسـام شاكر 
والسـوري محمود املـواس يف الدقيقتني 73 

و81 من عمر اللقاء. 
وبهـذا الفوز رفـع الرشطة رصيـده اىل 89 
نقطة يف  صدارة الرتتيب ، فيما يقي الزوراء 

خامسا برصيد 60 نقطة.
وعقب نهايـة القمة الجماهريية توج وزير 
الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة عدنان 
درجال فريق الرشطة بدرع الدوري املمتاز.

ıaäÎç‹€@ÚÓ‹õœa
افضليـة  شـهدت  االول  الشـوط  دقائـق 
نسـبية للزوراء عىل حسـاب بطـل الدوري 
فريـق الرشطـة، حيث الحـت اوىل الفرص 

للنـوارس بعدما سـدد حسـام كاظم كرة 
قوية من خارج منطقة الجزاء مرت قريبة 
من مرمى الحارس احمد باسـل، ورد عليه 
العب فريق الرشطة محمد قاسم بتصويبة 
جميلـة من خـارج منطقة الجـزاء اال انها 
انحرفـت قليـال عـن مرمى الحـارس عيل 
ياسـني، واسـتمرت سـيطرة الـزوراء عىل 
دقائـق اللقـاء وكان املدافع حسـام كاظم 
من افتتاح التسـجيل لصالح الزوراء بعدما 
سـدد كرة قوية اثر رضبـة حرة من خارج 
منطقة الجـزاء ابعدهـا بصعوبة الحارس 
احمـد باسـل لرتتطـم بالقائـم وتذهب اىل 
ركلة زاوية، اخر الهجمـات الخطرة كانت 
عن طريق املهاجم احمد رستيب الذي سدد 
كرة رأسـية ضعيفة مـن وضع مريح امام 
مرمى الرشطـة اال ان كراته ذهبت خفيفة 
يف احضـان الحـارس احمد باسـل، ليطلق 
بعدهـا الحكـم الدويل زيـد ثامـر صافرته 
معلنا نهاية الشوط االول بالتعادل السلبي 

من دون اهداف.

ãõÇa@ÊÏ‹i@ÊbœáÁ
اداء املباراة انخفض نسبيا يف بداية الشوط 
الثاني، حيث لم تشهد دقائقه االوىل هجمات 
خطرة مـن قبل العبـي الفريقـني، وحاول 
املدرب ايوب اوديشو تنشيط خطي الوسط 
والهجـوم من خـالل زج الالعبـني لهواري 
طويل ومحمد صالح اال ان الحال لم يتغري، 
بـل كان التفوق واضحـا لفريق الرشطة يف 
النصف الثاني من اللقاء الذي شهد تسجيل 
الهـدف االول الفضل العب يف اللقاء بسـام 
شـاكر يف الدقيقة الثالثة والسبعني اثر كرة 
رأسـية قوية بعد تمريـرة رائعة من الالعب 
امـري صباح ليهـز بها شـباك الحارس عيل 
ياسـني ولم يكتف بسام شـاكر بالهدف بل 
صنع الهدف الثانـي لزميله محمود املواس 
اثر فاصـل مهاري تفـوق فيه عـل املدافع 
املوريتاني الحسن حوبيب ليمرر الكرة عىل 
طبق من ذهب لهـداف الدوري املواس الذي 
وضعها بهدوء يف شباك النوارس يف الدقيقة 
الحادية والثمانني، وشهدت الدقائق املتبقية 

من اللقاء مشـاركة العبـي الرشطة محمد 
مزهر وعالء عبد الزهرة و عبد الرزاق قاسم 
ومحمـد داود، وباملقبـل شـارك مـن طرف 
الزوراء كال من زين العابدين سالم وسجاد 
محمـد وعيل صـادق، وليطلق حكـم اللقاء 
صافرتـه معلنا نهاية املباراة بفوز الرشطة 

عىل الزوراء بهدفني نظيفني.  
وحسـم التعادل اإليجابـي (1-1) مواجهة 
نفط ميسان وأربيل، مساء امس السبت، يف 

ملعب ميسان األوملبي.
افتتـح وسـام سـعدون التسـجيل لنفـط 
ميسـان يف الدقيقة (50)، وتعادل أربيل عن 
طريق هدف عكيس سـجله سامتا يف مرمى 

فريقه بالدقيقة (69).
وبهذا التعـادل، رفع نفط ميسـان رصيده 
إىل 40 نقطـة باملركز ال15، فيما قفز أربيل 
مرتبـة واحدة يف الرتتيـب ال11، برصيد 44 

نقطة.
لم يظهر طريف املواجهة باملسـتوى املطلوب 
يف الشوط األول، ثم شهدت الدقائق األخرية 

تصويبة لياسني سـامية تصدى لها برباعة 
حارس نفط ميسان.

ثم رد أصحاب األرض بتسـديدة مماثلة عن 
طريـق جعفر نـارص، لكـن أنقذها حارس 
الضيـوف حنـني محمـد وأبعدهـا خـارج 

امللعب.
ومع انطالقة الشـوط الثاني، استغل وسام 
سـعدون حالة االرتبـاك يف دفاعـات أربيل، 
ووضع كرته يف شـباك الضيوف، معلنا عن 

تقدم فريقه.
وسـنحت فرصة ملهاجم نفط ميسان أحمد 
سـعيد ملضاعفة النتيجـة، إال أن كرته علت 

العارضة بقليل.
ومنـح مدافـع أهـل الـدار سـامتا هديـة 
للضيـوف بعـد أن تسـبب بهـدف التعديل، 
إثر سـوء تقديره إلبعاد تمريرة هاشم ليهز 

شباك فريقه بهدف عكيس.
ولـم تشـهد الدقائـق األخـرية مـن اللقاء، 
محـاوالت تذكـر، لتنتهي املبـاراة بالتعادل 

اإليجابي بنتيجة (1-1).

بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد السـوري فراس الخطيـب، مدرب زاخـو أنه لعب بتشـكيلة 
كاملـة مـن البدالء أمام القاسـم، والتـي خرسهـا (2-1)، خوًفا 
مـن اإلصابات التي قـد يتعرض لهـا نجوم فريقه قبـل مواجهة 
نصف نهائـي الكأس.وقال الخطيب ”أبارك للقاسـم، وجماهريه 
عـىل الفوز، لقد قدمـوا مباراة كبـرية، ولعبوا بطريقـة رجولية، 

واستحقوا االنتصار“.
وأضـاف ”تنتظرنـا مبـاراة مهمة يف نصـف نهائي الـكأس، لذلك 
أرشكنا تشكيلة كاملة من البدالء، ولم نجازف بإدخال االساسيني 
بهكـذا أجواء وسـط درجات حـرارة عالية، ويف ملعب ذو عشـب 

اصطناعي، ومثل هذه املالعب تتسبب يف إصابات لالعبني“.وتابع: 
”أسـتغرب قرار حكم املباراة باحتسـاب ركلة جـزاء عىل فريقي. 
حتى اآلن لم أجد تفسريًا لقرار الحكم الذي ظلمنا“.وأوضح: ”قلة 
خربة الالعبني الشباب لم تسـعفهم بالعودة يف نتيجة املباراة رغم 
تقليصنا  للفارق، لكن إهدار الفرص جعلتنا نفقد نقاط املواجهة“.
ونوه ”الرتكيز حالًيا ينصب عىل كيفية تهيئة الالعبني ملباراة نصف 
نهائي الكأس، ومواصلـة التجهيز البدني والفني من أجل تحقيق 
اللقـب للنـادي وجماهريه“.وختم: ”حتى اآلن أعتـرب تجربتي مع 
زاخو ناجحة، ومسـألة اسـتمراري مع الفريـق أو املغادرة، كالم 

سابق ألوانه، وسيتم تحديد مصريي بعد نهاية املوسم“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضـو الهيئـة العامـة لالتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة الزميل عـيل حنون ثمـن كل من حرض 
مراسـم عزاء شـقيقته او اتصل او ارسل برقيات 
التعـازي، ويلتمـس العـذر لـكل من لم تسـعفه 
الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب، سائال العيل 
القديـر ان يحفـظ الجميع ويجنبهم مـع عوائلهم 

الكريمة كل رش ومكروه.
 **********************

الزميلـة انتصار الرساج الصحفية يف جريدة الصباح، 
اكدت اكتسـابها الشـفاء التام من االزمة الصحية 
التي تعرضت لها قبل مدة زمنية ليست بالقصرية 
، خالـص االمنيـات لزميلتنا بالشـفاء التـام وان 

يلبسها رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

بغداد/ حسني الشمري
 15 عىل  بحصوله  الدولية  ايران  بطولة  يف  مشاركته  بالسباحة  منتخبنا  اختتم 
بعد  الثاني  الرتتيب  برونزية وضعته يف   6 و  5 ذهبية و4 فضية  وساما منوعا، 
الثالث من نصيب  ان حصل املنتخب االيراني عىل املركز االولن فيما كان املركز 

منتخب تايلند.
الثاني  باملركز  الباراملبي هاشم فرز: توج منتخبنا  السباحة  اتحاد  وقال رئيس 
امس  اختتمت  التي  الدولية  ايران  بطولة  يف  منوعا  وساما   15 بلغت  بحصيلة 
االول بمشاركة 300 سباح يمثلون اربعة منتخبات وهي العراق وايران وتايلند 

وكازاخستان ومنتخب ايران للمكفوفني اضافة اىل 10 اندية ايرانية .
واضاف فرز: حصد منتخبنا يف منافسات الفرتة املسائية لليوم االخري عىل سبعة 
اوسمة متنوعة 3  ذهبية كانت اثنان منها من نصيب السباح مصطفى عماد يف 
فعالية 100 م حرة و 200 م منوع، اما الوسام الثالث فقد حصل عليه السباح 
فالح ناهض يف فعالية 100 م حرة مع وسامني فضيني كانتا من حصة السباحني 
صدر  100م  فعالية  يف  قاسم  وحسني  حرة  100م  فعالية  يف  هاشم  مصطفى 
للشباب ثم وسامني برونزيني نال الوسام االول السباح مصطفى هاشم يف فعالية 
الثاني واالخري حصده منتخبنا يف فعالية  400 م حرة منوع والوسام الربونزي 
15 وساما منوعا،  50 م حرة، وبهذه الحصيلة اصبح رصيدنا  4 يف  بريد منوع 

وهي حصيلة جيدة خرج بها منتخبنا من منافسات بطولة ايران الدولية.

بغداد/ متابعة الزوراء
الصاالت،  لكرة  النسوي   املنتخب  ُمّني   
أمام  أوىل  بخسارة  السبت  امس 
يف  مقابل  دون  بهدف  البحرين  منتخب 
آسيا  غرب  ببطولة  مشواره  مستهل 
الشوط  للسيدات.انتهى  الصاالت  لكرة 

يتمكن  أن  قبل  السلبي،  بالتعادل  األول 
هدف  تسجيل  من  البحريني  املنتخب 
الفوز يف الشوط الثاني.والتقى املنتخبان 
العراقي والبحريني يف قاعة امللك عبد الله 
بمباراته األوىل ضمن بطولة كأس غرب 

آسيا املقامة يف مدينة جدة السعودية.

@bflbéÎ@CQUD@@åã±@=æÎ˛a@Úybjè€a@kÉn‰fl
@ÚÓ€Îá€a@ÊaãÌg@Ú€Ï�i@¿@b«Ï‰nfl

@ÂÌãzj€a@‚bfla@ãè≤@ıbè‰€a@kÉn‰fl
p¸bó€a@Òãÿ€@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�ji



أكـدت تقاريـر إعالميـة توصـل بايرن 
ميونيـخ األملانـي التفـاق مـع ليفربول 
الجوهـرة  ضـم  أجـل  مـن  اإلنكليـزي 

السنغالية ساديو مانيه.
وذكـرت هـذه األنبـاء أن ليفربـول كان 
ينتظر إتمام صفقة التعاقد مع املهاجم 
األوروغويانـي داروين نونيـز ثم إعطاء 
عـن  مانيـه  لرحيـل  األخـرض  الضـوء 

األنفيلد.
وكشف تقرير صحفي عن موعد الكشف 
الطبي للسـنغايل سـاديو مانـي، جناح 

ليفربول، يف بايرن ميونيخ.
وكتب فابريزيـو رومانو، خبري انتقاالت 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عىل حسابه 
بموقـع التواصـل االجتماعـي ”تويرت“: 
”سـيتواجد ساديو يف أملانيا، يوم الثالثاء 
املقبل، مـن أجل الخضـوع للفحوصات 
الطبيـة وتوقيع عقد ملدة 3 سـنوات مع 

بايرن ميونيخ“.
وأضاف خبـري االنتقاالت: ”اكتمل الجزء 
األول مـن توقيـع أوراق الصفقـة بـني 

بايرن ميونيخ وليفربول“.
 32 الصفقـة  قيمـة  ”سـتبلغ  وختـم: 
مليـون يـورو مضمونـة، باإلضافـة إىل 
متغـريات تصـل إىل 6 ماليني يـورو من 
السـهل تحقيقها، إذ إنها مرتبطة بعدد 

املشاركات“.
وتأتي هـذه الصفقة لتعويـض الرحيل 
املحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي 
عن بايرن ميونيخ، بعدما طلب رسـميا 
السماح له بمغادرة النادي قبل عام من 

انتهاء تعاقده.
êÌäbi@ëd◊@Âfl@Ôè‹Óìm@’ÌâÌ@ÔÿèœÎá„b–Ó€

رفض البولندي روبرت ليفاندوفسـكي، 
االنضمـام  ميونيـخ،  بايـرن  مهاجـم 
إىل تشـيليس، بحسـب تقريـر صحفـي 

إنجليزي.

وينتهي ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ 
يف صيـف 2023، لكنه أعلـن مؤخرا عن 

رغبته يف الرحيل، أكثر من مرة.
وزعمت العديد مـن التقارير الصحفية، 
أن املهاجم البولنـدي لديه اتفاق بالفعل 

مع برشلونة.
ووفقا لصحيفة ”دييل ميل“ الربيطانية، 
عرضـا  رفـض  ليفاندوفسـكي  فـإن 

لالنضمام إىل تشيليس هذا الصيف.
وأشارت الصحيفة إىل أن النادي اللندني، 
دخل سـباق التعاقد مع ليفاندوفسـكي 
مؤخرا، ملحاولة تعويض الرحيل املحتمل 

ملهاجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو.
لكن ليفاندوفسـكي حافـظ عىل رغبته 
يف االنضمام إىل برشلونة، ورفض عرض 
تشيليس، وهو نفس ما فعله مع باريس 

سان جريمان منذ أيام.
á„¸bÁ@·õ€@Èn�Ç@Û‹«@≈œb±@fibÌã€a

حافـظ نـادي ريـال مدريد عـىل خطته 
للتعاقد مستقبًال مع النرويجي إيرلينج 
هاالنـد، املنصـم حديًثـا إىل مانشسـرت 

سيتي.
وكان فلورنتينـو برييـز، رئيـس النادي 
امللكي، قـد رصح منذ أيام بأن خسـارة 
صفقة هاالند لصالح مانشسرت سيتي، 
للتعاقـد  الريـال  سـعي  بسـبب  ليـس 
مـع كيليـان مبابـي نجم باريس سـان 

جريمان.
اإلسـبانية،  ”آس“  لصحيفـة  ووفًقـا 
فـإن ريـال مدريـد كان يسـعى للتعاقد 
مع هاالنـد، وطالب املهاجـم النرويجي 
بتأجيـل رحيله عن بوروسـيا دورتموند 

إىل صيف 2023.
وكان املرينجـي يخطط لضم مبابي هذا 
الصيف، وتأجيل صفقة هاالند ملدة عام، 
مع مراعاة تقدم عمر كريم بنزيما، لكن 
املهاجـم النرويجـي قرر عـدم االنتظار 
والبحـث عـن وجهـة جديدة يف املوسـم 

الجديد.
وأشـارت إىل أن ريال مدريد يحافظ عىل 
خطتـه يف التعاقـد مع هاالنـد، لكن عن 
طريـق الـرشط الجزائـي يف عقـده مع 

مانشسرت سيتي، والذي يمكن تفعيله يف 
صيف 2024 نظري 150 مليون يورو.
aãÌ7œ@äÏnÓœ@Ú‘–ñ@·è±@Êbfl7u@Êbé

حسم باريس سان جريمان، التعاقد مع 
أحد الالعبني البارزين يف صفوف بورتو، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وقالت تقارير مؤخرا إن سـان جريمان 
اتفـق عـىل الـرشوط الشـخصية للعقد 
مع الربتغايل فيتـور فرييرا، نجم بورتو، 

ويتبقى االتفاق بني الناديني.
وكتب فابريزيـو رومانو، خبري انتقاالت 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عىل حسابه 
بموقع التواصل االجتماعي تويرت“:حسم 
سـان جريمـان صفقـة فيتـور فرييرا، 
ويتبقى فقط االختبارات الطبية وتوقيع 

أوراق الصفقة مع بورتو“.
وكشـف خبـري االنتقاالت: ”حـاول أحد 
األندية اإلنجليزية منافسة سان جريمان 
عىل صفقة فرييرا، لكنه ليس مانشسرت 

يونايتد“.
يذكر أن فرييرا شـارك مـع بورتو يف 47 
مباراة بجميع املسـابقات خالل املوسم 
 5 أهـداف وقـدم   4 املنـرصم، وسـجل 

تمريرات حاسمة.
Õ„ÏÌ@Ü@Ôÿ‰Ìãœ@áÌãÌ@ŒbÁ@µm

كشـف تقريـر صحفـي إنجليـزي، عن 
إرصار الهولنـدي إريـك تني هـاج املدير 
الفنـي الجديـد ملانشسـرت يونايتد، عىل 
التعاقـد مع مواطنـه فرينكي دي يونج 
العـب وسـط برشـلونة، خـالل سـوق 

االنتقاالت الصيفية.
وبحسـب صحيفة جارديان اإلنجليزية، 
فـإن املفاوضـات مـا زالـت جارية بني 

مانشسرت يونايتد وبرشلونة.
وأضافت: ”مانشسرت قدم املوسم املايض 
عرضا بقيمة 60 مليون يورو بجانب 10 
ماليني أخـرى كمتغـريات إضافية، لكن 

برشـلونة ليس عىل اسـتعداد لتخفيض 
قيمة البيع عن 85 مليون يورو“.

