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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود 
بارزاني، امس السـبت، أن حل املشـاكل 
بالدسـتور والرشاكـة  االلتـزام  يتمثـل 
والتوافق والتوازن، فيما اشـار اىل انه ال 
تراجع عن مرشـح الحزب الديمقراطي 
للرئاسـة.وذكر بيان ملكتبـه االعالمي يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن“ رئيس الحزب 
الديمقراطـي مسـعود بارزانـي التقـى 
بكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني يف 
مجلس النواب العراقي، ملناقشة الوضع 
السـيايس وآخر الخطـوات والتغريات يف 

العملية السياسية يف العراق“.
الحـزب وجهـوده يف  إىل إرصار  مشـريا 
عملية ما بعـد االنتخابـات كان لخدمة 
استقرار املواطنني وحل مشاكلهم وسبل 

معيشتهم“.  
وجدد بارزاني تأكيـده عىل اننا أصحاب 
قضيـة عادلـة مهمـا كانـت املتغـريات 
واملعادالت السياسـية، وإن حل املشاكل 
االلتـزام  خـالل  مـن  يكـون  أن  يجـب 
بالدسـتور وباملبادئ الثالثـة املتمثلة يف 
الرشاكة والتوافق والتوازن، وأن تنعكس 
تلك املبـادئ عىل عمل الحكومـة املقبلة 

وعلی جميع الكتل السياسية.
الديمقراطـي  الحـزب  أن  مؤكـدا: 
الكردسـتاني لیـس مع النـزاع وتعمیق 
األزمـة املتفاقمة، بل املهم بالنسـبة له 
هو حماية الحقوق الدسـتورية وكرامة 

املواطنني“. 
وقـدم بارزانـي يف االجتمـاع التصورات 
والرؤيـا الالزمـة لتحسـني عمـل وأداء 
ممثيل الحزب الديمقراطي الكوردستاني 
يف مجلس النواب العراقي، مؤكدا ألعضاء 
الكتلـة يف مجلس النواب العراقي وجوب 
أن يعتـربوا أنفسـهم خدمـا للمواطنني 
حقـوق  عـن  ومدافعـني  والناخبـني 

الشعب.

بغداد/ الزوراء:
كشفت مديرية املرور العامة عن خطتها 
الخاصة بأيام عيد األضحى املبارك.وقال 
مديـر إعالم املـرور العميد زيـاد القييس 
يف ترصيـح صحفـي: إنـه ”بتوجيه من 
مديـر املرور العام اللواء الحقوقي طارق 
الربيعي تم وضع خطة خاصة متكاملة 
الجوانـب لتنظيـم حركة السـري واملرور 

خالل أيـام عيد األضحى املبـارك“، الفتاً 
اىل أن ”الخطـة تتضمـن نـرش دوريـات 
إضافية مـن املتواجدة يف املقرات“.وتابع 
القيـيس أنه“سـيكون هنالـك اسـتنفار 
لرجال املرور وسـيتم تكثيـف الدوريات 
يف األماكـن الرتفيهية والعامة“، مبيناً أن 
”الزخم املروري هو من سيحدد الحاجة 

اىل القطوعات اآلنية أم ال“.

بغداد/ الزوراء:
نفت اللجنة األمنية العليا يف محافظة 
ذي قـار، امـس السـبت، صـدور أي 
تقريـر يخص مقتل سـجاد العراقي.
وذكـر رئيس اللجنـة محافظ ذي قار 
محمـد هادي حسـني يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: أنـه ”وبعـد التواصل مع 
الدوائـر األمنيـة املختصـة بموضوع 

قضيـة الناشـط سـجاد العراقـي لم 
يصـدر أي تقرير عن مصـريه من أي 
جهـة كانـت، وننفـي ما ذكـر حول 
مقتلـه أو مصـريه حاليـاً وندعو من 
الله تعاىل عودته ساملاً إىل ذويه“.ودعا 
اىل ”أخـذ املعلومـات مـن مصادرهـا 
الرسـمية واالبتعـاد عـن اإلشـاعات 

واألخبار الكاذبة“ .

لندن/ متابعة الزوراء:
”إندبندنـت“  صحيفـة  ذكـرت 
الـرويس،  الرئيـس  أن  الربيطانيـة 
فالديمري بوتني، قد خرس 57 ضابط 
كبريا خـالل نحو أربعة أشـهر من 
تاريخ غزو قواته ألوكرانيا، مشرية 
إىل أن آخر القتىل من اؤلئك الضباط 

هو عقيد يدعى، بافل كيسلياكوف.
وأشـارت الصحيفة إىل أن الضابط 
القتيـل كان قد قىض يوم الخميس 
املـايض، وأنـه يبلغ مـن العمر 40 
عاما، ولكـن ال يعرف مكان مقتله 
فإن،  الصحيفة  بالتحديد.وبحسب 
كيسـلياكوف كان يشـغل منصـب 

قائـد وحدة مرموقة مـن املظليني، 
وأحد نواب رئيس األركان يف الجيش 
الرويس ورئيس قسـم العمليات يف 
اللواء الحادي عـرش املحمول جواً.

ويف وقـت سـابق من هذا الشـهر، 
تـم تأكيـد مقتـل، امليجـور جنرال 
رومان كوتوزوف، الذي قىض أثناء 

قيـادة هجوم عىل أحيـاء أوكرانية 
يف منطقة إقليـم دونباس، وفقاً ملا 
وسائل إعالم روسـية.ووفًقا لهيئة 
األركان العامـة للقـوات املسـلحة 
األوكرانيـة، فقـد خـرست روسـيا 
حـوايل 35600  عنـرصا منـذ بـدء 

الغزو.

بغداد/ مصطفى العتابي :
اصـدر مجلـس الـوزراء يف جلسـته االعتيادية، امس 
السـبت، عدة قـرارات تخـص املولدات االهليـة، فيما 
وجه باسـتحداث درجات وظيفية لذوي املهن الطبية 
والصحية.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس الـوزراء 
يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان رئيس مجلـس الوزراء 

االعتياديـة  الجلسـة  تـرأس  الكاظمـي،  مصطفـى 
الخامسـة والعرشين ملجلـس الوزراء، جـرى خاللها 
بحث مجمل االوضاع العامة يف البالد، ومناقشـة ابرز 
القضايا االقتصادية والخدمية، واستعرض الكاظمي 
االوضـاع األمنيـة يف البـالد، وجهود القوات املسـلحة 
بمختلـف صنوفها يف مالحقة فلـول عصابات داعش 

اإلرهابيـة، وتنفيذ عـدة عمليات أدت اىل قتـل والقاء 
القبض عىل عدد من قيـادات داعش االرهابي.وإّطلع 
رئيـس مجلس الـوزراء عىل اإلجراءات التـي اتخذتها 
الحكومة يف وقت سـابق، ملواجهـة االزمة االقتصادية 
العامليـة، والتخفيـف مـن انعكاسـاتها عـىل الوضع 
املعيـيش للمواطنـني، ومواصلة الحكومـة يف الوقوف 

عىل تطورات األزمة واتخاذ القرارات متى ما اسـتلزم 
األمر.وناقش مجلس الوزراء الوضع الحايل للكهرباء، 
والتحديـات التـي تواجههـا املنظومـة الكهربائية يف 
عموم العراق بسبب االرتفاع الكبري بدرجات الحرارة، 

وجهود وزارة الكهرباء يف مواجهة ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الفـرع  رئيـس  كلـوغ،  هانـز  حـذر 
األوروبي ملنظمة الصحة العاملية، من 
أن اإلصابات بجدري القردة تضاعفت 
ثالث مرات خالل األسبوعني املاضيني، 
وحث الـدول عىل فعـل املزيد لضمان 
أن املـرض النـادر سـابقا لـن يصبح 

مسـتوطنا يف القارة.وقـال كلـوغ يف 
بيـان إن هنـاك حاجـة للمزيـد مـن 
الجهـود عىل الرغم من قـرار املنظمة 
التابعة لألمم املتحدة األسبوع املايض 
التفـيش املتصاعـد للمـرض ال  بـأن 
يسـتدعي أن يعلـن كحالـة طـوارئ 
صحية عاملية.وأضـاف كلوغ “العمل 

العاجل واملنسـق أمر حتمـي إذا أردنا 
االنعطـاف إىل زاوية يف السـباق لوقف 
االنتشار املستمر للمرض“.حتى اآلن، 
تم اإلبالغ عن أكثر مـن ٥٠٠٠ إصابة 
بجدري القردة يف أكثر من ٥١ دولة يف 
أنحاء العالم، وفقا للمراكز األمريكية 
للسـيطرة عـىل األمـراض والوقايـة 

منها. وأوضح كلوغ أن عدد اإلصابات 
يف أوروبـا يمثـل نحـو ٩٠ يف املئة من 
إجمـايل اإلصابـات العامليـة، مشـريا 
إىل أن ٣١ دولـة يف املنطقـة األوروبية 
التابعة للمنظمة سجلت إصابات.كما 
ذكر كلوغ أن البيانات الواردة ملنظمة 
الصحـة العاملية تظهـر أن ٩٩ يف املئة 

من اإلصابات بني الرجال، وأن غالبية 
هـذه اإلصابات بني رجال يمارسـون 
الجنس مـع رجال.لكنه قال إن هناك 
حاليا «أعدادا محدودة» من اإلصابات 
بـني املخالطـني لـألرس، بمـا يف ذلـك 

األطفال.
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الزوراء/مصطفى فليح:
حـدَد االطـار التنسـيقي مواصفـات رئيـس 
الـوزراء املقبل، ويف حني اكد انه سـيكون من 
الكتلة االكرب توقع ان ال يطول موضوع تشكيل 
الحكومـة باعتبـار ان هناك قـرارا من الكتل 
بالسـري بالعمليـة السياسـية اىل االمام.وقال 
القيادي يف اإلطار التنسيقي، عارف الحمامي، 
يف حديث لـ“الزوراء“: ان ”االطار التنسـيقي 
يأمـل من االخـوة الكرد االتفاق عىل مرشـح 
واحد مـن اجل تسـهيل تشـكيل الحكومة“، 
مؤكـدا ان ”موقف االطار تجاه الكرد ال يقوي 

جهـة عـىل اخـرى الن الوضـع اختلـف بعـد 
االنسحاب (انسـحاب الكتلة الصدرية) الذي 
حدث ونحن ال نميل لتقوية كفة عىل اخرى“.

واشـار اىل ان ”االطار التنسـيقي منفتح عىل 
جميـع القـوى السياسـية لتشـكيل حكومة 
تخـدم جميـع ابنـاء الشـعب العراقي“.وعن 
تقديم اإلطار تنازالت لصالح القوى الكردية، 
اجـاب الحمامـي بالقول: ”نحـن ال نقدم أي 
تنازالت ألي جهة او اي كتلة معينة بل نسعى 

لحل االمور املتعلقة تحت سقف الدستور“. 

ليبيا/ متابعة الزوراء:
دانـت املستشـارة الخاصـة لألمـم املتحـدة بشـأن ليبيا، 
ستيفاني ويليامز، اقتحام متظاهرين مقر الربملان الليبي 
يف إطـار احتجاجات بمدن عديدة ضد الطبقة السياسـية 
وتدهـور أوضاع البـالد االقتصادية.وكتبـت ويليامز، عرب 
”تويرت“ اليوم السبت: ”يجب احرتام وحماية حق الشعب 
يف االحتجاج السـلمي، لكن أعمال الشـغب والتخريب مثل 
اقتحـام مقر مجلس النـواب يف وقت متأخـر من أمس يف 
طربق، غـري مقبولـة تماما“.وخـرج مئـات املحتجني يف 
شـوارع العاصمـة طرابلس ومـدن ليبية أخـرى وهاجم 
كثـريون مبانـي حكومية وأرضمـوا النريان فيهـا، بما يف 
ذلـك مجلس النـواب يف مدينة طربق بـرشق البالد.جاءت 
االحتجاجـات بعـد يوم من فشـل قادة الربملـان واملجلس 

الترشيعـي اآلخر يف طرابلـس يف التوصل إىل اتفاق بشـأن 
االنتخابـات خـالل محادثـات بوسـاطة األمـم املتحدة يف 
جنيف، ويرتكز النزاع اآلن عىل أهلية املرشحني لالنتخابات، 
وفقـا لقـرار األمـم املتحدة.وطالب املحتجـون املحبطون 
جـراء سـنوات من الفوىض واالنقسـام، بإخـراج الطبقة 
السياسـية الحاليـة وإجـراء انتخابات. واحتشـدوا أيضا 
ضد الظروف االقتصادية السـيئة يف الدولة الغنية بالنفط، 
حيث ارتفعت أسعار الوقود والخبز، وأصبح انقطاع التيار 
الكهربائي أمرا متكررا.من جانبه، دعا سـاباديل جوزيه، 
مبعوث االتحاد األوروبـي إىل ليبيا، املتظاهرين إىل ”تجنب 
أي نوع من العنـف“، وقال إن مظاهرات أمس أظهرت أن 
النـاس يريـدون ”التغيري من خالل االنتخابـات ويجب أن 

تسمع أصواتهم“.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـد االتحـاد الوطني الكردسـتاني 
صالـح  برهـم  بمرشـحه  تمسـكه 
لرئاسـة الجمهورية عـىل الرغم من 
تغريدة السيد مقتدى الصدر االخرية، 
وفيما اشـار اىل عدم التوصل التفاق 
بني الحزبني الكرديني ملرشـح واحد، 
ان  القانـون  ائتـالف دولـة  اوضـح 
االطار التنسـيقي سـيضطر لحسم 

منصب الرئيس داخل الربملان.
وقالت مستشـارة املكتب السـيايس 
لحزب االتحاد الوطني الكردستاني، 
حديـث  يف  دلـري،  شـيخ  ريـزان 
الوطنـي  االتحـاد  ان  لـ“الـزوراء“: 
ومتمسـك  مـرص  الكردسـتاني 
صالـح  برهـم  الدكتـور  بمرشـحه 
ملنصـب رئيـس الجمهوريـة، ولديه 
ثقـة عالية بـه. الفتـة اىل: ان حزب 
االتحاد الوطني الكردستاني ال يفرق 
بني أي حزب او شـخصية سياسـية 
سـواء كان السـيد الصدر او املالكي 
الجميـع  اىل  وينظـر  الحلبـويس  او 
ان تغريدة  بنظرة واحدة.واضافـت: 
السـيد مقتدى الصدر االخرية كانت 
تعرب عـن رأيه ووجهـة نظره ونحن 
السياسـية  اآلراء  نحـرتم  كحـزب 
االخرى ومثلما لديهم اراء نحن ايضا 
لدينـا رأينا وثقتنا. مبينة: ان االتحاد 

الوطنـي لديـه تاريخ كبـري وقاعدة 
جماهرييـة كبـرية ربمـا اكـرب مـن 
تاريخ والقواعـد الجماهريية للقوى 
السياسية االخرى وال يخىش أي كتلة 
او حزب او شـخص سيايس.وبشأن 
الوطنـي  االتحـاد  بـني  املباحثـات 
والديمقراطي، قالت شـيخ دلري: ان 

املباحثـات والتقـارب مسـتمرة بني 
الحزبني إال انهما لم يصال اىل التوافق 
حول مرشـح واحـد ملنصـب رئيس 
الجمهوريـة. مجددة تأكيـد االتحاد 
رئيـس  ملنصـب  ملرشـحه  الوطنـي 
الجمهورية.من جهته، اكد النائب عن 
ائتالف دولة القانون، محمد الزيادي، 

ان االطار التنسيقي سيضطر للتدخل 
لحسـم منصـب رئيـس الجمهورية 
داخـل مجلس النـواب يف حـال عدم 
توصل الكرد لحسـمه.وقال الزيادي 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: انـه يف حال 
لم يدخـل االتحـاد والديمقراطي إىل 
الربملـان بمرشـح واحـد، سـنتدخل 

كإطـار تنسـيقي يف هـذه العمليـة. 
مشـدداً عـىل أن اإلطـار ال يريد هذا 
املنصب، لكنه سـيضطر إىل حسـمه 
يف الربملان.وأوضـح: ان ذلـك ال يعني 
الجمهوريـة  رئيـس  مرشـح  أن 
التنسـيقي.وكان  االطار  سـيطرحه 
زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصدر، قد هاجم رئيس الجمهورية 
برهم صالح، بسـبب رفضه التوقيع 
عـىل قانـون ”تجريـم التطبيـع مع 
الكيـان الصهيونـي“، واصفـاً إيـاه 
بأنـه ”تطبيعـي، وغري وطنـي“، يف 
هجوم غري مسـبوق للسـيد الصدر، 
الـذي قـرر االنسـحاب مـن العملية 
السياسـية قبل أكثر من أسـبوعني، 
وعـىل أثرها اسـتقال أعضـاء كتلته 
النيابية مـن الربملان.وصوّت الربملان 
العراقي، يف السـادس والعرشين من 
الشـهر املـايض، عىل قانـون ”حظر 
التطبيع وإقامة العالقات مع الكيان 
الصهيوني“، باإلجماع، يف أول قانون 
مـن نوعه يجـري ترشيعـه يف البالد 
التي اعتمـدت، يف العقود السـابقة، 
عـىل فقـرات دسـتورية تنـص عىل 
أن العـراق بحالـة حـرب مفتوحـة 
مـع االحتـالل اإلرسائيـيل، وتفرض 
عقوبات إعدام والسـجن املؤبد بحق 

املتعاونني أو املتعاملني معه.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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 بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف الرشيد غلق ابوابه، اليوم األحد، 

السنوي. نصف  التطبيق  ألغراض  وذلك 

بيان  يف  للمرصف  االعالمي  املكتب  واوضح 

«سيتم  انه  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 

التوقف عن اجراء املعامالت املرصفية للزبائن 

مع استمرار الدوام االعتيادي لجميع موظفي 

اليوم  يف  العمل  استئناف  وسيتم  الفروع، 

الثاني».

@÷˝Àg@Â‹»Ì@áÓíã€a
áy˛a@‚ÏÓ€a@ÈiaÏic

@›r‡nÌ@›◊bìæa@›y@ZÔ„aåäbi@ÜÏ»èfl
äÏnéá€a@¿@Úq˝r€a@˘Übjæa@∂g@ıÏv‹€bi

@áÓ«@fi˝Ç@bËn�Ç@Â«@—ìÿm@äÎãæa
⁄äbjæa@Ûzö˛a

@ãÌã‘m@c@äÎáñ@Ô–‰m@äb”@à@ÚÓ‰flc
Ô”aã»€a@Übvé@›n‘fl@ò≤

@\ıaäÎç€a^@5«@Üá±@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
@›j‘æa@ıaäåÏ€a@êÓˆä@pb–ñaÏfl

@ê‹™@ã‘æ@ÂÌãÁbƒnfl@‚bzn”a@ÂÌám@Òáznæa@·fl˛a
=Ó‹€a@laÏ‰€a

ÚÓébÓé@Ú‹n◊@ÚÌ˛@p¸åb‰m@c@È∫á‘m@‚á«@á◊c
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@oÃ‹i@ÊaãÌçy@ãËì€@b‰maÜaãÌg@Z¡–‰€a
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@@11.5@Âfl@ãr◊c

‚b©a@pb»Ójfl@Âfl@ãËí@ÜaãÌg@Û‹«c@’‘±@÷aã»€a

@“ãó€a@ã»é@7ÓÃm@Âÿ∫@¸@Zç◊ãæa@Ÿ‰j€a
ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@90@∂g@Ô†bÓny¸a@fiÏñÎ@…”Ïn„Î

بغداد/ الزوراء:
النفـط االحصائيـة االوليـة  أعلنـت وزارة 
الخـام  النفـط  مـن  املصـدرة  للكميـات 
وااليرادات املتحققة لشـهر حزيران املايض، 
فيما اكدت ان االيرادات بلغت أكثر من ١١٫٥  
مليـار دوالر.وذكرت الـوزارة يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: أن « مجموع كميـة الصادرات 
مـن النفط الخام لشـهر حزيـران املايض ، 
بحسـب االحصائيـة االوليـة الصـادرة عن 
رشكة تسـويق النفط العراقية «سـومو» ، 
بلغت (١٠١) مليـون و(١٩١) ألفا و( ٢٣٦ 
) برميالً، بإيرادات بلغـت (١١,٥٠٥) مليار 
دوالر» .واضافـت: ان «مجمـوع الكميـات 

املصـدرة من النفـط الخام لشـهر حزيران 
املايض من الحقول النفطية يف وسط وجنوب 
العـراق بلغت (٩٧) مليونـا و(٩٨٠) الفا و 
(٥٨٩) برميـال، أما من حقـول كركوك عرب 
ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة ( 
٢) مليون و( ٩١٠) آالف و( ٨٨٧ ) برميال»، 
مبينـة ان «معـدل الكميـات اليومية بلغت 
(٣) ماليـني و(٣٧٣) الـف برميل يف اليوم».

وتابعـت: ان «معدل سـعر الربميـل الواحد 
بلـغ اكثر مـن (١١٣,٧٠ ) دوالراً .»يذكر ان 
الوزارة ومن خالل ايمانها باطالع الشـعب 
عىل عمليات التصديـر وااليرادات املتحققة 

منه اتخذت هذا االجراء الشهري .

بغداد/ الزوراء:
كشـف البنـك املركـزي العراقـي، امـس 
السـبت، عن حجـم احتياطـي الذهب يف 
البـالد، وفيمـا توقـع وصـول احتياطي 
العملة الصعبة اىل ٩٠ مليار دوالر امريكي، 
أكد عـدم امكانيـة تغيري سـعر الرصف. 
بينما كشف عن تسجيل ٧ ماليني حساب 

مـرصيف مفتـوح يف العراق، وأشـار اىل ان 
موجـودات القطاع املرصيف نمت بنسـبة 
٢١٪.وقـال نائب محافـظ البنك املركزي، 
عمار خلف، يف ترصيح صحفي: إنه «من 
املؤمل أن يصل احتياطي البنك من العملة 

الصعبة اىل ٩٠ مليار دوالر أمريكي»، 

bÓ„aã◊Î˛@ÈmaÏ”@ÎçÀ@â‰fl@�a7j◊@�b�ibö@57@ãèÇ@µmÏi@NNbÓéÎä
ÎçÃ€a@ıái@â‰fl@ãó‰«@35600@pãèÇ@ÏÿéÏfl@Z—ÓÓ◊

بغداد/ الزوراء:
اجراءات  من  االنتهاء  السبت،  امس  الغزي،  هادي  محمد  قار،  ذي  محافظ  اعلن 
االرتباط  فك  دوائر  يف  فأكثر  لديهم خدمة سنتني  العقود ممن  تثبيت جميع موظفي 
يف املحافظة.وقال الغزي يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «إجراءات التثبيت شملت ٥٤٨٥ 
موظفا من العقود موزعني بواقع ٢٠٠٥ موظفني يف بلديات ذي قار ، و ١٤١١ موظفا 
يف بلدية النارصية ، و ١٢٠٦ موظفني يف دائرة املاء ، و ٨٥٢ موظفا يف مديرية املجاري 
، وستة موظفني يف هيئة االستثمار ، وخمسة يف مديرية الزراعة».واضاف: ان «جميع 
كتب املصادقة احيلت اىل وزارة املالية لتثبيتهم عىل املالك الدائم بشكل رسمي مع بيان 
ان دوائرنا قادرة عىل تأمني رواتبهم الشهرية وفقا لنسبة الرصف ١٢/١ من موازنة 

العام ٢٠٢١».
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بغداد/ مصطفى العتابي:
جلسته  يف  الوزراء  مجلس  اصدر 
االعتيادية، امس السبت، عدة قرارات 
وجه  فيما  االهلية،  املولدات  تخص 
لذوي  وظيفية  درجات  باستحداث 

املهن الطبية والصحية.
الوزراء  لرئيس  املكتب االعالمي  وذكر 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الخامسة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
جرى  الوزراء،  ملجلس  والعرشين 
العامة  االوضاع  مجمل  بحث  خاللها 
القضايا  ابرز  ومناقشة  البالد،  يف 
واستعرض  والخدمية،  االقتصادية 
البالد،  يف  األمنية  االوضاع  الكاظمي 
بمختلف  املسلحة  القوات  وجهود 
عصابات  فلول  مالحقة  يف  صنوفها 
داعش اإلرهابية، وتنفيذ عدة عمليات 
عدد  عىل  القبض  والقاء  قتل  اىل  أدت 

من قيادات داعش االرهابي.
عىل  الوزراء  مجلس  رئيس  وإّطلع 
الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
االزمة  ملواجهة  سابق،  وقت  يف 
من  والتخفيف  العاملية،  االقتصادية 
املعييش  الوضع  عىل  انعكاساتها 
يف  الحكومة  ومواصلة  للمواطنني، 
واتخاذ  األزمة  تطورات  عىل  الوقوف 

القرارات متى ما استلزم األمر.
وناقش مجلس الوزراء الوضع الحايل 
تواجهها  التي  والتحديات  للكهرباء، 
العراق  عموم  يف  الكهربائية  املنظومة 
بدرجات  الكبري  االرتفاع  بسبب 
يف  الكهرباء  وزارة  وجهود  الحرارة، 

مواجهة ذلك.
كاهل  عن  األعباء  تخفيف  أجل  ومن 
يف  الحاصل  النقص  بسبب  املواطنني 
تجهيز الكهرباء، وافق مجلس الوزراء 
تخص  التوصيات  من  جملة  عىل 
زيادة تجهيز اصحاب املولدات األهلية 
وبحسب  سعره،  وتخفيض  بالوقود 

اآلتي:
أوالً/ إلحاقاً بقرار مجلس الوزراء رقم 
خّفض  والذي   ،(2022 لسنة   159)
بموجبه سعر الوقود املجهز الصحاب 
املولدات األهلية بـ (250) ديناراً للرت، 
بالكهرباء  املواطنني  تجهيز  ولغرض 
لكل ساعات انقطاع الطاقة الكهربائية 
تقرر  الوطنية،  الشبكة  من  املجهزة 
قيام وزارة النفط بزيادة كمية الوقود 
األهلية  املولدات  ألصحاب  املجهزة 
املذكور  بالقرار  حددت  التي  لألشهر 
لساعات  وفقاً  التجهيز  ليكون  آنفاً 
القطع (اي كلما زادت ساعات القطع، 
األهلية)،  املولدات  تجهيز  كمية  زادت 
وبما يضمن استمرار تزويد املواطنني 
مستمر،  بشكل  الكهربائية  بالطاقة 
لكل   ،KV/لرت  3 يتجاوز  ال  وبمعدل 
مديرية  لتقارير  وفقاً  قطع،  ساعة 
توزيع الكهرباء يف املحافظة، ورئيس 
الوحدة االدارية، عىل أن تحدد ساعات 
عىل  وليس  االدارية  للوحدات  القطع 

مستوى املحافظة.
بفتح  النفط  وزارة  قيام  أ-  ثانياً/ 
غري  (املحافظات  جميع  يف  منافذ 
زيت  مادة  لبيع  بإقليم)،  املنتظمة 
الغاز/الكاز،  ألصحاب املولدات األهلية 

لسد احتياجاتهم من الوقود.
ب- قيام وزارة النفط بفتح التسجيل 
املسجلة  غري  األهلية  للمولدات 
لحاجة  وفقاً  الكاز  بحصة  لشمولها 
وبتأييد  الجديدة،  السكنية  األحياء 
لجنة فنية يؤلفها محافظ املحافظة .