وتابعـت: ”مانشسـرت يونايتد سـريفع 
بجانـب  يـورو  مليـون   70 إىل  عرضـه 
يفكـر  نفسـه  الوقـت  ويف  املكافـآت، 
برشـلونة يف البيـع، خاصـة وأن راتـب 
فرينكـي دي يونج كبري جـًدا وقد يمثل 

مشكلة للبارسا يف املوسم الجديد“.
وأشـار التقريـر إىل أن إريـك تـني هـاج 
أعطـى األولوية لضم فرينكي دي يونج، 
إىل درجة إيقاف باقي التعاقدات األخرى 

حتى يتم التوصل التفاق مع برشلونة.
wÌÏnn€a@ÚÓvÓma6éhi@Èmb‘–ñ@Üb�óÌ@Ê˝Ófl

يعمـل مسـؤولو ميـالن عـىل التعاقـد 
مـع العبـني جـدد، هـذا الصيـف، وفقا 
السرتاتيجية املدرب ستيفانو بيويل، التي 

قادته العتالء عرش إيطاليا.
ديلـو  ”الجازيتـا  صحيفـة  فبحسـب 
سبورت“ اإليطالية، فاز ميالن فاز بلقب 
الكالتشـيو من خالل املرونة التي يتمتع 
بها العبوه، وقدرتهم عىل شغل أكثر من 

مركز.
وأشـارت الصحيفة إىل أن أبرز الالعبني، 
الذين تغريت مراكزهم عىل مدار املوسـم 

املايض، هم:
فرانـك كيـيس (العـب وسـط وصانـع 
ألعـاب)، وبيـري كالولـو وماتيـا جابيـا 
(ظهـري أيمن وقلب دفاع)، وأليسـاندرو 
فلورينزي (جناح أيمـن - ظهري أيمن - 

ظهري أيرس).
خـط  مراكـز  (كل  كرونيتـش  ورادي 
الوسـط الدفاعـي والهجومـي)، وأنتي 

ريبيتش (جناح أيرس ومهاجم).
وأوضحـت الصحيفـة أن هـذه املرونة، 
مـع  التعامـل  عـىل  ميـالن  سـاعدت 
اإلصابـات الكثـرية، التـي رضبته خالل 

املوسم املنرصم.
اختيـار  عـىل  الروسـونريي  ويعمـل 
الصفقات من خالل نفس االسرتاتيجية، 
حيث أن ياسني عديل، القادم من بوردو، 
يستطيع اللعب يف خط الوسط وكصانع 
ألعـاب، بينما ديفـوك أوريجـي املنتظر 

قدومه مـن ليفربول، يشـارك كمهاجم 
رصيح أو متأخر أو كجناح.

وأبـرزت الجازيتـا ديلـو سـبورت أيضا 
أن نو النـج ودي كيتيلـري، نجمي كلوب 
بروج، يسـتطيعان شغل أكثر من مركز 
يف الهجـوم، حيـث يلعـب األول كجنـاح 
ومهاجم رصيح، بينما يشغل الثاني كل 

مراكز الخط األمامي.
وارتبـط ميالن بالتعاقد كذلك مع ريناتو 
سانشيز من ليل، والذي يستطيع اللعب 
يف خط الوسـط، باإلضافة إىل قدرته عىل 

التواجد كصانع ألعاب.
كمـا أن نيكولـو زانيولـو، نجـم رومـا، 
املرتبـط بارتـداء قميص الروسـونريي، 
ينشط يف مركزي الجناح األيمن وصانع 

اللعب.
b◊äÏÌbfl@pböÎb–fl@Ú‘Ó‘y@—ìÿÌ@êÓ–€c

كشـف الربازيـيل داني ألفيـس، الظهري 
حقيقـة  لربشـلونة،  السـابق  األيمـن 
عرض نفسـه عـىل نادي ريـال مايوركا 
لضمه، خالل سـوق االنتقاالت الصيفية 

الحالية.
إسـبانية  صحفيـة  تقاريـر  وأشـارت 
مؤخـرا، إىل عـرض ألفيـس نفسـه عىل 
مايوركا عن طريق بعض الوسطاء، بعد 

رحيله عن صفوف برشلونة.
ورد ألفيس عىل هذا الخرب، عرب حسـابه 
عىل موقع التواصل االجتماعي ”تويرت“: 

”كذب.. شكرا“.
وينتهي عقد ألفيس مع برشـلونة يف 30 
يونيو/حزيـران الجاري، لكن مسـؤويل 

النادي أبلغوه بعدم منحه عقدا جديدا.
ويسـعى الدويل الربازيـيل صاحب الـ39 
عامـا، لالسـتمرار يف املالعـب، عىل أمل 
االنضمـام ملنتخـب بـالده يف نهائيـات 
مونديـال قطـر 2022، الـذي ينطلق يف 

نوفمرب/ترشين الثاني املقبل.

7الرياضي
ÚÓ–Óó€a@p¸b‘n„¸a@÷Ïé

Ôè‹ÓìmÎ@êÌäbi@ùœãÌ@ÔÿèœÎá„b–Ó€Î@NNN@›j‘æa@ıbq˝r€a@Ô„bfl@òz–Ì@ÊãÌbi

احتفلت مقاطعة ميامي ديد، الواقعة بجنوب والية فلوريدا 
األمريكيـة، باختيارهـا بني 11 مقـرا أمريكيا السـتضافة 
يف  تشـرتك  التـي   ،2026 العالـم  كأس  بطولـة  مباريـات 
تنظيمهـا الواليـات املتحدة مـع املكسـيك وكندا.ورصحت 
عمدة املقاطعة، دانييال ليفني كافا بأن: ”هذه اللحظة تعني 
الكثـري. تعنـي وظائف. تعني سـياحة. تعنـي مركز رعاية 
عاملـي. وتعني أنه بوسـعنا أن نكون مضيفني لكأس العالم 
2026“.وأضافت يف مؤتمـر صحفي بملعب (هارد روك) يف 
مدينة ميامي جاردنز: ”لنستعد من ميامي جاردنز (شمال) 
حتى هومستيد (جنوب املقاطعة) للصياح بكلمة ’جووول‘ 
(هـدف)“.وزادت: ”ننتظـر من املشـجعني ملء الشـوارع 
والطرق من جنوب فلوريدا، ستويل السلطات للبنية التحتية 
للنقل أكرب أهمية يف السـنوات القادمة“.وتابعت: ”سنفعل 
كل ما هو رضوري لتعزيز بنيتنا التحتية وإعداد مجتمعاتنا 
السـياح“.وذكرت  والتخطيـط لتدفـق مئـات اآلالف مـن 
قنـاة التليفزيون املحليـة العارشة، أن ملعـب (هارد روك) 
سيسـتضيف 6 مـن أصل 80 مبـاراة بالواليـات املتحدة، يف 
إطار مونديال 2026.وواصلت: ”سنقوم بإعداد خطة حول 
كيفية تدفق املشـجعني داخل وخارج هـذا املكان (امللعب) 
بسالسة“. وكان االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) قد كشف 
فجـر الجمعة عن املقار التي ستسـتضيف مونديال 2026، 
وهـو أول نسـخة مـن كأس العالم تنظمهـا 3 دول، واألوىل 
التي تضم 48 منتخبا بدال من 32 منتخبا.وستتوىل الواليات 
املتحدة استضافة معظم مباريات البطولة، وستحظى بـ11 
ملعبا من أصل 16 تقام عليها فعاليات كأس العالم.وتوجد 
هذه املالعب الـ11 يف مدن سياتل وخليج سان فرانسيسكو 
ولوس أنجليس وكانساس سيتي وداالس وأتالنتا وهيوستن 

وبوسطن وفيالدلفيا وميامي ونيويورك/نيو جرييس.

أكد سـيد سـالمة، محامي الطالب املرصي الذي دخل يف نـزاع قضائي مع اإلنجليزي 
ماركوس راشـفورد، العب منتخب إنجلرتا ونادي مانشسـرت يونايتـد اإلنجليزي، أن 

املحكمة قامت بتأجيل الدعوة املرفوعة من األخري، حتى 7 يوليو/تموز املقبل.
وكان راشـفورد قد أقام دعوى قضائية ضد الطالب املرصي بتهمة توجيه اإلسـاءة له 
من خالل كلمات عنرصية، وقصد التنمر واستعراض القوة، حيث أن املرصي هدد الالعب 

بإرسال 63 مسدسا ضده، يف تغريدة عرب وسائل التواصل االجتماعي.
وقال سـيد سـالمة يف ترصيحات لربنامج ”جمهور الثالثة“، عـرب فضائية ”أون 
تايـم سـبورتس 2“:“املوضوع حقيقي بالفعل، راشـفورد قام برفع دعوى 
عـىل طالب مـرصي، بسـبب توجيـه اإلهانـة له عـىل مواقـع التواصل 

اإلجتماعى“.
وأضـاف: ”يف البداية لم أصدق ما يقوله الطالب بأن الالعب اإلنجليزي 

يقوم بمثل هذا الترصف“.
وتابع املحامي: ”تم تأجيل الدعوى بسبب طول املرافعة، حيث كانت 
القضيـة يف مركز أبـو حماد الرشقية، لكن تـم تحويلها إىل محكمة 
املنصورة، للبت فيها، وذلك بسـبب عدم اسـتكمال باقي املستندات 

من الطرف اآلخر اإلنجليزي“.
وأردف: ”لجنـة الفحـص الفنـي قامـت بفحص حسـاب الطالب 
املرصي ولم تجد أي رسائل عليه تم إرسالها لالعب، كما أنه طالب 
بتعويـض مؤقـت (25 ألف جنيـه)، ثم يحق له بعـد ذلك املطالبة 
بأي تعويض آخر“.ويف نفس السياق نرشت وسائل إعالم عربية، 
توضيحا لهذا األمر، حيث كشفت أن نادي مانشسرت يونايتد كان 
قـد وجه الرشكات التي ترعى حسـابات الالعبني باإلبالغ عن أي 
رسالة قد تظهر عىل أنها إهانة لهم أو تحمل أي كلمات عنرصية 
ردا عـىل موجة العبـارات املسـيئة واالنتقـادات العنرصية التي 
وصلت ألرس الالعبني وزوجاتهم خالل املوسـم املنرصم.وأشارت 
إىل أن هـذه الرشكات هي من حركت الدعوى الخاصة براشـفورد 

ضد الطالب املرصي، وليس الالعب بنفسه.

ماكـس  الهولنـدي  سـجل 
فريسـتابن، سـائق ريـد بول 
ومتصدر بطولة العالم للفورموال 
1، الزمن األرسع يف التجارب الحرة 
الثانيـة لسـباق جائـزة كنـدا الكربى.

وبعدمـا تصـدر التجارب الحـرة األوىل، 
عاد فريسـتابن ليسـجل أفضـل زمن يف 
التجارب الثانية، عىل حلبة جيل فيلنوف 
بمونرتيال، أمـس الجمعة، بواقع دقيقة 

و14 ثانيـة و127 جـزءا مـن األلف من 
الثانيـة، يف أفضل لفة من أصل 32 .وحل 
يف املركز الثاني سائق فرياري القادم من 
موناكـو، شـارل لوكلـري، يليـه زميله يف 
الفريق، اإلسـباني كارلوس ساينز.وجاء 
يف املركز الرابع األملاني سيباستيان فيتل، 
سـائق أسـتون مارتن، فيمـا كان املركز 
الخامس مـن نصيب اإلسـباني فرناندو 

ألونسو، سائق ألبني.

اعتـذر الرئيس التنفيـذي ألتلتيكو مدريـد، ميجيل أنخيل خيل 
ماريـن، للمشـجعني الذيـن ال يـروق لهـم التصميـم الجديد 

للقميص املخصص للموسم املقبل.
وقـال خيـل ماريـن، يف رسـالة موجهـة إىل أعضـاء النـادي: 
”فيمـا يتعلق بالقمصان املخصصة للموسـم 23-22، حاولت 
التصميمـات حمـل إيمـاءة إىل جانبـني تاريخيـني.. القميص 
مسـتوحى من نهـر مانزاناريس، الـذي كان لـه ارتباط كبري 
بأتلتيكـو مدريد“.وتابـع: ”نعتـذر لهـؤالء املعجبـني الذين ال 
يـروق لهم هذا التصميم، لكن القصد الوحيد كان تذكر املايض 

باحرتام ومودة“.
وأعلـن النادي أنه بصدد وضع منحنيـات يف الخطوط الحمراء 
والبيضـاء، عـىل زيه الرسـمي يف املوسـم املقبل، لإلشـارة إىل 

منعطفات نهر ”مانزاناريس“.
وكان امللعب السـابق للنادي ”فيسـنتي كالديـرون“، يقع عىل 
ضفـاف هذا النهر.وستشـهد منطقة الصـدر منحنيات، دون 
وجود اسـم رشكة راعية عىل قميص فريق الرجال، بعد انتهاء 
عقـد رشكة (بـالس 500).ولم يكشـف أتلتيكـو مدريد، حتى 

اآلن، عن الراعي الجديد للفريق.وسريتدي الفريق رسواال أزرقا 
وجوارب حمراء، طوال مباريات موسم 2022-2023.

وأثـار التصميـم الجديـد للخطـوط الحمـراء والبيضـاء عىل 
القميص، املُرسب بالفعل عىل عدد من املواقع خالل األسـابيع 
املاضيـة، حالة عـدم ارتياح لدى العديد من مشـجعي أتلتيكو 

مدريد، وهو ما عربوا عنه عىل مواقع التواصل االجتماعي.

يعمل برشـلونة بأقىص رسعة لتجنب مواجهة أزمة كبرية 
يف املريكاتو الصيفي، حيث ما زال يعاني من ديون ضخمة، 
تمنعـه من قيـد العبني جـدد يف قائمته.ووفقـا لصحيفة 
”مونـدو ديبورتيفـو“ الكتالونيـة، فـإن برشـلونة مجرب 
عـىل بيع %10 من حقـوق البث التليفزيونـي، قبل نهاية 
السـنة املاليـة يف 30 يونيو/حزيران الجاري.وأشـارت إىل 
أن البلوجرانـا لديه 8 عروض عـىل الطاولة، وإذا لم يوافق 
عىل أحدها قبل مرور 12 يوما، لن يتمكن من قيد الالعبني 
الجدد.وإذا أنجز البارسـا هذا امللف، سيكون أمامه متسع 
من الوقت للعمل عىل بيع %49.9 من رشكة ”BLM“ التي 
تدير تراخيصـه، باإلضافـة إىل بيع سـتوديوهات النادي.
وأبـرزت مونـدو ديبورتيفـو أن النـادي الكتالونـي قريب 
مـن التعاقد مع  كل مـن: روبرت ليفاندوفسـكي (بايرن 
ميونيخ)، وجول كوندي (إشـبيلية)، وسـيزار أزبيليكويتا 

وماركوس ألونسو (تشيليس)، ورافينيا (ليدز يونايتد).

@Ú„Ï‹íãi@‚bflc@bflÏÌ@H12I
Ïmb◊7æa@¿@Èè–„@àb‘„�

أعلنـت الكنديـة أوجينـي بوشـار، 
 ،2014 وصيفة بطولـة ويمبلـدون 
عدم مشـاركتها يف ثالثـة البطوالت 
األربـع الكربى يف كـرة املرضب هذه 
السـنة، بعد قرار رابطـة املحرتفات 
بتعليـق توزيع النقـاط يف التصنيف 

العاملي.
يف  النقـاط  توزيـع  تعليـق  وكان 
التصنيـف العاملي، جاء رداً عىل قرار 
منظمـي البطولـة العشـبية بحظر 
الروس والبيالروس بسبب  مشاركة 

غزو أوكرانيا.
وكانـت رابطتـا املحرتفـني ”أيه تي 
بـي“ واملحرتفـات ”دبليو تـي أيه“ 
قررتـا يف أيار/مايـو تعليـق توزيع 
ويمبلـدون،  يف  التصنيـف  نقـاط 
وذلك رداً عـىل القرار الجديل ملنظمي 

البطولة اإلنكليزية.
وكانت بوشـار (28 عامـاً) املبتعدة 
عن املالعـب منـذ دورة غواداالخارا 
 2021 أيار/مايـو  يف  املكسـيكية 
عندما تعرضـت إلصابة بكتفها، قد 
حصلت عىل بطاقة دعوة للمشاركة 

يف ويمبلدون.
رشحـت املصنفـة خامسـة عامليـاً 
سـابقاً يف حسـاباتها عـىل مواقـع 
التواصل: ”بسبب الجراحة يف كتفي، 
لدي عدد محدود من املشـاركات من 
خـالل التنصيف املحمـي. عىل رغم 
من محبتي لويمبلدون وحزني لعدم 
املشـاركة، فان اسـتخدام املشاركة 
املحمية يف بطولـة من دون نقاط ال 

معنى له“.
تابعـت: ”يجـب أن اختـار بحكمـة 
مشاركاتي املحمية، واختيار دورات 
تسـاعدني يف العـودة إىل املكان الذي 

أرغب فيه“.
وتوقعت بوشـار أن تعود اىل املالعب 
هـذا الصيـف، لتخـوض البطـوالت 
الكربى يف فالشينغ ميدوز (29 آب/
أيلول/سـبتمرب)   11  - أغسـطس 
ويف بطولة أسـرتاليا املفتوحة مطلع 

العام املقبل.
وكان العام 2014 األفضل لبوشار يف 
مالعب الكـرة الصفراء، مع وصافة 
ويمبلـدون وبلوغهـا نصـف نهائي 
أسـرتاليا وروالن غاروس لرتتقي إىل 

املركز الخامس عاملياً. لكن مسريتها 
عكرتها منـذ ذاك الوقـت اإلصابات 

املتالحقة.
ويعني فرض ويمبلدون الحظر عىل 
مشاركة الالعبني الروس والبيالروس 
غياب العديد من الالعبني املصنفني، 
عىل غرار الروسيني دانييل مدفيدف 
روبليـف  وأنـدري  عامليـًا  األول 
سـابالينكا  أرينـا  والبيالروسـية 

الخامسة عاملياً.
وسـبق لرابطة املحرتفني أن اعتربت 
”غـري  اإلنكليزيـة  البطولـة  قـرار 
عـادل“، فيما رأته رابطـة الالعبات 
املحرتفـات ”دبليـو تـي أيـه“ بأنه 

التمييـز“،  ”شـكٌل مـن أشـكال 
معربًة عن ”خيبة أمل كبرية“.

البطولـة  منظمـو  ورد 
هـذه  عـىل  اإلنكليزيـة 

”غـري  القـرارات 
 “ سـبة ملتنا ا

اتخذتهـا  التـي 
 ، ن بطتـا ا لر ا

يف  معربـني 
عن  بيـان 
خيبـة  ”
مـل  أ
عميقة“. 

عتـرب  ا و
نادي عموم 

ا  نكلـرت إ
تجريـد  أن 

مـن  البطولـة 
نقـاط التصنيـف 

سـياق  مـع  متناسـب  ”غـري 
والحادة  االسـتثنائية  الظروف 

لهذا الوضع“.
األشـخاص  مـن  العديـد  ونـّدد 

أبرزهم املصنف  بقرار ويمبلـدون 
أول عامليـًا سـابقا الرصبـي نوفاك 
دجوكوفيتش الذي اعتربه ”جنونياً“، 

فيمـا وصفـه روبليـف الثامن 
عاملياً بالـ“تمييزي“.

@bÁäbÓnÇbi@›–n•@ÔflbÓfl
2026@fibÌá„Ïfl@Úœbõné¸

@Û‹«@Èn‰‡ÓÁ@›ñaÏÌ@Âibné7œ
aá‰◊@÷bjé@läb§

7Áb‡v‹€@äân»Ì@áÌäáfl@ÏÿÓn‹m˛@âÓ–‰n€a@êÓˆã€a

@ÊÎá‹j∫Î@¿@Ú◊äbìæa@Â«@·v•@äbíÏi@ÙÏ«Ü@7ófl@—ìÿÌ@ãófl@�‚b´
ÚÓ”ãì€a@k€b†@áö@ÜäÏ–íaä
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بغداد/ الزوراء:
تلقى نقيب الصحفيـني العراقيني رئيس 
اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد الالمي، 
املزيد مـن التهانـي ملناسـبة الذكرى الـ 

١٥٣ لعيد الصحافة العراقية.

ıaäåÏ€a@êÓˆã€@Ôfl˝«�a@knÿæa
وهنـأ املكتـب االعالمي لرئيـس مجلس 
نقيـب  الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 
واالرسة الصحفية ملناسبة العيد الوطني 
الثالث والخمسـني بعد املائـة للصحافة 

العراقية.

ÚÓ‹Çaá€a@ÒäaåÎ@›Ó◊Î
فيما تلقـى نقيب الصحفيـني العراقيني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمي، باقة ورد من الفريق عماد محمد 
محمـود، وكيـل وزارة الداخلية لشـؤون 
الرشطة، بمناسـبة العيد ١٥٣ للصحافة 

العراقية.

›‘‰€a@ÒäaåÎ@›Ó◊Î
حـازم  النقـل،  وزارة  وكيـل  هنـأ  كمـا 
الحفاظي، االرسة الصحفية بالذكرى الـ 

١٥٣ لعيد الصحافة العراقية .
وقال الحفاظي يف تهنئته: «نتقدم بأسمى 
التهانـي والتربيـكات لـالرسة الصحفية 
بالذكـرى ١٥٣ لعيد الصحافـة العراقية، 
متمنني مزيدا مـن التقدم واالبداع املهني 
يف طريق الكلمة الحرة الهادفة .. كل عام 

واالرسة الصحفية بألف الف خري «.

@›œby@äaÏìfl@Úœbzó€a@Z—ÓÀä@Ïic
ıb�»€aÎ@�ÒÜbÌã€bi

وهنـأ نوفـل ابورغيـف، الوكيـل االقـدم 
واالثـار،  والسـياحة  الثقافـة  لـوزارة 
نقيـب الصحفيني مؤيـد الالمي واالرسة 
الصحفية بمناسـبة مـرور ٥٣ بعد املائة 

لعيد الصحافة العراقية.
وقال ابـو رغيف يف برقيئـة التهنئة :تمرُّ 
الوطنيـة  لصحافتنـا  الزاهيـة  الذكـرى 
العتيدة يف عيدها السنوي املجيد ويحتفل 
الصحفيون عـىل اختالف األجيال واملنابر 
والتجارب واألسماء بهذه املحطة الخّالقة 
املضيئـة يف تاريخ العراق، ليجـددوا عهَد 
ـة البحث عـن الحقيقة  االنتمـاء اىل مهمَّ
وتكريسها، بهاجس األمانة واملسؤولية .

واضاف: بهـذه املناسـبة العزيزة يطيُب 
لنـا أن نقدَم أزكـى التربيـكات والتهاني 
لنوقَد شـمعًة جديدًة لهذا املشوار الحافل 
بالريادِة والعطاء عىل الرغم من التحديات 
العصيبـة والتحوالت  الكبرية والظـروف 
التي شـهدتها صاحبـة الجاللة يف العراق 
فقد اسـتطاعت عىل امتداد عقوٍد متصلٍة 
أن تكوَن منرباً للخطاب الهادف والحضور 
بموضوعيـٍة  يوثِّـُق  ،وسـجّالً  املسـؤول 
وأمانٍة أحـداَث الوطـن واملنطقة والعالم 
ُز املعرفة والثقَة  ليظلَّ رافداً متدفقاً يعـزِّ

واالطمئنان لدى الجميع .
فهنيئـاً لصحافتنا الوطنية وملن يحملون 
مسـؤوليتها يف مختلف املياديـن .واملجد 
لشهداء الكلمة واملوقف، وليكن العطـاء 

املتواصل والتـألق عنوانها عىل الدوام .

@äá”@Û‹«@o„b◊@Úœbzó€a@ZáÓj»€a
ÚÓ€Î˚èæa

من جانبه، هنأ وزير الشـباب والرياضة 
السـابق، احمد ريـاض العبيـدي، نقيب 
الالمـي  مؤيـد  العراقيـني  الصحفيـني 
العيـد  ملناسـبة  الصحفيـة  واالرسة 
وارسـل  العراقيـة،  للصحافـة  الوطنـي 
برقية ورد باملناسـبة لنقيب الصحفيني .
وقـال العبيدي يف تهنئتـه:» نتقدم بأزكى 

لـالرسة  التربيـكات  واطيـب  التهانـي 
الصحفية بمناسبة الذكرى ١٥٣ النطالق 
العراقيـة، وصـدور صحيفة  الصحافـة 

الزوراء اول صحيفة عراقية».
واضاف:» ان الصحافة العراقية كانت عىل 
قدر املسـؤولية وحملت عىل عاتقها منذ 
عقـود رضيبة الكلمة الحـق والدفاع عن 
البلد والشـعب عرب اجيال من الصحفيني 
الذين قدمـوا للمجتمع عناويـن بارزة يف 

العطاء والتضحية ونكران الذات».
السـابق،  التخطيـط  وزيـر  هنـأ  كمـا 
نـوري الدليمي، نقيـب الصحفيني مؤيد 
الالمـي واالرسة الصحفيـة بالعيد الثالث 

والخمسني بعد املئة للصحافة العراقية.
وقال الدليمي يف تغريدة :» اتقدم بخالص 
بمناسـبة  الصحفيـة  لـألرسة  التهانـي 
عيدها الـ ١٥٣، وكلنا أمل بهذه املناسبة 
أن تكـون املهنيـة العنوان الـذي تكرب به 
وتتجـدد الصحافـة العراقيـة، والتطـور 
والحداثـة عامل االسـتدامة لهـذه املهنة 
املعـربة عن املواطـن وتطلعاتـه بحارض 

ومستقبل افضل».

Úéá‘æa@ÚÌÏ‹»€a@Újn»€a
مـن جهته، قدم حسـن الجبـاري، عضو 
مجلـس إدارة العتبـة العلوية املقدسـة، 
باقـة ورد وتهنئـة إىل نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الآلمي واألرسة الصحفية 
بالعيـد الوطني ٥٣ بعد املائـة للصحافة 

العراقية.
مـن جانبهـا، هنـأت امللحقيـة الثقافية 
االيرانيـة نقيـب  واالعالميـة بالسـفارة 
الصحفيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية 
بالعيـد الوطني الـثالث والخمسـني بعد 

املائة للصحافة العراقية.

ÙÏ‰Ó„@≈œb0@fiÎ¸a@kˆb‰€a
كذلك هنأ سريوان روژبياني، النائب االول 
ملحافـظ نينوى، نقيـب الصحفيني مؤيد 
الالمي واالرسة الصحفية بالعيد الوطني 
الثالـث والخمسـني بعد املائـة للصحافة 

العراقية.
وقـال روژبيانـي يف تهنئتـه: «يف الوقـت 
الذي نبارك فيه للصحفيني عيدهم، فإننا 
نعتـز ونفتخر بهذه النخبـة التي قدمت 
التضحيـات من اجـل الحقيقـة والكلمة 

الصادقة فقد جابهوا املوت بأقالمهم».

واشـار اىل دور الصحفيني واالعالميني يف 
نقل معاناة الناس ومد جسـور التواصل 
بني الحكومة واملواطن عرب وسائل االعالم 

ومواقع التواصل االجتماعي .

∂bÌÜ@≈œb0@fiÎ˛a@kˆb‰€a
من جهته، هنأ النائب االول ملحافظ دياىل، 
كريم عيل آغا، نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفيـة بالعيد 

الوطني للصحافة العراقية .
وقال يف تهنئته :» نتقـدم بأزكى التهاني 
التربيكات اىل نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفيـة بالعيد 
الوطنـي للصحافـة العراقيـة «، مشـيدا 
بـدور االعالم الحر الصادق يف نقل معاناة 
النـاس، متمنيا للعاملني يف صناعة الخرب 
املزيـد مـن االبـداع واملوفقيـة يف عملهم 
املهني الشـاق والرحمة والخلود لشهداء 

الصحافة العراقية .
وايضا هنأ القيادي يف ائتالف النرص، عمر 
شاكر الحاج، نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي واالرسة الصحفية ملناسـبة 

العيد الوطني للصحافة العراقية.
وقـال يف تهنئة ملؤيد الالمـي»: أتقدم لكم 
التهانـي  باصـدق  الصحفيـة  واالرسة 
والتربيـكات بمناسـبة الذكـرى الثالثـة 
والخمسـني بعـد املئـة لعيـد الصحافـة 
الوطنـي ، متمنني لكم املزيد من املوفقية 

والسؤدد».

@Û‘jÓé@Ô–zó€a@áËìæa@Z‚Ï‹»€a@ã¢
ıb‰j€a@ÚÓ‹‡»€@aáœaä

كذلـك هنأ الدكتـور ابراهيم بحـر العلوم 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 

بعيد الصحافة العراقية .
وقـال بحـر العلـوم يف تهنئتـه لالمـي :» 
الثالـث  العيـد  بمناسـبة  اليكـم  اتقـدم 
والخمسـني بعد املائة للصحافة العراقية 
بأجمـل التربيـكات والتهانـي لكم ولكل 
االخوة العاملني يف الصحافة العراقية.. إن 
هـذا الرتاكم الزمني لهذا املعلم الحضاري 
يعكس حجم الوعي والتمدن وسعة االفق 
ألمة نجحـت يف إبراز قدراتها يف تسـجيل 
الذاكرة، وان تصبح الصحافة خري شاهد 

عىل ذلك «.
واضاف:»سـيبقى هذا املشـهد الصحفي 
يف العراق رافدا لعملية بناء الدولة وزاخرا 

باالمكانيـات الفكريـة لتمويـج الوعـي 
والثقافـة بالرغـم مـن كل االشـكاليات 
والعوائـق والتقدم التكنولوجي وتوسـع 

اليات التواصل االجتماعي «.
وتابع:»من هذا املنطلق يصبح لزاما عىل 
الدولـة دعم هذا املرفق بمـا يحعله دوما 
نابضـا بحركة املجتمع، وفاعال يف توجيه 
البوصلـة نحو حماية الوطـن واملواطن.. 
كل عام والصحافة العراقية ترفل باملزيد 

من التالق واالبداع «.

ÔflÏÿ®a@‚˝«�a@ÚÓ‹Ç
تقدمت خليـة اإلعـالم الحكومي لألرسة 
الصحفية يف العراق وقادة الرأي، «بخالص 
التهاني، والتربيكات، بمناسبة الذكرى « 

١٥٣ « لعيد الصحافة العراقية».
ودعـت بهـذه املناسـبة، «إىل مزيـد من 
التألق، والنجاحـات، للعاملني يف مجاالت 
اإلعـالم كافـة، واسـتمرارهم يف الحرص 
وااللتـزام عـىل نـرش املعلومـة املوثوقة، 
واالصطفـاف مع الكلمة الحـرة والدفاع 

عنها، خدمة للجمهور العراقي».

äb‡«�a@ÒÜb«g@÷Îá‰ñ
كمـا هنأ رئيـس صنـدوق اعـادة اعمار 
املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية، 
محمد هاشـم العاني، نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي، واالرسة الصحفية 
بالعيـد الوطنـي الثالث والخمسـني بعد 

املائة للصحافة العراقية .
وقال العانـي يف تهنئتـه :» نتقدم بأزكى 
التهانـي والتربيكات لنقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية 
 ،» العراقيـة  الصحافـة  بمناسـبة عيـد 
متمنياً لكل العاملـني يف مجال الصحافة 

وصناعة الخرب التقدم واالزدهار .

@¿@·Ëmaäá”@aÏnjqc@ÊÏÓ–zó€a@ZÊaäÏm
ÚÓ€Î˚èæa@‚bflå@Ô€Ïm

من جانبه، هنأ رئيس الجبهة الرتكمانية 
العراقية، حسن توران، نقيب الصحفيني 
مؤيـد الالمـي واالرسة الصحفيـة بالعيد 

الوطني للصحافة العراقية .
وقـال تـوران يف تهنئتـه: ان الصحافـة 
حقبـات  توثيـق  يف  سـاهمت  العراقيـة 
مختلفة مـن التاريـخ املعـارص للعراق. 
مبينـا: ان الصحفيـني العراقيـني اثبتـوا 

للعالـم قدراتهم يف تويل زمام املسـؤولية 
التاريخية واملهنية رغم كل املخاطر .

∂Î˛a@Úœbñã€a@ÚÓi6€@‚b»€a@ãÌáæa
كذلـك، هنـأ املديـر العـام لرتبيـة بغداد 
الرصافـة االوىل، حسـني فليـح الزوبعي، 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
واالرسة الصحفية ملناسبة العيد الوطني 
للصحافة العراقية ، وقدم باقة ورد لالمي 

باملناسبة .
وقال الزوبعي يف تهنئته:» بهذه املناسبة 
السعيدة اتوجه بأحر التهاني والتربيكات 
لألخ العزيز مؤيد الالمي نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب 
بأجمـل  الصحفيـة،  األرسة  ولجميـع 
العبارات الصادقة وألوان الزهور ، تعبرياً 
لهـم عن مجهوداتهم الكبـرية بهذا اليوم 
الذي يجسـد أسـمى معانـي التضحيات 
والفـداء ملكانـة الصحافـة العراقية، وملا 
لها من دور بارز وتاريخ مرشف يف الدفاع 
عن وحدة العراق وشعبه الصامد األبي».

العزيـزة ال  املناسـبة  بهـذه  واضـاف:» 
يمكننـا إال ان نسـتذكر شـهداءنا االبرار 
ورواد الصحافة واالعالم شـهداء الكلمة 
الحرة، داعني اللـه جّل يف عاله ان يحفظ 
الجميـع، وان يمـن عىل عراقنـا الجريح 

بنعمة الصحة واالمان».
من جانبـه، هنأ رئيس جامعة دياىل، عبد 
املنعـم عباس كريـم، نقيـب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي واالرسة الصحفية 

بالعيد الوطني للصحافة العراقية .
وقـال يف برقيـة تهنئة :» نتقـدم بأجمل 
التهاني والتربيكات اىل اصحاب السـلطة 
الرابعة بالعيد الوطني للصحافة العراقية، 
ذكرى تأسـيس جريدة الزوراء «، مشيدا 
بالدور املهم الذي يقوم به اصحاب الكلمة 
الحـرة يف خدمـة قضايا البـالد من خالل 
ارسـاء الكلمة الحرة الصادقـة وااللتزام 

املهني واملوضوعي يف نقل االحداث.

äbõ€a@fibª
كمـا هنأ االمني العام للمـرشوع الوطني 
العراقي، جمال الضاري، نقيب الصحفيني 
مؤيد الالمي واالرسة الصحفية بمناسبة 

العيد الوطني ١٥٣ للصحافة العراقية.
« بمناسـبة  الضـاري يف تهنئتـه  وقـال 
الذكرى الــ ١٥٣ لعيد الصحافة العراقية 

حمايـة  رضورة  عـىل  التأكيـد  نجـدد 
الحريات ومنع التضييق عىل املوسسـات 

االعالمية».
وشدد الضاري عىل «اهمية رفع مستوى 
الوعي الثقايف يف الخطاب االعالمي، وعدم 
السـماح باسـتخدام الصحافـة واالعالم 
لبـث سـموم الفتنـة والشـائعات لغاية 

التسقيط واالبتزاز.

|ˆbó€a@áÓ‡®a@áj«@Ôfl˝«�a
وايضا هنأ االعالمي، عبد الحميد الصائح، 
نقيب الصحفيـني العراقيني مؤيد الالمي 
الوطنـي  بالعيـد  الصحفيـة  واالرسة 
الثالثـة  الذكـرى  العراقيـة،  للصحافـة 
والخمسـني لصدور جريدة الزوراء ، اول 

جريدة عراقية .
وقال الصائح يف تهنئة لالمي :» بمناسبة 
عيـد الصحافة اتقدم لـك اخي وصديقي 
العزيـز االسـتاذ مؤيـد بأحـر التهاني .. 
داعيا لك بالتوفيق ومواصلة خدمة رسالة 
الصحافة املقدسـة وفرسـانها االصالء.. 
ومن خاللك لجميع الصحفيني العراقيني 
والعـرب الذيـن تحمـل رشف رعايتهـم 

وادارة شؤونهم «.
كذلك ارسل مدير ناحية املنصور، عبدالله 
اىل نقيـب  الكنانـي، تهنئـة وباقـة ورد 
الصحفيـني مؤيـد الالمي بمناسـبة عيد 

الصحافة العراقية.
مـن جانبـه، هنـأ رئيـس تحريـر وكالة 
«النبـأ  وجريـدة  «االخباريـة  «البسـمة 
نقيـب  عبدالحسـني،  مهنـد  قصائـد» 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي واالرسة 
الصحفية ملناسـبة العيـد الوطني الثالث 
والخمسني بعد املائة للصحافة العراقية.

وقـال يف تهنئته:» اتقـدم بأجمل التهاني 
والتربيـكات لألرسة الصحفية بمناسـبة 
عيد الصحافة العراقية الـثالث والخمسني 
الزمـالء  لجميـع  واتمنـى  املائـة،  بعـد 
الصحفيـني التألـق والنجـاح، والرحمـة 
لشـهدائنا مـن الصحفيـني واالعالميـني 
واملراسـلني الذين ضحوا بأرواحهم لنقل 
الصورة الحقيقية والصادقة ألي حدث».