املشرتكة  العمليات  قيادة  تويل  ثالثاً/ 
والجهات  املحافظات  ممثيل  مع 
مهمة  كافة،  والقطاعية  األمنية 
نقل  عمليات  وتنظيم  السيطرة 
املحافظات  بني  النفطية  املشتقات 
إجراءات  لضبط  محافظة  كل  وداخل 

األهلية  املولدات  الوقود ألصحاب  نقل 
وكذلك ملكافحة تهريبها.

الوطني  األمن  جهاز  قيام  رابعاً/ 
ورصد  املواطنني،  شكاوى  بمتابعة 
مخالفات أصحاب املولدات عند تقليل 
للمواطنني  الكهرباء  تجهيز  ساعات 
محافظة  لكل  املحددة  الساعات  عن 
لهم  املجهز  الوقود  بكميات  مقارنة 
بحق  القانونية  االجراءات  وأخذ 

املخالفني.
محافظ  الوزراء  مجلس  واستضاف 
مناقشة  تمت  حيث  املركزي،  البنك 

غسيل  بمكافحة  الخاص  التقرير 
ووافق  اإلرهاب،  وتمويل  االموال 

املجلس عىل اآلتي: 
- إقرار التقرير السنوي الرابع ملجلس 
وتمويل  االموال  غسيل  مكافحة 
االرهاب لعام 2021، املرافق ربط كتاب 
البنك املركزي/مجلس مكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب املرقم بالعدد 
إستناداً   ،2022 نيسان   26 يف   (36)
من  عرش)  (7/رابع  املادة  أحكام  اىل 
قانون مكافحة غسل االموال وتمويل 
األخذ  مع   ،(2015 لسنة  االرهاب(39 

بعني اإلهتمام استمرار مكتب مكافحة 
بأخذ  االرهاب  وتمويل  االموال  غسل 
غسل  ملكافحة  الالزمة  االجراءات 
االموال وتمويل االرهاب بالتنسيق مع 

الجهات الرقابية.
التقرير  استعراض  الجلسة  وشهدت 
يف  الصحة؛  وزارة  وإجراءات  الوبائي، 
وجهودها  كورونا،  جائحة  مواجهة 
الكبرية باالصابات،  الزيادة  يف متابعة 
وتوفري  املستشفيات  تهيئة  خالل  من 
العالجات واملستلزمات الطبية الالزمة 
املنافذ  جميع  يف  اللقاحات  وتأمني 

الصحية.
الوزراء  مجلس  ناقش  أن  وبعد 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 

األعمال، أصدر القرارات اآلتية: 
مبلغ  املالية  وزارة  تمويل  اوال/ 
ثالثة  فقط  دينار،   (3000000000)
الداخلية  وزارة  اىل  دينار  مليارات 
مركز  رواتب  عجز  لسد  شهرياً 
للفقرتني  تنفيذاً  الداخلية،  ديوان 
ديوان  كتاب  يف  املذكورتني  و2)   ،1)
بالعدد  املرقم  االتحادي  املالية  الرقابة 
(1/1/15/2443) املؤرخ يف 3 شباط 

.2021
ثانياً/ من اجل دعم العمل املؤسساتي 
الوزراء تخصيص  االمني قرر مجلس 
الوطني  االمن  جهاز  لدعم  مايل  مبلغ 
مختلف  يف  لهم  مقرات  بإقامة 
بالشكل  واجباتهم  الداء  املحافظات، 

األمثل. 
ثالثاً/قرر مجلس الوزراء اضافة فقرة 
 2022 حزيران   28 يف  السابق  لقراره 

الطبية  املهن  ذوي  بتعيني  الخاص 
املعدلة  الفقرة  لتصبح  والصحية 
كاآلتي:  يقوم وزير املالية باستحداث 
الدرجات والعناوين الوظيفية الالزمة 
املذكور  بالوصف  املشمولني  لتعيني 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  ويخول 
العلمي صالحية تعيني عرشين خريجاً 
من الربع االول من خريجي كلية الطب 
من  خريجني  وعرشة  االسنان،  وطب 
الربع االول من خريجي كلية الصيدلة 
كليات  خريجي  من  االوائل  والثالثة 
التمريض، يف حني يتوىل وزير الصحة 
تعيني بقية املذكورين يف الفقرة االوىل 
من قرار مجلس الوزراء املعني بتعيني 
ان  بعد  والصحية  الطبية  املهن  ذوي 
اخذ  االتحادي  الخدمة  مجلس  يتوىل 
االجراءات الالزمة لتعينهم وعىل وفق 
احتياجات الوزارتني وبما ال يتعارض 

مع الفقرة 1 من هذا القرار.
مليار   (1.5) مبلغ  رابعاً/تخصيص 
املقدسة  كربالء  محافظة  اىل  دينار 
 15) الوزراء  مجلس  قرار  بحسب 
الخدمات  تقديم  لدعم   (2022 لسنة 
عىل  املجلس  صوت  وكذلك  للزائرين. 
مرشوع  انشاء  اجراءات  تسهيل 

بوابات محافظة النجف االرشف .
تخويل وزارة الدفاع رصف  خامساً/  
مستلزمات  لتأمني  مخصص  مبلغ 

الكليات العسكرية.
الزراعة  وزارة  تخويل  سادساً/  
بالرزنامة  العمل  تفعيل  صالحية 
تاريخ  من  بدءاً  شهرين  ملدة  الزراعية 

إصدار هذا القرار.

بغداد/ الزوراء:
مسعود  الديمقراطي،  الحزب  رئيس  أكد 
املشاكل  حل  أن  السبت،  امس  بارزاني، 
يتمثل االلتزام بالدستور والرشاكة والتوافق 
عن  تراجع  ال  انه  اىل  اشار  فيما  والتوازن، 

مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
تلقته  بيان  يف  االعالمي  ملكتبه  بيان  وذكر 
الديمقراطي  الحزب  رئيس  إن“  ”الزوراء“: 
الحزب  بكتلة  التقى  بارزاني  مسعود 
النواب  الديمقراطي الكردستاني يف مجلس 
وآخر  السيايس  الوضع  ملناقشة  العراقي، 
الخطوات والتغريات يف العملية السياسية يف 

العراق“.
يف  وجهوده  الحزب  إرصار  إىل  مشريا 
لخدمة  كان  االنتخابات  بعد  ما  عملية 
وسبل  مشاكلهم  وحل  املواطنني  استقرار 

معيشتهم“.
أصحاب  اننا  عىل  تأكيده  بارزاني  وجدد 
قضية عادلة مهما كانت املتغريات واملعادالت 
السياسية، وإن حل املشاكل يجب أن يكون 
من خالل االلتزام بالدستور وباملبادئ الثالثة 
املتمثلة يف الرشاكة والتوافق والتوازن، وأن 
الحكومة  عمل  عىل  املبادئ  تلك  تنعكس 

املقبلة وعلی جميع الكتل السياسية.

مؤكدا: أن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
املتفاقمة،  األزمة  وتعمیق  النزاع  مع  لیس 
الحقوق  حماية  هو  له  بالنسبة  املهم  بل 

الدستورية وكرامة املواطنني“.
 وقدم بارزاني يف االجتماع التصورات والرؤيا 
الحزب  ممثيل  وأداء  عمل  لتحسني  الالزمة 
الديمقراطي الكوردستاني يف مجلس النواب 

العراقي.
النواب  مجلس  يف  الكتلة  ألعضاء  مؤكدا 
خدما  أنفسهم  يعتربوا  أن  وجوب  العراقي 
للمواطنني والناخبني ومدافعني عن حقوق 
من  أكثر  أفعالهم  تكون  وأن  الشعب، 

اقوالهم“.
الحزب  زعيم  وصف  ذلك،  غضون  يف 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، 
”غاية  بأنه  العراق  يف  السيايس  الوضع 
عالقات  امتالكه  أكد  فيما  الصعوبة“،  يف 
مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  مع  ”ودية“ 

الصدر ”غري مرتبطة بالتحالفات“.
وقال بارزاني يف حوار مع صحيفة ”الوفد“ 
غاية  يف  العراقي  ”الوضع  إّن  املرصية، 

الصعوبة“.
بسبب  عميقة،  أزمة  ”هناك  أن  اىل  مشريا 
نتائج  إعالن  بعد  حصلت  التي  التعقيدات 

االنتخابات األخرية“.
حوارات  ”هناك  أن  بارزاني  وأوضح 
الوصول إىل صيغة لحل  ومبادرات من أجل 

هذه العقد املستعصية“. 
بعد  التنسيقي  اإلطار  تحركات  وبشأن 
أن  بارزاني  أكد  الصدرية،  الكتلة  انسحاب 
انسحاب  بعد  بداياتها  يف  تزال  ال  ”األمور 
مع  ودية  عالقات  ”لدينا  مؤكدا  الصدر“، 

الصدر غري مرتبطة بالتحالفات“. 
الكردستاني مع  الديمقراطي  تحالف  وعن 
بارزاني  أوضح  االخرى،  السياسية  الكتل 
أساس  عىل  تحالفاتنا  نبني  ال  ”نحن 

”نؤمن  مؤكدا  أخرى“،  تحالفات  معاداة 
ثوابت  عىل  يبنى  أن  يجب  تحالف  أي  بأن 
الدستور وأهدافها  وطنية جامعة أساسها 
والعمل  الشعب  مكتسبات  عىل  الحفاظ 
من أجل خدمة املواطنني وتلبية حاجياتهم 
وطنية  بروح  اإلشكاليات  وحل  األساسية 

خالصة“. 
الديمقراطي  الحزب  ”لدى  أن  بارزاني  وأكد 
البداية“،  منذ  الجمهورية  لرئاسة  مرشحا 
بشأن  الصحيفة  سؤال  عىل  له  رد  يف  وذلك 
إمكانية دفع الحزب الديمقراطي بمرشحه 

لرئاسة العراق.

الزوراء/مصطفى فليح:
مواصفات  التنسيقي  االطار  حدَد 
اكد  حني  ويف  املقبل،  الوزراء  رئيس 
انه سيكون من الكتلة االكرب توقع ان 
الحكومة  تشكيل  موضوع  يطول  ال 
الكتل  من  قرارا  هناك  ان  باعتبار 

بالسري بالعملية السياسية اىل االمام.
التنسيقي،  اإلطار  يف  القيادي  وقال 
عارف الحمامي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ”االطار التنسيقي يأمل من االخوة 
من  واحد  مرشح  عىل  االتفاق  الكرد 
اجل تسهيل تشكيل الحكومة“، مؤكدا 
ان ”موقف االطار تجاه الكرد ال يقوي 
جهة عىل اخرى الن الوضع اختلف بعد 
االنسحاب (انسحاب الكتلة الصدرية) 
الذي حدث ونحن ال نميل لتقوية كفة 

عىل اخرى“.
واشار اىل ان ”االطار التنسيقي منفتح 
لتشكيل  السياسية  القوى  جميع  عىل 
الشعب  ابناء  جميع  تخدم  حكومة 

العراقي“.
لصالح  تنازالت  اإلطار  تقديم  وعن 
الحمامي  اجاب  الكردية،  القوى 
بالقول: ”نحن ال نقدم أي تنازالت ألي 
جهة او اي كتلة معينة بل نسعى لحل 
االمور املتعلقة تحت سقف الدستور“. 
 وعن مواصفات رئيس الوزراء املقبل، 
لوضع  كبريا  عمال  ”هناك  ان  اىل  لفت 
مواصفات وآلية الختيار رئيس الوزراء 
املقبل، وال بد ان تكون شخصية قوية 
ومقبولية،  خربة  وذات  قرار  وصاحبة 
ولكن ليس من كل الكتل السياسية بل 
ترشحه  التي  الكتلة  تتحمل  االقل  عىل 
املسؤولية، فهناك قاعدة ثابتة بأنه ال 
الجميع  بمقبولية  يحظى  احد  يوجد 
ولكن يتم االتفاق عليه الن الكتلة التي 
سرتشحه هي الكتلة االكرب“، مضيفا ” 
فاألكراد إذا أرادوا ترشيح اي شخصية 
فلهم املجال يف ترشيح من يريدون إذا 
كذلك  شخصية،  عىل  جميعهم  اتفقوا 

فرئيس  مرشح   عىل  اتفق  اذا  االطار 
والدستور  بالقانون  ملزم  الجمهورية 

ان يرشح هذا املرشح“. 
الوزراء  ان ”يكون رئيس  ونفى رشط 
”من  سيكون  انه  مؤكد  مستقال“، 
مستقلني  تضم  التي  االكرب  الكتلة 
وفيها من الكتل السياسية املعروفة“. 
ان  توقع  الحكومة،  تشكيل  وعن 
هناك  ان  باعتبار  كثريا  يطول  ”ال 
بتشكيل  السياسية  الكتل  من  قرارا 
السياسية  بالعملية  والسري  الحكومة 

اىل االمام“. 
الخطوات  ”تبدأ  ان  امله  عن  وأعرب 
الحقيقية لتشكيل الحكومة بعد العيد، 
فنأمل  الجمهور  رئيس  منصب  أما 
من االخوة الكرد حسم منصب رئيس 
االمور  كل  الن  العيد  قبل  الجمهورية 
يمكن  فال  الجمهورية  برئيس  تتعلق 
تشكيل الحكومة إال بعد اختيار رئيس 

للجمهورية ”.

بغداد/ الزوراء:
امس  الوطني،  األمن  جهاز  أعلن 
تهريب نحو  إحباط محاوالت  السبت، 
عمليات  يف  الحنطة  من  طن)  (ألفي 

أمنية متفرقة يف أربع محافظات.
وذكر بيان لجهاز األمن الوطني، تلقته 
عمليات  خالل  ”من  أنه  ”الزوراء“: 
التدقيق واملتابعة التي يقوم بها جهاز 
وبعد  العراق،  عموم  يف  الوطني  األمن 
استحصال املوافقات القضائية تمكنت 

النجف  محافظة  يف  الجهاز  مفارز 
من  طن)   1،500) ضبط  من  األرشف 

الحنطة ُمخزَّنة بشكل غري أصويل“.
محافظة  يف  ”مفارزنا  أن  وأضاف 
عملية  إحباط  من  تمكنت  الديوانية 
بكمية تصل  الحنطة  تهريب ملحصول 
إىل (190 طنا) كانت موزعة عىل خمس 
عىل  القبض  وإلقاء  حمل  عجالت 
محاولة  ضبط  عن  فضالً  أصحابها، 
املحافظة  يف  الرز  ملحصول  تهريب 

طن)   15) إىل  تصل  بكمية  ذاتها 
السلة  ألغراض  املخصصة  املواد  من 
والتداول)،  البيع  الغذائية(ممنوعة 
املسؤول  عىل  القبض  إلقاء  تم  حيث 
عنها“. وأشار إىل أن ”مفارز الجهاز يف 
نينوى ضبطت ست عجالت  محافظة 
الحنطة  من  طنا)   140) بـ  محملة 
املُعدة للبيع يف السوق السوداء، وألقت 

القبض عىل أصحابها“. 
فقد  واسط  محافظة  يف  ”أما  وتابع: 
تمكنت مفارزنا من ضبط عجلة حمل 
محصول  لتهريب  ُمعدة  تريلة)  (نوع 
طنا)   28) إىل  تصل  بكمية  الحنطة 
بابل  محافظة  إىل  طريقها  يف  كانت 
حيث تم اعرتاضها وإلقاء القبض عىل 

صاحبها“. 
املواد  مصادرة  ”تمت  أنه  وأكد 
املضبوطة أعاله وتسليمها إىل الجهات 
املتهمني  جميع  وإحالة  العالقة  ذات 
جزاءهم  لينالوا  القانونية  الجهات  إىل 

وفقاً للقانون“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه .
   فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

١- مراجعـة مقـر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) السـتالم املواصفات الخاصة 
باملناقصة اعاله.

٢- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره (١٪) ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب 
ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوما من تاريخ 

الغلق.
٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل 

رشكة غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.
٤- إرفاق شـهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية 
بالنسـبة للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسـجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية 

العراقية يف بلد الرشكة.
٥- عىل كافة املشـاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسـخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب 
اسـتالم القـرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسـية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلـق لغرض ملئها وتوقيع 

املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االسـتعالمات الرئيسـية للرشكة يف غرفة الرشكات 
وبحضور اصحاب العطاءات املشـاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون اليوم الذي يليه دوام رسمي 

هو يوم غلق املناقصة.
٧- ان رشكـة غاز الشـمال غـري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسـو عليـه املناقصة اجور نرش 

االعالن.
٨- تهمـل العطـاءات املرسـلة بالربيد االلكرتونـي ويف حالة عدم االلتـزام بتقديم العطاء بمـا تتطلبه الوثيقة 

القياسية ورشوط االعالن.
٩- إرفـاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يسـتبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل 

للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.
١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

 (www.ngc.oil.gov.iq) ١١- للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

قـال تحالف قـوى إعـالن الحرية 

والتغيري يف السودان، إّنه سيتواصل 

والقـوى  املقاومـة  لجـان  مـع 

السياسية واملهنية، لتجديد مقرتح 

بنـاء ”الجبهـة املدنيـة املوحـدة“ 

بهدف إسقاط االنقالب العسكري.

ودعا التحالف، يف بيان له، إىل ”تكوين 

مركـز تنسـيقي ميدانـي وإعالمي 

موّحد يتوىل مهمة التحضري ملواصلة 

تصعيـد العمل الجماهريي، واإلعداد 

للعصيان املدني الشـامل عقب عيد 

األضحى املبارك“ املوافق لـ9 يوليو/ 

تموز الحايل.

الحريـة  إعـالن  قـوى  وكانـت 

انقسـامات  والتغيـري قد شـهدت 

خالل مشـاركتها يف السلطة، أدت 

إىل انسـحاب عـدد مـن األحـزاب 

والكيانـات من التحالف املتشـكل 

مـع بداية انـدالع ثورة ديسـمرب/ 

كانون األول 2018، فخرج كل من 

الحزب الشـيوعي وتجّمع املهنيني 

السودانيني.

وعقـب االنقـالب العسـكري الذي 

نفذه رئيس مجلس السـيادة قائد 

الجيش عبد الفتاح الربهان، يف 25 

أكتوبر/ ترشين األول 2021، اقرتح 

تحالف قوى إعالن الحرية والتغيري، 

تشـكيل جبهة موحـدة، لكنه لقي 

رفضاً من الحزب الشيوعي وتجمع 

املهنيني السودانيني.

ورأى تحالـف قوى إعـالن الحرية 

والتغيـري، يف بيانه أّن ”مليونية 30 

يونيـو“، يـوم الخميس، ”تشـّكل 

القـوى  تـوازن  يف  نوعيـاً  تحـوالً 

ملصلحة قوى الثورة، وتعترب هزيمة 

موجعـة للسـلطة االنقالبيـة التي 

لم تسـتطع الخـروج مـن عزلتها 

املشـؤوم“،  انقالبهـا  فجـر  منـذ 

معتـربة أّن ”املليونيـة تفرض بناء 

الجبهة املوحـدة لهزيمة االنقالب، 

بمواصلة التصعيد الثوري السلمي 

بكل الوسائل السـلمية املستحدثة 

واملجربـة، بالتنسـيق مع كل قوى 

الثورة، ودعم كل أشـكال املقاومة 

املطروحة من اعتصامات ومواكب 

وغريها من الوسائل السلمية“.

وشـدد التحالـف عـىل أّن ”انتصار 

الشـعب الباهر يف 30 يونيو، يجب 

أال يحجـب عنـا نواقـص الحـراك 

الثوري املسـتمر منـذ فجر انقالب 

25 أكتوبر، إذ ولد االنقالب ضعيفاً 

منذ ساعته األوىل، ولم يكن بإمكانه 

االستمرار لوال تأخر القوى الثورية 

التـي قاومتـه يف تشـكيل جبهـة 

مدنية ديمقراطية موحدة، تشـّكل 

مركزاً للتنسيق والقيادة السياسية 

وامليدانية، وفق البيان.

وكشـف مصـدر يف تحالـف قـوى 

إعـالن الحرية والتغيـري أّن مقرتح 

تشـكيل جبهة مناهضـة لالنقالب 

العسكري، سـيوجه بشكل مبارش 

وتجمـع  الشـيوعي  الحـزب  إىل 

ولجـان  السـودانيني  املهنيـني 

املقاومـة السـودانية، وأي طـرف 

أّن  آخر مناهض لالنقـالب، مؤكداً 

التحالـف ”مـا زال يراهن عىل بناء 

الجبهـة املوحـدة كـرشط لهزيمة 

االنقالب، وتأسيس السلطة املدنية 

الكاملة“.

يف غضـون ذلك، أعلنت لجنة أطباء 

السـودان املركزية، امس السـبت، 

راشـد  بكـر  أبـو  املواطـن  وفـاة 

الشـفيع، متأثراً بإصابته يف الرأس 

بعبوة غاز مسـيل للدموع تعرض 

إليهـا يف مواكـب 16 يونيـو، بعـد 

مكوثه يف العناية املركزة“، مشرية، 

يف بيـان لهـا، إىل أّن وفاة الشـفيع 

ترفع العدد الكيل لقتىل التظاهرات 

منـذ االنقـالب العسـكري إىل 114 

شخصاً.

وتواصـل السـلطات األمنية إغالق 

عدد مـن الطـرق والجسـور، بعد 

إعـالن لجـان املقاومة السـودانية 

مواصلة التصعيـد اليومي، ومقتل 

9 أشخاص يف ”مليونية 30 يونيو“، 

فيمـا يسـتمر اعتصـام بمحيـط 

العاصمـة  الجـودة يف  مستشـفى 

الخرطـوم، فضالً عـن اعتصامات 

أخرى يف عدد من املناطق.