كذلك هنأت مؤسسـة االسكان التعاونية  
(CHF) نقيـب الصحفيني مؤيـد الالمي 
الصحافـة  بعيـد  الصحفيـة  واالرسة 

العراقية الـ٥٣ بعد املائة.
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كربالء/ نينا:

نصيـف  املقدسـة،  كربـالء  محافـظ  زار 
الخطابي، مسـاء يـوم االربعـاء، مقر فرع 
العراقيـني يف كربـالء،  الصحفيـني  نقابـة 
لتقديم التهاني والتربيكات بمناسـبة العيد 

الوطني للصحافة العراقية.
وقال رئيس الفرع الزميل حسـني الشمري 
ملراسـل الوكالة الوطنيـة العراقية لالنباء/

التهانـي  حملنـا  املحافـظ  ان   «: نينـا/ 
واألمنيـات لنقيـب الصحفيـني العراقيـني 
رئيس إتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
مجـددا دعـم الحكومة املحليـة للصحفيني 
وفـرع نقابتهـم يف كربالء لتسـهيل عملهم 

عىل جميع االتجاهات واالصعدة».

البرصة /نينا:
 اكد النائب عن محافظة البرصة، 
احمـد طـه الربيعي، اهميـة بذل 
أقـىص الجهود لتمكني الصحفيني 
مـن أداء واجبهـم بحرية من أجل 

خلق رأي عام ناضج ووطني.
وقـال الربيعـي خـالل حضـوره 
االحتفالية التي اقامها فرع نقابة 
بمناسـبة  البرصة  الصحفيـني يف 
يـوم الصحافـة العراقيـة :» مـن 
الرضوري دعم الصحافة واإلعالم 
ملـا تمثلـه مـن سـلطة معنويـة 
ُوصفـت بالسـلطة الرابعة املهمة 
يف ارسـاء أركان الدولـة اىل جانب 
 ،» االساسـية  الثـالث  السـلطات 
الصحافـة  رّواد  دور  مسـتذكراً 
العراقية وتضحيات شهداء الكلمة 
الحرة الذين بذلوا أنفسهم يف سبيل 

إعالء الحق وخدمة الوطن .
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@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ@äÎçÌ@ı˝iã◊@≈œb´

Ô„bËn€a@·Ìá‘n€

No: 7741   Sun    19     June    2022العدد:   7741    األحد    19    حزيران    2022

@µÓ–zó€a@µÿ∏@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Òãój€a@Â«@kˆb„
ÚÌã¢@·ËjuaÎ@ıaÜc@Âfl



Ô„b‰ÿ€a@÷äb†
امتـاز الشـاعر عـيل اإلمـارة يف نحتـه 
املصطلحـات اللغويـة الجديدة مع رفده 
االدب العراقـي بما هـو جديد ومعارص 
ففي الشـعر ابتدع القصورة حيث يؤازر 
الشـعر الصـورة  وقـد  صدرت لـه عدة 
دواويـن منها (انا وشكسـبري، رسـائل 
اىل امليـدان ،قصـورة البـرصة  وغريها ) 
امـا مجموعته (لزوميات خمسـة ميل) 
فهي عبارة عـن حكايات من الرتاث مع 
قصيدة بنفـس املعنى وصـدر له ديوان 
(هواجـس اصحاب الحسـني ) بطريقة 
الكتاب املسموع وهو اول ديوان شعري 
بهذه الطريقة كما قرأنا للشاعر االمارة 
ابوذيـات  عـن  عبـارة  شـعري  ديـوان 
ومواويـل باللغـة الفصحى، فـال غرابة 
ان نقرأ للشـاعر االمـارة  رواية تؤازرها 
القصيدة واطلق عليها اسـم الشعراوية 
وهو اسـم جمـع بـني الشـعر والرواية 
فهنا القصيدة تـؤازر الرسد.. ففي هذه 
الرواية التي ال تخلو من السـرية الذاتية 
للكاتـب، يلج عيل االمارة اىل عالم الحياد 
فالشـخصية الرئيسـية يف هـذه الرواية 

انسان حالم .
ان انطالقـة الكاتـب الشـعرية وقدرته 
الفذة يف اسـتخدام ادواتـه جعله يلج اىل 
عالم الرواية مسـتخدما الشـعر واللغة 
الشـعرية يف رسدياتـه حيـث يقـول يف 
مقدمـة كتابـه (فنـدق شـط العـرب )
التـي  االدبيـة  البـؤرة  ((والشـعر هـو 

بإمكانهـا ان تشـع عىل الفنـون االدبية 
األخـرى وقد يصـل اشـعاعها اىل فنون 
مجاورة له غـري االدبية وذلـك المتالكه 
القـدرة االنزياحية عىل القـول، وبالتايل 
خلـق فضاء مجـازي تسـتطيع الفنون 
األخـرى ان تسـبح فيـه )).. فهو يعترب 
الرواية اعادة لصياغة الحياة عرب منظار 
وجـودي  ويخلص اىل القـول ان الرواية 
بكل االحوال هي حيـاة منزاحة قليال او 

كثريا عن واقعيتها .
رواية فندق شط العرب 

يحـدد  البيضـاء  الليـايل  روايتـه  يف 
الكاتب الـرويس فيـودور ميخايلوفتش  
دوستويفسـكي صفـات الحالـم حيث 
يقـول (( والحالم – إن كنت يف حاجة اىل 

تعريفـه الدقيق –ليس انسـاناً ، ولكنه، 
هل تعلمـني ، مخلوق محايد. انه يفضل 
اإلقامـة يف الزوايا التي ال يمكن الوصول 
اليهـا كما لو كان يحـاول االختباء حتى 
من ضـوء النهار. وحاملا يدخـل اىل بيته 

يلتصق بركنه كالحلزون ..)).
ويف العـودة اىل شـعراوية االمارة تجد ان 
عواملهـا ال تختلف كثريا عـن هذا املعنى  
فالشخصية الرئيسية يف شعراوية فندق 
شـط العـرب كان يسـكن يف الـال مكان 
حيث اختار الغرفة رقم 13 غري املوجودة 

اساسا إال يف عامله املتخيل .
 ان لكل رواية اسـلوبها الخاص بالرسد 
وتقنياتهـا الخاصة بها، ويف رواية فندق 
شـط العـرب واحداثها، املـت عليها ان 

الشـخصيات ومصري  تتقاطـع مصائر 
الكاتـب فهي ليسـت لها بداية وليسـت 
لهـا نهاية ففي شـخصية مثـل رابحة 
متأخـرا  جـاء  الـذي  االول  وصديقهـا 
ليسـرتجعها ليجـد ان صديقـه قد حّل 
مكانه .وبالتايل قد تقاطع مصري الكاتب 

معها هو اآلخر .
إن اسـلوب كتابـة روايـة فنـدق شـط 
العرب يقرتب من االسـلوب الواقعي ويف 
احيان كثـرية يتطابق معـه وخصوصا 
يف الفصـول االخـرية التـي وردت فيهـا 
اسـماء شـخصيات حقيقيـة اراد مـن 
خاللها الكاتب ان يؤرخ عىل لسان بطل 
الروايـة بعض الوقائع مـن خالل كتابة 
تاريـخ املوانـئ العراقيـة، ومحارضات 
عـن االب الروحـي لهـا املرحـوم مزهر 
الشـاوي والنصب التذكاري الحجري له 

ومحاكاته من قبل الكاتب .
هناك دائمـا جهة قاتمة وزوايا سـوداء 
مما يرويـه التاريـخ، لذا يمكـن اعتبار 
رواية فندق شط العرب شكال من اشكال 
التاريـخ الشـخيص والداخـيل والنفيس 
مـن  كثـري  ويف  للكاتـب  واالجتماعـي 
االحيان ال يتطابق مع التاريخ الرسمي..
فهـو يقـرأ التاريخ من خالل معايشـته  
اليومية بعيدا عن وجهة النظر الرسمية 

فهو  يكتب بقلم الواقعية  .
اىل مرحلتـني عاشـها  الروايـة  تنقسـم 
الكاتب ففي مرحلـة الحلم حيث كان له 
عاملـه الخاص بفندق شـط العـرب فقد 

سجل يومياته وفق رؤية حاملة يف مرحلة 
عمرية حرجة تمكن من معايشـتها بكل 
حالوتهـا وامالها واآلمهـا فهو من خالل 
هـذه املرحلـة تمكـن مـن رسـم مالمح 
الشخصيات التي عايشها يف ذلك الفندق 
وتأمالتـه ومتابعاته للنزالء والضيوف يف 
املهرجانات، فشكلت تلك االضواء الالمعة 
التي تم تسـليطها عىل شخصيات معينة 
السمات االساسية لشـخصية الراوي يف 
املرحلة الثانية مـن حياته، وهي مرحلة 
مـا بعـد التغيري حيـث نفض عنـه ثوب 
االخفاء وظهر بشخصيته الحقيقية التي 
قـد نضجت واصبحت تلعب دورا هاما يف 
الحياة االجتماعية، من خالل اعادة كتابة 
تاريـخ املرحلة املاضية ،ويبدو ان الراوي 
قد ارتكز يف تقييم الشـخصيات الحديثة 
عىل معايري قديمة، فمثل شخصية مزهر 
الشاوي كانت معيارا حقيقيا للمقارنة، 
وهنـا تجىل حجـم الفرق والوهـن الذي 
حسـب  الحديثـة  الشـخصيات  اصـاب 
منظور الكاتب، فالولـوج اىل عالم فندق 
شط العرب يحتاج اىل معايشة حقيقية 
مثلما عاشـها الكاتب بـكل تفاصيلها، 
حيث سلط الضوء عىل كل الخفايا التي 
احاطـت بتلـك املرحلة املهمـة، وكتبها 
شـاب  وطموحـات  رؤى  خـالل  مـن 
عارصهـا بكل تفاصيلها من احباطات 

وايجابيات . 
•عيل االمارة (فندق شـط العرب ).

•دستوفسكي (الليايل البيضاء ).
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تفاقمـت مشـكلة النقد االدبي وباتـت تهدد كينونة 
النص العربي بالخراب لغياب منهجية نقدية علمية 
تحليلية، تربز السمات االسلوبية واالدبية والرسدية 

والشعرية والعنارص االخرى للعمل االدبي العربي.
وكـرد فعـل لشـغل الفـراغ النقـدي، انـربى املنظر 
د.عبـد الرزاق عـودة الغالبـي للتصدي بعد دراسـة 
وتقيص للساحة االدبية العربية ، واستعان يف رؤيته 
الذرائعية بالقرآن الكريم سـيدا للنصوص وحسـب 
تفسري سـورة الشعراء، وجد ان الله سبحانه وتعاىل 
قسـم الذرائعيـة اىل قسـمني املعنى السـلبي املقيت 
املتعلق بالنفعية السلبية واشار إليه باآليات البينات 
224 ،225، 226 . واملعنـى االيجابي املتعلق باملنفعة 
االيجابيـة التي حملتها الذرائعية واشـار اليه باآلية 
227 . واخذهـا كمرتكـز لنظريتـه ومنهجه النقدي 

العلمي وحجاجية يف االجراء التحلييل الذرائعي.
وركـز املنظـر الغالبـي يف منهجـه النقـدي العلمي 
الذرائعي عىل ان سـمة االدب التواصلية واالسـلوبية 
لتشـكل الجانـب االيحائـي مـن لغتـه، ولهـذا فإن 
الدراسـة الذرائعية لالدب العربي تسعى اىل اكتشاف 
التقنيـات العملية يف النص من ايحاء واقتناع وخيال 

ورمز وافرتاضات مسبقة. 
أثـار مصطلح الذرائعية خالفا  وظيفيا بني الباحثني 
العـرب فمنهم من قربه للسـانية واعتـربه وظيفته 

تداوليـة واخريـن ربطـوه بمفاهيم اخـرى جمالية 
. وكانـت الخالفـات تدور حـول ترجمـة املصطلح 
ممـا ابعدته عن اصله اللغـوي ومفهومه، ففي لغة 
االدب هـي (الذرائعية اللغوية الجديدة) التي يقابلها 
املصطلـح(Pragmatics) بمعنـى ذرائعيـة  كمنهج 

فكري ولغوي نقدي.
وصدر عن دار مداد للطباعة والنرش ج5 من سلسلة 
النقـدي  (الذرائعيـة والتحليـل  الذرائعيـة بعنـوان 
العلمي)، كتاب ضم بني صفحاته ثالثة ابواب بعرشة 
فصول، كما قدم له املؤلف الدكتور عبد الرزاق عودة 
الغالبـي.. وجـاء يف الباب االول اربعـة فصول تناول 
فيهـا معنى االدب بمنظـور ذرائعي واعتـربه نتاجا 
اخالقيا وصناعة حسـية وتضمن تعريفات مفصلة 
ملكونات االدب االساسـية وعالقة الخيال باإلنسـان 
واهميتـه بتطـور املعـارف وقدرته يف اثـراء الكاتب 

اوالناقد ابداعيا يف العمل االدبي .
وذكـر يف الفصـل الثالث العلـوم التي يقـوم املنهج 
الذرائعـي العلمـي اللغوي بالتنسـيق معها لتحقيق 
التكامـل عـن طريـق االغنـاء والتـوازي والبحـث 
والتناص بإحاطة االدب واللغة وامور اخرى متعلقة 
فيهمـا، باعتقاد منه ليس هناك نقدا علمي من دون 
منهج يساهم يف التنسيق بني جميع العلوم املحيطة 

باألدب .
واعتـرب كل مـا يكتب خـارج دائرة املنهـج ليس له 
عالقة بعلـم النقد ووصفـه بإنشـاء او مقالة تعرب 

عن رأي ثقايف او انطباعي لشـخص واحد.. وسـماه 
انتقـادا وليس نقـدا، وهذه املشـكلة املتفاقمة التي 

تسقط النص االدبي اىل اسفل الدرجات بل تخربه .
وخص الحجاجية فصال كامال، كيف نشأت واصلها 
وماهيـة الجدل ووظيفة الحجـاج والبعد الحجاجي 
الذرائعـي وهـل الذرائعية بحـد ذاتها حجـاج قائم 

بنفسه .
وعـرف املؤلـف الداللـة ذرائعيـا بأنها الوعـاء الذي 
يحمل املعارف من العالم الخارجي اىل العالم الداخيل 

إليصال املعنى الذي تبحث عنه الداللة .
وأفـرد لهـا فصـال كامـال، تنـاول تاريخيـة الداللة 
عربيا وغربيا ونظرتهما مـن خالل الداللة املعجمية 
والداللة االيحائية، واشـاد بنظرية الجرجاني العالم 
العربي، واعتربه االفضل بدراساته لعلم الداللة الذي 
تجاوزت البحوث الغربية يف هـذا املجال واخذوا منه 
الكثـري خصوصـا يف حركتها بـني العاملـني الداخيل 

والخارجي.
أما حـول االخالق يف االدب بمفهـوم ذرائعي، فص7 
مـن البـاب الثانـي.. رأى املؤلـف ان العالـم العربي 
بمواجهة للموجـة الالأخالقية الغربيـة ويحتاج اىل 
منهـج اخالقي عربي يقف حاجزا بني الجدارين وان 
الذرائعيـة العربيـة االخالقية هي االسـفني الفاصل 
بني العاملني الغربي والعربـي، وأن الفرق بينهما هو 
اختالف جذري ووصفه بالهوة العميقة التي ال يمكن 
ردمها لوجود التناقض االنساني بني املجتمعني فما 

يـراه املجتمـع الغربي اخالقيـا يراه العربي بشـكل 
معاكس تماما . 

أما البـاب الثالث واالخري والذي تـرك مفتوحا لجزء 
جديد يف سلسـلة الذرائعية، فأفرده للجدل الفلسفي 
حول بنيـة وأصل الخطاب ولغـة الخطاب والتحليل 

اللغوي، وهو باب مهم جدا للدراسني واملهتمني.
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لقـد تنبه كتاب القصة إىل خطورة العنوان يف 
البناء الفنـي، فراحوا يتأنقـون يف صياغته، 
واختيـاره اسـتجابة لوصايـا نقادهم، حتى 
أنهم اسـتهلكوا يف صياغته، واختياره ضعف 
الوقت الـذي اسـتهلكوه يف كتابة قصصهم، 
ذلـك ألن عمليـة اختيـار العنـوان القصيص 
ليس بالعمل اليسـري، تلك التي يكتشف فيها 
القـاص عنوانـا لقصتـه، ألنـه يف الحقيقـة 
يكتشـف عامله القصـيص، وعىل نحو عام أن 
العنوانات القصصيـة غالبا ما تلخص فكرة 
العمل القصيص نفسـه أن العنوان القصيص 
يأتي أمـا عىل عبارة لغويـة، أو رقما، وربما 
يأتيان معا، وأخريا البد لنا من اإلشـارة إىل أن 
كتاب القصة القصرية يسـلكون طريقني يف 
اختيار عنوانات مجاميعهم القصصية هما: 
االسـتعانة بعنـوان إحدى القصـص لجعلها 
العنـوان الرئيس للمجموعـة بأكملها، وهذه 
القصـة أمـا أن تكـون احـدث زمنـا أو أكثر 
قصص املجموعة تطـورا من الجانب الفني، 
أو أشـهرها ،أو أكثرها ذيوعـا،أو أن عنوانها 
يتسم بعنرص جمايل أو داليل يؤهله ألن يكون 
عنوانـا للمجموعة برمتهـا، والطريق الثاني 
انرصافهـم إىل عنـوان آخـر ينتزعونـه مـن 
السياق العام للمجموعة القصصية، وهو ما 
فعله القـاص والروائي الكبري ( عبد الرحمن 
مجيد الربيعي ) عند اختياره عنوانات للسري 
الغرييـة  يف روايته (وجوه مـرت بورتريهات 
عراقية)، بقي العنوان قد يرتبط بالشخصية 
أو ال يرتبـط تمامـا، فهنـاك عنوانات بعض 
القصـص باسـم أحـدى شـخصياتها، وقد 
يكـون العنوان ال يحمل اسـم شـخصية من 
شـخصيات القصة ، كما يبـني إحجامه عن 
تقييد القـارئ بعنوان ربما يوجـه اهتمامه 
نحـو مظهر مـن القصة دون آخـر، اعتقادا 

منـه أن العنوان يمثل جـزءا حيويا من بنية 
النـص إىل جانـب كونـه مفتاحـا تأويليـا، 
والعنـوان يف تركيبته التأويلية ينبئ  عن علم 
مكتظ من العالمات، والشفرات التي تتحول 
إىل دوائـر تدور حول بعضهـا مثريا عددا غري 
قليـل من الـدالالت، والبنـى اإليحائية، ولهذا 
حـاول الربيعي ان يسـتعني بذاكرتـه الحية 
وان يكتب عن مدينته النارصية التي كانت ال 
املدينة الكائنة حاليا معالم النارصية القديمة 
وأهلها وقصصهـا ودروبها الضيقة العتيقة 
وفراتها الخالد وبسـاتينها حتى شخصياتها 
الطريفة املتميزة ما زالت مخزونة يف الذاكرة 
كان الربيعـي يسـابق الزمـن وهـو يسـجل 
تاريخ مدينتـه وحياته وحيـاة الناس الذين 
عـاش بينهم خائفـا من أن تضعـف الذاكرة 
وتتـواىل اإلحداث وتمر سـنني العمر مرسعة 
فتضيـع آثـار هـذه البلـدة األثريـة العريقة 
وتأتـي أجيال أخـرى ال يعرفون شـيئا عنها 
وعـن تاريخها ونحن نتفق مـع الدكتور عبد 
اللطيـف اطيمـش فيما ذهب إليـه، ويخربنا 

الربيعـي يف رواية السـري  (وجـوه مرت) عن 
سبب اختيار هذه الشـخصيات من املجتمع 
العراقي، والتسـمية التي أطلقها عىل الكتاب  
فنـراه يقول: هـذه الوجوه علقـت بذاكرتي، 
حملتها معـي إىل كل منأى حللت به أتذكرها 
دائما وان سـهوت عنها بعض الوقت فهناك 
مـن يذكرني بها وقد خططـت للكتابة عنها 
ضمـن املناخ العراقي الواحـد وحافظت عىل 
جل األسـماء وهـا يعنـي أيضا أننـي غريت 
البعـض اآلخـر العتبـارات تتعلـق بهـا. أما 
األحـداث فقد صغتها بالشـكل الـذي يجعل 
مجموع هذه السـري ما يشكل رواية عراقية 
موزعـة عـىل مجموعـة بورتريهـات نادرة 
التكـرار نظـرا لفرادتها، وأهم الشـخصيات 
التي تناولها الربيعي يف رواية السـري (وجوه 
مرت) هي : (حسـني مردان ، خيون راشـد، 
كـوزان ، مدلـول يـده ، حامد جمعـة ، خالد 
الحداد ، جابر الخطاب ، عبد الكريم الفياض 
، عفون، محسـن ريسـان) ، سـوف نتناول  
بعض من هذه الشخصيات ونحاول تحليلها 

عرب  قاسـم مشرتك لها، ووحدانية -القص-  
لصالـح-  تحتسـب  كيانـات،  بوصفهـا 
الحـكاء- مع تكامل الصور لرتسـيمها عمال 
إبداعيا(إنتـاج مـادي، وروحـي)، وتطابـق 
مجريات املتغريات التي تحدث داخل املشاهد 
التصويرية سـواء أكانت فاعلة أم هامشـية 

حقيقة كانت أو مفتعلة.
إن النـص الـذي يـأرس الربيعـي ،ويدفعـه 
لخلقه،ورميـه إىل ذائقـة املتلقـي هو النص 
املتماوج عىل حـدة اللغة، وقسـوة الصورة، 
واإليغال يف تشـظيات النفس اإلنسانية، هذه 
الركائز الثالث هي ما يسـتطيع الوقوف عىل 
أثافيهـا ليخرج باعتقـاد أن القاص يحتفظ 
بخزين وفري من القدرة عىل الرسد، واقتناص 
املوضـوع بيـرس، وعـرض النص بمـا قد ال 
يريح املتلقي، ويرتك يف نفس القارئ فسـحة 
لالبتهـاج.. نـص الربيعي  هو نص الشـفرة 
التـي ال تـرتك أملـا بل تصنـع جرحـا يحتاج 

القارئ لوقت غري قصري كي يكتشفه.
ان عنوان السـرية الواحـدة  للقاص الربيعي  

تعطينـا دالالت نقديـة سـيميائية  تدل عىل 
مضامني رواية السـري (وجوه مـرت)، ومن 
خالل استنطاق قصة السرية الغريية (حامد 
املقفاة)نجـد  املوزونـة  وقصائـده  جمعـة 
النـص الذي يريده القـاص الربيعي  محموال 
بالـدالالت، البد أن يأتي مسـتال من تفاصيل 
سـلوكيات اجتماعية ارتـأى  إحضارها من 
العالئـق، ومتفاوتـة يف  أزمنـة مختلفـة يف 
التشـابكات، فهـو يسـتعني بالشـخصيات 
األدبيـة  اسـتحضارا للرسقـة، ويتكـئ عىل 
شـخوص الحارض معطيا إياها دور الباحث 
املتفاعـل الـذي سـيخرج بحصيلـة تتكرس 
مدلوالت تسـهم يف فائدة البرشية يف التعامل، 
والحكـم.. انه يمنـح املتلقي أبوابـا متعددة 
مواربـة للقراءة، والتأويـل اعتمادا عىل كون 
النـص كـرة كريسـتالية تبث الـدالالت التي 
تسـتنهض رؤى املتلقـي فتثـري فيـه مهمة 
البحث عن الشـفرات، فهو يسـتعني بحامد 
جمعـة يف نصـه مـن يـوم أخـذه للنصوص 
الشـعرية مقابـل السـكن يف الفنـدق لليلـة 
واحدة، والـذي يتعادل موضوعيـا، مع الذي 
يرسق جهود اآلخرين أي - فريوح يسـتطرد 
بكالم يفضح جمعة حامد، وهو الذي  أرادت 
نفسـه أن تبـوح فنـراه يقـول: وعندما علم 
بعـض الشـعراء املرشديـن بـأن لجليسـهم 
األنيـق حامد جمعة فندقا ال يبعد عن مقهى 
عارف أغا إال بضعة أمتار هي عرض شـارع 
الرشـيد صاروا يقصدونه يف آخـر الليل وهم 
سـكارى متوسـلني أن يسـمح لهـم بالنوم 
بـدال من األرصفة وغرف الحيدرخانة العفنة 
املكتظـة بالبرش، ويبدو انـه لم يمانع يف هذا 
رشيطـة أن يقدم له من يريـد النوم قصيدة 
ثمنا لنومه، وهذا ما سمعناه ال حقا عنه كان 
حذرا من هكذا عرض لذا يكتب الشاعر إقرارا 
ويوقعه بأنه لن ينرش هذه القصيدة باسـمه 
أو يدرجهـا يف احد دواوينـه أو يتحدث عنها، 

وهذا تجمـع لديه ديوان كبـري الحجم أرسع 
يف طبعـه دون أن يتحـدث عنه ولكنه فاجأنا 
وهـو يحمل عدة نسـخ منـه ليقدمها هدية 
لـكل األدبـاء والصحفيني لقد طبـع الديوان 

طباعة أنيقة وسماه (ديوان جمعة حامد).
وال يختلـف اثنـان عـىل أهميـة الشـخصية 
بوصفهـا العنـرص الرسدي األكثـر أهمية يف 
العمـل القصـيص بـكل أشـكاله، وأنماطه، 
الـذي  السـيكولوجي  القـص  يف  والسـيما 
تستقطب فيه الشخصية األضواء، واالهتمام 
كله عىل حسـاب العنـارص الرسدية األخرى 
ذلـك الن العمـل القصـيص هـو عبـارة عن 
األعمـال التي تقوم بها تلك الشـخصية، وان 
النص الذي يصور األحـداث من دون فاعلها 
هـو اقرب إىل كينونـة الخرب منـه إىل كينونة 
الروايـة، وعىل الرغم من إيمـان اغلب النقاد 
بمكانة هذا العنرص يف البناء الرسدي، إال أنهم 
اختلفـوا حول ماهيته وطريقـة النظر إليه، 
وأهميته. أمـا النقاد والروائيـون الواقعيون 
فقـد أولوا  هـذا العنـرص الـرسدي اهتماما 
بالغـا الفتا للنظـر ، إىل حد اعتقـدوا معه أن 
وظيفـة عنارص الرسد كلهـا هي إضاءة هذا 
العنرص، والكشـف عنه يف العمـل الرسدي.. 
اسـتطاع الروائي الكبري الربيعي من  تسليط 
الضـوء عىل ابرز شـخصية من شـخصياته 
الرئيسة يف رواية السري (وجوه مرت) ، وهي 
شـخصية (حسـني مردان)  التي تبحث عن 
ذاتها، وتسـري يف القصة  كلهـا، فنراه يقول: 
حملت قصائده جرأة اجتماعية وانقالبا عىل 
املتعارف وستقوده الحقا إىل املحكمة ليكون 
أول شـاعر عراقي يحاكم ال ملوقفه السيايس 
بـل العتدائـه عـىل املحرمـات االجتماعيـة 

وإلساءته إىل األخالق العامة هكذا.
أمـا النقـد املعـارص فينظـر إىل الشـخصية 
بوصفهـا كائنـا مصنوعـا باللغـة من صنع 

خيال   املؤلف.
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 ذبل الورُد والّندى والرّباَبْة... 

وأضاَع الّنهُر اليتيُم َصوَاَبْه 

تقتفيه بني الحقوِل سواٍق

بانكساٍر ؛لدعوة ُمستجاَبْة 

فرتاُب العراِق قد ضاق ِملًْحا

وصحارى الرّدى ُتَعرّي ُتراَبْه 

والغيوُم التي غدت ماحالٍت

التغيُث الّثرى وال أصالَبْه 

ولغاباِت الّنخِل َحّن زماٌن

لنخيٍل خان الّطغاُة ِرحاَبْه 

وأصاَب الفراَت غلُّ حسوٍد،

غلُّ عنٍي، ففرََّقْت أحباَبْه

بل تخّطْت ُخطوُبها كلَّ حدٍّ

فأصاَبْت بَمْقتٍل أرطاَبْه 

ألنادي إىل صالتي وُطهري

كلَّ جار مساِئال أسباَبْه

عن سدوٍد منها الرّبيُع حزيٌن 

  غاَب بحًثا عن وردٍة خّالَبْة 

عن مياٍه تعرَّقت يف َثرانا

حني فزّْت تخىش الّظما وِقراَبْه 

فحشود البغاة عاثت بنهري 

وِبلَيٍل تسّوَرْت محراَبْه

لِكِن  األوزار التي قد تعّدْت 

صَرب أريض وصربُها الُيَجاَبْه

سُتفيُض الّنهَر الّصبور َِرجاال

ينتخيُهم فريتدوَن املهاَبْة

إّن رّبي عىل الّظلوِم قديٌر

وسيلقى يوَم الحساِب حساَبْه
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فوائد عديـدة وإيجابيات عميقة التأثري تعود 
عىل الزوجني عند إهتمامهما بتبادل رسـائل 
الغـزل يف ما بينهما، وهنا يجب التسـليم بأن 
كل مـن الزوجـني يحـب أن يسـعد بكلمـات 
الغزل، فالرجل واملرأة عىل حد سواء يسعدان 
بذلك، فما هي فوائد وإيجابيات رسائل الغزل 

بني الزوجني؟
تعزيز الثقة يف النفس

من فوائد رسـائل الغزل بـني الزوجني تعزيز 
الثقة يف النفس، ألنها تهدف إىل التسليط عىل 
حسـنات الزوجني، أي مميزاتهمـا، وتكربها 
يف عيونهمـا، كما أن رسـائل الغـزل تتضمن 
عبارات املديح، والغزل، والحب والرومانسية، 
الثقـة  لتعزيـز  جـداً  مفيـدة  أمـور  وكلهـا 

بالنفس.
تحقيق اإلستقرار العاطفي

دوراً  الزوجـني  بـني  الغـزل  رسـائل  تلعـب 
كبرياً جداً يف تحقيق شـعورهما باإلسـتقرار 
العاطفـي ألنهـا تشـبع إحتياجات نفسـية 

وعاطفية عديدة بني الزوجني.
كما أن تبادل كل من الزوج والزوجة لرسائل 
الغـزل والعبـارات املعسـولة يف مـا بينهمـا 
يحميهمـا من الخضوع إىل األقوال املعسـولة 

من اآلخرين.
تحقيق الشعور بالسعادة

رسـائل الغـزل بـني الزوجـني تحقـق لهمـا 
الشعور بالسـعادة، وخصوصاً عندما تكون 
متبادلـة، ألن رسـائل الغـزل ليسـت حكـراً 
عـىل األنثى فقط، ومن حق الرجل أن يشـعر 
بإهتمـام زوجته له، وبتدليلهـا له من خالل 
إلقاء العبارات املعسـولة وكلمات الغزل عىل 

مسامعه، ولذلك يتحقق الشعور بالسعادة. 

األشـول “ األعـرس “ هـو املصطلح الذي 
يطلق عىل الشـخص الذي يسـتخدم يده 
اليـرسى بكفاءة و تحكـم أفضل من اليد 
اليمنى، و هو أحـد االختالفات الطبيعية 
بني البرش و إن كانت نسبته مقترصة عىل 
%10 فقط بني سـكان العالـم ، و يف هذا 
املقال سوف نأخذ جولة مع أهم املعتقدات 
حـول الشـخص األعـرس و نتعـرف أيها 
-ADVERTIS  صحيح و أيها خاطـئ.
MENT املحتوى حقائق علمية هامة عن 
مستخدمي اليد اليرسى الشخص األشول  
قدرة الشخص األعرس عىل استخدام  يده 
اليـرسى ترتكز بشـكل أسـايس يف املهام 
الحركيـة العضلية مثل قـذف كرة بأكرب 
قوة ممكن.  قدرة الشـخص األعرس عىل 
اسـتخدام كلتـا يديه يكون متسـاوي يف 
األنشطة التي تتطلب استقبال حيس أكثر 
من احتياجها للقوة العضلية مثل التقاط 
كـرة من شـخص آخـر.  نقـس القانون 

ينطبـق عـىل مسـتخدمي اليـد اليمنى.  
يعتقد علماء األعصاب أن ميزة الشخص 
األعـرس العصبية هي أن النصف النشـط 

من مخـه يكـون النصف األيمـن و الذي 
يتواجد به أيضا مراكـز اإلدراك املكاني و 
األبعاد، مما يؤهل الشـخص األعرس ألداء 

بعض االنشطة بشكل أفضل.
حقائق علمية هامة عن مسـتخدمي اليد 

اليرسى الشخص األشول 
 قدرة الشخص األعرس عىل استخدام  يده 
اليـرسى ترتكز بشـكل أسـايس يف املهام 
الحركيـة العضلية مثل قـذف كرة بأكرب 
قوة ممكن.  قدرة الشـخص األعرس عىل 
اسـتخدام كلتـا يديه يكون متسـاوي يف 
األنشطة التي تتطلب استقبال حيس أكثر 
من احتياجها للقوة العضلية مثل التقاط 

كرة من شخص آخر.
 نقـس القانون ينطبق عىل مسـتخدمي 

اليد اليمنى.
 يعتقد علماء األعصاب أن ميزة الشخص 
األعـرس العصبية هي أن النصف النشـط 
من مخـه يكـون النصف األيمـن و الذي 
يتواجد به أيضا مراكـز اإلدراك املكاني و 
األبعاد، مما يؤهل الشـخص األعرس ألداء 

بعض االنشطة بشكل أفضل.
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يبحث الكثريون عن طـرق ومحاوالت للحفاظ عىل صحة 
العني وحمايتة النظر من الضعف او مشاكل العني االخرى 

، لذلك نقدم طرق للحفاظ عىل صحة العني وهي:
-تناول الطعام بشكل جيد

تبدأ صحة العـني الجيدة بالطعام املوجـود يف طبقك، وقد 
تسـاعد العنارص الغذائية  مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية  
واللوتـني والزنـك  والفيتامينـات  C و E يف درء  مشـاكل 
الرؤيـة املرتبطـة بالعمـر مثل الضمـور البقعـي  وإعتام  

عدسة العني وتكون موجودة ىف :
-الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب.

-سمك السلمون والتونة واألسماك الزيتية األخرى.
-البيض واملكرسات والفاصوليا ومصادر الربوتني األخرى 

غري اللحوم.
-الربتقال والحمضيات والعصائر األخرى.

-اإلقالع عن التدخني.
 يجعلك أكثر عرضة لإلصابة  بإعتام عدسـة العني ، وتلف 
العصـب البرصي ،  والتنكس البقعي، مـن بني العديد من 
املشـاكل الطبيـة األخـرى، إذا حاولت  التخلـص من هذه 

العـادة  قبل أن تبدأ مرة أخرى فقط ، اسـتمر يف ذلك كلما 
حاولت اإلقالع عن التدخني أكثر ، زادت احتمالية نجاحك. 

إسأل طبيبك للحصول عىل املساعدة.
- ارتداء النظارات الشمسية

 يسـاعد  زوج  الظـالل املناسـب عىل حمايـة عينيك  من 
أشـعة الشمس فوق البنفسـجية، و يزيد التعرض املفرط 
لألشعة فوق البنفسجية من فرص اإلصابة  بإعتام عدسة 

العني  والضمور البقعي.
- انظر بعيًدا عن شاشة الكمبيوتر

قد يـؤدي التحديق يف شاشـة الكمبيوتـر أو الهاتف لفرتة 
طويلـة إىل إجهـاد العني والرؤية الضبابيـة وجفاف العني 

والصداع“.
-قم بزيارة طبيب العيون بانتظام

كل شخص يحتاج إىل فحص عيون منتظم ، حتى األطفال 
الصغار يسـاعد يف حماية برصك ويتيح لك رؤية أفضل ما 
لديك يمكن أن تكشـف فحوصات العني  أيًضا عن أمراض، 
مثـل  الجلوكومـا ، ليس لهـا أعراض. من املهـم تحديدها 

مبكرًا  وسيكون عالجها أسهل.

ال يكتمل فيلم السـينما من دون 
الفشـار الـذي يجذبـك برائحته 
الشـهية وتنهينـه غالًبـا قبل أن 
يبدأ العرض! ولكنك لست بحاجٍة 
للذهـاب إىل السـينما يف كل مـرٍة 
أردت تناول هذا الفشار اللذيذ، إذ 
يمكن تحضريه يف املنزل بسهولة. 
إليك من أطيب طبخة أهّم الحيل 

لتحضري فشار حادق مميز.
تحضري الفشار

ضعي قدًرا عىل ناٍر قوية وأضيفي 
ملعقتـني مـن زيت جـوز الهند. 
يمكنك استبداله بزيت نباتي لكّن 
زيت جـوز الهند يعطي الفشـار 
نكهة مميزة ويتم اسـتخدامه يف 

دور السينما.
أضيفـي نصـف كوٍب مـن الذرة 
وحرّكيهـا حتـى تمتـزج جيـًدا 

بالزيت.
غّطي القدر عندما تبدأ الفرقعة، 
لكن اتركي فتحة صغرية حتى ال 
يبقـى البخـار يف الداخل ويرّطب 

الفشار.
أمييل القـدر إىل اليمني واليسـار 
مـن دون فتحه لتتحرك الذرة وال 
تحـرتق. عندما تهـدأ الفرقعات، 

أطفئي النار واتركي القدر مغلًقا 
إىل أن تتوّقف األصوات نهائًيا.