بغداد/ الزوراء:
كشـف محافظ بغداد، محمـد جابر العطا، 
امس السـبت، عن توجه لزيـادة الحصص 
الوقودية املقررة ألصحاب املولدات املسجلة 
لـدى رشكـة توزيـع املنتجـات النفطيـة، 
وإطـالق حصـص أخـرى اىل املولـدات غري 

املسجلة. 
وقـال املكتـب االعالمـي ملحافـظ بغـداد يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: ان ”محافظ بغداد 
اكد وجود توجـه لزيادة الحصص الوقودية 
املقـررة ألصحـاب املولـدات املسـجلة لدى 
رشكة توزيـع املنتجات النفطيـة، وإطالق 
حصص أخـرى اىل املولدات غري املسـجلة“، 
الفتا اىل انه ”جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي 
عقـده محافظ بغداد، عقـب انتهاء اجتماع 
عاجل حرضه محافظ النجف ماجد الوائيل، 
والنائـب معـني الكاظمي، ونائـب محافظ 
كركوك عـيل حمادي، ومديـر رشكة توزيع 
املنتجـات النفطيـة حسـني طالـب، ومدير 
مكتب شؤون الوزارات هشام صالح، وقائد 
عمليـات بغـداد الفريق الركن احمد سـليم 
بهجـت، ومستشـار وزارة الكهربـاء عبـد 
الحمزة هادي، ومدير مبيعات رشكة كهرباء 
بغداد ماجد عالوي، ومعاون محافظ بغداد 
لشـؤون الطاقـة املهنـدس قيـس الكالبي، 

وعدد من املسؤولني يف محافظة بغداد“.
واشار العطا بحسب البيان اىل إن ”االجتماع 
تضمن مناقشة آلية توزيع الحصة الوقودية 
ألصحـاب املولـدات وشـمول عـدد اخر من 
املولـدات غري املسـجلة، فضال عـن التأكيد 
عىل تشـديد الرقابة للسـيطرة ومحاسـبة 
املقرصيـن من اصحاب املولـدات بعد توفري 

الكميات الالزمة من الحصص الوقودية“.
واكـد محافـظ بغـداد ”الخروج بعـدد من 
التوصيات تضمنـت زيادة حصة زيت الغاز 
(الكاز) مـن 25 لرتا لـكل (KV) اىل 40 لرتا 
وبالسـعر املدعوم والبالغ 250 دينارا فقط، 
لشـهري تموز وآب وللمولدات املسجلة لدى 
رشكة توزيـع املنتجات النفطية، فضال عن 
إطالق حصة وقودية ألصحاب املولدات غري 
املسجلة بواقع 20 لرت لكل (KV) من منافذ 
التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي والبالغ 
400 دينار عىل ان يتم اعتماد القوائم املزودة 

من الوحدات االدارية“. 
واضـاف ”أن جهـاز االمن الوطني سـيتوىل 
مهامه بالسماح ألصحاب املولدات بالرشاء 
من السـاحات واملعامل االهلية (اإلسـفلت 
املؤكسـد)، اىل جانـب تسـهيل حركـة نقل 
املنتوجـات ضمـن الوحـدات االدارية ومنع 

نقله اىل خارج املحافظة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعت تصاعد للغبار مع ارتفاع يف درجات 

الحرارة.
وذكـر بيـان للهيئة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”الطقـس ليـوم األحـد سـيكون الطقـس 
صحواً ومغرباً يف املنطقة الوسطى، ودرجات 
الحـرارة ترتفـع بضـع درجات عـن اليوم 
السـابق، ويف املنطقـة الشـمالية سـيكون 
الطقس صحواً مع غبـار خفیف، ودرجات 
الحرارة ترتفع قليال عن اليوم السـابق، أما 
املنطقة الجنوبية فالطقس سيكون صحواً 
ومغـرباً، ودرجـات الحـرارة مقاربـة لليوم 

السابق“.

وأشـار البيان إىل أن ”طقس يوم غد االثنني 
يف املنطقـة الوسـطى سـيكون صحـواً مع 
غبـار خفیـف، ودرجـات الحـرارة مقاربة 
الشـمالية  املنطقـة  ويف  السـابق،  لليـوم 
سـيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق، أما املنطقة الجنوبية 
فالطقس سـيكون صحواً مع غبار خفیف، 
ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليال عـن اليوم 

السابق“.
 وأوضـح أن ”طقـس يـوم الثالثـاء املقبل 
سـيكون يف جميـع مناطـق البـالد صحواً، 
ودرجات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق“. 
ولفـت إىل أن ”الطقـس يف جميـع مناطـق 
البالد ليوم األربعاء سيكون صحواً، ودرجات 

الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:
أكد العراق وقطر رضورة استمرار التعاون 

عىل املستويني الربملاني والحكومي.
وذكر بيان ملكتب نائب رئيس الربملان تلقته 
”الـزوراء“: انه عىل هامـش اإلجتماعات 
والفعاليات وأعمال مؤتمر ”باكو“ للشبكة 
الربملانيـة التابعـة لحركـة عـدم اإلنحياز 
الدوليـة، اجتمـع الوفد العراقي برئاسـة 
شـاخوان عبدالله أحمـد يف أذربيجان مع 
نائـب رئيـس مجلـس الشـورى القطري 
حمدة بنت حسن السليطي وأعضاء الوفد 

القطري.

موسـع  إجتمـاع  يف  الجانبـان  وأجـرى 
مباحثات رسـمية بهدف توثيق العالقات 
الثنائية وتوسيع آفاق جديدة من التعاون 
وُيلبـي  املشـرتكة  املصالـح  يخـدم  بمـا 

تطلعات الشعبني.
من جانبه، أكد رئيس الوفد العراقي أهمية 
تنسـيق املواقف تجـاه القضايـا الوطنية 
واإلقليميـة والدوليـة، فضـًال عـن أهمية 
تعزيـز الرشاكة وهنـاك روابـط تاريخية 
وثقافية وإجتماعية، وإسـتمرار التعاون 
عـىل مسـتوى الربملانـي والحكومـي بني 

الجانبني.

بغداد/ متابعة الزوراء:

حذر هانز كلـوغ، رئيس الفرع 

الصحـة  ملنظمـة  األوروبـي 

اإلصابـات  أن  مـن  العامليـة، 

تضاعفـت  القـردة  بجـدري 

ثـالث مـرات خالل األسـبوعني 

املاضيني، وحث الدول عىل فعل 

املزيد لضمـان أن املرض النادر 

سـابقا لن يصبح مسـتوطنا يف 

القارة.

وقـال كلـوغ يف بيـان إن هناك 

حاجة للمزيد مـن الجهود عىل 

الرغم مـن قرار املنظمة التابعة 

لألمـم املتحدة األسـبوع املايض 

بـأن التفـيش املتصاعد للمرض 

أن يعلـن كحالـة  ال يسـتدعي 

طوارئ صحية عاملية.

وأضـاف كلوغ “العمـل العاجل 

واملنسـق أمـر حتمـي إذا أردنا 

االنعطـاف إىل زاوية يف السـباق 

املسـتمر  االنتشـار  لوقـف 

للمرض“.

حتـى اآلن، تم اإلبـالغ عن أكثر 

من 5000 إصابة بجدري القردة 

يف أكثـر مـن 51 دولـة يف أنحاء 

العالـم، وفقا للمراكز األمريكية 

للسيطرة عىل األمراض والوقاية 

منها.

وأوضح كلوغ أن عدد اإلصابات 

يف أوروبا يمثـل نحو 90 يف املئة 

مـن إجمايل اإلصابـات العاملية، 

مشريا إىل أن 31 دولة يف املنطقة 

للمنظمـة  التابعـة  األوروبيـة 

سجلت إصابات.

كمـا ذكـر كلـوغ أن البيانـات 

الـواردة ملنظمة الصحة العاملية 

مـن  املئـة  يف   99 أن  تظهـر 

وأن  الرجـال،  بـني  اإلصابـات 

غالبية هذه اإلصابات بني رجال 

يمارسون الجنس مع رجال.

لكنه قال إن هناك حاليا ”أعدادا 

محـدودة“ مـن اإلصابـات بني 

املخالطـني لـألرس، بمـا يف ذلك 

األطفال.

وأبلـغ معظـم األشـخاص عن 

أعراض للمرض تشـمل الطفح 

الجلدي والحمـى واإلعياء وآالم 

العضالت والقيء والقشعريرة.

وحذر العلماء من أن أي شخص 

عـىل اتصال بدنـي من كثب مع 

بجـدري  مصابـني  أشـخاص 

القردة أو مالبسـهم أو مالءات 

األرسة الخاصة بهم، معرضون 

لخطر العدوى بغض النظر عن 

توجههم الجنيس.

يعتقد أن الفئات الضعيفة مثل 

الحوامل،  والسـيدات  األطفـال 

أكثر عرضة للمعاناة من إصابة 

خطرية باملرض.

ونقل نحو 10 يف املئة من املرىض 

للمستشـفيات لتلقي العالج أو 

العزل، بينما أودع شخص واحد 

وحـدة العناية الفائقة. ولم يتم 

اإلبالغ عن وفيات.

املركـز  بيانـات  وبحسـب 

األوروبـي للوقاية من األمراض 

اململكـة  تضـم  ومكافحتهـا، 

املتحـدة أكرب عدد مـن الحاالت 

وفقـاً   1076) اآلن  حتـى 

للسلطات الربيطانية)، متقّدمة 

وإسـبانيا   (838) أملانيـا  عـىل 

 (365) والربتغـال   (736)

وفرنسا (350).

املختـرب  أعلـن  والجمعـة، 

الدنماركي ”بافاريني نورديك“، 

وهـو الوحيد الذي يصنع لقاحاً 

تّمت املوافقـة عليه ضد جدري 

القردة، تسليم 2.5 مليون جرعة 

جديدة إىل الواليات املتحدة.

ويضـاف ذلك إىل طلـب أويل من 

هـذا اللقاح من قبل السـلطات 

األمريكية قبـل أسـابيع قليلة، 

بهـدف الحصول عـىل 500 ألف 

جرعة.

 ويتم تسـويق هذا اللقاح تحت 

اسـم ”جينيـوس“ يف الواليـات 

املتحـدة، بينمـا يطلـق عليه يف 

أوروبا اسم ”أمفانيكس“.

وأعلنت وكالة األدوية األوروبية، 

الثالثاء، أنها بدأت بفحص لقاح 

ضـد الجدري البرشي لتوسـيع 

نطاق اسـتخدامه ضـد جدري 

القردة.

ويتجّىل املـرض أوالً عرب ارتفاع 

ويتطـّور  الحـرارة  درجـة  يف 

برسعـة إىل طفـح جلـدي مـع 

تكون قشور. 

وبينمـا تكون العـدوى حميدة 

ُيشـفى  املريـض  فـإن  غالبـاً، 

بشـكل تلقائي بعد أسبوعني أو 

ثالثة أسابيع.
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تونس/ متابعة الزوراء:

قررت الهيئة اإلدارية لالتحاد العام التونيس 

للشـغل تـرك حريـة التصويت بنعـم أو ال 

للقواعـد النقابيـة وعمـوم املواطنني يف ما 

يتعلق باالستفتاء عىل الدستور الجديد.

وعقـدت الهيئـة اإلداريـة، امس السـبت، 

الطبوبـي  نورالديـن  برئاسـة  اجتماعـا 

للتباحـث حـول مـرشوع الدسـتور الـذي 

نرشه الرئيس التونيس قيس سـعيد، والذي 

سيعرض عىل االستفتاء يوم 25 يوليو.

وقال االتحـاد، الذي يضم أكثـر من مليون 

عضو، يف بيـان، إنه يرتك حريـة التصويت 

ملنتسبيه وللعمال.

وسـجلت الهيئة ”حفاظ املـرشوع الصادر 

يف الرائد الرسـمي بتاريـخ 30 يونيو 2022 

املتعلّقـة  الفصـول  أغلـب  عـىل  عمومـا 

بالحريـات والحقوق رغم غياب التنصيص 

عىل الطابع املدني للّدولة وإغفال منظومة 

القيم الكونية وما شـاب بعضها من تقييد 

أو غمـوض كبعـض الحقـوق االقتصادية 

واالجتماعية ويف غيـاب الضمانات أو نفي 

الهيئـات التعديليـة مّمـا قـد يتهـّدد هذه 

الحريات والحقوق عند املمارسـة والتأويل 

ويوّفر الفرصة النتهاكها“.

والحظت كذلك، وفق البيان: ”تجميعا كبريا 

للسـلطات وتركيزا واسعا للصالحيات لدى 

رئيس الجمهورية يف املرشوع املقّدم وغيابا 

لتسـقيف املواعيـد االنتخابيـة وتحجيمـا 

لباقي الهيئات الدسـتورية وهياكل الدولة 

مة  وغريها مـن العنارص الغامضـة أو امللغَّ

وهو ما من شأنه أن يهّدد الديمقراطية“.

كمـا ذّكر اتحاد الشـغل التونـيس بموقفه 

الداعـم ”للفرصة التاريخية التـي أتاحتها 

25 يوليـو وحفاظـه عـىل املوقـف النقدي 

مـن أجل الضغط والتعديل ويف نفس الوقت 

الدعوة إىل حوار حقيقي.. من شأنه إخراج 

البـالد من األزمـة ومواصلة البنـاء بتثمني 

األخطـاء  وتجـاوز  وتطويرهـا  املكاسـب 

وإزاحة العراقيل“.

يشـار إىل أن مرشوع الدستور الجديد نص 

للمـرة األوىل يف تاريـخ تونـس عـىل الحـق 

النقابـي وحـق اإلرضاب، عـىل أال يشـمل 

مؤسسـات الجيش واألمـن والقضاء، كما 

اسـتحدث مجلسـا أعـىل للرتبيـة والتعليم 

لوضـع السياسـيات العامة بهـذا الصدد، 

وتعـرض لحرمـان النـواب مـن الحصانة 

الربملانيـة يف حال ارتكابهـم لجرائم العنف 

والقـذف داخل حـرم الربملـان، ومنع تنقل 

النـواب مـن حزب آلخـر يف سـعي لتنظيم 

الحياة السياسية والعمل الحزبي.

بريوت/ متابعة الزوراء:
الجزائـري،  الخارجيـة  وزيـر  أكـد 
رمطان لعمامرة، أن بالده ”ال تمانع 
يف عـودة سـوريا لشـغل مقعدها يف 
الجامعة العربية وال مشـكلة لديها 

يف ذلك“.
وخالل مشـاركته يف اجتمـاع وزراء 
لبنـان، قـال  العـرب يف  الخارجيـة 
رمطان لعمامرة: ”الجزائر سـتبذل 
الشـمل  لجمـع  جهدهـا  قصـارى 

وتقوية اإلرادة العربية املشرتكة من 
أجل رفع التحديات الجماعية“.

وأضـاف لعمامـرة: ”سـوريا عضو 
مؤسـس يف جامعـة الـدول العربية 
وال مشـكلة لـدى الجزائر يف عودتها 

لشـغل مقعدهـا.. نسـعى إىل جس 
نبض الدول العربية يف اجتماع بريوت 
واالسـتماع إىل وجهة نظرها ونأمل 

تحقيق توافق بشأن سوريا“.
الشـؤون  وزيـر  وصـل  والجمعـة، 

الوطنيـة  والجاليـة  الخارجيـة 
رمطـان  بالخـارج،  الجزائريـة 
للمشـاركة  بـريوت،  إىل  لعمامـرة، 
لـوزراء  التشـاوري  االجتمـاع  يف 

الخارجية العرب.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أوضحت وزارة الكهرباء، امس السـبت، مسـتجدات 

خططها لتعزيز املنظومة الوطنية ومرشوع الجباية 

اإللكرتونيـة الـذي قالـت إن الدفـع فيـه سـيكون 

إلكرتونياً، وفيما أعلنت موعد تشغيل طاقات توليدية 

جديدة يف ميسان، أكدت إدخال خطوط ومحوالت إىل 

قطاع التوزيع لرفع سـاعات التجهيز.وقال املتحدث 

باسـم الـوزارة، أحمد مـوىس، يف ترصيـح صحفي 

إن «خطـط الوزارة التي سـبق وأرشنـا إليها، باتت 

واقعيـة عىل األرض، وبدأت الطاقات التوليدية تدخل 

للخدمـة، إضافـة إىل بعـض الخطوط الناقلـة التي 

عـززت من إتاحة واسـتقرار الشـبكة الكهربائية»، 

مؤكداً أن «الجهود يف قطاع التوزيع أصبحت واضحة 

مع استقبال فصل الصيف وهو ما سينعكس ايجاباً 

عىل سـاعات تجهيز الكهرباء».وأضـاف موىس، أن 

«الـوزارة أدخلت خـالل اليومـني املاضيـني الوحدة 

التوليدية السادسـة يف محطة بسـمايا والتي عززت 

املنظومـة بواقـع ٢٦٠ ميغا واط، إضافـة إىل إدخال 

خطوط نقل اسـرتاتيجية مثل خط رميلة - نارصية 

وخط خـور الزبري - كرنه، وهي من جملة الخطوط 

الناقلـة التي دخلت وعـززت املنظومة»، مشـرياً إىل 

أن «رفع نسـب الغـاز االيراني املورد للعراق سـاعد 

بادخال وتشـغيل املحطات التي كانت جاهزة للعمل 

والتـي أعطت زخمـاً إضافياً».ولفـت إىل أن «العراق 

بحاجـة إىل ٥٥ مليـون م٣  من الغـاز اإليراني، لكن 

رغم ذلك فإن رفع نسـب الغاز من  ٣٠  اىل  ٥٥ مليون 

م٣ سـاعد بإدخال طاقات توليدية جديدة»وأكد، أن 

«إكمـال الصيانـات الدورية واالضطراريـة وإدخال 

خطوط ناقلة وطاقـات توليدية جديـدة للمنظومة 

أعطى استقراراً للشبكة الكهربائية، فضالً عن جهود 

قطاع التوزيع باسـتحداث خطوط ومحطات الرتاث 

والجامعة وحي الربيع يف بغداد والعماري والبلديات، 

إضافة إىل زج قرابة ١٢ ألف محولة يف قطاع التوزيع 

والتي غريت من موقف الشـبكة بشكل كبري ورفعت 

من سـاعات تجهيـز الكهرباء والتي ملسـها املواطن 

بشـكل واضح»، مردفاً بالقـول: «اليوم األحد أو بعد 

غد اإلثنني، سـيتم تشـغيل طاقات توليديـة جديدة 

من خالل محطة ميسان االستثمارية».وأشار إىل أن 

«الوزارة مضت بإيصال الكهرباء ملدن نائية ومناطق 

صحراويـة وخالل األيام القادمة سـيتم وضع حجر 

األسـاس لخط نقل الطاقـة ١٣٢ لقضاء السـلمان 

يف محافظـة السـماوة»، الفتاً إىل أن «الـوزارة أقبلت 

عـىل مـرشوع الجبايـة اإللكرتونيـة وهـو مرشوع 

اسـرتاتيجي تـم ادخاله يف بغـداد يف بسـماية وحي 

الجامعـة بجانب الكرخ كمرحلـة أوىل».وأوضح، أن 

«املواطن سيتعامل إلكرتونياً مع الجباية اإللكرتونية 

ولـن يتعامل مع قراء املقاييس وال التقدير وال قراءة 

العداد املقطوعة، وسـيقوم املواطـن بدفع الفاتورة 

إلكرتونياً».ونـوه إىل أن «وزارة الكهربـاء سـتدرس 

معايـري التجربة عرب دراسـة متكاملة عـن الجباية 

اإللكرتونيـة يف عموم العـراق»، مؤكـداً أن «مناطق 

العشوائيات واملناطق الزراعية التي تستهلك الطاقة 

ستقدم لهم الخدمة بشكل نظامي وفق قرارات هيئة 

الرأي بوزارة الكهرباء».ونوه بأن «بعض املحافظات 

عانت من تخريب عصابات داعش اإلرهابية وتدمري 

خطوطها والبنى التحتيـة وقطاعات التوزيع فيها، 

وعن طريق الجهـود تم تأهيل خطوطهـا وإعادتها 

إىل العمـل يف األنبـار ونينوى وكركـوك وصالح الدين 

مـا أسـهم ايضـاً بإعـادة النازحـني اىل مناطقهـم 

والحد من النزوح مـن املناطق الريفية اىل الحرضية 

واكتظـاظ املناطـق الحرضيـة كلها».وفيما يخص 

حماية األبراج وخطـوط نقل الطاقة، قال موىس إن 

«توجيهـات رئيس الوزراء كانـت مبكرة للقطاعات 

األمنية والعسـكرية وحتى الجهد االسـتخباري كان 

التنسـيق بشـكل عال مـع وزارة الكهربـاء لتحديد 

مسـار الخطـوط االسـرتاتيجية واألبـراج الحاكمة 

والخطوات الحيوية».

وختـم بالقول إن «الوزارة فتحـت منافذ تواصل مع 

املواطنـني وخصصت أرقاماً سـاخنة للتبليغ عن أي 

حالـة يشـتبه بأنها تخريبيـة»، مؤكـداً أن «الوضع 

مسـيطر عليـه من حيث رصـد أي أعمـال تخريبية 

لألبراج وخطوط نقل الطاقة».

ذي قار/الزوراء:
كشـفت دائـرة العمـل والتدريـب املهنـي يف ذي قار، 
التابعـة لـوزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، امس 
السبت، عن آلية عملها والورش التدريبية التي تقدمها 

لزج الشباب يف سوق العمل.
وقـال مديـر عـام الدائرة، محمـد الغـزي، يف ترصيح 
صحفـي إن «دائرة العمـل والتدريب املهني يف ذي قار، 
تضم مركز التدريـب املهني يف النارصية، باإلضافة اىل 

مراكز شـعبية يف عدد من األقضيـة والنواحي التابعة 
اىل املحافظة». 

وأضـاف أن «املركـز يعنـى بتدريب الشـباب ومن كال 
الجنسـني،  الباحثـني عـن العمل من خـالل زجهم يف 
دورات مهنية يكسـبون منها الخربة العلمية والعملية 

وكذلك العمل امليداني». 
وأشـار إىل أن»هنالك ورشا تدريبية مجانية متعددة يف 
املركـز، وبكوادر متخصصة تضم ورش لحام األنابيب 

والتربيد والتكييف وصيانة املوبايل والحالقة الرجالية 
وصيانـة  وتعليـم  والخياطـة  النسـائية  والكوافـري 
الحاسـبات وتعليم اللغة االنكليزيـة وصناعة األغذية 

والتأسيسات الكهربائية والنجارة وصيانة املولدات».
وأوضح أن «أعداد املشاركني تختلف من سنة اىل أخرى 
وبحسب ظروف املحافظة، حيث من املمكن أن يخرج 
املركز ما يقارب الـ ١٠٠٠ شخص يف السنة، أما بالوقت 

الحايل فأقل من ذلك بسبب األوضاع الخاصة». 