يف  زبـدة  كـوب  نصـف  ذوبـي 
امليكروويف إىل أن تصبح سائلة. 
أزيـيل الطبقة العليا التي تشـبه 
الرغـوة واسـكبي الزبـدة فـوق 
الفشـار. من املهم جًدا أن تكون 
سـائلة وصافيـة لتحصـيل عىل 

أفضل النتائج.
حرّكـي الفشـار وأضيفـي امللح 

بحسب الرغبة.

النكهات
مـن  نـوٍع  أي  إضافـة  يمكنـك 
البهـارات والتوابل التي تحبينها. 

إليك بعض األفكار:
ثوم بودرة وجبنة مبشورة.

القرفـة  مـن  مزيجـاً  حـرضي 
والسـكر وأضيفيـه إىل الفشـار. 
يف هـذه الحالـة ال تضعي امللح يف 

الخطوات السابقة.
األوريجانـو  مثـل  األعشـاب 

والريحان.
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يف فصـل الصيف تحتار األمهـات يف  الطريقة 
الصحيحـة للتعامـل مـع طفلهـا سـواء يف 
األكالت املناسـبة لـه ونوعيـة املالبـس التي 
يرتديهـا ومواعيد خروجه من املنزل وغريها، 
لذلـك قد تقع األمهات يف أخطـاء عديدة تؤثر 
عىل صحة طفلهم، لذلك نقدم بعض األشـياء 
التـي يجب أن تبتعدى عنهـا يف فصل الصيف 

لتحمى طفلك من املشاكل وهى:
األقمشـة  يرتـدون  أطفالـك  تجعـل  -ال 
االصطناعية مثل البوليسـرت والشـيفون وما 
إىل ذلـك ، واختـار األقمشـة الصديقـة للجلد 
مثـل القطن الخالص التـي ال تحبس الحرارة 

يف جسمك.
-ال تفوت االسـتحمام ألطفالك، النظافة أمر 
بالـغ األهميـة يف الصيف لتجنـب االلتهابات 

البكتريية وردود الفعل الجلدية.

-ال تنىس الشـعر، يمكن ألطفالك أن يتعرقوا 
بشـكل مفرط من فروة رأسـهم ورؤوسهم ، 
ويمكـن أن يصبح هذا أرًضـا خصبة للعدوى 
البكترييـة وتهيـج فـروة الرأس اسـتخدمي 
شـامبو أطفـال رغوي لطيـف ، مصنوع من 
منتجـات طبيعيـة ، حتـى تظل فـروة رأس 
طفلك وشعره نظيفني وخاليني من الجراثيم 

والبكترييا.
-ال تفوتي ترطيب برشة طفلك ستجعل حرارة 
الصيف برشة طفلك جافة وباهتة وسيساعد 
مرطـب األطفال الجيد أو بلسـم األطفال عىل 
تلطيف البرشة الجافـة وتجديدها بالرطوبة 

التي تشتد الحاجة إليها.
-ال تسـتخدم بودرة التلك المتصاص العرق ؛ 
بدالً من ذلك ، اختـاري بودرة أطفال طبيعية 
خاليـة مـن التلـك تسـاعد يف الحفـاظ عـىل 

االنتعاش والجفاف يف حرارة الصيف .
-ال تنـس أن تحافـظ عـىل رطوبـة أطفالـك 
جيًدا، تأكد من أنهم يرشبون كمية كافية من 
املـاء والسـوائل األخرى مثل ماء جـوز الهند 
والليمون والعصائر الطازجة. غالًبا ما يكون 
منحهـم زجاجة أو نقية جذابـة حافزًا كبريًا 

لألطفال لالستمتاع بمرشوباتهم!
-ال تأخـذ أطفالـك للخـارج خـالل سـاعات 
الـذروة مـن الحـرارة ، عندمـا تكـون درجة 
الحـرارة والتعرض ألشـعة الشـمس يف أعىل 
مستوياتها. ابق بالداخل وحاول الحفاظ عىل 

منزلك جيد التهوية وبارد.
-ال تهمىل واقي الشمس، الواقي من الشمس 
مع عامل حماية من الشـمس جيد هو منتج 
للعنايـة بالبرشة ال يمكن االسـتغناء عنه لك 

وألطفالك.
-مثلما نغذي أجسـام أطفالنا بوعي بالطعام 
الجيد واملرشوبات الجيـدة ، يجب علينا أيًضا 

تغذيـة برشتهم الجميلـة والرقيقة بمنتجات 
جيدة مصنوعة من مكونات طبيعية.

تلجـأ الكثري من النجمـات إىل عمليـات التجميل لتصغري 
األنـف والحصـول عىل أنـف صغـري ومميز، وتسـتخدم 
بعضهـن طريقـة أسـهل، وهي حيـل وتقنيـات املكياج 
للحصول عىل نفـس النتيجة، ولكن انتبهي، فاسـتخدام 
حيل املكياج بطريقة خاطئة قد يفسد إطاللتك بأكملها.

ولكـي تكوني يف الجانـب اآلمن، اتبعي الخطـوات التالية 
للحصول عىل أنف صغري ومميز من دون مكياج:

- عليك الحفاظ عىل نضارة برشتك باستمرار، والتخلص 

من املشـاكل التي قد تواجه برشتـك كاحمرار البرشة، أو 
وجود البقع الداكنة، فذلـك يزيد من إبراز عيوب برشتك، 

ويجعل أنفك يبدو أكرب مما هو عليه.
- إذا كنـت تعانني مـن األنف الدهني، قومي باسـتخدام 
كريم األسـاس غري الالمع، كما يمكنـك وضع القليل من 
كريـم إخفاء العيـوب حول أنفـك، وال تقومي بوضع أي 
بالرش أو مستحرض تجمييل، فاالستخدام الخاطئ لها قد 

يأتي بنتيجة عكسية، ويجعل أنفك أكرب مما هو عليه.

- اهتمـي بالرتكيز عىل الجانب اإليجابـي يف وجهك، فإذا 
كنت تحبني شـفاهك، ابدئي بالرتكيز عليها، وذلك بوضع 
أحمر شـفاه جديد ومميز إلظهار جمالهـا وإبعاد النظر 
عـن عيـوب وجهـك كاألنـف الكبري، كمـا يمكنـك زيادة 
الرتكيز عـىل عينيك، وذلـك بوضع املكياج السـموكي أو 
املكيـاج بلون الكشـمري، والذي يعترب رائجـًا وجذاباً جداً 

هذا املوسم.
- يمكنك لفت االنتباه إىل شـعرك بعمـل ترسيحة جذابة، 

وترك شعرك منسدالً عىل وجهك، لجعل أنفك يبدو أصغر، 
كما يمكنك ارتداء قالدة عريضة تجذب االنتباه إىل عنقك، 

مما يقلل من حجم أنفك.
- كمـا يمكنك تطبيق وصفـة طبيعية عـىل أنفك لجعله 
يبـدو أصغر، كل مـا عليك فعله هو وضـع ربع كوب من 
مسـحوق الزنجبيـل مـع ملعقتني مـن املـاء، وخلطهم 
معـاً، ووضع الخليط عىل أنفك ملدة 8 سـاعات عىل األقل، 

وبعدها اغسيل برشتك باملاء الفاتر.

الفواكـه من الوجبـات الخفيفة الطبيعـة املليئة بالفيتامينـات واأللياف 
والعنارص الغذائية األخرى التي تدعم نظاًما غذائًيا صحًيا، كما أن الفواكه 
منخفضة بشكل عام يف السعرات الحرارية وغنية باأللياف ما قد يساعدك 

عىل إنقاص الوزن.
ويرتبـط تنـاول الفاكهـة بانخفـاض وزن الجسـم وانخفـاض مخاطر 
اإلصابة بالسـكري وارتفاع ضغط الدم والرسطـان وأمراض القلب، ومن 

أفضل الفواكه التى تساعد عىل إنقاص الوزن:
- الجريب فروت

 ، (GI) يحتوى الجريب فروت عىل مؤرش منخفض لنسـبة السـكر يف الدم
مما يعني أنه يطلق السكر يف مجرى الدم بشكل أبطأ، وقد يساعد النظام 

الغذائي منخفض املؤرش الجاليسيمي يف إنقاص الوزن والحفاظ عليه.
- التفاح

التفـاح منخفض السـعرات الحرارية وغني باألليـاف ، حيث يحتوي عىل 
116 سـعرًا حرارًيا و 5.4 جراًما من األلياف لكل فاكهة كبرية الحجم كما 

وجد أنه يدعم فقدان الوزن.
-التوت

يعترب التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية عىل 
سـبيل املثال ، يحتوي نصـف كوب (74 جراًما) مـن العنب الربي عىل 42 

سعرًا حرارًيا فقط. 
كما ثبت أن التوت يشبع، ووجدت إحدى الدراسات الصغرية أن األشخاص 
الذيـن تناولـوا وجبة خفيفة مـن التوت تحتـوي عىل 65 سـعرًا حرارًيا، 
تناولـوا طعاًما أقـل يف وجبة الحقة من أولئك الذيـن تناولوا حلوى بنفس 

العدد من السعرات الحرارية.
-فاكهة الكيوي

يعترب الكيوي عـايل الكثافة من العنارص الغذائية مصدًرا ممتاًزا لفيتامني 
C وفيتامـني E وحمض الفوليك واأللياف ، ولـه فوائد صحية كبرية ، كما 

يساعد عىل انقاص الوزن بشكل كبري.
-الشمام

الشـمام منخفض السعرات الحرارية ويحتوي عىل نسبة عالية من املاء ، 
ممـا يجعله صديًقا جًدا لفقدان الوزن،عىل الرغم من انخفاض السـعرات 
الحراريـة ، فإنه غنـي باأللياف والبوتاسـيوم ومضادات األكسـدة ، مثل 

فيتامني يس وبيتا كاروتني والليكوبني.

الزنجبيـل عبـارة عـن  جرعـات 
مرشوبات مصنوعـة من كميات 
عاليـة الرتكيز من جذر الزنجبيل، 
مـن  الوقايـة  يف  تسـاعد  فهـي 
األمـراض وتقويـة املناعة، يمكن 
أن يعـزز الزنجبيل عملية التمثيل 
مـن  ويهـدئ  لديـك،  الغذائـي 
اضطـراب املعـدة قبـل اإلفطار ، 
ويوقظ براعم التذوق لديك لجعل 
وجبتـك األوىل يف اليوم أكثر متعة، 
القادمة سـنوضح  السـطور  ويف 
الفوائد الصحيـة لتناول مرشوب 

الزنجبيل .
الجهـاز  مشـاكل  1.يهـدئ 

الهضمي:
يسبب عرس الهضم املزمن األلم أو 
عدم الراحة يف الجـزء العلوي من 
البطن بشـكل منتظـم، يمكن أن 
يكون سـبب هذا األلـم هو تأخري 
إفـراغ املعـدة، يمكـن أن يسـاعد 
مـرشوب الزنجبيـل يف مجموعـة 
الجهـاز  مشـاكل  مـن  متنوعـة 
الهضمـي، يسـاعد الطعـام عىل 
التحرك عـرب األمعـاء دون تخمر 
أو انتفـاخ أو التسـبب يف األلـم، 
ألنـه ثبـت أن الزنجبيل يرسع من 

عملية الهضم ، فهو فعال يف عالج 
عرس الهضم.

2.يساعد عىل إنقاص الوزن:
يمكن أن يسـاعدك الزنجبيل عىل 
إنقـاص الـوزن عن طريـق قمع 
الشـهية وزيـادة معـدل األيض ، 
مما يسـمح لك بحرق السـعرات 
الحراريـة برسعـة أكرب، تسـاعد 
يف  املوجـودة  الطيـارة  الزيـوت 
عصري الزنجبيـل النقي عىل تليني 
الجهاز الهضمـي، يزيد الزنجبيل 
مـن كميـة الحمض يف الجسـم ، 
ممـا يحـرق السـعرات الحرارية 
والدهون ويـرسع عملية التمثيل 

الغذائي يف الجسم.
3.يخفض نسبة السكر يف الدم:

الزنجبيل هو مادة طبيعية مضادة 
لألكسـدة ومضادة لاللتهابات قد 
تسـاعد عـىل مجموعـة متنوعة 
مـن األمراض ، بمـا يف ذلك مرض 
السـكري، الزنجبيل لديـه القدرة 
عىل التحكم يف مسـتويات السكر 
يف الـدم يف الجسـم ، مما يقلل من 

خطر اإلصابة بمرض السكري.
4.يقلل من آالم الدورة الشهرية:

بالنسبة لبعض النسـاء، تعد آالم 

الطمث)  الشـهرية (عرس  الدورة 
يصاحـب  قـد  كبـرية،  مشـكلة 
التشنجات املرتجفة الصداع وآالم 
الجسـم والغثيان واإلسهال وآالم 
أسـفل الظهر، إذا كنت قد جربت 
مجموعة متنوعة من االخرتاقات 
لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية 
ولكنـك لم تجد الحـل األمثل بعد ، 

فجـرّب لقطـات الزنجبيـل خالل 
دورتك الشهرية، يساعد يف فرتات 
التهيـج األخرى وكذلـك تقلصات 

الدورة الشهرية.
5.يحسن األداء املعريف:

 لقـد ثبـت أن االلتهـاب املزمـن 
واإلجهاد التأكسـدي يّرسعان من 
الشـيخوخة واملشـاكل اإلدراكية، 

يحتـوي الزنجبيـل عىل عـدد من 
الخصائـص املضـادة لاللتهابات 
عقلـك،  تفيـد  أن  يمكـن  التـي 
املثـال،  سـبيل  عـىل  الزنجبيـل، 
السـريوتونني  مسـتويات  يرفـع 
والدوبامني، يمكن أن يساعد ذلك 
يف تخفيف االلتهاب الذي يمكن أن 

يؤدي إىل االكتئاب. 
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إذا اردت ان تعـرف ذاكرتك قوية 
او ضعيفة:

اوال:
الذاكـرة هـي مسـتودع يخـزن 
فيه ما يمـر من مواقف وخربات 
وتجارب واسـماء واحـداث، أي 
هي القدرة عىل تخزين املعلومات 

واسرتجاعها مرة اخرى:
_وحتـى يمكـن تقويـة الذاكرة 

ينصح باآلتي:
االنتباه  املهمـة  االمور  1_اعطاء 
عمليـه  تتـم  حتـى  والرتكيـز 

التخزين بشكل جيد.
2_محاولـة عـدم ارهـاق العقل 

بالعمل او الدراسة ملدة طويله.
3_محاولة ربط االشـياء املخزنة 

مع بعضها.
4_تكوين املذكرات الكتابية.

5_النـوم الـكايف حيـث يسـاعد 
عىل اسـتعادة املعلومات املخزنه 

وتقوية   الذاكرة.
6_التغذيـه السـليمة واملناسـبة 

من حيث الكم والكيف.

ثانيا:
االختبار:

وجـاوب  وقلمـا  ورقـة  جهـز 
برصاحة االجابة نعم ام ال:

1_هل تعاني من االرق ليال؟؟
2_هل تعني من اي مرض؟؟

3_هل ترهق نفسك يف عمل او يف 
الدراسة؟؟

4_هل تعترب غذاءك متوازنا؟؟
5_هـل تتناول وجبـة االفطار يف 

الصباح؟؟
6_هـل تأخـذ مذكـرات كتابيـة 

لالمور املهمة؟؟
سـنه  كل  اول  تشـرتي  7_هـل 

مفكرة سنوية؟؟
8_عندمـا تشـعر بالراحـة هـل 

تأخذ فرتة راحة؟؟
9_هـل تنـام وقت كافيـا يحقق 

الراحة لجسمك وعقلك؟؟
10_هل تعطـي االنتباه والرتكيز 

الكافيني لالمور املهمة؟؟
11_هل تنصت جيدا لالخرين؟؟

تقـرأ  هـل  تقـرأ  12_عندمـا 
بعمق؟؟

مـن  تنسـيىالكثري  13_هـل 
االمور؟؟
النتيجة:

_اعطي نفسك درجة واحدة عند 
االجابـه ب ” ال“ عنـد االسـئلة 
1و2و3.. ودرجـة واحـدة عنـد 
االجابة بــ ”نعم“ عىل االسـئلة 

من 4 اىل 13.
- إذا حصلـت عـىل 10 درجـات 
فأكثر فأنت شـخص لديك ذاكرة 
لديـك  النسـيان  قويـة ومعـدل 

مناسب.
أما إذا حصلت عىل5اىل9 درجات 
ذاكـرة  لديـك  شـخص  فأنـت 
متوسـطة تتذكـر بعـض االمور 
وتنـىس     بعضها   االخر. أما إذا 
حصلت عىل4 درجات فأقل فأنت 
شـخص لديـه ذاكـرة ضعيفـة 

ومعدل النسيان لديك مرتفع.

=يمكـن لألنـف للتمييـز بني ٥٠٠ 
ألف رائحة متنوعة.

تكـرب  اإلنسـان  جسـم  =أجـزاء 
حجمهـا كلمـا زاد اإلنسـان فيها 

العمر ما عدا العينني.
=أثنـاء عملية الخصوبة لدى املرأة 
ينتـج مـن املبيـض ما يقـرب من 
نصف مليون بيضة ويوجد البعض 
منه سـليم وصالح والبعض اآلخر 

غري صالح.

=يف الهند يعتقد بعض السـكان أن 
رشب بول املرأة الحامل يسـاعد يف 

تقوية الـجهاز املناعي. 
=آثار أقدام دببة الكواال تتشابه 
مع آثار أقدام البرش إىل درجة انه 

يصعب التمييز بينهما. 
=أطـول نوبـة عطـس مسـتمرة 
يف التاريـخ أصيبـت بهـا مواطنة 
دونـــا  تـــدعـى  أمريكيـة 
تلك  واســـتمــرت  غريفــيـش 

النــوبة ملدة 978 يوما. 
=السـائل املوجـود يف داخـل ثمرة 
جـوز الهنـد يصلـح لالسـتخدام 

كبديل لبالزما الدم. 
=العاصمـة الفنزويليـة (الباز) 
هـي أعىل عاصمـة يف العالم عن 

مستوى سطح البحر. 
=يوجـد يف الطبيعـة أكثر من 240 

نوعاً من الرباغيث. 
=يف نهايـة فـرتة الحمـل يكون 

الرحـم قـد تمـدد إىل نحـو 500 
ضعف مقارنة بحجمه األصيل. 

=طول أي رائد فضاء أمريكي يجب 
أال يزيد عىل 183 سنتيمرتا. 

=يتنفـس اإلنسـان ١٦ مـرة يف 
الدقيقة.

مـن   %٢٠ املـخ  =يسـتهلك 
األكسجني.

=عـدد كـرات الدم الحمـراء ٢٥ 
تريليون.

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

لديك ذاكرة قوية جدا ولذلك سـتتذكر اليوم بعض 
املعلومـات املهمة يف عملـك. تحاول اليـوم االبتعاد 
عن األعمال املألوفة والبحث عن كل ما هو جديد. وفر 
وقتك وجهدك وابحث عن املعلومات التي تحتاجها عىل 

اإلنرتنت وستحصل عىل ما تريد.

هـل تؤمن بوجود أشـباح؟ ربمـا تصلك اليوم 
بعض الرسائل الغريبة أو املكاملات أو الخطابات 
التـي ال تعـرف مصدرهـا. ربما يكون شـخص ما 
أرسـلها إليـك وهو ال يعرفك أو يظنك شـخصا آخر. قد 
تكـون هذه املكاملـات من أرقام ال تعرفهـا أو قد تكون 

رنات وهمية.

انتظر اليوم سـماع بعض األخبار السارة التي 
تتعلـق بوضعـك املايل. قد تفكـر يف كيفية إنفاق 
مبلـغ املال سـتحصل عليه اليـوم، ولكـن عليك أن 
تنتظر قليال. إن لم تكن حريصا، سـتنفق أموالك دفعة 

واحدة دون التفكري يف أي يشء!

ربما تسـتيقظ اليوم من نومك يف حالة غريبة 
وغامضة بسـبب يشء ما. ستسمع أخبارا سارة 
عىل مدار اليوم. بعد فرتة الظهرية، عليك أن تسـتعد 
للذهاب لحفلة أو اجتماع رسمي. تبدو مستعدا ملواجهة 

أي كلمة أو فعل قد تصدر من البعض يف هذا املكان.

ربما تتلقى بعض االتصاالت الهاتفية الغريبة 
مـن بعض األشـخاص اليوم. قد تكـون معظم 
هـذه املكاملـات من أرقـام خاطئة أو مـن أصدقاء 
لـم يتصلوا بك منذ فرتة والغريب انهم لم يعرفوا سـبب 
اتصالهم بـك! تواصلك مع هؤالء األشـخاص قد يكون 

غريبا، ولذلك عليك اختيار كلماتك بحرص شديد.

قد تواجه صعوبـة يف مقابلـة أصدقائك اليوم 
بسبب انشـغالك باألعمال. ربما يطلب منك أحد 
األصدقـاء اليوم مبلغا من املال. فكر بحرص وبتأن. 
ال تتخـذ قرارا رسيعـا وتوافق عىل إعطائـه هذا املبلغ. 
حاول أن تسـاعد هذا الشـخص عىل وجود فرصة عمل 

يحصل منها عىل املال.

حالتـك النفسـية ال تسـمح لـك بمعاونـة أو 
اليـوم. تريـد أن تعمـل  مسـاعدة أي شـخص 
بمفردك دون مساعدة من اآلخرين. يجب أن تخرج 
اليوم من هذه الحالة السـيئة وتعيش بشـكل طبيعي. 
عليك أن تتفاعل مع محيطك وتأكد أنك ستكون بحاجة 

إىل نصائحهم.

ربما يتصل بك شخص ما اليوم من بلد آخر ليعرض عليك 
زيارتـه يف منزله! هذا الوقت ليس مناسـبا لـك لتقرر فجأة 
السـفر لهذا البلـد لزيارته. ال ترفـض ولكن أعط نفسـك وقتا 
للتفكـري. فكر يف هـذا القرار جيدا ألن الشـخص ينتظر منك الرد يف 
أقرب وقت وسيقدر مدى أهميته بالنسبة لك من خالل هذا القرار.

بعـض املفاهيـم املتيافيزيقيـة والروحانية قد 
تكون غامضة جدا بالنسبة لك هذا اليوم.

 عندمـا تجد بعض األصدقاء يتقبلون بعض أفكارك 
الغريبة قد تشعر أنك شخص مختلف. 

ال تتدخل يف مجادالت أو مناظرات ال جدوى منها.

هـل تفكر خالل هـذه الفرتة يف القيـام برحلة 
مـع األصدقـاء أو األرسة؟ هـل تخطـط لزيارة 
مـكان كنت تحلم بزيارته منذ وقت طويل؟ إذا كنت 
غـري واثق يف قدرتك عىل القيام بهذه الرحلة، ضع خطة 
اآلن وفقـا مليزانيتـك واسـتعن بأصدقائـك أو بأرستك 

ليساعدوك.

انفصلـت عـن الحبيـب بشـكل مؤقـت خالل 
الفرتة املاضية. هذا االنفصال يؤثر نفسـيا عليك 
اليوم. تسـرتجع اليوم ذكرياتك مع هذا الشـخص، 
وتتخيل لو التقى حبيبك بشـخص آخـر وانجذب له. ال 
تفكر بهذه الطريقة. هذا الشـخص يفتقدك جدا أيضا، 

حاول أن تتصل به لكي يطمنئ أنك بجانبه.
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ال تسـتمع إىل القيـل والقال والشـائعات التي 
يروجها البعض اليوم. أي خرب قد تسمعه اليوم 
قـد يكـون مبنيا عـىل افرتاضات خاطئـة ومزيفة 

وعار تماما من الصحة.
 شـخص ما يحب أن يتحدث معك يحـاول االتصال بك 

اليوم فاهتم بكالمه وحديثه.

1269 - ملـك فرنسـا لويس التاسـع يصدر 
قانوًنـا بتغريـم كل يهودي ال يضع الشـعار 
األصفر عىل ثيابة بدفع غرامة قدرها عرشة 

فرنكات فضية أو السجن.
1885 - وصـول تمثـال الحريـة الـذي جاء 
كهديـة مـن الشـعب الفرنـيس إىل الشـعب 

األمريكي إىل ميناء مدينة نيويورك.
1940 - القوات الفرنسـية تستسلم لجيش 

إرفني رومل خالل «معركة دنكرك».
1944 - القـوات البحريـة األمريكية تهاجم 
األسـطول اليابانـي يف معركة بحـر الفلبني 
أو فيما ُسـّمي باسـم عمليـة «رضبة الديك 
الرومي»، وحققوا فيها نًرصا حاسـًما وذلك 

ضمن الحرب العاملية الثانية.
1961 - الشيخ عبد الله السالم الصباح يوقع 
اتفاقيـة تلغي معاهـدة الحماية الربيطانية 

عىل الكويت ويعلن استقاللها.
1965 - انقـالب عسـكري يف الجزائـر ضـد 

الرئيـس أحمـد بـن بلـة قـام بـه هـواري 
بومدين.

1970 - اإلعـالن عن مرشوع روجرز الداعي 
لوقف إطالق النار بني العرب وإرسائيل.

1976 - ملك السـويد كارل السـادس عرش 
سـيلفيا  األملانيـة  مـن  يتـزوج  غوسـتاف 

سومرالث.
1987 - منظمـة إيتـا االنفصاليـة الداعيـة 
النفصـال إقليم الباسـك عن إسـبانيا تعلن 
مسـئوليتها عن تفجري أكرب سـوبر ماركت 
يف مدريد والـذي خلف 25 قتيـًال وحوايل 80 

جريًحا.
1999 - األمـري إدوارد أصغـر أبنـاء امللكـة 
إليزابيـث الثانيـة يتـزوج من «صـويف رايز 

جونز» يف قلعة وندسور.
السـكرتري  عـىل  القبـض  إلقـاء   -  2003
الشـخيص للرئيـس العراقـي األسـبق عبـد 

حمود.

2004 - السـعودية تعلـن عـن مقتـل عبـد 
العزيز املقـرن زعيم تنظم القاعدة يف شـبه 

الجزيرة العربية.
2007 - تفجري سـيارة مفخخة يدمر جدار 
جامـع الخالني األثـري يف بغـداد ويؤدي إىل 
مقتل حوايل 60 شخص وجرح 214 اخرىن.

2014 - فيليب أمري أسـتورياس يصبح ملك 
إسبانيا تحت اسم فيليب السادس بعد تخيل 

أبيه خوان كارلوس األول عن العرش.
2015 - كتائب القسـام الجناح العسـكري 
عـىل  هجوميـة  بعمليـة  تقـوم  لحمـاس 
مسـتوطنة دولف قرب رام الله وتتمكن من 

قتل مستوطن وإصابة آخر.
2021 - انتخـاب إبراهيـم رئيـيس ليصبـح 
ثامـن رئيـس جمهوريـة منتخـب يف إيران، 
بنسـبة %61.95 مـن أصـوات املشـاركني، 
بمشاركة شـعبية بلغت %48.8 من إجمايل 

الناخبني.

اختبار يوضح هل ذاكرتك قوية أم ضعيفة؟
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نصف متر فقط من الثروة 

أوائل القرن املاضي اشترى رجل  في الغرب األميركي وفي 
أرض في منطقة يقال أنها مليئة بالذهب .

عن  بحثاً  احلفر  وبدأ  بسيطة  آليات  الرجل  هذا  اشترى 
الذهب، بعد عدة أيام عثر على عرق ذهبي في األرض .. 

فرح الرجل وقال هذه هي البداية .. 
وفعالً استمر باحلفر وهو يلحق العرق الذهبي ووجد العرق 
يزداد ثخانة وتشعباً .. أدرك الرجل أن أرضه مليئة بالذهب 
لذا قال لنفسه ال بد من أن أستثمر في أدوات أفضل وأطلب 

املساعدة .. وهكذا طمر مكان احلفر وعاد إلى بلدته .
أخبر عائلته وباع كل ما لدى العائلة ثم انطلق .. وفي طريق 
العودة اشترى الرجل كل ما يلزم من آليات وبدأ العمل مع 

أفراد عائلته .. 
،حتى  أكثر  يوم  كل  عليهم  يخرج  الذهب  بدأ  وهكذا 
العروق  وبدأت   .. بالنقصان  الذهب  كمية  وبدأت  يوم  جاء 

باالختفاء .. 
أدرك الرجل أن احلفريات سوف تنتهي ألن الذهب قد نفذ 
لشخص  املنجم  مع  شيء  كل  باع  أن  إال  منه  كان  ..فما 
بسيط ومببلغ زهيد .. وعاد مبا جمعه من ذهب مع عائلته .

الشخص الذي اشترى املنجم لم يقتنع أن املنجم قد نفذ 
لذا استدعى خبير   .. متأكداً  يكن  لم  ولكنه  الذهب  فيه 
وجود  أماكن  عن  خبرة  تقرير  مقابل  له  ودفع  جيولوجي 

الذهب في أرضه .
قال  ثم  التربة،  ونوعية  السابقة  احلفريات  درس  اخلبير 

للرجل .. 
*نصف  بعد  على  وإمنا هي  تنفذ  لم  القدمية  الذهب  عروق 
العروق  انهدام وهو ما جعل كل  متر*، في احلقيقة هناك 

تختفي .
حفر الشخص على بعد نصف متر من املكان الذي حدده 
األول  املنجم  وجده صاحب  مما  أكثر  ذهب  ووجد  اخلبير  له 

بعشرات األضعاف .
سمع صاحب املنجم األول بالقصة،وعاد إلى املكان ليرى 

نتيجة خيبته .. 
عندما رآه صاحب املنجم اجلديد توجه إليه وقال له:

- أنت نادم؟
- كال

- وملاذا أنت هنا؟
- جئت لكي أتذكر دوماً أنني وقفت على بعد نصف متر من 
ثروة عظيمة .. وتركت هذه الثروة ألني استسلمت عند أول 

عقبة في طريقي .. 
برأي  لو استعنت  أن أجتاوزها  التي كان ميكن  العقبة  هذه 

من هو أعلم مني .

ــذاب جــــــــــــ ــع  طل ــك  بعد...حب ــدك  ماري
ــره بــــــــــأم ــي  بدربه...ويلته ــد  واح كل 
ــان تعـــبــ ــي...وماكلت  أمش ــاك  وي ــي  حاف
ــره اجلمـ ــي  اللهيب...وتنطف ــه  أعل أدوس 
ــار وتخــــــــــــــت ــر  تتأم ــل.....  طف ــك  دللت
ــره جـ ــك  أل ــر  تصي ــي  تعطش...عيون ــن  وم
ــفتني!! عالش ــه  الضحك ــمت  رس ــن  م ــر  تذك
ــره؟؟ حس ــس  ب ــي  فرح..!!.تنطين ــك  أنطيت
ــواي هــــــــــــ ــت  أن ــل  تتنق ــت  تبين ــراب  ت
ــره غبـــــــ ــب  ليمرك...تنكل ــح  ري ــس  وب
ــاك! أنس ــد  أري ــي  آن ــش  لي ــت  عرف ــه  هاهس
ــره بحفــــــــــ ــع  الأردلك...وأوك ــف  خاي
ــاك ويـــــــــ ــي...اهللا  أعذرن ــد  بع ــع  ماأرج
� ـــفره!!  الس ــت  غراضك....خلص كل  ــم  ملل
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رأيس
نبـات   - الكمبيوتـر  يف  معلومـات  1.وحـدة 

صحراوي.
2.يؤوي ويعطي األمان - مسؤول - متشابهان.

3.عملة عربية (جمع ومعكوسـة) - دمر وقلب 
رأسا عىل عقب.

4.مؤنس - فول سوداني.
5.من اوالد آدم - ندرة (معكوسة).

6.من االطراف - استحسنه.
7.تدعو للخجل - وزراء امللك وحاشيته.

8.جهنم (معكوسة) - وبخ.
9.توقف - من يعطي الناس دينا مقابل فائدة.

10.مجموعة (كلمتان).
أفقي

1.نبتة عشـبية جبلية توضع لتزكية الشـاي أو 
للعالج - قوام.

2.فضة سائلة - أرشد - نصف فارغ.
3.طائر اسـطوري يحيا بعد احرتاق - كثري جدا.

4.إمارة عربية.
5.ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا.

6.انخفاض درجة الحرارة - نصف راية - العزوة 
واملكانة العائلية.

7.احد الوالدين - صباحك مثله - يابسة.
8.نبات طيب يف السلطة - منطقة متنازع عليها 

يف جنوب مرص.
9.قبول حسن.

10.مثـل عربـي قديـم يقـال يف توافـق اثنني يف 
الشكل أو الشخصية.
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يا ما كان»،  لبنان يف روعتها  «كان  الفنية من  أن كانت انطالقتها  بعد 
الذي يالمس  الدافئ  العربي بصوتها  الجمهور  بها  التي فاجأت  األغنية 
حيث  لبنانيني،  مبدعني  مع  لبنان  يف  صّورته  الذي  والكليب  املشاعر، 
تخّطى الفيديو الـ٦٤ مليون مشاهدة حتى اآلن عىل يوتيوب، وبعد أن 
املبارك،  رمضان  شهر  يف  اللبنانية  باللهجة  «مشتاق»  أغنيتها  أطلقت 
تعيد روان التجربة الناجحة هذه املرّة أيضاً من لبنان، وتطلق «وحدة 
يف  مشاهده  صّورت  حيث  كليب،  الفيديو  طريقة  عىل  استثنائية» 
املخرج  الثانية مع  للمرّة  بالتعاون  القديمة  شّكا ويف شوارع طرابلس 
اللبناني ريشا رسكيس خالل يومني مستمّرين من التصوير. وأّرصت 
روان عىل أن يكون الطاقم لبنانياً حّباً بهذا البلد، وإيماناً منها باملواهب 
«وحدة  الفن..  مجاالت  جميع  يف  بصمة  لديها  التي  املتميزة  الللبنانية 
استثنائية» من كلمات فادي أسعد، ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع 
أعمال روان  إدارة  إىل رشكة  لـDJ Peter.إضافة  عمر صباغ، وميكس 
الفنية «Music Is My Life» اللبنانية التي آمنت بمواهب روان املتعددة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  متمّيزة  عربية  كامرأة  تأثريها  وقّوة 
ويف املجتمع.يذكر أّن روان كانت قد جالت أخرياً بني لبنان ومرص أهم 
املنصات اإلعالمية معلنًة استمرار مسريتها الفنية وعملها االجتماعي 

بكّل تفاؤل واحرتاف.

يكن  لم  التمثيل  أن  يبدو 
فقط  الجديدة  خطوته 
حيث  الفنية،  مسريته  يف 
نبيل  سيف  سيفاجئ 

جمهوره بخطوة خاصة .
التحضريات  نبيل  سيف  وبدأ 
حيث  الجديدة،  لتجربته  األوىل 

قرر أن يخوض مجال اإلخراج 
الغنائي  كليبه  خالل  من 
الجديد الذي قام أيضاً بتلحينه 
املاضية، ليفاجئ  الفرتة  خالل 
جمهوره بمرشوع فني ضخم، 
لبنان  نبيل  سيف  اختار  وقد 
حيث  التصوير  موقع  ليكون 

إنه  موجود حالياً هناك ملعاينة 
الخاصة  التصوير  أماكن 
الجديد..  الغنائي  بمرشوعه 
بلوك  نبيل  سيف  ظهر  وقد 
املاضية  الفرتة  خالل  مختلف 
تمهيداً لبداية تصوير مسلسله 
يدخله  الذي  «كواليس»،  األول 

التلفزيونية  الدراما  عالم 
تحت  الغندور  بنور  ويجمعه 
إرشاف رشكة إيغل فيلمز التي 
رصدت للعمل ميزانية ضخمة 
تناسب  بأفضل صورة  ليخرج 
أول  يف  نبيل  سيف  نجومية 

تجربة تمثيلية له.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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اكتشـف علمـاء الفلـك ثقبـا أسـود 
مرعبـا يجـوب رحـاب مجـرة درب 
التبانـة ويمكن أن يبتلع شمسـنا يف 
يـوم مـن األيام.الكـون املرئـي ميلء 
بالثقوب السـوداء، أي الوحوش التي 
تأكل النجوم القريبة. وحسـب علماء 
إيطاليني من املدرسة الدولية للبحوث 
نتائـج  نـرشوا   ،(SISSA) املتقدمـة 
حساباتهم يف مجلة الفيزياء الفلكية، 
هناك 40 مليـارا، أي 40 كوينتيليون 
مـن الثقوب السـوداء، لذلك ليس من 
املسـتغرب وجـود ثقـوب سـوداء يف 
مجرتنـا درب التبانة، وتم العثور عىل 
اثنتـني منهـا بالفعل.وأحدها هو ما 
يسمى بـ ”A * القوس“ يقع يف وسط 
املجرة، عىل بعد 26 ألف سـنة ضوئية 
منا، وهو ال يشـكل أي تهديد لنا، مثل 
غـريه، لكن الثقـب األسـود، الذي تم 
اكتشـافه بالقرب منه عىل بعد حوايل 
5 آالف سـنة ضوئية، يتحرك، ويطري 
عرب درب التبانة برسعة 45 كيلومرتا 
يف الثانية وتم تأكيد وجود هذا الوحش 
مؤخرا من قبل عاملي الفلك، كييس الم 
وجيسـيكا لو من جامعة كاليفورنيا 

يف بريكيل.