وأكد أن «أهمية الورش التدريبية هو تشـغيل الشباب 
يف السـوق املحليـة من خالل كسـبهم مهنـة معينة، 
خصوصـا التـي عليها طلب يف السـوق»، الفتـاً إىل أن 
«آلية التقديم عىل الورش التدريبية تتم من خالل إعالن 
للجميـع وبإمـكان الخريج وغري الخريـج أن ينخرط 
بهـذه الدورات رشط أن يكون غري موظف أو طالب». 
وبني أن «الدورات تقسم عىل مدار السنة، وفق منهاج 

معد من وزارة العمل وبحسب الطاقة االستيعابية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس السبت، 
تفعيـل برنامـج تدقيـق الوصـل الجمركي 
والرضيبـي يف منفـذ مينـاء خـور الزبـري، 
مؤكدة استمرار اجراءاتها باتجاه الحوكمة 

االلكرتونية.
«الـزوراء»  تلقتـه  للهيئـة،  بيـان  وذكـر 
مجلـس  رئيـس  لتوجيهـات  أنه»اسـتنادا 
الـوزراء مصطفى الكاظمـي واالمني العام 
لالمانـة العامـة ملجلس الـوزراء وبإرشاف 

مبارش مـن قبل اللواء الدكتور عمر الوائيل، 
بـارشت هيئـة املنافـذ الحدوديـة بتفعيـل 
برنامج تدقيق الوصل الجمركي والرضيبي 

يف منفذ ميناء خور الزبري».
وأضـاف البيـان أن «هذه الخطـوة جاءت 
اسـتكماال للخطوات السابقة التي اتخذتها 
الهيئة»، مشـريا اىل انه «تـم تفعيل برنامج 
تدقيق الوصل الجمركي والرضيبي يف املركز 
الجمركي لخور الزبري، ثم الوحدة الرضيبية 

للمنفذ».
وتابع أنه «سـبقت هـذه الخطـوة تدريب 
العاملني عـىل الربنامج من خـالل الدورات 
التدريبية، التي عقـدت يف مقر هيئة املنافذ 
الحدوديـة، كما وشـهدت هـذه االجراءات 
عـىل  العاملـني  اىل  الحاسـبات  تسـليم 

الربنامج».
وأشـار إىل «اسـتمرار اجراءات الهيئة، من 
اجـل تفعيـل العمـل االلكرتونـي والتحول 

الرقمي باتجاه الحوكمة االلكرتونية».
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بغداد/الزوراء:
واملهجريـن،  الهجـرة  وزارة  تطرقـت 
امس السـبت، ألسـباب الحرائق املتكررة 
يف مخيمـات النـزوح ومطالبـات بنائها 
بواسـطة البلـوك ملنـع تكرارهـا، فيمـا 
أشـارت اىل إصدار ٥٤ ألف وثيقة رسمية 
للعائالت النازحة التـي تعرضت للفقدان 

والتلف.
وقـال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة 
عبـاس جهانكيز يف ترصيـح صحفي إن 
«الحرائـق التـي تتعـرض لهـا مخيمات 
النـزوح تحـدث نتيجـة أسـباب متعددة 
وليس جميعها بسبب التماس الكهربائي، 
إنما يف بعض األحيـان تكون بدوافع غري 
معلومة»، الفتـًا إىل أن «الحريق األخري يف 
مخيم جمشـكو بمحافظة دهوك نشـب 
بسـبب تمـاس كهربائـي وفـق التقارير 

الجنائية».
وحـول املقرتحات باعتماد «البلوك» لبناء 
املخيمات التـي تعرضت للحرائق يف إقليم 

كردسـتان، أكـد جهانكيـز أن «موضوع 
البناء للمخيمات يتعـارض مع توجهات 
العمـل  ألن  واإلقليـم  املركـز  حكومتـي 
يركز عـىل إعادتهـم إىل ديارهـم»، مبيناً 
أن «الـوزارة حريصـة عـىل حل مشـكلة 
مخيمـات النزوح وتسـهيل عملية إعادة 

العائالت اىل قضاء سنجار».
وعـن جهـود حـل قضيـة فقـدان وتلف 
الوثائق الرسـمية للعائالت النازحة، قال 
جهانكيـز إن «هنالـك فريقـاً مـن وزارة 
الوثائـق  إصـدار  عـىل  يعمـل  الداخليـة 
الرسـمية املفقـودة والتالفـة للعائـالت 
 ٥٤ إصـدار  أنه»تـم  مؤكـداً  النازحـة»، 
ألف وثيقة رسـمية (الجنسـية وشهادة 
والبطاقـة  السـكن  وبطاقـة  الجنسـية 

الوطنية)».
وأضـاف أن «تلـك الوثائـق دخلت ضمن 

سجالت البطاقة الوطنية».
واألحـد املـايض، اندلـع حريـق يف مخيم 

للنازحني بمحافظة دهوك.

  بغداد/الزوراء:

عقلت وزارة الصحة، امس السـبت، بشـأن الدوام الجزئي يف مؤسسـات الدولة 

بالتزامن مع تزايد االصابات بفريوس كورونا يف البالد.

وقـال مديـر الصحة العامة ريـاض الحلفي يف ترصيح صحفـي إن «الوزارة لم 

تلـِغ قرارات اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية السـابقة بشـأن الدوام 

النسبي٥٠٪ او ٢٥٪ وهو ساري املفعول حتى االن».

واضـاف ان «الـوزارة تركت االمر للوزارات وهي من تقـرر  وتقدر االمور، إذ ان 

بعض الوزارات اعادت العمل بالدوام الكيل واخرى حتى اآلن تعمل بنظام الدوام 

النسبي».

وسـجلت الصحة امس االول الجمعة، ٢٩٥٢ اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة 

واحدة بالفريوس.
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دهوك/الزوراء:

كشـف املسـؤول املحـيل يف محافظة دهـوك، مـريان محمد، 

امس السـبت، عن قصف تركي جديد طال مناطق مختلفة يف 

املحافظة.

وقـال محمـد يف ترصيح صحفـي إن ”القصـف الرتكي طال 

مناطـق نهيلـة وقـرى أخـرى واقعـة يف ناحية كانـي مآيس 

بمحافظة دهوك“.

وأضـاف أن ”الطائـرات الرتكيـة اسـتمرت بالتحليـق حتـى 

سـاعات متأخرة مـن ليلة أمس، فيما تسـبب القصف بحرق 

مسـاحات زراعية واسعة، ولم يتسـنى التعرف عىل الخسائر 

البرشية بسبب شدة القصف“.

ويتكرر بشـكل يومي القصف الرتكي عـىل مناطق محافظة 

دهوك والرشيط الحدودي، وسـط صمت الحكومة االتحادية 

وحكومة إقليم كردستان.

  بغداد/الزوراء:

أكدت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة اسـتمرار حملتها 

ملنع الجزر العشـوائي وتربية املوايش داخل املناطق السـكنية يف 

العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه إنه «استمرارا 

بحملتهـا الرامية اىل منع الجزر العشـوائي وتربية املوايش داخل 

املناطق السكنية ألقت مفارز مديرية رشطة امانة بغداد التابعة 

اىل قيـادة رشطة بغداد القبض عـىل (١١) مخالفا ضمن جانبي 

الكرخ والرصافة».

واضافـت: «تمـت إزالـة عدد مـن التجـاوزات يف مجـال الجزر 

العشوائي ضمن مناطق بغداد كافة وتسليمهم اىل مراكز الرشطة 

التابعـة اىل قيادة رشطة بغداد وحسـب الرقعة الجغرافية وكما 

تزال الحملة مسـتمرة لحني انهاء هذه الحالة لحماية املواطنني 

من خطر انتشار األمراض واالوبئة وخصوصا الحمى النزفية».

بابل/الزوراء:

أعلنت محافظة بابل، امس السبت، وضع الحجر األساس إلنشاء 

٤٥ مدرسـة نموذجيـة ضمن االتفاقيـة العراقيـة الصينية التي 

ابرمتها الحكومة العراقية السابقة.

وقـال املحافظ عيل وعد عالوي يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن 

”مدارس بابل تعاني من الدوام الثالثي فيها، ما انعكس سلباً عىل 

واقعها التعليمي“، الفتاً إىل أن ”املدارس التي ستشـيد، ستسـهم 

وبشكل كبري بتطوير نظام التعليم فيها، كونها ستتيح لالساتذة 

رشح املادة وإيصالها للطالب بطريقة سلسة“.

مـن جانبـه، ابـدى مديـر تربية بابـل، مهـدي صالح العـوادي، 

”اسـتعداد مديريتـه لتسـليم قطـع األرايض املخصصـة للوجبة 

الثانية من املدارس».

ميسان/الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة محافظة ميسان، امس السبت، القبض عىل 

اثنني من تجار املخدرات يف ناحية العزير جنوب مدينة العمارة.
وذكرت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء» أنه «بعد ورود معلومات 
اسـتخبارية دقيقة حول وجود اثنني مـن تجار املخدرات قادمني 
من محافظة بغـداد اىل ناحية العزير التابـع لقضاء قلعة صالح 
جنوب محافظة ميسـان، وعىل الفور تم أخذ املوافقات الرسمية 
مـن القـايض املختـص، وتشـكيل فريق عمـل من قبـل مديرية 

املخدرات وقوة من الجيش العراقي».
وأضـاف أنه «تم نصب كمني محكم لهـم فجر امس عىل الطريق 
الرابط بني قلعة صالح وناحية العزير، وتمت محارصتهم وإلقاء 
القبض عليهم».واشـار البيان اىل أنه»ضبطت بداخل العجلة التي 
كانت تسـتقلها العصابة، أكياس كبرية الحجم تحتوي عىل مادة 
الكريسـتال املخـدرة وتقدر بنحو (١٢) كيلوغرامـاً و(٣) أكياس 
مـن مادة الحشيشـة تقـدر بــ(٣) كيلوغرامات».ولفـت إىل أنه 
«تمـت إحالة املتهمـني إىل القضاء وتوقيفهما وفـق أحكام املادة 

٢٨ مخدرات».

دياىل/الزوراء:
كشـف الخبري البيئي، جعفر الشـمري، امس السبت، عن رصد نوع 

من االفاعي النادرة رشق العراق بفعل الجفاف.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي انه ”قبل اسبوعني تويف طفل صغري 
متاثـرا بلدغـة افعى يف بسـتان صغري قرب حـوض رشوين(٤٥كم 
رشق بعقوبة) يف حادثة هي االوىل من نوعه خالل املوسـم الحايل ثم 

تكررت هجمات االفاعي لكن تم انقاذهم“.
واضـاف الشـمري ان ”املفاجـأة ان االفاعـي تبني انها مـن النوع 
النادر والذي يسـمى بالجبلية والتي لم تر منذ عقود وكان وجودها 
منحـرصا ضمن التالل العميقـة لحوض حمريـن القريب من قرى 
رشويـن ومنطقـة املنصورية رشق دياىل بشـكل عـام لكنها فجأة 

ظهرت يف البساتني“.
واشـار اىل ان“ الجفاف هو من دفع االفاعي للتوغل صوب البساتني 
وفـق توقعاتنـا“، مؤكدا ان ”هـذه االفاعـي تتميز بلدغـات قاتلة 
خاصـة لالطفال ويبلغ طول بعضها ١٥٠سـم وهـي ٣ انواع لكنها 

االكثر خطورة هي املسماة بالرمادية“. 
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس السبت، 
يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغداد.وقـال مصـدر إن بورصتي الكفاح 
والحارثيـة املركزيتني يف بغداد، سـجلتا صباح امـس ١٤٨١٥٠ ديناراً عراقياً 
مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت االسعار صباح يوم الخميس املايض 
١٤٨٠٥٠ ديناراً.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ 
دوالر، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار.أمـا يف اربيل عاصمة اقليم 

كردستان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نـرش مجلس الذهـب العاملي تقريره لشـهر يونيـو ٢٠٢٢ الحتياطيات البنوك 
املركزيـة يف العالم مـن الذهب، وقـد أظهـرت البيانـات أن االحتياطيات بلغت 
٣٥٥٦٨٫٤٠ طن مـن املعدن.ويعد الذهب مالذا أمنا، وخاصة يف أوقات األزمات، 
حيـث يتجـه الكثريون نحو رشائـه للتحوط من مخاطر التضخـم، ويف األعوام 
املـايض شـهدت أسـعار املعدن النفيـس ارتفاعـا يف ظل أزمة فـريوس كورونا 
وتبعاتهـا.ويف العالـم العربي تتصدر السـعودية الـدول العربيـة باحتياطيات 
الذهب، حيث تمتلـك اململكة ٣٢٣٫١ طن من املعدن النفيس، وذلك وفقا لتقرير 
ملجلـس الذهب العاملي.ويف املرتبة الثانية يأتي لبنـان باحتياطيات تبلغ ٢٨٦٫٨ 
طـن، ومن ثم تأتـي الجزائر باحتياطيات تصـل إىل ١٧٣٫٨ طن.وجاء العراق يف 
املرتبة السادسة باحتياطيات من الذهب ٩٦٫٤ طن، وفق ما جاء يف الجدول الذي 
نـرشه مجلس الذهب العاملي.وفيما يتعلـق بحصة الذهب يف احتياطيات الدول 
العربيـة الدوليـة، تظهر البيانات أن لبنـان يتصدر الدول العربيـة بهذا املؤرش، 
إذ يشـكل املعدن النفيـس نحو ٥٠٫٧٪ من إجمايل قيمـة احتياطياته، يف املرتبة 

الثانية تأتي مرص ويشكل الذهب قرابة ٢١٫٨٪ من احتياطياتها الدولية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن رئيس الجانـب اإليراني يف غرفـة التجارة اإليرانية الروسـية 
املشرتكة هادي تيزهوش تابان، امس السبت، زيادة حجم الصادرات 
غري النفطية اإليرانية بنسـبة ٢١ باملائة خالل األشـهر الثالثة األوىل 
من العام اإليراني الجـاري (بدأ يف ٢١ مارس ٢٠٢٢) مقارنة بنفس 

الفرتة من العام املايض.
ونقلـت وكالة «إرنـا» اإليرانية الرسـمية عن تيزهوشـان قوله: إن 
حجم الصادرات غـري النفطية اإليرانية إىل مختلـف دول العالم بلغ 
٢٧ مليونا و ٧٠٠ ألف طن بقيمة ١٣ مليارا و ٦٩ مليون دوالر خالل 
األشهر الثالثة األوىل من العام اإليراني الحايل ليشهد نموا بنسبة ٢١ 

باملائة مقارنة بنفس الفرتة من العام املايض.
وأردف: أن حجـم التجارة الخارجية اإليرانية مع الدول املختلفة بلغ 
٣٦ مليـون طن من البضائع بقيمة ٢٥ مليـارا و ٥٠٠ مليون دوالر 
ليسـجل نموا بنسـبة ١٩٫٥ باملائة مقارنة بنفـس الفرتة من العام 

املايض.
وأضـاف: أن الصـني والعـراق وتركيا واإلمـارات والهنـد كانت هي 
الوجهات الخمـس األوىل للصادرات اإليرانية غري نفطية خالل هذه 

الفرتة عىل التوايل.
مبينا: أن املصادر األربعة للواردات اإليرانية خالل هذه الفرتة، كانت 

اإلمارات العربية املتحدة والصني والهند وأملانيا عىل التوايل.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير التجارة، عالء الجبوري، 
حجم الكميات املسوقة من الحنطة 
خالل املوسـم الحايل، وفيما أوضح 
عـىل  للسـيطرة  الـوزارة  خطـة 
األسعار وتحقيق التوازن يف السوق، 
أكـد أن قانـون الدعم الطـارئ وفر 
دعمـاً ماليـاً كافياً لتأمـني الخزين 

االسرتاتيجي.
وقال الجبوري، يف ترصيح صحفي: 
إن «موسم التسويق الحايل للحنطة 
لم ينتِه حتى اآلن، وهنالك تسـويق 
يف بعـض املحافظات ولكن بنسـب 
قليلـة جـداً ويف محافظـات أخرى 
أن  إىل  الفتـاً  متوسـطة»،  بنسـب 
«التسـويق بلغ حتـى اآلن مليونني 
و٥٠ ألـف طن، مـع التأكيد عىل أن 
العـراق بحاجـة إىل رشاء ما ال يقل 
عن مليون طن كحاجة قصوى لسد 

الحاجة املحلية».
وحـول عمليات البيـع املبارش، قال 
الوزيـر إن «الرشكـة العامة لتجارة 
املـواد الغذائية تقـوم بجهد كبري يف 
هـذا امللف ومسـتمرة ببيـع مادتي 
الطحـني وحليب األطفال»، مشـرياً 
إلضافـة  مخططـا  «هنالـك  أن  إىل 
مـواد اخرى بهـدف السـيطرة عىل 
األسعار وتحقيق التوازن يف السوق 
بما يخدم املصلحـة العامة وتحديد 
اقتصادية  الربح بطريقـة  هوامش 
تجاريـة، إضافـة إىل عـودة الوزارة 
يف  الحقيقـي  نشـاطها  ملمارسـة 
تحقيـق التـوازن والسـيطرة عـىل 

األسعار خدمة للمواطنني».
وبخصوص حاجة الوزارة يف املوازنة 

املاليـة للعامني الحـايل واملقبل، أكد 
الجبـوري أن «حجم مـا خصص يف 
موازنة العـام املايض ٢٠٢١ للوزارة 
ال يتناسب مع ارتفاع أسعار الغذاء 
يف العالـم ويجب أن يؤخذ ذلك بنظر 
االعتبـار يف موازنتـي العـام الحايل 
والسـبب   ،٢٠٢٣ واملقبـل   ٢٠٢٢
أن هنالـك ارتفاعـا يف أسـعار املواد 
الغذائيـة وأسـعار الحنطـة عامليـاً 
والذي انعكـس بالتأكيد عىل األموال 
الالزمة لرشاء هذه املواد، وباملقابل 
وفر قانون الدعم الطارئ الذي دخل 
حيز التنفيـذ مبالغ تكفـي الوزارة 
لتأمـني الخزيـن االسـرتاتيجي هذا 

العام».
وبشأن توفري مادة الحنطة، أوضح 
الوزير أن «هنالك تعاونا فيما يخص 
انتـاج وتوفـري مـادة الحنطة كون 
العراق لـم يصل لتحقيـق االكتفاء 
حجـم  انخفـاض  بسـبب  الذاتـي 
الخطـة الزراعيـة إىل النصف نتيجة 

الخطة اإلروائية بسـبب شح املياه 
وظواهـر التغيـري املناخـي وجملة 
متغـريات أخرى، وهـذه كلها أثرت 
بشكل كبري عىل إنتاج مادة الحنطة 
هذه السنة»، مؤكداً أن «انتاج أكثر 
من مليوني طـن يعترب مؤرشاً جيداً 

لهذا املوسم».
حجـب  موضـوع  يخـص  وفيمـا 
البطاقة التموينية، قال الجبوري إن 
«هذا املوضـوع صدر به أمر ديواني 
مـن قبـل مكتـب رئيـس الـوزراء، 
وهناك اجتماعات مستمرة يف مكتب 
رئيـس الوزراء وهيئة املستشـارين 
ودائرة التخطيط يف الوزارة»، مؤكداً 
«اسـتمرار عمليـات الحجـب وفق 

القرار ١٠٥ ملجلس الوزراء».
وختـم بالقول إن «الـوزارة بارشت 
ضمـن خطة عاجلـة بالتحول نحو 
البطاقـة اإللكرتونيـة»، مؤكـداً أن 
«هـذه البطاقـة سـوف تعمل عىل 

تعزيز تفعيل عمليات الحجب».

بغداد/ الزوراء:
اعترب وزيـر املالية العراقي، عـيل عالوي، امس 
السـبت، أن هناك أمراً وصفه بـ“غري الصحي“ 
يف املصارف الحكومية ال يوجد له مثيل يف العالم، 
السـتحواذها عىل %70 من الودائع، مشددا عىل 
أن ”الوقـت قـد حـان إلصالحه“ بالتعـاون مع 

البنك املركزي.
وقال عالوي، خالل كلمة ألقاها يف مؤتمر معرض 
املالية والخدمات املرصفيـة الخامس الذي عقد 
امس، يف العاصمـة بغداد، وتابعتـه ”الزوراء“: 
إن ”الوقـت قد حـان للتغيري واصـالح املصارف 
الحكوميـة بالتعاون مع البنـك املركزي“، مبينا 
أن ”هذه املصارف تسـتحوذ عـىل 70 باملئة من 
الودائع، وهـذا االمر غري صحـي يف نظام مبني 
عىل اسس السـوق، وال توجد نسبة بهذا الحجم 

يف اي دولة بالعالم، حتى يف العالم االشرتاكي“.
وأضاف عالوي ”إذا لم نصلح املصارف فلن تلعب 
دورها يف جانب رفد االقتصاد بالقروض والدعم 
املايل واالستشـاري يف القطاعـات االنتاجية بما 

فيها الصناعات والنقل والسياحة“.
إال  يتـم  ال  ”االسـتثمار  أن  اىل  عـالوي  وأشـار 
بواسـطة املدخـرات، وهذه ال تأتـي إال من ثالث 
مصـادر امـا مـن الدولـة او مدخـرات االهـايل 
والـرشكات او من التدفـق الخارجي“، موضحا 
أن ”التدفق الخارجي مرهون بالوضع السيايس 

والعاملي وال يمكن االعتماد عليه“.
وبـني أن ”االسـتثمار االجنبـي ال يشء يذكـر“، 

موضحا أن ”استقبال التدفق الخارجي يتوجب 
تغيري البيئة كليا“.

واعترب عالوي أن ”نشاط املؤسسات الحكومية 
االقتصاديـة فاشـًال، عـدا املاليـة ”، مشـريا اىل 
عـدم امكانيـة ”خلـق اربـاح تدعم االسـتثمار 

الحكومي“.
وشـدد عالوي رضورة وجود ”منافسة للقطاع 
املـرصيف الخاص عـىل الودائـع بالتسـاوي مع 

املصـارف الحكوميـة“، مشـريا اىل ان ذلك ”غري 
موجـود، وبالتـايل فمن اهم اولويـات الحكومة 
هو اصالح املصارف، والتي ال يمكن اصالحها إال 
بتغيري االنظمة القانونية لها ال سـيما الداخلية 

فيما يخص مرصفا الرافدين والرشيد“.
الخصخصـة  ”عمليـة  أن  اىل  عـالوي  واشـار 
اسـتمرت سـنة ونصف كونها تطلبت مراجعة 
القوانـني والترشيعـات“، موضحـا أن ”مجلس 

الدولة اعطى مؤخرا املوقف بأننا نستطيع تغيري 
النظـام املرصيف للمصـارف الحكوميـة باتجاه 
ليـس الخصخصة وإنمـا تغيري نسـبة ممثلينا 

بالقطاع الخاص يف هذه املصارف“.
وأوضح ”عزلنا مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 
واسـتعملنا قانون املصارف والتجاري“، مؤكدا 
أن ”جميـع مفاهيـم الحوكمـة للبنـك املركزي 
كأول  الحكوميـة  املصـارف  عـىل  سـتطبق 

خطوة“.
وتابـع أن ”الخطوة الثانية تتعلق بإعادة هيكلة 
املصارف، وهي ليسـت بالخطوة السـهلة كون 
هذه املصارف معزولة عن املصارف العاملية منذ 

40 سنة“.
ورأى عـالوي أن ”اول عمليـة إلصالح املصارف 
الحكومية ولتكون نقلة نوعية اىل واقع مستقل 
يرفد املؤسسـة املالية تحتاج ثالث سـنوات عىل 
االقـل“، مبينـا ان ”الحكومـة القادمـة البد أن 
تسـتمر بهذا االنجـاز للخطـوة االخرى إلصالح 
 3 اىل   2 ملـدة  وتكـون  الحكوميـة،  املصـارف 
سـنوات اخرى، وهـي الرتكيز عـىل ربحية هذه 

املصارف“.
وتسـاءل ”ما معنى الربح إن كانـت املخرجات 
ايضـا  واملدخـالت  الحكومـة  مـن  مدعومـة 
مدعومـة“، مشـددا رضورة أن ”يكـون هنـاك 

تنافس مع القطاع الخاص املرصيف“.
ويف ختام كلمته ابدى عالوي تفاؤال من ”اصالح 

املصارف الحكومية والنقلة النوعية لها“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف البنك املركـزي العراقـي، امس 
السـبت، عن حجم احتياطي الذهب يف 
البالد، وفيمـا توقع وصـول احتياطي 
دوالر  مليـار   90 اىل  الصعبـة  العملـة 
امريكي، أكد عدم امكانية تغيري سـعر 
الـرصف. بينمـا كشـف عـن تسـجيل 
7 ماليـني حسـاب مـرصيف مفتـوح يف 
العراق، وأشار اىل ان موجودات القطاع 

املرصيف نمت بنسبة ٢١٪.
وقـال نائـب محافـظ البنـك املركزي، 
عمـار خلـف، يف ترصيح صحفـي: إنه 
”مـن املؤمـل أن يصل احتياطـي البنك 
من العملة الصعبـة اىل 90 مليار دوالر 
أمريكـي“، موضحا ”نمتلـك اآلن أكثر 

من 70 مليار دوالر“.
وأشـار خلـف اىل أن ”احتياطي العراق 
مـن الذهب يبلـغ حاليا اكثـر من 100 
طن بعد ان اشـرتينا خـالل هذه الفرتة 

اكثر من 30 طناً“.
أما بالنسـبة لتغيري سعر الرصف، فقد 
أكد نائب محافـظ البنك: أنه ”ال يمكن 
أن يتغري سعر الرصف“، مشددا ”ليس 

هناك أي مربر حالياً لتغيريه“.
وأوضح أن ”تغيري سـعر الرصف يربك 

االسـواق يف الوقت الحايل“، الفتا اىل ان 
”تغيـريه مرهون بالوضـع االقتصادي 

وضمن السياسة النقدية للبالد“.
والظـرف  ”الحاكـم  أن  عـىل  وأكـد 

االقتصـادي هـو الـذي يحـدد القـرار 
املناسب لتغيري سعر الرصف“.  

من جانب اخر، كشـف البنـك املركزي 
العراقـي، امس السـبت، عن تسـجيل 
7 ماليـني حسـاب مـرصيف مفتـوح يف 
العـراق، فيمـا أشـار اىل ان موجودات 

القطاع املرصيف نمت بنسبة ٢١٪.
وقـال نائـب محافـظ البنـك املركزي، 
عمـار حمـد خلـف، يف مؤتمـر مرصيف 
عقد عـىل ارض معـرض بغـداد الدويل 
وتابعتـه ”الـزوراء“: إن ”الحسـابات 
تضاعفت اىل اكثر من ٧ ماليني حساب 
مرصيف مفتوح وكذلك البطاقات الدفع 
االلكرتونـي ارتفعت مـن ١٠ ماليني اىل 

اكثر من ١٤ مليون بطاقة“.
وأضـاف خلـف ان ”اجهـزة الـرصاف 
اكثـر مـن ١٥٠٠ جهـاز  اىل  ارتفعـت 
االف   ٧ مـن  اكثـر  اىل  البيـع  ونقـاط 
وكذلك املحافـظ الكرتونيـة تضاعفت 
أن  محفظة“.وأوضـح  مليونـي  مـن 
”موجودات القطاع املرصيف نمت بنسبة 
٢١٪ وكذلك اجمايل االئتمان ٢٥٪ خالل 

املدة من 2019 اىل 2022“. 
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بغداد/ الزوراء:

كشفت رشكة نفط ذي قار عن مشاريعها الحالية إلنتاج الغاز املصاحب، 
فيما أحصت عدد الحقول النفطية والرشكات املُشغلة.

وقـال مديـر رشكـة نفط ذي قـار، عيل خضـري، يف ترصيـح صحفي: إن 
”محافظـة ذي قار تضم عدداً مـن الحقول النفطية وأولهـا (أبو عمود) 
والـذي يدار بشـكل مشـرتك مع محافظة ميسـان ويحتوي عـىل ٥ آبار، 

وهنالك نية بتطويره مستقبالً“.
وأضاف أن ”الحقل الثاني هو الغراف الذي يشغل من قبل رشكة برتوناس 
املاليزيـة وحقل النارصيـة الذي يدار بالجهد الوطنـي، باإلضافة اىل حقل 
الرقعة العارشة واملسـمى (اريدو) والذي يدار من قبل الرشكة الروسية ( 
لـوك أويل ) وحقل صبة الذي يدار بجهد وطني“، مؤكداً أن ”هنالك ٥ آبار 

موجودة ضمن رشكة نفط ذي قار“.
وحـول مشـاريع الغاز أوضح أن ”هنالك مرشوعـا ملعالجة الغاز يف حقيل 
الغـراف والنارصية من قبل رشكة غاز الجنوب، إذ انه يعالج ٢٠٠ مقمق، 
أي ٢٠٠ مليـون قـدم مكعب ومـن املؤمل أن يكتمل خالل سـنتني، ولدينا 

مشاريع ملعالجة الغاز أيضاً مع رشكتي بيكر هيوز ولوك أويل“.
وحـول الـرشكات األجنبيـة العاملة، بـنّي: أن ”هناك أكثر مـن ٢٠ رشكة 
اجنبيـة تعمـل يف حقل الغـراف“، مبيناً أن ”حصة العمالـة املحلية ضمن 
العقد املربم مع الرشكات تمثل نسبة ٨٠٪ ، وتقارب ٢٠٠٠ عامل محيل“.
وحول حقل أريدو، أشـار خضري إىل أن ”املشـاريع يف حقل اريدو متوقفة 

وسيبدأ العمل فيها بعد عام ٢٠٢٣“. 

bÓjè„@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿@
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ã–ñ˛a@Êá»æa@Âfl@ÚÓiã»€a

بغداد/ الزوراء:
تجـاوزت مبيعات البنك املركزي العراقي مـن العملة الصعبة للدوالر خالل 

األسبوع املايض نحو ١٫٢٥٠ مليار دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التي فتح بها املزاد وابتداء من االحد ولغاية الخميس ١ مليار و٢٤٥ مليونا 
و٢١٤ الفـا و٩٩٣ دوالرا بمعـدل يومي بلغ ٢٤٩ مليونـا و٩٩٩ الفا و٦٥٠ 

دوالرا، مرتفعا بمقدار ٣٫٦٦٪ عن االسبوع الذي سبقه». 
واضـاف ان «اعـىل مبيعـات للـدوالر كان يـوم الثالثاء، حيـث بلغت فيها 
املبيعات ٢٥٦ مليونا و١٥٦ ألفا و٢٦٧ دوالرا، فيما كانت أقل املبيعات ليوم 

االثنني التي بلغت فيها املبيعات ٢٣٧ مليونا و٦١٧ الفا و٣٠٠ دوالر».
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف يف 

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

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة البيئة، امس السـبت، أنها تستعد بالتنسيق مع البنك املركزي 

إلطالق القروض املخصصة للطاقة املتجددة.
وقـال مدير دائـرة التوعية واإلعـالم البيئـي، أمري عيل الحسـون، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن ”اللجنة العليا املشـكلة لهـذا الغرض تعتزم 
املبـارشة برصف القروض بعد إنجـاز اللجان الفنيـة املواصفات واملعايري 
املحددة لأللواح الشمسـية التي سيتم اسـتخدامها.“وأضاف الحسون: أن 
التغيريات املناخية التي تمر بها البالد وانخفاض مسـتويات املياه وزيادة 
التصحر والعواصف الغباريـة وانضمام العراق إىل اتفاقية باريس للمناخ، 
ّرسع مـن اإلجـراءات املتخذة ملواجهة هـذه التغيريات منهـا التحول نحو 
الطاقـة املتجددة والتقليل من االعتماد عـىل الوقود األحفوري واالنبعاثات 
التي تصدر سواء كانت من األنشطة الصناعية املتوسطة وفوق املتوسطة 

أو املنزلية التي تسبب تلوثاً مهماً للبيئة“. 

 بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، نبيل املرسومي، من نتائج عدم امتالك العراق لصندوق 
سـيادي.وقال املرسـوي يف ترصيـح صحفي: إنـه «لم نجد دعوات سياسـية 
للتـرصف مع ارتفاع اسـعار النفط ويعترب العراق الوحيـد الذي ال يوجد فيها 
صندوقا سـياديا»، مبينا انه «حتى ايـران التي هي اآلن تحت العقوبات لديها 
صندوق سـيادي بـ٢٠ مليار يورو».واضاف: «إذا ما استمر الفكر االقتصادي 
الحكومي بهذا النسـق الذي يعرب عنه {باملراهقة االقتصادية} فقد يقود البلد 
اىل نفق مظلم سـتظهر نتائجه يف السنوات املقبلة خصوصا بعد االتجاه نحو 

املزيد من التوظيف العام يف بلد ليس لديه سلعة سوى النفط».
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يف العمـل اإلعالمي، ومن تجربة تمتد بفضل الله تعاىل ملدة أربعني 
عاما، تجد نفسـك مجربا تحت مظلة إعطاء كل ذي حق حقه ان 
تكتـب عن صديق عزيز، فتصبح يف مواجهة الصداقة والتزاماتها 
واملهنية وواجباتها، وال اجـد يف االمر تعارضا مادام هذا الصديق 
يستحق اإلشـادة ونرش سريته ومسـريته وافعاله الطيبة بدافع 
مهنـي خالص، وانني عىل املسـتوى الشـخيص  اإلنسـاني أفخر 

بالكتابة عن هذه العينة الرياضية املباركة وأزهو بصداقتهم .
كتبت عن العرشات من النجوم، الالعبني  واملدربني واالداريني والحكام 
واإلعالميني والجمهور واداريني غري رياضيني قدموا خدمات للرياضة، 
واليوم اكتب باالعتزاز نفسـه عن األخ الصديق الريايض الحازم الذي 
شـق طريـق النجومية بقارب الحزم، وهو السـيد حـازم محمد عيل 
(أبو نور)، لن ابالغ إذا قلت انه من أشهر مرشيف او مراقبي املباريات 
يف دوريـات كرة القدم، ولـو ان هذه الجزئية تحظـى بالتغطية اثناء 
وصـف املباريات، وهي جديرة بذلك يف زمـن االحرتاف املرعب، لعرف 

الجمهور املحيل والعربي فرسان هذه املسؤولية الخطرية .
أبـو نور وهو االسـم املحبب لـه ولجمهـور الرياضـة العراقية، 
صاغ  اسـما مميزا يف عالم اإلدارة، ومن سـبل هذا العالم، سـبيل  
االرشاف عىل املباريات الذي تتفرع عنه سـبل أخرى منها، سبيل 
أمـن املالعب الذي ال يمكـن ملباراة ان تنجح دون تأمينه بنسـبة 
مئـة باملئـة، وعىل هذا األسـاس أقيمت قبل سـنوات قريبة ندوة 
متخصصـة يف دبي يف هذا الشـأن، إذ نّظم مجلـس دبي الريايض 
بالتعاون مع لجنة تأمني الفعاليات يف اإلدارة العامة ألمن الهيئات 
واملنشـآت والطـوارئ يف رشطـة دبي ورشـة عمـل دولية لألمن 
والسـالمة بمالعب كرة القدم ”تجربة الدوري االنجليزي“ تحدث 
فيها اثنـان من خرباء األمن والسـالمة يف بريطانيـا، هما جوليا 
بينـدري مديـرة االمن يف ملعب ويمبيل سـابقا التي اسـتعرضت  
تجربـة تأمني ملعب ويمبيل، وكيث اوفريسـتال مدير إدارة األمن 
يف نادي تشـيليس، وارى اليوم ان أبا نور باجتهاده صار من هذه 
الكوكبة القادرة عىل نقل التجربة اىل زمالئه اآلخرين املكلفني من 

قبل االتحاد العراقي لكرة القدم .
كمـا أتمنى عىل اتحـاد كرة القدم أن يشـجع الناجحني يف املجال 
اإلداري، فيزجهـم يف دورات كمـا يقرتحهـم كمحارضيـن عـىل 

املستوى العربي واالقليمي والقاري .
أبـرز َمن حلّق يف سـماء نجومية اإلدارة يف الكـرة العراقية، خالد 
الذكر أبو عوف، ويف السلة الكبري عيل الصفار، ويف االثقال املجتهد 
املثابر محمد حسـن جلـود الذي انتخب قبل أيام رئيسـا لالتحاد 
الدويل للعبة، ويف الرماية سـعد املشـهداني الـذي نجح يف تنظيم 
البطولـة تلو البطولـة، ويف الشـطرنج املتميز ظافـر عبد االمري  
الذي جعل من لعبة الشـطرنج منجم اوسـمة للعراق، وال شك ان 
القائمة تطول وال تتسـع مساحة املقال لحرص أطرافها.. فتحية 
للجميع من ذكرنا ومن لم نذكر .. وتحية ودعاء بالتألق املسـتمر 
للناجح يف ارتقاء سـلم نجومية اإلدارة السـيد حـازم محمد عيل 

(أبو نور).
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بغداد/ متابعة الزوراء
 أعلنت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة  تحديد مكان وموعد مباراة ختام بطولة كأس العراق بني فريقي 
الكـرخ والكهرباء، فيما بينت ان املوعد املحدد قد يطرأ عليه «تغيري».وقال عضو اللجنة نجم االويس إن 
«املباراة الختامية لبطولة كأس العراق بني الكرخ والكهرباء ستقام عىل ملعب الشعب الدويل يف التاسع 
من الشهر الحايل».وأضاف االويس ان «اللجنة وجدت هذا املوعد هو األنسب إلقامة املباراة حسب الوقت 

املتاح لجدول املسابقات، وربما يطرأ تغيري عىل املوعد يف حال حدوث أي مستجد».
واكد عضو لجنة املسابقات أن «االتحاد واللجان العاملة تحرص عىل إخراج املباراة الختامية عىل افضل 

حال»، مبيناً «أن مراسيم التتويج ستكون وسط احتفالية وحضور جماهريي رسمي ريايض».
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بغداد/ ليث العتابي
يسـدل السـتار، اليوم االحد، 
عىل منافسات الدوري املمتاز، 
بإقامـة 3 مباريـات ، ابرزها 
قمـة الـزوراء والنجـف التي 
الشـعب  ملعب  سـيحتضنها 

الدويل بالعاصمة بغداد. 
ويحـل الكـرخ ضيفـا ثقيـال 
عـىل اربيل يف ملعب فرانسـو 
تالميـذ  يسـعى  إذ  حريـري، 
الجبـار  احمـد عبـد  املـدرب 
عبور اصحاب االرض، والقفز 
مرتبة يف سـلم الرتتيب، فيما 
يحـاول اربيل الظفـر بنقاط 
مركزيـن  والقفـز  املبـاراة 
وصوال لرتتيـب الحادي عرش 

يف ختام مشواره بالبطولة. 
ويسـتضيف املينـاء يف ملعب 
البـرصة  بمدينـة  الفيحـاء 
العنيد، يف  الكهرباء  منافسـه 
مبـاراة تعـد تحصيال حاصال 
ألصحـاب االرض بعـد تأكـد 
الدرجـة  اىل دوري  هبوطهـم 

االوىل والبقـاء يف املركز الـ 19 
قبـل االخري، باملقابـل يتطلع 
مـدرب الضيوف لـؤي صالح 
اىل مواصلة العـروض القوية 
ونيـل نقـاط الفـوز والقفـز 
اىل الرتتيـب الثامـن بـدال من 

نوروز. 
وتعد هذه املباراة ايضا محطة 
قبـل  للكهربـاء  اسـتعدادية 
مواجهة الكرخ خالل الشـهر 
بطولـة  نهائـي  يف  الجـاري 

الكأس. 
بلقـاء  املواجهـات  وتختتـم 
الـزوراء مـع ضيفـه النجف، 
يف مبـاراة مهمة للطرفني من 
اجل تحسني حصيلة نقاطهم 
يف سـلم الرتتيـب النهائي، إذ 
يرفـع الـزوراء شـعار الفوز 
للوصـول للنقطة الــ 64، يف 
املركز السـادس، فيما يبحث 
ابنـاء املـدرب حسـن احمـد 
للوصـول اىل النقطة الـ 57 يف 

املركز السابع.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قدم نادي املرخية القطري العبه الجديد 
مهاجم منتخبنا الوطني، أيمن حسني، 
وذلـك بحضـور نائـب رئيـس النـادي 
ورئيس بعثة الفريق بمعسـكره برتكيا 
خالـد الكبيـيس، ورئيس جهـاز الكرة 

مجتبى سيد جعفر.
وكان أيمن حسـني قد خاض تجربة يف 

املوسـم املايض مـع أم صـالل ويتطلع 
لتحقيق اإلضافة مع املرخية.

كما أعلن النادي أيضـا عن تجديد عقد 
العبه الدويل العمانـي جميل اليحمدي، 
عـرب الحسـاب الرسـمي للنـادي عـىل 
تويرت، دون أن يكشـف عـن مدة العقد 

الجديد.
وبذلـك أغلـق الفريـق ملـف املحرتفني 

جميـل  العمانـي  الخمـايس  بتواجـد 
اليحمدي والثنائي الجزائري أيوب عزي 
وحمـرون يوغرطـة واملغربـي إدريس 

فتوحي وأخريا أيمن حسني.
ومن املقرر أن يواصل الفريق معسكره 
الخارجي بمدينة إزميـت الرتكية حتى 
17 يوليـو الحايل، ويـرتأس البعثة نائب 

رئيس النادي خالد الكبييس.

بغداد/ الزوراء
يتقّدُم َوزيُر الَشـباب والرياضـة، رئيس االّتحاد 
ـكِر  العراقّي لكـرِة القـَدم، عدنان درجال، بالشُّ
الخليجّيـة  االتحـاداِت  رؤسـاِء  إىل  واالمتنـاِن 
املُنضويـة تحـت َخيمـِة اتحـاد كأس الَخليـج 
العربي، ملوقفهم وإرصارهم عىل إقامِة الُنسخة 
الــ 25 مـن بطولـِة كأس الخليـج لكـرِة القدم 
يف مدينـِة البـرصة َمطلع العـام املُقبـل 2023. 
وأعرَب رئيُس االتحاد عن شكره إىل رئيِس اتحاد 
كأس الخليـج العربـّي الشـيخ حمد بـن خليفة 

بـن أحمد آل ثاني، بعـد االتصـاِل الهاتفّي الذي 
جمعهما، وذلك للموقـِف األخوي والتواصِل عىل 
إدامـِة العالقِة املَبنية عىل األواِرص املُشـرتكة، إذ 
البـّد أن نؤكَد أن اهتمامكم وُمسـاندتكم لنجاِح 
البطولة وإظهارها بأروع صورٍة يأتي من خالل 
دعمكم اللوجستّي الذي أثبت كرمكم وعروبتكم 
ـكِر إىل الشيخ  األصيلة. مثلما نودُّ أن نتقدَم بالشُّ
راشد بن حميد النعيمي، رئيس االتحاد اإلماراتّي 
لكرِة القَدم، الذي اتصَل ِبنا وأبدَى تقديمه للدعِم 
واملُسـاندة بشتى املجاالِت بهدِف إنجاِح الُنسخة 

املُقبلـِة يف مدينِة البرصة العزيـزة، ونقل األفكاِر 
وتنفيذها عىل أرِض الواقع والتي من شـأنها أن 
ُتبني الوجـَه الحقيقّي لبطولٍة اسـتثنائّيٍة ينوي 
العـراُق -حكومًة وشـعباً- إظهارهـا إىل العالِم 
لتكـون رسـالَة َمحبٍة يف ظـل احتضـاِن العراق 

إلخوته يف بلدهم الثاني.
كما نعُرب عـن تقديرنا العايل لجميـِع االتحاداِت 
الخليجّيـة التي تواصلت معنـا وأعلنت موقفها 
الداعـم للعـراق وُمسـاندتها لتنظيـُم خليجـي 

البرصة.

بغداد/ متابعة الزوراء

وقـع املـدرب ثائر احمد  رسـميا 

عقـداً لقيادة فريق نـادي الطلبة 

2022- للموسـم  القـدم  لكـرة 

2023، خلفـاً للمـدرب السـوري 

انس مخلـوف الذي ارتـأت ادارة 

االنيق عدم تجديد عقده.

ودخلت ادارة الطلبـة دخلت منذ 

يومـني يف مفاوضـات مع املدرب 

ثائـر احمـد الـذي سـبق أن قاد 

األنيق يف مواسـم سابقة، ومثلها 

يف بدايـة مشـواره كالعـب منـذ 

تأسـيس النادي الذي كان يحمل 

اسم نادي الجامعة .

ووقع اختيـار االدارة عىل املدرب 

ثائـر احمـد مـن بـني عـدد من 

املدربني املرشحني لقيادة الفريق 

بعد ان وجدته االنسب  .

وسبق ان أعلن نادي الطلبة انتهاء 

مهمة املدير الفني السوري، أنس 

مخلوف، مع الفريق بعد مشـوار 

دام لنصف موسم.

وقدم النادي شـكره ملخلوف عىل 

ما قدمه، خالل مسريته يف مرحلة 

إياب الدوري.

وأفـرزت حصيلـة نتائج مخلوف 

مع الطلبـة تذبذًبا يف األرقام، بعد 

بدايـة قوية وتحقيـق انتصارات 

يسـتطع  لـم  حيـث  متتاليـة، 

نفـس  عـىل  املشـوار  مواصلـة 

النسـق، ليكتفي باحتـالل املركز 

الثالث يف الدوري العراقي املمتاز، 

بعدما كان وصيفا.

ويحتل فريق الطلبة املركز الثالث 

برصيـد 68 نقطـة يف الجولة 37 

من الدوري  املمتاز .

ومـن جهة اخـرى، أعلنت الهيئة 

الجويـة  القـوة  لنـادي  املؤقتـة 

الريـايض تمديد عقـد ثنائي خط 

وسـط الفريق محمد عـيل عبود 

وحسني جبار ملوسم آخر.

ونجحت اإلدارة املؤقتة للجوية يف 

التجديد لهـذا الثنائي الدويل، بعد 

األنبـاء التي ربطتهمـا باالنتقال 

التقليـدي  الغريـم  لصفـوف 

الزوراء.

وقـّدم عبـود وجبار مسـتويات 

باهـرة يف الدوري املحـيل وأبطال 

آسـيا، وسـاهما بشـكل كبري يف 

وصول الفريق للمركـز الثاني يف 

ترتيب الدوري املحيل.

وعـىل صعيـد متصـل، مـا زالت 

املفاوضات مسـتمرة بني الهيئة 

املؤقتـة والالعـب السـابق للقوة 

للعـودة  العانـي  لـؤي  الجويـة 

لصفـوف الفريق بعـد ابتعاده يف 

املوسـم املايض ورحيلـه للمغرب 

حيث يقيم.

يذكـر أن القـوة الجويـة قد أبرم 

عـدة صفقـات صيفيـة أبرزهـا 

الـدويل محمـد قاسـم قادما من 

الرشطة.

 وكان القـوة الجويـة قـد أنهـى 

يف  املمتـاز  بالـدوري  مشـواره 

املوسـم الحايل قبل أيام بحصوله 

عـىل املركـز الثانـي برصيـد 70 

نقطة.

وجددت إدارة نادي الرشطة بطل 

الدوري للموسـم الحـايل لالعبني 

باسـم فاضـل والالعـب املحرتف 

السـوري فهد اليوسـف والالعب 

امري صباح والالعب محمد جفال 

والحارس ياسـني كريم والالعب 

سـعد ناطق، كما تـم التعاقد مع 

املحرتف السـنغايل ادريسا نيانغ، 

وسـبق ان جددت االدارة يف وقت 

سابق عقدها مع املدرب املرصي 

مؤمن سليمان.

Õ„bÓ„@Ô€bÃ‰è€a@…fl@á”b»nÌ@Ú†ãì€a@äÎá€a@›�iÎ@aáÌáu@biäáfl@áºc@ãˆbri@µ»nèÌ@Új‹�€a
Ô„b»€a@˚€@üÎb–Ì@ÚÌÏßa

املنامة /رحيم عودة 
وصل وفد املنتخب الوطني لألحداث والشـباب 
إىل العاصمة البحرينية املنامة قادما من مطار 
الشارقة وذلك للمشـاركة يف منافسات بطولة 
آسـيا للعبـة التـي تقـام يف مملكـة البحرين. 

ويـرتأس  الوفد رئيـس االتحـاد العراقي للعبة 
شـعالن عبـد الكاظـم والحكـم الـدويل يـارس 
فالح والصحفي الريايض رحيم عودة املنسـق 
جبـار  عـارف  واملدربـني  لالتحـاد  اإلعالمـي 
واإليراني مصطفـى ناريمان ورائد عبد الجليل 

للمصارعـة الحـرة وكريـم خضـري وااليرانـي 
سـعيد شريزاد وقسـور عبد املالك ورضا رشيد 
للمصارعـة الرومانية، فضال عن ٢١ مصارعا.   
وكان منتخـب العـراق الوطني قـد خاض أوىل 
وحداته التدريبية يف قاعة نادي الحالة الريايض 
تحضريا للمشـاركة يف نـزاالت البطولـة، فيما 
أكد رئيـس االتحاد العراقي املركزي للمصارعة 
األستاذ شعالن عبد الكاظم جاهزية املصارعني 
لخوض نزاالت البطولة من خالل الهمة العالية 
واملعنويـات العاليـة التـي يمتلكهـا الالعبون 
خصوصا بعد املعسـكر التدريبـي الناجح الذي 
اقيم مؤخرا يف إيران وحصول العبينا عىل املركز  
الثانـي يف البطولة التي شـهدت مشـاركة عدة 
أنديـة من إيران التـي تعد من الـدول املتقدمة 
يف رياضة املصارعـة. أما املصارع خطاب عمر  
فقـد أكد عزمـه عـىل تقديـم األداء املميز وكل 
مـا لديه من إمكانيات من أجـل التنافس بقوة 
لغرض الحصول عىل اإلنجاز املرشف الذي يليق 

بسمعة املصارعة العراقية .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
مقـدم برنامـج (مالعـب) الـذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (التغيـري) الفضائيـة الزميل نور 
نزار، ثمن كل من حرض مراسم عزاء والدته او 
اتصل او ارسل برقيات التعازي، ويلتمس العذر 
لكل من لم تسـعفه الظـروف لتقديـم التعازي 
بهذا املصاب، سائال العيل القدير ان يحفظ الجميع 

ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
 *******************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل كاظم الطائـي احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات لزميلنا 
النجـاح يف حياتـه  املديـد ومواصلـة  بالعمـر 

ومشواره املهني.
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برشلونة / متابعة الزوراء
بات اإلسباني أوسكار مينجويزا، مدافع 
أحد  إىل  االنتقال  من  قريًبا  برشلونة، 
املريكاتو  خالل  اإليطايل  الدوري  أندية 

الصيفي الجاري.
خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
أوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت 
:»يحاول  «تويرت»  عىل  حسابه  عرب 
مع  اتفاق  إىل  التوصل  مونزا  نادي 
برشلونة، بشأن التعاقد مع أوسكار 
«برشلونة  مينجويزا».وأضاف: 

التخلص  يريد  ألنه  الصفقة،  عىل  منفتح 
يعود  والقرار  الصيف،  هذا  (أوسكار)  من 

اآلن إىل الالعب».
هرينانديز،  تشايف  أن  تقارير  وزعمت 
املدير الفني لربشلونة، طلب بيع صامويل 
إىل  باإلضافة  لينجليت  وكليمنت  أومتيتي 
كوندي  جول  مع  يتعاقد  كي  مينجويزا، 
أوسكار مينجويزا  إشبيلية.وشارك  مدافع 
املوسم  خالل  برشلونة  مع  مباراة   ٢٧ يف 
أي  يحرز  ولم  البطوالت،  بمختلف  املايض 

هدف لكنه قدم تمريرتني حاسمتني.