بمراجعـة  لـو،  جيسـيكا  وقامـت، 
البيانـات التي حصـل عليها زمالؤها 
يف معهـد علـوم تلسـكوب الفضـاء.

واتضح أن الثقب األسود يشوه مجال 
جاذبيتـه، مـا يمثـل ظاهـرة الضوء 
املنحرف، وكان هناك تأثري ملا يسـمى 
بعدسـة الجاذبية الدقيقة وبفضلها، 
بـدأت النجوم التي كانـت وراء الجرم 
الفضائـي الضخـم تبدو أكـرب وأكثر 
سـطوعا.مع ذلـك، فـإن، كيـيس الم 
يعتقد أن زمالءه كانوا مخطئني بعض 
اليشء، والثقب األسـود الجوال أصغر 
مما يبدو  وليـس أثقل بـ7 مرات من 
الشـمس، لكـن ليس أكـرب منها بـ4 
مـرات، وهو يطري بشـكل أبطـأ، أي 
برسعـة 30 كيلومـرتا يف الثانية. ولم 
يحـدد علمـاء الفلـك بعد مـا إذا كان 
الوحـش يتجه نحونـا بالفعل، ولكن 
لـو دخـل الوحـش الطائـر املنظومة 
الشمسـية لدمـر الشـمس وامتصها 
تدريجيا بكل محتوياتها، ولن يحدث 
ذلك قريبا، لكن بعد بضعة ماليني من 
األعـوام. وحتـى اآلن  ال يزال الوحش 

الجوال بعيدا جدا عنا.

أصبحـت منصة مؤتمـرات الفيديو Zoom واحـدة من أكثر التطبيقات اسـتخداًما 
وتحدًثـا عنهـا يف العامني املاضيني، فمع انتشـار جائحة فريوس كورونا بشـدة يف 
جميـع أنحـاء العالم، ارتفعـت الحاجة إىل مكاملات الفيديو بشـكل هائل وشـعبية 
Zoom. وقـد شـهد الوباء أيًضا ظهـور أجهـزة Chromebook وكان الناس بحاجة 
إىل أجهزة كمبيوتر محمولة بأسـعار معقولة للفصـول واالجتماعات عرب اإلنرتنت 
ومـا إىل ذلـك، إال أن تقرير صادر عن 9to5Google كشـف أن تطبيق Zoom ألجهزة 

Chromebook سيتم إغالقه قريًبا.
أولئـك الذين يسـتخدمون تطبيـق Zoom عىل Chrome سـريون رسـالة ، ”لن يتم 
دعم هذا التطبيق رسـمًيا بعد أغسطس 2022، الرجاء اسـتخدام Zoom الجديد لـ 
Chrome PWA لالنضمـام إىل االجتماعات عىل ChromeOS“ لذلك بعد أغسـطس ، 

.ChromeOS عن العمل عىل Zoom سيتوقف تطبيق
ويقول التقرير أنه عىل الرغم من أن التطبيق كان موجوًدا منذ بضع سنوات ، إال أن 
الوظائـف كانت محدودة للغاية، أيًضا ، لم يتلـق التطبيق تحديثات مهمة منذ فرتة 
 Chromebook حتى اآلن، أحد األسـباب الرئيسـية لعدم عمل التطبيق عىل أجهـزة
هـو أنه تطبيق قديـم، وقالت جوجل يف أغسـطس 2020 إنها سـتتخلص تدريجياً 
مـن تطبيقات Chrome وتريد من املطورين أن يكون لديهم تطبيقات ويب تقدمية 

.Chromebook ألجهزة

كشـفت رشكـة أبـل األسـبوع املايض 
عـىل  سـتضيفه  جديـد  تحديـث  عـن 
تطبيـق الرسـائل املعروف باسـم ”آي 
مـن  املسـتخدمني  سـيمكن  مسـج“، 
تحريـر النصوص بعد إرسـالها.ويتيح 
هـذا التحديـث للمسـتخدمني إمكانية 
النقر مع االسـتمرار عىل رسالة نصية 
أرسـلوها لتغيـري محتواهـا حتـى بعد 
إرسالها وتقول الرشكة إن امليزة ستثبت 
أنهـا مفيدة ألي شـخص يريد تصحيح 
خطأ يف أحد نصوصه املرسـلة.وتحدث 
رواد مواقـع التواصـل االجتماعـي عن 
مخاطر هـذا التحديث، و مـا يمكن أن 
تسـببه التكنولوجيـا مـن إسـاءة، عن 
طريـق طرح مثال حول إقدام شـخص 
مـا عىل إرسـال رسـالة لشـخص آخر 
بغـرض الحصول عـىل إجابـة معينة، 
ليقـوم بعدهـا بتغيـري نـص الرسـالة 
بحيث تحقق اإلجابة أهداف شـخصية.

ولكـن التحديـث الجديد سـيرتافق مع 
تنبيه مستلم الرسالة بأنه تم تحريرها، 
مما يرتك مجاالً صغرياً لتدارك أي سـوء 
تفسري كما أنه ال يمكن القيام بالتعديل 

أو الحـذف بعـد انقضـاء 15 دقيقة 
من إرسـال النص.ويتيح هذا التحديث 
مـع  النقـر  إمكانيـة  للمسـتخدمني 
االسـتمرار عىل رسـالة نصية أرسلوها 
لتغيـري محتواهـا حتـى بعد إرسـالها 
وتقـول الرشكـة إن امليزة سـتثبت أنها 
مفيدة ألي شـخص يريد تصحيح خطأ 
يف أحـد نصوصه املرسـلة.وتحدث رواد 
مواقع التواصل االجتماعي عن مخاطر 
هـذا التحديـث، ومايمكـن أن تسـببه 

التكنولوجيـا من إسـاءة، عن طريق 
طرح مثـال حول إقدام شـخص ما 
عىل إرسـال رسـالة لشـخص آخر 
بغرض الحصول عىل إجابة معينة، 
ليقوم بعدها بتغيري نص الرسـالة 
أهـداف  اإلجابـة  تحقـق  بحيـث 
الجديد  التحديـث  شـخصية.ولكن 
سيرتافق مع تنبيه مستلم الرسالة 
بأنـه تم تحريرها، مما يرتك مجاالً 
صغرياً لتدارك أي سوء تفسري كما 
أنـه ال يمكن القيـام بالتعديل أو 
الحـذف بعد انقضـاء 15 دقيقة 

من إرسال النص.
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قال  بغداد،  يف  الكرادة  حي  مقاهي  أحد  قارعة  عىل  حصل  حديث  يف 
صديق عزيز ان الصحافة العراقية تعيش اليوم عرسا ما بعده عرس، 
حيث ان الصحفي له حرية الكتابة بعيدا من الخوف الذي كان يالزمه 
اعتقال  تشهد  لم  العراقية  السجون  ان  وأكد  السابقة..  السنيني  يف 
صحفي وفق معطيات الكتابة السلبية عىل السلطة او أي مسؤول يف 
النقد  او  بالقذف  تتعلق  املحاكم ويف حال حدوث شكوى  وان  الدولة، 
الصحفيني  نقابة  يمثل  بعد حضور من  إال  بالقضية  الجارح التحكم 
العراقيني، وهذا مكسب أضافه مجلس القضاء املوقر اىل جملة اعماله 
اضافة اىل عرض القضايا التي تخص النرش عىل خرباء من الصحفيني 
االكفاء لتقدير الحالة التي غالبا ما تكون متوافقة ضمن معايري حرية 
االعالم.. واضاف ان املحاكم العراقية خالل السنوات السابقة شهدت 
الجمهورية  رئيس  انتقدت  عراقية  لصحفية  واإلنصاف  الحق  اعطاء 
يف  نوعها  االوىل من  كانت  الطالباني يف سابقة  املرحوم جالل  االسبق 
احتالل  بعد  السنوات  وخالل  الصحفية  االرسة  حصلت  وقد  العراق.. 
العراق عام ٢٠٠٣ عىل تطورات نوعية وكمية فبعد ان كانت الصحف 
توجهات  وفق  تعمل  اغلبها  رسمية  صحف  خمس  عددها  اليتعدى 
صحيفة  مائة  من  اكثر  اىل  عددها  ارتفع  السيايس  ونظامها  الدولة 
دون  ومن  بحرية  تعمل  التي  واالذاعات  الفضائية  القنوات  وعرشات 
امالءات، وقال احد الحارضين ان بعض املؤسسات االعالمية تعمل وفق 
اجندات خاصة، فيما البعض االخر يسلك سلوك االعالم الجارح وهو 
اسلوب اعتقد أنه يف كل املقاييس املهنية خارج عن السياق املألوف.. 
أجابه املتحدث بأنه قد تحدث هفوات لكنها يف كل االحوال تصب ضمن 

توجهات االعالم الحر الذي لم نتعوده.
وملناسبة االحتفال بعيد الصحافة  دار حديث ممتع عن عيد الصحافة، 
بيوم  باالحتفال  التفكري  تم  كيف  الحضور  بني  من  سائل  وسأل 
الصحافة بداية، فقال له املتحدث يف نيسان عام ١٩٦٨ انعقد املؤتمر 
التاسع لنقابة الصحفيني العراقيني برئاسة النقيب عبد العزيز بركات، 
وامام حضور الصحفيني وكان عددهم ٤١١ صحفيا، وقف الزميل رائد 
الصحافة سجاد الغازي وكان امني رس النقابة لتالوة التقرير االداري 
واعلن مقرتحه لتحديد مثل هذا اليوم عيدا للصحافة العراقية ملناسبة 
مرور مائة عام عىل تأسيس جريدة الزوراء.. وقد حظي هذا املقرتح 
بالرتحيب مع عاصفة من التصفيق، حيث تقرر اعتبار الخامس عرش 
من حزيران عيدا للصحافة يحتفل به كل عام وهو يصادف يوم صدور 
العدد االول من جريدة الزوراء يف عهد الوايل العثماني مدحت باشا سنة 
١٨٦٩ ، هذه قصة عيد الصحافة الذي نحتفل فيه اليوم بزهو وعنفوان 
املحلية  املستويات  كل  عىل  النقابة  حققتها  التي  املكاسب  وسط 

والعربية والدولية، فكانت بحق نقابة تستحق االحرتام والتقدير.
    

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

@áÓ«@Úœbzó€a@áÓ«
µÓ”aã»€a@›◊

اعتذرت النجمة ياسمني صربي 
مسلسل  بطولة  عن 

من  املكون  «الشادر» 
مع  حلقة،   ١٥

املخرج سامح عبد 
تم  والذي  العزيز 
قبل  عنه  اإلعالن 
شهرين وكان من 
تصويره  املقرر 

خالل الفرتة املقبلة، 
يرشح  أن  املقرر  ومن 

مخرج العمل فنانة أخرى 
والتعاقد  املسلسل  لبطولة 

لبدء  تمهيًدا  املقبلة  األيام  خالل  معها 
التصوير.

عبد  سامح  وإخراج  حمدي  مصطفى  تأليف  الشادر»  مسلسل 
عامر،  وفاء  الباقي،  عبد  أرشف  بطولته  يف  ويشارك  العزيز، 
طارق صربي، محمود حافظ، ومقرر عرضه عىل إحدى املنصات 
الرقمية، وتدور أحداثه يف إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، 
حيث حلقات بيع السمك الشهرية واملزادات اليومية بها وحكايات 

الصيادين الذين يتوافدون كل يوم عىل الشادر.
وغابت ياسمني صربي عن الدراما التليفزيونية العامني املاضيني، 
حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل «فرصة تانية» يف شهر رمضان 
٢٠٢١، معالجة دراما محمد سيد بشري وتأليف مصطفى جمال 
مجدي،  أحمد  بطولته  يف  وشارك  عادل  مرقس  وإخراج  هاشم 
أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد 
الغنى، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنرب، 

عمر الشناوي، محمد جمعة.
الساحة  نجوم  احتفل  أيام،  قبل 
ديزني  منصة  افتتاح  بحفل  الرتكية 

يف  ، بلس  كيا تر
هو  و

ديميت  من  كالً  جمع  الذي  الحفل 
«الطائر  بطيل  يامان  وجان  أوزدمري 
املبكر» وهاندا آرتشيل وبوراك دينيز 
وآصيل إينفر وكثري من نجوم تركيا. 
ولكن ملاذا غضب بطل «الطائر املبكر» 

جان يامان قبل بداية الحفل؟
انترش عرب املواقع اإللكرتونية الرتكية 
وسائل  تجاُهل  ُيظهر  قصري  فيديو 
الصحافة واإلعالم جان يامان خالل 
بلس  ديزني  منصة  افتتاح  حفل 
كثرياً  أزعجه  الذي  األمر  تركيا،  يف 
وبدت عليه عالمات الغضب، حتى إن 
الحفل  ترك  أنه  أفادت  املواقع  بعض 
الرتكية  الصحافة  أن  غاضباً.ويبدو 
بسبب  جان  تجاهلت  قد 
تجاه  األخرية  ترصيحاته 
ووجوده  الفني  الوسط 
ملواصلة  إيطاليا  يف 
الفنية  مسريته 
منافسة  هناك.أما 
تركيا  نجمات 
«أفضل  لقب  عىل 
وسط  إطاللة» 
فازت  فقد  الحفل، 
بها ديميت أوزدمري 
إعجاباً  القت  التي 
واسعاً بإطاللتها 
سيطرت  التي 
األلوان  عليها 

الصيفية.

بعد االزمات األرسية التي مرّت 
شريين  املرصية  الفنانة  بها 
طالقها  بسبب  الوهاب  عبد 
للفنان  ذكر  كما  وعودتها 
أول  أن  يبدو  حبيب،  حسام 
يف  للغناء  شريين  عودة  بوادر 
سيكون  واملناسبات  الحفالت 
الدويل  قرطاج  مهرجان  من 
نهاية  سيقام  الذي  تونس  يف 
حتى  ويستمر  املقبل  الشهر 
جرت  كما  أغسطس/آب  شهر 

العادة كل عام.
طوال  أبوابه  أغلق  الذي  املهرجان 

الصحي بفعل جائحة كورونا سيعلن قريباً  الحذر  فرتة 
الفنانني  من  أن  وذكر   ،٢٠٢٢ لعام  الفني  برنامجه  عن 
ناصيف  الفنان  التاريخي  الرصح  عىل  سيقفون  الذين 

زيتون والتونيس صابر الرباعي.
بعد سنوات  تعاونها  ذكرت  قد  كانت  أخبار شريين  آخر 
قمر  بهجت  أيمن  املرصي  الغنائي  الشاعر  مع  طويلة 
لها، ودخلت شريين فعالً  اإلعداد  أغنية جديدة يجري  يف 
استديو التسجيل للتدريب وتسجيلها وكان الشاعر أيمن 

بهجت قمر موجوداً يف االستديو.
إىل ذلك، علم أن شريين ستسافر قريباً إىل بريوت إلتمام 
يسجل  لم  الذي  الوقت  يف  بها،  الخاصة  األعمال  بعض 
هذا  بريوت  أو  القاهرة  يف  حفالت  إقامتها  عن  خرب  أي 

الصيف.

أسابيع قليلة تفصلنا عن منافسة املوسم السينمائي 
الجديد بعيد األضحى، تحمل طابعاً خاصاً هذه املرة..

نجومه  يجمع  جديد  فني  دويتو  من  أكثر  خالل  من 
حيث  املوسم  لهذا  خاصة  منافسة  تبدأ  مرة،  ألول 
حسني  تامر  دويتو  السينمائي  العرض  دور  تشهد 
فيلم  خالل  من  مرة  ألول  السينمائي  الزاهد  وهنا 
توقيت»  «فرق  مسلسل  يف  معه  بدايتها  بعد  «بحبك» 
قبل سنوات.وكان فريق عمل الفيلم قد نفى أن يكون 

هو  ميديا  السوشيال  صفحات  عرب  املتدوال  البوسرت 
البوسرت الرسمي للعمل؛ والحال نفسها لكل من دنيا 
دويتو  بدنيا  يجمعه  الذي  ماجد  وهشام  غانم  سمري 
مسلسل  يف  معاً  نجاحهما  بعد  األوىل  للمرة  سينمائي 
يمثل  العمل  وهذا  سنوات،  قبل  تالتة»  الحدوتة  «بدل 
عودة دنيا للمنافسة السينمائية بعد غياب ما يقرب 
مسلسل  يف  معاً  نجاحهما  أعوام.وبعد   ٦ من 
العزيز  «االختيار ٣»، يشارك كل من كريم عبد 

األضحى  عيد  موسم  منافسة  يف  عز  وأحمد 
القادم بفيلم «كرية والجن» بعد تأجيله أكثر من 
مرة الرتباط صّناعه بأعمال فنية أخرى.والفيلم 
بطولته  يف  وتشارك  التاريخية  لألعمال  ينتمي 
حامد.أما  مروان  إخراج  من  وهو  صربي  هند 
محمد إمام فيشارك يف فيلم «عمهم» الذي يراه 
الفني،  مشواره  يف  الفنية  محطاته  أهم  من 

ويشارك يف بطولة الفيلم آيتن عامر.
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شن عالء مبارك، نجل الرئيس املرصي الراحل حسني، هجوما كبريا عىل فيلم 
واملرصي.وغرّد  العربي  املجتمع  قيم  مع  يتناىف  أنه  معترباً  أعز»  وال  «أصحاب 
الهدف من  ما  الفيلم؛  «بعد مشاهدة  (تويرت):  تطبيق  يف  الرسمي  عرب حسابه 
موجودة  لنماذج  يتعرض  كان  وإن  الفيلم  محتوى  أن  خاصًة  االقتباس  هذا 
العادات  تحكمها  التى  ومبادئنا  قيمنا  مع  تتناسب  ال  انها  إال  مجتماعتنا  يف 
مرهونة  تكون  أن  يجب  واإلبداع  التعبري  فحرية  األديان،  وتحرمها  والتقاليد 
بضوابط أخالقية واجتماعية وإال اصبحت فوىض».وتدور أحداث الفيلم حول ٧ 
أصدقاء يجتمعون عىل العشاء، ليقرروا خوض لعبة تقوم عىل وضع هواتفهم 
عىل  الجديدة  املكاملات  أو  الرسائل  كل  تكون  أن  برشط  الطاولة،  عىل  املحمولة 
مرأى ومسمع من الجميع ورسعان ما تتحول اللعبة التي كانت يف البداية ممتعة 
وشيقة إىل وابل من الفضائح واألرسار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم 
الفنانني: منى زكي وإياد  أن «أصحاب وال أعز» بطولة  ُيذكر  أقرب األصدقاء.. 
نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودياموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام 

سمرية، يف أول تجاربه اإلخراجية.