لندن / متابعة الزوراء
إنقاذ  عملية  اكتملت 
بعد  كاونتي،  ديربي 
انتقال  النادي  إعالن 
من  تحالف  إىل  ملكيته 

مجموعة رشكات.

إىل  هبط  الذي  النادي  وذكر 
القدم  كرة  يف  الثالث  املستوى 
البيع  عملية  أن  اإلنكليزية، 
مواجهة  دوامة  من  أخرجته 
اإلفالس، يف الوقت الذي أعلنت 
هذه  أن  الجديدة  اإلدارة  فيه 

مخطط  بناء  تضمن  الخطوة 
كاونتي  لديربي  املدى  طويل 
مكانه  إىل  إعادته  محاولة  يف 

ضمن أندية الدرجة املمتازة.
وكان واين روني غادر تدريب 
يف  فشله  بعد  مؤخرا  الفريق 

إنقاذه من الهبوط، إىل الدرجة 
يف  الثالث  املستوى  أو  الثانية 
إضافة  اإلنكليزية  القدم  كرة 
وعدم  اإلدارية  املشاكل  إىل 
وضوح الرؤية حول مستقبل 

الفريق.

                         

باريس / متابعة الزوراء
سـيقود العب كرة القدم السابق واملدرب الحايل، كريستوف جالتيه، 
غدا االثنني، تدريبات باريس سان جريمان، الذي من املنتظر أن يوقع 

معه عقدا، هذا األسبوع.
وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن جالتيه لم يكن يف باريس، 

عندما أعلن سلفه ماوريسيو بوكيتينو رحيله بشكل رسمي.
لكنـه من املتوقع أن يصل العاصمة الفرنسـية، صبـاح غدا االثنني، 

عندما سيستأنف الفريق التدريبات.
وفيما يتعلق بالعقد، ذكرت الصحيفة أنه تم إجراء تعديل، وبناء عىل 
طلب املدرب الفرنيس، أزيل خيار السـنة الثالثة من الوثيقة، ليصبح 

التعاقد ملدة عامني وليس أكثر.
وسيتم تقديم جالتيه يف مؤتمر صحفي، بعد ظهر الثالثاء أو األربعاء 
املقبلـني، وفقا لصحيفة (ليكيب)، رغـم أن النادي لم يؤكد بعد هذه 

التوقيتات.
وقبل ذلك، سيكون لدى املدرب فرصة للتعرف عىل الالعبني، باستثناء 
الدوليـني الذيـن سـينضمون الحقـا إىل التدريبات، ألنهـم يحظون 

بأسبوع راحة إضايف.

برشلونة / متابعة الزوراء
اقـرتب برشـلونة من تحقيـق انفراجة مالية يف سـوق االنتقاالت 

الصيفية الجارية، بحسب تقرير صحفي.
وكان برشـلونة قد حصل عـىل 207.5 مليون يـورو، قبل يومني، 

نظري  بيع جزء من حقوق بث مبارياته.
ووفقـا لصحيفـة ”مونـدو ديبورتيفـو“ الكتالونيـة، فـإن إدارة 
البارسـا تعمل حاليا عىل بيع %15 من حقـوق البث التلفزيوني، 
مقابل 400 مليون يورو.ويسعى النادي إلتمام هذا األمر، قبل 17 
يوليو تموز الجاري، وهو املوعد الذي سـتبدأ فيه جولة البلوجرانا 

يف الواليات املتحدة األمريكية، تحضريا للموسم املقبل.
وسيخصص برشـلونة 200 مليون يورو من هذا املبلغ للصفقات 
الصيفية.وأوضحت الصحيفة أن الالعبني املسـتهدفني من جانب 
إدارة البلوجرانـا هـم: روبـرت ليفاندوفسـكي (بايـرن ميونيخ) 
وجول كوندي (إشـبيلية) وبرناردو سـيلفا (مانشسـرت سـيتي) 
ورافينيـا (ليدز يونايتد) وسـيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسـو 

(تشيليس).

نيس / متابعة الزوراء
باهتمام  يونايتد،  مانشسرت  مهاجم  كافاني،  إدينسون  يحظى 
الجارية،  الصيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  الفرنسية  األندية  أحد 

وفقا لتقرير صحفي.
مهتم  نيس  أن  الفرنسية،  ماتان»  «نيس  صحيفة  كشفت  فقد 
من  منافسة  سيجد  لكنه  حر،  انتقال  صفقة  يف  كافاني،  بضم 

أندية أخرى، مثل فالنسيا وإلتيش ورايو فايكانو وسالرينتانا.
وأضافت الصحيفة أن جان بيري ريفيري، رئيس نادي نيس، يريد 
كافاني  مثل  الصيف،  هذا  خربات،  أصحاب  العبني  مع  التعاقد 

(٣٧ عاما)، وأحد حاريس املرمى ستيف مانداندا، ويان سومر.

أن  إىل  نجح وأشارت  أن  نيس، سبق  رئيس 
نجوم  إقناع  كبار باالنتقال إىل الفريق، يف 

بن  حاتم  عرفة وماريو بالوتييل.مثل 
مانشسرت  يتد وكان  نا يو

أيام  قبل  أعلن،  قد 
عن  االستغناء  قليلة، 

كافاني بنهاية عقده يف 
٣٠ يونيو/حزيران املايض، 

بقميص  قضاهما  عامني  بعد 
الشياطني الحمر.

تورينو / متابعة الزوراء
انضم ناٍد جديد إىل مفاوضات التعاقد 
املهاجم  ديباال،  باولو  األرجنتيني  مع 
املريكاتو  خالل  ليوفنتوس،  السابق 

الصيفي الجاري.
وانتهى عقد ديباال مع السيدة العجوز 
يف ٣٠ يونيو/حزيران املنرصم، ويبحث 
الالعب اآلن عن وجهة جديدة يف املوسم 

املقبل.
إيطاليا»،  «فوتبول  ملوقع  ووفًقا 
لسيلفيو  اململوك  مونزا،  نادي  فإن 
مليالن،  التاريخي  الرئيس  برلسكوني 
ديباال  مع  التعاقد  مفاوضات  اقتحم 

هذا الصيف.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن برلسكوني 
وكيل  أنطون،  خورخي  مع  تحدث 

مونزا  بأن  إلبالغه  ديباال، 
الصفقة  لحسم  مستعد 

املجانية.
من  العديد  أن  يذكر 
أيًضا مونزا  التقارير ربطت 
ماورو  األرجنتيني  بضم 
باريس  مهاجم  إيكاردي، 
سبيل  عىل  جريمان،  سان 

اإلعارة.
إيطاليا»  «فوتبول  وأكد 

يحلم  برلسكوني  أن 
ديباال  بني  بالجمع 

هجوم  يف  وإيكاردي 
املوسم  خالل  مونزا 

املقبل.
ميالن  واقتحم 
التعاقد  مفاوضات 

مستغال  ديباال،  مع 
يف  الجمود  حالة 

الالعب  بني  التفاوض 
وإنرت ميالن.

ويمبلدون / متابعة الزوراء
بلغ العب التنس اإلسباني كارلوس ألكاراز 
املفتوحة،  ويمبلدون  بطولة  نهائي  ثمن 
ليحقق  أوته،  أوسكار  األملاني  بتغلبه عىل 

إنجازا جديدا يف املنافسة.
وأكد ألكاراز أن مستواه يف املباراة فاجأه 
الذي  القليل  الوقت  رغم  شخصيا،  هو 
العشبية  املالعب  عىل  اللعب  يف  قضاه 

وكذلك تطور مستواه يف البطولة.
أصبح  ويمبلدون،  نهائي  ثمن  وببلوغ 
اإلنجاز  يحقق هذا  أصغر العب  اإلسباني 

منذ األسرتايل برينارد توميتش يف ٢٠١١.
عقب  صحفي  مؤتمر  يف  ألكاراز  وقال 
كان  لقد  رائعة،  بطريقة  «لعبت  املباراة: 
عريض األفضل حتى اآلن. أنا سعيد للغاية 
أواصل  أن  وآمل  قدمته،  الذي  باملستوى 

عىل نفس املستوى يف الدور التايل».
مباراة  «كل  الشاب:  اإلسباني  وأضاف 
اللعب بشكل  يمكنك  عالم مختلف، حيث 
رائع أو سيئ. لعبت االثنني أوىل مباريات 
أربعة  يف  صعبة.  وكانت  العشب،  عىل 
وتتعلم  وتتحسن  تتدرب  أيام  خمسة  أو 

التحرك بشكل أفضل».
ألعب  وأنا  أكرب  براحة  أشعر  «اآلن  وتابع: 
ألعب  عندما  أفضل.  وبأنني  العشب  عىل 
يمر  يوم  وكل  أكرب،  براحة  أشعر  أكثر 

أشعر بأنني أكثر جاهزية».
الذي  املستوى  «فاجأني  ألكاراز:  وأردف 
أظهرته يف وقت قليل للغاية. أتيت إىل هنا 

ألعب  أن  ودون  كبرية  ليست  بتوقعات 
كثريا عىل العشب. أرى نفيس أفضل كثريا 
شخصا  كنت  لو  كما  وأشعر  امللعب،  يف 

لعب كثريا يف املالعب العشبية».
النهائي  ثمن  يف  موعدا  ألكاراز  ويرضب 
مع اإليطايل جانيك سينر، الذي أثنى عليه 

أفضل العبي  أحد  أنه  إىل  اإلسباني مشريا 
التنس الشبان يف العام.

رقم قيايس
إيسنر،  جون  األمريكي،  العمالق  انفرد 
تسديًدا  الالعبني  كأكثر  القيايس  بالرقم 

لإلرساالت الساحقة يف تاريخ التنس.
 ٢ رقم  امللعب  عىل  مباراته،  خالل  وذلك 
لقاءآت  ضمن  سينر،  يانيك  اإليطايل  أمام 

الدور الثالث من بطولة ويمبلدون.
يف  ساحقة  إرساالت   ٨ إيسنر  وسدد 
املباراة، حتى لحظة كتابة هذه السطور، 
 ١٣,٧٣٢ برصيد  القائمة  بصدارة  لينفرد 
الرقم  صاحب  متخطًيا  ساحًقا،  إرساًال 
كارلوفيتش،  إيفو  السابق،  القيايس 
«أوبتا»  شبكة  بحسب   ،١٣,٧٢٨ برصيد 

لإلحصائيات.
ويتواجد السويرسي روجر فيدرر يف املركز 
جوران  يحتل  بينما   ،(١١,٤٧٨) الثالث 
 ،(١٠,٢٣٧) الرابع  املركز  إيفانيسيفيتش 
الخامس  املركز  يف  لوبيز  فيليسيانو  ثم 

.(١٠,١٥٥)
يذكر أن إيسنر يملك رقما قياسيا آخر يف 
يف  مباراة  أطول  وهو  ويمبلدون،  بطولة 
التاريخ، التي استمرت لنحو ١١ ساعة و٥ 
وتغلب خاللها عىل  دقائق يف عام ٢٠١٠، 

الالعب الفرنيس نيكوال ماهو.

برلني / متابعة الزوراء
أكدت سارا دابريتز، العبة املنتخب األملاني لكرة 
القـدم، أن منتخبهـا يحظـى بتشـكيلة رائعة 
تجمـع بـني الخربة والشـباب، ما يجعـل لديه 
فرصـة للمنافسـة عىل لقب بطولـة كأس أمم 
أوروبـا (يورو 2022) للسـيدات، والتي تنطلق 

فعالياتها بعد أيام قليلة.
وقالـت صاحبـة الــ27 عامـا: ”العديـد مـن 
املنتخبات لديها القدرة للمنافسـة عىل اللقب. 
لدينـا هذا الحلم أيضا بالطبع. وسـنبذل كل ما 

بوسعنا من أجل تحقيقه“.
وبعـد املشـاركة مع املنتخـب األملانـي يف هذه 
البطولة، سـتبدأ دابريتز مسـريتها مع فريقها 
الجديد (ليـون)، الذي انتقلت إليـه مؤخرا من 
باريس سان جريمان الفرنيس بعقد يمتد لثالث 
سنوات.وأشارت دابريتز إىل أنها خالل مسريتها 
يف باريس لم تسنح لها الفرصة للقاء شخصيا 
مع األرجنتيني ليونيل مييس والفرنيس كيليان 

مبابي نجمي فريق الرجال يف سان جريمان.
وأشارت إىل أنها ستفتقد اآلن بالطبع تواجدها 
يف نفـس النادي مـع هذين الالعبـني البارزين، 
بالنسـبة لهـا هـو االسـتعداد  ولكـن األهـم 
للمشـاركة مع ليون يف رحلـة الدفاع عن لقب 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وتعـول مارتينا فوس تيكلنربج مدربة املنتخب 
األملانـي كثـريا عىل خـربة دابريتـز خاصة مع 
غيـاب الالعبتـني املحرتفتـني ميالنـي ليوبولز 
العبـة تشـيليس اإلنجليـزي (بسـبب الحمل) 
وجينيفر مـاروزان العبة ليون الفرنيس (قطع 

ليوبولـز  غيـاب  الصليبي).ومـع  الربـاط  يف 
وماروزان، سـتكون دابريتز هـي الوحيدة من 
العبـات املنتخب األملاني بالبطولة التي تنشـط 
خارج أملانيا، وهو ما ينطبق فقط عىل زميلتها 
حارسـة املرمـى آن كاترين بريجر (تشـيليس 

اإلنجليزي) .
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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ميالنو / متابعة الزوراء
عن  اإليطايل  إنرت  نادي  أعلن 
الوسط  العب  مع  تعاقده 
هينريك  األرميني  املهاجم 
مخيتاريان قادماً من نادي روما.

عاماً   ٣٣ العمر  من  مخيتاريان  ويبلغ 
األندية  مع  ورائعة  طويلة  مسرية  ويمتلك 
دونستيك  شاختار  لصفوف  لعب  إذ  الكربى 
األوكراني بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٣ ثم انتقل إىل العمالق 
 ٩٠ يف  وشارك   (٢٠١٣-٢٠١٦) دورتموند  بوروسيا  األملاني 

مباراة سجل خاللها ٢٣ هدفاً.
وأمىض مخيتاريان عقب ذلك مسرية احرتافية طويلة يف الدور 
اإلنكليزي حيث لعب مع مانشسرت يونايتد بني عامي (٢٠١٦-

الرابطة  كأس  ألقاب  الحمر  الشياطني  مع  وحقق   (٢٠١٨
األوروبي  الدوري  إىل  باإلضافة  الخريية محلياً  والدرع  اإلنكليزية 

وكأس السوبر األوروبية قارياً.
وانتقل أسطورة الكرة األرمينية عقب ذلك إىل أرسنال اللندني حيث 
لعب له عامني (٢٠١٨-٢٠٢٠) وشارك يف ٣٩ مباراة أحرز خاللها 

٨ أهداف.
عندما  مسريته  يف  جديدة  مرحلة  مخيتاريان  خاض  ذلك  وعقب 
انتقل إىل إيطاليا حيث لعب لنادي العاصمة روما موسمني (٢٠٢٠-

٢٠٢٢) وشارك يف ٦٥ مباراة أحرز خاللها ١٨ هدفاً كما ساهم مع 

املؤتمر  النسخة األوىل من مسابقة دوري  التتويج بلقب  الفريق يف 
األوروبي.

روما،  جماهري  مخيتاريان  هنريك  األرميني  الوسط  العب  وودع 
العاصمة  انتهى عقده مع نادي  عرب الشبكات االجتماعية، بعدما 

اإليطالية، وانتقل إىل إنرت ميالن رسميا.
وقال مخيتاريان (٣٣ عاما) يف رسالة نرشها عرب حسابه الرسمي: 

«لقد قدمت كل يشء من أجل روما داخل وخارج امللعب».
وآرسنال  يونايتد  ومانشسرت  دورتموند  بروسيا  العب  وأضاف 
أبدا  أنىس  لن  هنا.  ألعب  أن  يل  بالنسبة  كبري  رشف  «كان  السابق: 

اللحظات املذهلة التي عشناها معا».

@6èì„bfl@pböÎb–fl@k”aãÌ@Ôè‹Óìm
Ú„Ï‹íãiÎ@ánÌb„ÏÌ

لندن / متابعة الزوراء
وجه مسـؤولو تشـيليس أنظارهم إىل الدويل الهولندي، فرينكي دي 
يونـج، العب وسـط برشـلونة، خالل املريكاتـو الصيفـي الجاري، 
بحسـب تقرير صحفي.ويسعى البارسـا بقوة لبيع دي يونج بأعىل 
سـعر ممكن، بينما لم يعرض مانشسـرت يونايتد األموال املناسـبة، 
حتى اآلن.ووفًقا لصحيفة ”سبورت“ الكتالونية، فإن يونايتد فقط 

هو من قدم عرًضا رسمًيا للتعاقد مع دي يونج.
أما تشـيليس فيتابع عن كثـب تطور املفاوضـات، ويتأهب لدخول 

السباق، يف حال عدم وصول الشياطني الحمر التفاق مع البارسا.
واعتربت الصحيفة أن النادي اللندني سيتفوق حينها عىل مانشسرت 

يونايتد، ألنه سيشارك يف دوري أبطال أوروبا باملوسم املقبل.
ويعـد دي يونج هدًفا قديًما لتشـيليس، حيث حـاول البلوز التعاقد 

معه يف 2019، قبل أن يوقع الالعب الهولندي لربشلونة.
وتزعم العديد من التقارير الصحفية، أن النادي الكتالوني يطلب ما 

يقارب الـ85 مليون يورو، للتخيل عن دي يونج هذا الصيف.
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أنقرة/متابعة الزوراء:

 قـال عضـو يف املجلـس األعـىل لإلذاعـة 

والتلفزيون، الجهة املسـؤولة عن مراقبة 

اإلعـالم يف تركيـا، إن املجلس حجب إذاعة 

“صوت أمـريكا” التي تتخذ مـن الواليات 

املتحدة مقـرا، ومحطة “دويتشـه فيله” 

األملانيـة؛ لعدم تقدمهمـا بطلب للحصول 

عىل الرتاخيص املطلوبة.

وكانت “دويتشه فيله” و”صوت أمريكا” 

قد ذكرتا يف فرباير املايض أنهما لن تتقدما 

بطلـب للحصول عـىل تراخيـص يف تركيا 

بنـاء عىل طلب من املجلـس األعىل لإلعالم 

بموجب قانـون تنظيم وسـائل اإلعالم يف 

البـالد، والذي يقول منتقدوه إنه يهدف إىل 

زيادة الرقابة.

وقال إلهان تاشـجي، عضو مجلس إدارة 

املجلس املنتمي لحزب الشعب الجمهوري 

املعارض عىل تويرت: إنه “تم حظر الخدمة 

الناطقة بالرتكية لدويتشـه فيله وصوت 

أمريكا بقرار من املحكمة“.

وأضاف “حجبـت محكمة أنقرة الجنائية 

الخدمة الرتكية من دويتشـه فيله وصوت 

أمـريكا اللتني لم تتقدمـا بطلب للحصول 

عىل ترخيـص بموجب طلب مـن املجلس 

وتابـع  والتلفزيـون”.  لإلذاعـة  األعـىل 

تاشـجي“ها هـي حريتـك يف الصحافـة 

والديمقراطية املتقدمة!”.

القانـون  أسـتاذ  أكدنيـز  يامـان  وقـال 

السـيرباني يف جامعة بيلجي بإسطنبول، 

ملوقـع ”صوت أمريكا“ إن ”الحظر الكامل 

للوصول إىل هذه املواقع اإلخبارية ال يمكن 

وصفه إال بالرقابة“.

وقالت متحدثة باسم ”صوت أمريكا“ ”أي 

جهود حكومية إلسـكات وسـائل اإلعالم 

هي انتهاك لحريـة الصحافة، وهي قيمة 

أساسية لجميع املجتمعات الديمقراطية“. 

وأضافت ”يف حال حجبت الحكومة الرتكية 

مواقعنا اإللكرتونية، سـتبذل إذاعة صوت 

أمريكا قصارى جهدهـا لضمان احتفاظ 

جمهورها الناطق باللغة الرتكية بإمكانية 

ومفتـوح  مجانـي  إنرتنـت  إىل  الوصـول 

باستخدام جميع األساليب املتاحة“.

ولم تكـن تلك املرة األوىل التي تحجب فيها 

تركيا وسـائل إعالمية ومواقـع إخبارية، 

ففي مـارس 2020 حجبـت أنقرة مواقع 

إخبارية تابعة للسـعودية واإلمارات، بعد 

أيـام من حجب مواقـع حكومية تركية يف 

السعودية.

ووقتها الحظ مستخدمو اإلنرتنت يف تركيا 

الذين يحاولون الوصول إىل موقعي وكالة 

األنباء السـعودية ووكالة أنبـاء اإلمارات 

وأكثـر مـن 12 موقعا آخر، رسـالة تقول 

إن هذه املواقع تم حظرها بموجب قانون 

يحكم املنشورات عىل اإلنرتنت يف تركيا.

وُينظـر إىل الغالبيـة العظمى من وسـائل 

اإلعالم الرئيسـية يف تركيا عىل أنها مقربة 

من الحكومـة، مع تغطية لصالح الرئيس 

رجب طيب أردوغان وحلفائه.

ويف عـام 2021 أصـدرت ”منظمـة العفو 

الدوليـة“ تقريـرا تنتقـد فيـه انتهـاكات 

السـلطات الرتكية لحرية التعبري يف البالد، 

بسـبب  األتـراك  الصحفيـني  ومالحقـة 

آرائهم.

ولجـأ األتـراك بشـكل متزايد إىل وسـائل 

اإلعالم البديلة، وبعضها مملوك لألجانب، 

ووسـائل التواصـل االجتماعـي للحصول 

عىل األخبار، وفقا لرويرتز.

لإلذاعـة  األعـىل  املجلـس  ويفـرض 

والتلفزيـون، الـذي يهيمن حـزب العدالة 

والتنميـة الحاكـم عـىل مجلـس إدارتـه، 

غرامـات عـىل املذيعـني الذيـن ينتقـدون 

الحكومة يف كثري من األحيان.

وقـال العضـو يف حـزب العدالـة والتنمية 

ماهر أونال هذا األسبوع إن النقاش حول 

مـرشوع قانون يتعلـق بالقواعد املنظمة 

لإلعالم، أطلق عليه املنتقدون اسم ”قانون 

الرقابـة“، أُرجـئ حتـى يعـود الربملان إىل 

االنعقاد يف الخريف.

وتعـد تركيا من البلدان التـي بها معدالت 

احتجـاز مرتفعـة للصحفيـني وكثريا ما 

تعرضـت النتقـادات مـن قبـل الحلفـاء 

الغربيني والجماعات املدافعة عن الحقوق 

بسبب سجلها يف مجال حقوق اإلنسان.

وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن اإلجراءات 

التـي تتخذهـا رضورية بسـبب خطورة 

التهديـدات التـي تواجهها تركيا، حسـب 

”رويرتز“.

ويف العـارش مـن ينايـر 2021، وبالتزامن 

قـال  تركيـا،  يف  الصحفيـني  يـوم  مـع 

أردوغـان إن بالده لن تتخىل أبدا عن حرية 

الصحافـة، لكنهـا يف املقابـل لن تسـمح 

إطالقا باسـتغالل هـذا املفهـوم، مضيفا 

”لن نسـمح باسـتخدام هـذا املفهوم من 

أجل الدعاية السـوداء ضد بالدنا سـواء يف 

الداخل أو الخارج“. وأشـار إىل أن ”اإلعالم 

عنـرص ال غنـى عنـه يف الديمقراطيـات 

مـن حيـث ضمـان حـق الـرأي العـام يف 

الوصول إىل الخرب واطالعه عىل املعلومات 

الصحيحة“.

تونس/ متابعة الزوراء:

املعروف  التونـيس  تويف املصـور 

عاملياً جاك برييز الذي يعد ”األب 

الروحي“ للتصويـر الفوتوغرايف 

يف تونـس، عـن عمـر 89 عاماً، 

وفـق مـا أفـاد مقربـون منـه.

الثقافـة الفرنيس  وأطلق وزيـر 

ميـرتان،  فريديريـك  السـابق، 

عىل جـاك برييز لقب ”دواسـنو 

التونيس“، وكان معروفاً بصوره 

والثـراء  التنـوع  توضـح  التـي 

الثقـايف يف تونس.ولد جاك برييز 

يف املدينـة القديمـة يف العاصمة 

تونس حيث أمـىض حياته، وبدأ 

ممارسـة التصويـر الفوتوغرايف 

يف بدايات شـبابه. بعـد 15 عاماً 

من ممارسـة التصوير إىل جانب 

وظيفته األساسـية يف التدريس، 

كلفه نـارش تونـيس كبري وضع 

كتاب مصـور عن قرية سـيدي 

بوسعيد السـياحية الواقعة عىل 

هضبـة يف الضواحي الشـمالية 

للعاصمة، وكان ذلك حدثاً أطلق 

مسـريته االحرتافية يف التصوير.

وقـال لوكالـة ”فرانـس برس“ 

عـىل هامـش أحـد معارضـه يف 

املـايض:  األول  أكتوبر/ترشيـن 

”لـم يعلّمنـي أحد كيـف ألتقط 
الصور، فال حاجة لذلك. والفضل 

للعـني. ويحلـو يل أن أسـتعرض 

املشـهد كامـًال بــ360 درجـة، 

وأُظهـر مـا رأيتـه. ولـم أشـعر 

بانجـذاب إىل املجـال، فقد حدث 

عاشـق  بالفطرة“.أحـب  األمـر 

تونس تصوير بالده، وأظهر عرب 

صوره طقوس الجالية اليهودية 

جربـة  جزيـرة  يف  وتقاليدهـا 

(جنوب).وبقي جـاك برييز عىل 

تواضعه، فقـد ّرصح لـ“فرانس 

عـىل  نفـيس  آخـذ  ”ال  بـرس“: 

أن  ويسـعدني  الجـّد،  محمـل 

ألتقـط الصـور“. وشـّدد قائالً: 

”لست األب وال النسيب وال الجّد 

بالنسبة إىل التصوير الفوتوغرايف 

مصـّور  مجـرّد  أنـا  التونـيس، 

فوتوغرايف يف تونس“.
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الحلة/نينا:

 اسـتنكر فـرع نقابة الصحفيـني يف بابل تعرض مراسـل قناة (اي نيـوز) االخبارية يف 

املحافظة اسـامة العابدي لالعتداء من قبل حماية محافـظ بابل خالل تغطية تظاهرة 

جماهريية يف املحاويل. وذكر رئيس الفرع يوسف الجمل يف بيان :“ ان فرع النقابة يقف 

متضامنا مع أي صحفي او اعالمي يتعرض للعنف من قبل أي جهة، ويتعهد بمساندته 

قانونيا يف حالة رفع أي دعوى قضائية“.

 الجزائر/متابعة الزوراء:

أقالت السـلطات الجزائرية مدير عام صحيفة الشـعب، بعدما ُنرشت عىل الصفحة األوىل صورة 

للمنتخب املغربي لكرة القدم عىل أنها ملنتخب البالد.ووصف بيان لوزارة االتصال الجزائرية، الخطأ 

بـ“الفادح“.وكانت صحيفة الشـعب الحكومية نرشت عـىل صفحتها األوىل، يف عددها الصادر يف 

29 يونيو/حزيـران املايض، صورة للمنتخب املغربي لكرة القدم عىل أنه املنتخب الجزائري، تحت 

عنوان الخرض أمام الديكة... نهائي قبل األوان“، يف إطار التغطية التي سبقت املباراة التي جمعت 

املنتخبـني الجزائـري والفرنيس، يف إطـار الجولة الثالثة مـن الدور األول يف ألعـاب البحر األبيض 

املتوسـط املقامة يف وهران.وكان الوفد الريايض املغربي املشارك يف ألعاب البحر األبيض املتوسط 

حظي باسـتقبال حار يعرب عن عالقة قوية بني الشـعبني الجزائري واملغربي، رغم تفاقم األزمة 

السياسـية بني البلدين وقطع العالقات الدبلوماسـية منذ أغسطس/آب املايض.وأفاد بيان وزارة 

االتصـال بإقالـة مصطفى همييس من منصبه وتعيني جمال لعالمي بـدالً منه.وكان همييس قد 

ُعـني يف منصبه يف 31 مايو/أيار عام 2020 خلفاً لفنيدس بن بلة.وتعد ”الشـعب“ أكرب الصحف 

الحكومية يف الجزائر وأقدمها، وقد تأسست عشية استقالل البالد عام 1962.
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باريس/متابعة الزوراء:

قـد ال يكون كتاب «حيـاة الكتابة: مقاالت 
مرتجمة عن الكتابة»، موجًها يف األسـاس 
للصحفيـني، إذ أنه يحمـل تجارب وخربات 
مجموعـة من أهـم الروائيـني يف عاملنا مع 
كتابـة القصص والروايات بشـكل خاص، 
لكن نظـرة أكثر عمًقا للكتاب الذي ترجمه 
للعربية الكاتب واملرتجم السعودي عبد الله 
الزماي، سـتجعلنا نكتشـف كًما كبريًا من 
الدروس اإلنسـانية التي يمكن أن تفيد كل 
صحفي مهتم بفهم عالـم الكتابة وإيجاد 
طرق إبداعية لتطوير لغته وإنجاز قصص 
صحفيـة إنسـانية أكثـر تأثـرًيا مطعمـة 

بأسلوب كتابة مميز.
ترجم الزماي عرب صفحات الكتاب الصادر 
عـن دار مسـكيلياني التونسـية مقـاالت 
كتبها تسـعة من أشـهر الكتـاب الروائيني 
العامليني، ومنهم كازو إيشـيغورو، إيزابيل 

الليندي، هاروكي موراكامي وغريهم.
ملاذا نكتب؟

سواء كنتم تعملون لحساب موقع إلكرتوني 
أو إصدار مطبوع فأنتـم مطالبون بتقديم 
مواد للنرش، وبعد سـنوات مـن التعود عىل 
الكتابة قد يصبح ما نقوم به أقرب لوظيفة 
روتينية مملة، لكن هل هـذا األمر صحًيا؟ 
بالتأكيـد ال، فالكتابـة عمـل إبداعي، وكي 
نتذكر ذلـك دائًما علينا أن نسـأل أنفسـنا 

بشكل مستمر: ملاذا نكتب؟
اإلجابة املقصودة ليست عن أهمية ما نكتبه 
للناس، بل لنا نحـن أيًضا كصحفيني. وقد 
تكـون اإلجابة األجمـل يف صفحات الكتاب 
هي للكاتبة التشيلية إيزابيل الليند، املولودة 
يف العام ١٩٤٢، والحاصلـة عىل العديد من 
الجوائـز األدبيـة املهمـة، والتي تقـول إّن 
«األمـر املؤكد الوحيد، هـو أن ال يشء أكثر 
مـن الكتابة يجعل روحي تغني»، وتضيف: 
«الكتابة تجعلني أشعر بأنني شابة، قوية، 
جبارة، وسـعيدة»، وتذكرنا بـأن «الكتابة 
هي ما تجعل الحياة حقيقية»، وأن «ما لن 

نكتبه ستمحوه رياح النسيان».
وتصف اللينـدي الكتابة بأنها «عمل طويل 
مضـن، كتطريـز نسـيج بخيـوط وألوان 

متعددة» وتلفت نظرنا إىل أنه «يوجد دائًما 
املزيد لريوى». وعن الكتابة التي ستسـبب 
لنا السـعادة تقـول الكاتبة إنهـا تلك التي 
تحتاج «شغًفا وصربًا وإخالًصا فهي التزام 

تام، مثل الوقوع يف الحب».
كم من الوقت نحتاجه يومًيا للكتابة؟

«أنا غري قادر عىل الكتابة اآلن، سأتوقف»، 
«ال أجد اإللهام الكايف للكتابة اليوم». جمل 
كغريهـا نرددها حني نشـعر بعـدم وجود 
رغبـة يف كتابة قصص صحفيـة، لكن هل 
يمكن للممارسة أن تغري هذا األمر وتجعلنا 

أكثر التزاًما بالكتابة؟
قـد تكـون اإلجابـة عنـد الكاتـب الياباني 
الربيطاني كازو إيشـيغورو املولود يف العام 
١٩٥٤، والـذي نـال جائـزة بوكـر األدبيـة 
يف العـام ١٩٨٩ ويف عـام ٢٠١٧ تـم منحه 
جائزة نوبـل يف اآلداب، إذ يقـول إنه لطاملا 
اتفق بشـكل كبري مع الـرأي الذي يرى أنه 
«بعد أربع سـاعات أو ما شابه من الكتابة 
املسـتمرة تتناقـص مردوديـة العمل»، يف 

إشـارة إىل أن مسـتوى اللغة نفسـها يقل 
بعـد أكثر مـن أربع سـاعات مـن الكتابة 
املتواصلـة، لكن بعـد فرتة مـن الزمن غرّي 
إيشـيغورو وجهـة نظـره يف األمـر، وقرر 
التعامـل مـع الكتابة بشـكل مختلـف، إذ 
يقول إّن جدوله اليومي كان مليًئا بأشـياء 
لـم تكن مهمة، كأن يذهب مثًال إىل عشـاء 
عمل مضطـرًا أو ما شـابه، وهو ما يطلق 
عليه األشـياء التي تسبب لنا اإللهاء، فقرر 
–بمسـاعدة زوجتـه- أن يصنـع لنفسـه 
روتيًنـا مختلًفا، يطبقه فقـط حني يرغب 
يف االنتهـاء مـن كتابة مـرشوع ما يف وقت 
محدد. ويضيف أنه باملمارسة نجح، إىل حد 
معقـول، يف الحفاظ عىل إيقاع ثابت للعمل 

واإلنتاجية.
اكتشـف إيشـيغورو أنه كان يضيـع وقًتا 
طويًال يف أشـياء ليسـت مهمـة من وجهة 
نظره مثـل الحديث يف الهاتـف، والرد عىل 
رسـائل بريدية غري مهمة، والخروج بدون 
هـدف، فقـرر أن يكتـب بشـكل يومي من 

التاسـعة صباًحا وحتى العارشة والنصف 
مسـاء، من اإلثنني للخميـس، وأن يتوقف 
فقط ملدة سـاعة لتناول الغداء، وسـاعتني 
لتناول العشاء، فوجد أنه ينتج بشكل أفضل 
ويدخـل عالم «تطفو فيـه األفكار وتنمو» 
كمـا يصفه، ما جعله ينجح يف كتابة رواية 
كاملـة حصلت عىل جوائـز عديدة يف أربعة 

أسابيع فقط.
قد تكون وصفة إيشـيغورو غري مناسـبة 
للبعـض، خاصـًة مـن يؤمنـون بأهميـة 
التواصل االجتماعـي حتى أثناء العمل عىل 
مرشوع معني مرتبط بموعد تسليم، لكنها 
عىل األقـل تلفت انتباهنـا إىل أهمية وجود 
خطة يجعلنا التعود عليها نتغلب عىل حالة 
الرغبة يف عدم الكتابـة التي تصيب بعضنا 
وتكون سـبًبا رئيسـًيا يف تقليل إنتاجيتنا، 
وبالتأكيد جميعنا قادر عىل صناعة خطته 

الخاصة املناسبة له ولشخصيته.
كيف يمكننا محاربة مخاوفنا الصحفية؟

هـل فكرتم يوًمـا يف إنجاز قصـة صحفية 

عن املتعايشـني مع فـريوس نقص املناعة 
البرشية لكن خوفكـم من العدوى ــ وهو 
خـوف ال أسـاس علمـي لـه - عطلكم عن 
ذلك األمر؟ إًذا عليكم تجربة وصفة الكاتب 
ماريو برغاس يوسـا الذي يعـد واحًدا من 
أهم روائيي أمـريكا الالتينيـة وصحفييها 

ملحاربة الخوف.
يحكـي يوسـا أنـه كان يعاني مـن خوف 
مريض من الطـريان، وفشـلت كل نصائح 
املقربني منـه يف عالج هذا الخـوف، ومنها 
تناول عالجات القلق وغريها. يقول الكاتب 
الشـهري: «يظـن البعـض أّن الخـوف مـن 
الطـريان هو خوف مـن املـوت - أو يمكن 
تفسـريه بذلك - إنهم مخطئون، فالخوف 
من الطريان هو خوف من الطريان وحسب، 

ال من املوت».
قـرر يوسـا محاربـة خوفـه مـن الطريان 
بالقـراءة، فاشـرتى بالصدفـة روايـة من 
قراءتهـا  يف  بـدأ  الرحلـة  وأثنـاء  املطـار، 
فاسـتمتع بهـا، كانت روايـة ضخمة، ظل 
يقرأهـا لنحـو عـرش سـاعات. ويقـول: 
«امتصتني الرواية جسًدا وروًحا وحملتني 
بعيًدا عما يحيط بي لعرش ساعات أو نحو 
ذلك»، ويصف التجربـة بأنها «العالج الذي 
لم يخيبني قط منذ ذلـك الوقت، عيل فقط 
أن أختار لكل رحلة التحفة التي تسـتغرق 

املدة كلها».
بالتأكيـد القـراءة هي أفضل سـالح يمكن 
أن نحـارب بـه الخـوف. حـني نقـرأ عـن 
املتعايشـني مـع فـريوس نقـص املناعـة 
البرشيـة قبـل أن «نطري» معهـم يف رحلة 
صحفية سـندرك أن مقابلتهم وجًها لوجه 
والحديث معهم وحتى السالم باليد وتناول 
الطعـام واملرشوبات بصحبتهـم لن تؤدي 

أبًدا إلصابتنا.
وصفـة يوسـا ناجحة جًدا، فقـط اختاروا 
لـكل رحلـة «التحفـة التي تسـتغرق املدة 
كلها»، وكمـا قالت إليف شـافاق الروائية 
الرتكية التـي ترجمت أعمالهـا إىل ما يزيد 
عىل ثالثني لغة يف الكتاب نفسه: «إّن الكتب 
هـي التي غريتنـي وأنقذتني، وأنـا أعلم يف 

قرارة نفيس أنها ستنقذكم أيًضا».
هل يكفي حبنا للكتابة؟

يف أحـد األيـام، ويف شـبابه، كان هاروكـي 
موراكامـي، الكاتـب اليابانـي الـذي القت 
أعماله نجاًحا باهرًا وتصدرت قوائم أفضل 
الكتـب مبيًعا وترجمت إىل أكثر من ٥٠ لغة 
يحرض مباراة رياضية يف أحد مالعب بلده، 
وأثناء التشـجيع ووسـط رصاخ وحماس 
النـاس من حوله نظر للسـماء واكتشـف 
ألول مـرة أنه يحب الكتابـة ويمكنه كتابة 
روايـة. يقـول يف كتـاب «حيـاة الكتابـة: 
مقـاالت مرتجمة عـن الكتابـة»: «ما زلت 
أتذكر ذاك الشـعور تحديًدا، لكأن شـيًئا قد 
نزل يرفرف من السماء فأطبقت عليه يدي 

بشدة، هو يشء مثل الوحي».
بعد انتهاء املباراة مبارشة ذهب موراكامي 
ليشـرتي لنفسـه رزمة مـن األوراق وقلم 
حرب، إذ أن الكتابة الرقمية لم تكن منترشة 
حينهـا، ويف هـذا اليـوم بـدأ يف كتابـة أول 
صفحـة مـن روايتـه األوىل «أسـمع الريح 
تغني»، واستمر يف الكتابة لعدة أشهر، من 
دون أن يتعلم كتابة الرواية بشكل محرتف، 
أو حتى يقرأ روايات كثرية ليكتسـب منها 
الحرفية الالزمة، لذا كانت النتيجة النهائية 

غري مرضية له وشعر بخيبة أمل.
لكـن لـم يـرتك الكاتب شـغفه، بـل تعلم 
حينهـا أول درس يف مجال الكتابة، وهو أن 
الحب وحـده ال يكفي، يقـول: «بالرجوع 
إىل أحـداث املـايض أجد أّن مـا واجهته من 
مصاعب يف تأليف رواية جيدة كان طبيعًيا، 
وأننـي أخطـأت خطأ كبريًا حـني افرتضت 
أن رجـًال مثـيل لـم يكتـب أي يشء طـوال 
حياته يستطيع أن يخرج من جعبته فجأة 
عمـًال رائًعا متكامًال. لقد كنت بذلك أحاول 

تحقيق املستحيل».
بدأ موراكامي رحلتـه للتعلم، وقرأ روايات 
عديدة حتـى يفهم عالم الروايـة. وبمرور 
الوقـت أصبـح واحًدا مـن أهـم الكتاب يف 
عاملنـا، ونحـن مثله نحتـاج دائًمـا للتعلم 
وحضـور ورش العمـل والبحـث عن طرق 
لتنميـة املهارات، فهذه هـي الوصفة التي 
يمكـن لنـا كصحفيـني أن نتعلمهـا مـن 
هاروكـي موراكامـي، فالحـب وحـده ال 

يكفي. 
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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@o»œä@›flc@
ما زالت القرية الفقرية يستيقظ صيادوها مبكرًا، وما زلُت أسبقهم 
مع أقراني للعب عىل الشاطئ والتقاط القواقع واألصداف، ما زالت 
الحيل التـي نصنعها منها برباعة تدُر علينـا الكثري؛ فزوار مطعم 
السـمك الشـهري ال ينقطعون، يمتـد املطعم الفخم فوق اللسـان 
بأكمله، يبدو وسـط البحر ليًال كقـرش مفرتس له عيون مضيئة 
بالكهارب امللونة، ويخرج من فمه رشًرا يتطاير ضوءه عىل امتداِد 
البرص مفرتًشـا البحـر، كان صاحبه يأمر الحـراس برتكنا نقف 
عىل بابه؛ لبيع األسـاور، والقالئد لألحبة واملتزوجني حديًثا الذين 
يرتـادون املطعم يف العشـاء، كان كل العاملـني باملطعم يرحلون 
عنه يف تمام السـاعة ثانية صباًحا، ويفتحون أبوابه يف التاسـعة 
مـن صباح نفس اليوم، وكانت عربة نقٍل متوسـطة تقف بالباب 
الخلفي إلنـزال طلبات املطبخ من خـرضواٍت، وفواكه، وعطارة، 
وغريها من املكسـباِت املختلفة، كانت األيـام تمر بنا؛ راضني بما 
يقتصمـه أهلنا من رزِق البحر مع طيوِر النورس، التي تهجم عىل 
الساحل طيلة الشتاء، كما تعرقل النوات الرزق األوفر الذي ينالوه 
طيلـة العام، حتى جـاء بعض الـزوار غري املرغوِب فيهـم، كانوا 
يقيسون كل شٍرب عىل الساحل، ينظر كبريهم باشمئزاز إىل بيوتنا 
القريبـة من الشـاطئ، اعتدت عىل رؤيته طيلة عدة أسـابيع من 
قبل الواقعة الشـهرية التي مـرت بأهِل القرية وغريت من حالهم، 
كان يزجرنا بقسـوٍة حينمـا يرانا نجمع القواقـع، عيناه تخيفنا 
دائًما أكثر من شـكل املطعم بالليل، كنا نشـكو من قسوته ألهلنا 
الذين ظلوا يتحدثون عن هذا الرجل وأعوانه يف بيوتهم، حتى جاء 
يـوم جمعة اجتمع فيـه أهل القرية يف مقهى البلـدة بعد الصالة، 
حيـث اعتادوا عـىل عقد صفقات بيع السـمك لصاحب املطعم، و 
للتجـار من خارج قريتنا الصغرية يف قهوة عم صابر.. ”أال أونا أال 
دوي أال تـري“ كلمات كنا نسـمعها ولم نفهـم مغزاها إال حينما 
قال شـيخ القرية أنهم سـوف يطردونا من القرية مقابل مالليم، 
وكان أبي يقول بصوٍت عاٍل ”حنتباع أرخص من مشـنة السمك“ 
حينها تحدث الشـيخ من مكرب الصوت الذي استعاره من املسجد 
حتـى يصل صوته لكلِّ أهـل القرية الذين مـألوا املقهى، وأفرتش 
اآلخـرون األرض خارجه، كانـوا ينصتون له؛ إال أن الجميع رصخ 
وهـاج وكأنه يوم الحرش؛ تعبريًا عـىل االحتجاج عىل كلمات البيع 
الصادرة من الشـيخ ومن أبي صاحب الصوت الجاهوري، لكنهم 
صمتوا جميًعا بأمِر الشيخ الذي ألقى إليهم بقراره ”سنصمد أمام 
أي معتـٍد يخرجنا من ديارنا، ويضيع أرزاقنـا وأرزاق عيالنا“، ثم 
تفرقنا بعدما أكد عىل كل فرٍد بأن ال يرتك بيته أبًدا حينما يأتون.

 بت ليلتي أفكر يف كالم الشيخ، وأسأل نفيس: ”إذا أخرجونا بالقوة 
ماذا سـنفعل؟، هل سنخرج؟، وأين سـنعيش؟، ومن أين سنأتي 
بالقواقع لبيعها لزوار املطعم؟، وكيف سـنذهب إىل مدرسـتنا كل 
صبـاح؟“ دعوت الله أن نقاوم تلـك الجائحة، ونصمد أمام هؤالء 
الغزاة الجدد كما يصمـد أبي وصيادو القرية أمام أمواِج البحر يف 
أصعب نواته، فبالرغم ِمن أن شـيَخ القرية قوي الشـكيمة، وأهل 
القرية متمسـكون بحقهم؛ إال أنني شعرت بالخوف ولم استطع 

النوم، ولم ينقطع دعائي حتى الفجر.
 كان الصبـاح جميـًال كما تعودنـا، و بالرغم من بـرودة الطقس 

وخوفنا جميًعا؛ إال أن كل األوالد والبنات تجمعوا وساروا يف اتجاِه 
الشاطيء؛ كي يلتقطوا قواقعهم من شاطئ قريتهم، كنا نتحسب 
وجـود الغول ونتوقع زجره لنا، كان الله يمدنا بالعزيمة، فتجرأنا 
عـىل الذهاب، وقررنـا أال نرتك الشـاطئ إال بعد جمـع األصداف، 
وكانـت املفاجـاة تنتظرنـا هناك، فلم يكـن الغول كما أسـميناه 
موجـوًدا وال حتى أحد مـن رجاله، وكانت األمـواج التى أصابتها 
بعض من الحكمة تلقي عىل الشـاطئ أشـياء أخرى غري القواقع 
واألصداف، كانت تلك األشـياء تلمع عىل الرمال؛ وقفنا متسمرين 
ويف قلوبنـا بعـض الوجْل من االقـرتاب نحو تلك األشـياء، وخيال 
بعضنا كان واسـًعا جًدا؛ قد صور لهم أن تلك األشـياء جاءت من 
الفضاء، وآخرين ظنوا أنها أشـياء مسحورة، ومن يقرتب يصيبه 
مـس من الجان؛ وبعضهم رصخ ”دي حاجة النداهة؛ رمتهم عىل 
الشط“ وكانوا يقصدون جنية البحر التي خطفت كل َمن غرق يف 
ذلك البحر من دون سـبٍب واضح يعرفه أهل القرية، لم أك خائًفا 
من االقرتاب مثلهم؛ تقدمت بفضول املكتشـف وهم ينادون عّيل، 
ويحذروننـي من االقرتاب أكثر من ذلـك، لكنني اقرتبت وانحنيت؛ 
أللتقط حبة من تلك األشـياء االمعـة، كانت جوهرة بها إطار من 
الذهب، قبضت عليها بيدي، وتقدمت نحو أخرى، حينها تشـجع 
اآلخـرون وبدأوا بالتقدم، كنا نجمع الكثري من الخواتم، واألحجار 
الكريمـة، وحبات من اللؤلؤ، واألسـاور الذهبية ونمأل أيدينا بها، 
ومن كثرة تلك األشـياء فك كل منا مريلة املدرسـة وربطها كرسة 

تسع أرزاق البلدة غري املتوقعة.
 طال بنا الوقت ونحن عىل الشـاطئ، ولم نشعر بالصيادين الذين 
كانوا قد وضعوا شـباكهم عىل القوارب وكانو يجرونها إىل البحر، 
وفجـأة توقفنا عـن الجمع وهم أيًضا توقفوا عـن الحركة، كانوا 
ينظـرون إلينـا، وينادوا عـىل بعضهم البعض؛ تعطلت الدراسـة، 
وتعطل الصيد يف ذلك اليوم الذي قضيناه يف حساب أعداد الجواهر 
التي جمعناها من فوق الرمال، والتي ساعد الصيادون يف جمعها 
مـن البحر بشـباكهم، ومرت األيـام عىل تلك الواقعـة العجيبة لم 
نـَر فيها الرجل مرًة أخـرى يزجرنا، ويمنعنا مـن جمع األصداف 
والقواقـع، ولم يخرجنا من ديارنا؛ حتى وجدناه يف يوٍم يقف عىل 
بـاب املطعم، وحولـه جمع غفري، وفجأة سـمعناه ينادي بصوٍت 

جهوري:“ أال أونا أال دوي أال تري!“.

 

@NNÚÓiÜ˛a@bËnÀbÓñ@¿@ÑÌäbn€a@µflbõfl
ã�fl@bjó€@CÚr€br€a@µ»€aD@ÚÌaÎä

á‡´@ê„ÏÌ@á‡´
التاريـخ والرسد .. تشـكل عالقة التاريخ 
بالـرسد عالقة ازليـة، فالتاريخ هو مادة 
رسدية اكثر مما هو مادة تدوين او يف بعد 
تقرير، وتلك العالقة التوافقية التي تشرتك 
يف الجانب البنيوي بني التاريخ واملنظومة 
الرسدية، رصاحـة تؤكد وجود للتاريخ يف 
منجـز رسدي، وإذا تخىل عن التاريخ فقد 
تخىل عن ركن مهم ، وينعدم جانب الذاكرة 
البرشية الـذي ال يمكـن ألي عقل برشي 
أن يمحـوه، فذلك ركن اسـاس يف حياتنا، 
ومـن منا بال تـذكارات ويعيش فقط عىل 
حـارضه، ومن منـا منعـدم تواصله مع 
التاريخ، وحتى فكـرة فوكوياما ال تعني 
زوال التاريـخ البرشي هي اساسـا، حيث 
ذلك االمر ال يمكن االقرار به، والرواية احد 
مصاديق  وجـود التاريخ حتى يف لحظتنا 
الحـارضة، وثمة تجربة روائيـة وجدنها 
تمثل معايشـة ادبيـة للتاريخ، فشـكلت 
رواية صبا مطر – العني الثالثة – وحدات 
رسدية بال فصل بعنونات او ترقيمات، بل 
الـرسد يقف عند حد معـني، ومن ثم يبدأ 
من جديـد، بعد أن انقطـع نفس الوحدة 
الرسدية وانتهت وتالىش قسم كبري منها، 
ويف الوحـدة الرسدية القادمة هناك بديل، 
والتي اسـتهلت بدايتهـا بلحظة حارضة 
عاشتها شخصية الراوي السارد املركب، 
حيث كانت قد سـبقت التوسع وتتبع اثرا 
تاريخيا، اكدت كذلك تتبع املمرضة ملكان 
وخـز االبـرة، وذلك املسـتهل كان لصالح 
بنيـة الرواية، وهو لحظـة وجود ابتدائي 
تنطلـق منـه الروايـة اىل افق اوسـع افق 

الحوادث والتاريخية.
تعاملت الرواية مع بنيـة التاريخ يف اكثر 
مـن محـور، وكان لكل مجـور من جهة 
خصوصيتـه ومـن جهـة اخـرى اتصاله 
بباقي املحـاور، واالول تلك املحاور عالقة 
الـذات الكاتبـة بالتاريخ، والتـي هي من 
املؤكـد عـارصت مرحلـة تاريخيـة ولها 
احساس ومشاعر بتلك املرحلة وايضا ثمة 
اسـئلة تحتاج اىل اجوبة من بنية التاريخ 
ملواقف معينة قد ادرجت شخصية املؤلفة 
الداخليـة، حيـث تعاملـت يف هـذا املحور 
مع الوقائع واملواقف والحوادث بحسـها 

البـرشي العـام.

أما ثانـي املحاور فكان يف الصيغة االدبية 
لتنـاول بنيـة التاريـخ ودعـم الحـوادث 
باملعنى الدرامـي، ومن الطبيعي أن نفس 
الروايـة االدبـي هـو الجانـب املضموني 
فيمـا النفـس االجتماعـي هـو مظهـر 
رسد التاريـخ وبيـان حوادثـه، وملا كانت 
الشخصية هي قد ورثت من الجدة مهارة 
رسـم حكاية مشـوقة، وبعد تلك املرحلة 
تتـدرج اىل مرحلة الحقة للـروي والرسد، 
وقـد تأهلـت اىل تلـك املرحلـة دون ارباك 
وبمنطـق ارسـطي، لتبلغنا عـن مواقف 
تاريخيـة بصيغـة ادبيـة، وقـد تناوبـت 
اطر شـخصيتها الداخلية بني االنتسـاب 

للتاريخ وبني تفسريه ادبيا لنا .
نظام الـرسد املنقطع .. لقـد كانت املادة 
االساس يف الرواية هي عدة امثلة تاريخية 
لكن تلـك االمثلة ما كانـت بتتابع رسدي 
كما يبدي لنـا مظهر الرواية الرسدي ذلك 
نسـبيا، بـل إذا تتبعنـا اي وحـدة رسدية 
سـنجد أنها سـتبلغ حدها االقىص وتقف 
عند نقطة الحد االخري، ومن ثم تبدأ تنطلق 
من جديـد وحدة رسدية اخـرى، وتتبعها 
اخرى ايضا، ويستمر الرسد ينقطع ومن 
ثم يتصل مع الفكرة التاريخية من جديد، 
حتـى يبلغ اقىص مدياته التي سـتقف يف 
الـذروة عـن نقطـة االفـرتاق، والتي هي 
نقطة النهاية، وحسـب التفاصيل وابعاد 
الكتابة لم تسـع لبلوغهـا مبارشة، حيث 
تنوعـت ايقاعـات الروايـة بـني تفاصيل 
تاريخيـة وتفاصيـل لحظـة روي، وكان 

مشهد يأخذ مداه األرحب.
ومـن تلـك املشـاهد كان يمثـل حقيقـة 
تاريخيـة بنفسـه، لكـن كانـت صياغته 
تتخذ مسارا اخر، وقد صيغ بنفس ادبي، 
فالطيارات التي شـنت ابان حرب الخليج 
االوىل غـارات عـىل بغـداد تمثـل حقيقة 
جازمهـا، وال يمكـن نكران حـدوث ذلك، 
لكن يف الرواية ال يكون إال بصياغة ادبية، 
وهي قـد تبدي محـاكاة لـه، او قد تتخذ 
معنـى اخـر، واملؤلفـة صبا مطـر ارادت 
التنويع بعدة صيغ ادبية، بل حتى قدمت 
اسئلة حول تلك الصورة البشعة للتاريخ، 
حيـث الحياة فيه تخرج من حرب مثخنة 
بالجـراح لتدخـل يف حـرب اخـرى، وهنا 
جـاءت اسـئلة صبـا مطـر عـرب وعيهـا  

وانسانها .

تصاعـدت ايقاعـات رسد وروي الحروب 
مـن موقـف تاريخـي اىل اخـر، وتصاعد 
معهـا احسـاس الشـخصية، ورغم فتح 
افـاق عـدة للحـوار االنسـاني وكشـف 
مواقـع لظـروف حياتيـة اخـرى، حيـث 
تمنت الشـخصية أن تكون دائرة عالقات 
انسانية جديرة ورحبة، وسعت اىل تفعيل 
موقفها االنسـاني، ورغم صدود البعض 
بقت تشـعر بقيمة أن تكون رغم هيمنة 
الذكريات عليها، لكنها كانت بحق تشعر 
رغـم االزمـات والعزلة باشـتياق وحنني 
ملمارسته انسانيتها، وقد رسمت خطوط 
واضحـة ادبيـا لتحوالتهـا البرشيـة من 
مرحلـة داخل العـراق اىل مرحلة خارجه، 
ومـن ثـم العـودة الحـذرة بعدمـا اصبح 
البلـد بال دولة وال نظام يقـود الحياة، بل 
االعراف السياسـية هي من يحرج الحياة 

حسـب الغرض االيدلوجي.
وقـد اسـتعادت الشـخصية يف لحظتهـا 
الحارضة بعض الذكريات الشخصية من 
جديد، فقد المسـت املايض بشكل مبارش 
عرب لحظتها االنية، فهي قد عرفتنا بغرفة 
اخيهـا قاسـم ال تـزال كما هـي، وكيف 
اسـتعادت بعض مشـاهد املايض ن وهنا 
عادت من جديـد اىل بنية التاريخ لك نذلك 
كان بنفس مختلف جدا، فاملعنى الحياتي 
اختلـف، ورغم أنـه محاط بظـروف غري 
طبيعية لكن االحساس االنساني استعاد 

عافيته نسبيا .
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أطلق  رصاصك يف  فؤادي 
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ال تنتظر 

ستون عاما قد مضت 
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والدمع  يطفيءنارها 
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من نجمة  يف غيها  
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يعـد العنـوان الركيـزة األساسـية ملعرفـة النص 
والداللـة عليـه، ومثلما نسـمي األشـخاص فان 
العنـوان يعني االسـم للكتاب ،فالعنـوان للكتاب 
كاالسم لليشء ، به يعرف وبفضله يتداول ، يشار 
به إليـه ويدل به  عليه، وبمـا يحمله من قصدية 
فاعلة لكشـف الباطن بفعـل أرادة ملزمة للبداية 
وإحراج املعنى، لذا فإن العنوان يكون صلة قائمة 
بني مقاصد املرسـل وتجلياتهـا الداللية يف العمل 
،إن عالقة العمل بالعنوان عالقة فاعلية تتكئ عىل 
منطـق الضبـط ، تلك العالقة انما نكتشـفها من 
الرتابط بني املرسـل بمراسـلته ( العمل + العنوان 
) فهو فاعل هذا ، وفاعل ذاك ، ونحن نعد العنوان 
خطابا سـيميائيا فكريا ، يحمل مقاصد شـتى ، 
الن االتجاه املرسـوم للفاعلية املستحرضة يعتمد 
عىل قصدية املرسـل، فالعنوان خطاب يعرف من 
خالل العمل الذي يتوجه به إىل املتلقي، ذلك ممكن 
من خالل سـياق الفعل اإلبداعي، وقد تضيع عىل 
املتلقـي آليـات التعامـل مـع العمل إذا مـا توهم 
فضـاءات أخرى من العالمـات ال يمكن أن تكون 
فاعلـة، بل أن هنـاك ترابطا وتزامنـا جدليني بني 
العنوان والنص يف عالقة املحايثة، والعنوان مفتاح 
الشـفرة والخطاب ، وعنوان الرواية (نهر الرمان 
/ تجربة موت ) يشـتمل عىل عالمات سـيميائية 
متعـد دة تفيض إىل دالالت خارجية تكشـف عنها 
بنيتها السطحية التي تحيل عىل البنيات العميقة 
التي تتمثل بالعالم الداليل الذي يحيل عليه املبدع( 
شـوقي كريـم )، ويكشـف النص عـن فضائيني 
دالليني مهمني أولهما يحيل عىل الفضاء الزماني ، 
(نهر الرمان ) ، واآلخر يحيل عىل الفضاء املكاني، 
(تجربة موت)، وبني الفضاء األول ، والثاني يعلو  
اسـم الروائي شـوقي كريـم، لريبط بـني العاملني 
ربطـا مبهما ، ومـن هنا يبدأ الفضول يتسـلل إىل 
املتلقـي  الـذي تركه  قد فعل فعلـه يف املتلقي ، إذ 
أحاله عىل كل جنس فضاء زماني متسـع اآلفاق، 
يحيـل عـىل أيـام الدمـار  واملـوت واالنفجاريات 

والقتل الجماعي واالغتياالت.
إن روايـة ( نهـر الرمـان / تجربة مـوت) عنوان 
يقع ضمن ما يعرف بالسهل املمتنع إذا ما قراناه 
قراءة سـطحية عابرة تكتفـي بالنظر إليه نظرة 
جانبيـة، عىل أن النظـرة املحايثـة العميقة ربما 

تكشـف لنا عما دفنـه فيه مبدعه شـوقي كريم 
من أشـارات وعالمات دالة . أما اللوحة - بنوعيها 
لوحة الغـالف ، واللوحة الداخليـة- هي اإليقونة 
األبـرز يف أوىل العتبات ، فهي عالمة دالة تسـتقبل 
ضمـن انسـاق تتفاعـل فيهـا اللغـة ، واللـون ، 
والحركة والقصد العام لهذه العالمة، أي اللوحة، 
وتمثل هذه العتبة اإليقونة األوىل، واألكثر وضوحا 
يف رشيط العالمات السـيميائية التي يتشـكل من 
مجموعهـا، أي مجموع إيقونات هـذا الرشيط ، 
معـرض النـص، فاللوحة تمثيـل للمكتوب ونقل 
لـه إىل صـورة / لوحة ، وهذه الصـورة / اللوحة 
هـي اجتهاد مسـتمر الختزال مقـول النص الذي 
تتبناه هذه اللوحة سواء أكانت لوحة غالف لعمل 
كامـل ، أم لوحـة داخلية لنص محـدد، فاللوحة 
الداخليـة تمثـل فعال مسـاعد يسـتمد مقاصده 
من الفعل الرئيـس - لوحة الغالف - ويجتهد من 
اجل فتح مديات أوسـع أمـام املحفل النيص، ويف 
ضوء هذا الوصف نجد أننا أمام تقسيم بائن لهذه 
العتبـة ، يتوزع عىل نوعـني ثابتني وقاَرين للوحة 
يف العمـل الروائـي هما : لوحة الغـالف ، واللوحة 
الداخليـة، وهذا التقسـيم يبـني أن لهـذه العتبة 
سـلطة اسـتقصائية  للمعنـى األدبـي منطلقـة 
وراءه بـدء من الغـالف، الذي تتمركـز فيه لوحة 
الغـالف ، مرورا بحيثيات املتن األدبي الذي تقدمه 
– داخليـا – اللوحـة الداخلية ، وصـوال إىل املعنى 

الدال واملراد منها – أي من اللوحة- تمثيله ونقله 
مبصـورا إىل املتلقـي، وعتبـة لوحـة الغالف هي 
الشـكل الخارجي األكرب لهذه العتبة / اللوحة ، إذ 
تبني – داخل متنها – أشكاال صغرى لتكون بذلك 
شـبكة سـيميائية تسـتطيع اإلحاطة - تمثيال- 
باملنجز الـذي تغلفه، ففي روايـة (نهر الرمان / 
تجربة موت  ) للروائي شـوقي كريم والتي كانت 
لوحة غالفها من رسمها ، تتشكل من ثالثة ألوان 
متسـلطة وحاكمة عـىل املرئي من هـذه اللوحة 
وهي، األحمر، واألسود واألبيض : لقد تمكن اللون 
األحمر مـن تغطية ثلث مسـاحة اللوحة تقريبا، 
واملعـروف أن هـذا اللـون رمـز للقتـل والدمـار، 
أي انـه دليـل الحـروب ، ويف هذا تجهيـز وذخرية 
لتنفيذ التنبيه الـذي انذر به العنوان ، وهنا تكمن 
حساسـية التوصيف اللونـي، فاألحمر أدى دوره 
كدليـل للدمار من جهـة ، ومن جهـة ثانية أعلن 
ضمنيـا بالتجاور مع األلوان األخـرى أن رمزيته 
سـتكون للغضب إن أحوج األمر لذلك وهنا أعطى 
شـوقي داللةواضحـة عـىل الدمار والدمـاء التي 
سـالت، واللون األحمر  قـد توزع عىل مكانني من 
اللوحة يف األسـفل  مع اللوحة املرسـومة من قبل 
الفنان رائد خليل، ويف األعىل لكي يشـارك يف النقل 
/ األخـذ إىل حـدود عنـوان الرواية ، ففـي املكان 
األعىل الذي يعلو الرشيط األسود يف أرضية اللوحة 
نرى األصفر حارضا بكامل قواه اللونية ليتواصل 

بذلك مـع داللة الخواء والتوقف عـن الحياة التي 
قدمها هذا الرشيط األسـود وبذلك يكون األصفر 

عالمة للبؤس. 
أما األسـود فقد ظهر بدالـة واحدة يف اللوحة عىل 
شكل مربع ويف ذلك داللة بارزة عىل التعاضد الداليل 
الذي قدمته اللوحة و املمثل لعنوان اللوحة، ليشري 
بتماهيـه هذا أن له معنى آخر وهذا ما نالحظه يف 
وصوله للمكان األعىل الذي جاء عىل شـكل كلمة 
كبـرية يف أعـىل الروايـة، وقـد خط اسـم الروائي 
شـوقي كريم   باللون األحمر ليؤكد أن هذا االسم 
ينتمي إىل الرشيط األسـود يف أرضيـة اللوحة، لذا 
كتب االسـم باألعىل يف حدود اللوحة ضمن الشكل 
األحمر ليكون تعبريا تشـكيليا ملـا أراده العنوان ، 
أي انه اخذ هذا االسـم إىل حدود انهار الدماء التي 
سالت يف العراق الجريح.. والتحديد األوسع لعتبة 
اإلهداء أنها تقدير من الكاتب لألخر وهذا التقدير 
ينطوي عىل اعتبارات كثرية منها ما هو واقعي / 
عاطفـي ( لالم / لألب/ للولد ) ورسـمها يف ضوء 
محتوى هذا التصدير من جهة أخرى فنراه يقول 
: قالـت يل األرض بلهجتها لهجة األرض بشـفيها 
شـفي األرض إىل شفي العاشقني ماذا إال تعرفني 
يا رجل؟ أنا ذات األرض التي لعبت فيها طفال ذات 
األرض الثقيلة التي خبأتك إثناء الحروب وتنظرك 
سميكة بني ذراعيها لتحضن رمادك األخري األرض 
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ال  العمـر  فـارق  أّن  العديـد  يـرى 

يمكن أن يشـّكل عائقاً امام الحّب، 

ولكـن من دون شـّك بأّنه قـد يؤّثر 

العديـد  الزوجيـة يف  العالقـة  عـىل 

مـن األحيـان. فمـا هـي املشـاكل 

التـي قد تنجم عن فـارق العمر بني 

الزوجني؟.

 فارق العمر املناسب

 أشارت األبحاث العلمية الحديثة إىل 

أّن فارق العمـر األمثل بني الزوجني 

سـنوات  األربـع  يقـارب  مـا  هـو 

واألربعـة أشـهر، بـرشط أن تكون 

املـرأة هي األصغـر سـّناً. وال يجب 

أن يتعدّى الفـارق بني العمر العرش 

سـنوات، ألّنه إذا اّتسع، قد يؤّدي إىل 

تفاقم الخالفات واملشاكل يف الحياة 

الزوجية.

عواقب إّتساع فارق العمر 

أوالً: إن كان الرجل متقّدماً يف السن 

وزوجتـه ال تـزال شـابة وتتمتـع 

يالحيوية والنشـاط، قد يشّكل ذلك 

عائقاً يف التفاهم بني الزوجني، حول 

النشـاطات التي يحب كل طرف أن 

يقوم بها مع اآلخر ومع األصدقاء.

 ثانياً: فارق العمر قد يشكل صعوبة 

للزوج والزوجة يف إسـتيعاب وفهم 

بعضهما. فكل واحد سيأخذ األمور 

عىل ما مّر به، بحسب عمره.

 ثالثـاً: قد تشـعر املرأة مـع الوقت 

باإلكتئاب. فالعالقة مع فارق عمر 

كبري قد تزيد من الضغوط عىل املرأة 

األصغـر سـّناً، وتدفعهـا إىل التخّيل 

عـن العديد من األمـور التي تحّبها، 

للتأقلم مع زوجها املتقّدم يف السّن.

يواجـه كثري مـن األشـخاص مشـاكل صحية 
يف عيـد األضحـى، بسـبب تنـاول كميـة كبرية 
من اللحـوم، حيث يصعب عـىل املعدة هضمها 
مقارنـة بالفواكـه والخـرضوات، ما يـؤدي اىل 
مشـاكل صحيـة أبرزهـا ارتفـاع ضغـط الدم 

ومستويات الكوليسرتول.
 ووفقاً ألطبـاء الجهاز الهضمي، يجب أال يأكل 
الشـخص أكثـر من 500 جـرام مـن اللحوم يف 
األسـبوع لتجّنب العديد من املشـاكل الصحية، 

وأبرزها اإلصابة بالرسطان. 
ان اإلكثـار من تناول اللحـوم يعرضك لإلصابة 
حيـث  الدمويـة  واألوعيـة  القلـب  بأمـراض 
تحتوي اللحوم عىل الكثري من الدهون املشـبعة 
والكوليسـرتول، ممـا قـد يـؤدي إىل اإلصابـة 

بأمراض القلب. 
ويشـري خرباء الصحـة إىل أن اإلفـراط يف تناول 
اللحوم بمناسـبة عيد األضحـى يمكن أن يؤدي 
إىل آثار سلبية عىل صحة الفرد وخاصة بالنسبة 

اللحـوم املخزنـة  الذيـن يسـتخدمون  ألولئـك 
(اللحوم املجمدة)، مما يؤثر بشـكل مبارش عىل 

مشاكل القلب.
وكذلك فإن كثرتها يسـبب  اإلمساك الناجم عن 
حـدوث اضطرابـات يف األمعاء، ومنها مشـكلة 
اإلمسـاك، كـون اللحـوم خاليـة مـن األليـاف 
الغذائيـة التـي يحصل عليها الجسـم عادًة من 
الفواكه والخرضوات والحبوب الكاملة. ولذلك، 
فإنَّ اإلمسـاك وحركات األمعـاء املؤملة هي من 

أوىل عالمات افتقار الطعام إىل األلياف.
ورفع نسـبة الكوليسرتول الضاّرتشري األبحاث 
إىل أن اإلكثـار مـن تنـاول اللحوم ترفع نسـبة 
الكوليسـرتول الضـاّر LDL، وبالتـايل تزيد من 

مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والرشايني.
املجلـة  يف  دراسـة  االلتهاباتوجـدت  وزيـادة 
األوروبية للتغذية أن الدهون املشّبعة يف اللحوم 
الجسـم.  االلتهابـات يف  أن تزيـد مـن  يمكـن 
باإلضافـة إىل ذلك، فإنَّ اللحوم تفتقر بشـّدة إىل 

مضادات األكسدة املقاومة لاللتهابات.
ويمكـن أن يؤثـر تنـاول الربوتـني املفرط عىل 
الكىل. عىل وجـه التحديد، الربوتينات الحيوانية 

مليئـة بمرّكبـات تسـمى البيورينـات، والتـي 
تتحلـل إىل حمض البوليك الـذي يزيد من خطر 

اإلصابة بحصوات الكىل.
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إن كنت تتفحص هاتفك كثرياً، أثناء 
وجـوده عـىل وضع الصامـت، أكثر 
مـن الوقـت الذي يكـون فيه صوت 
الرنني مرتفعـًا، فأنت تعاني من الـ 

(فومو).
ووفق الدراسة التي نرشت نتائجها يف 
مجلة (الكمبيوتر وسلوك اإلنسان)، 
فإن األشخاص الذين يحرصون عىل 
تفحص هواتفهم كثريا، أي يعانون 
من الــ (فومو)، ظلـوا يتفحصون 
هواتفهم التي وضعـت عىل الوضع 
أكثـر ممـا  أو االهتـزاز،  الصامـت 
كانـوا يفعلون وهواتفهـم بالوضع 
الطبيعي أي الرنني وإصدار تنبيهات 

خاصة باإلشعارات.

وخـالل التجربة، اختـار 42 يف املئة 
االهتـزاز  وضـع  املشـاركني  مـن 
لهواتفهـم مدة 4 أيـام، بينما فّضل 
8.7 يف املئة الوضع الصامت، وظلت 
النسبة الباقية محافظة عىل الرنني 

االعتيادي.
وأكمل املشـاركون يف الدراسـة قبل 
بدء التجربة اسـتبيانا ملعرفة ما إذا 
كانوا يعانـون من الفومـو، وفعلوا 
ميزة حسـاب الوقت الذي يقضونه 

عىل الشاشة.
وبحسـب معـّدة الدراسـة وطالبـة 
الدكتـوراه يف دراسـات االتصـاالت 
بجامعة والية بنسـلفانيا، مينجكي 
ليـاو، فـإن الذيـن كتمـوا أصـوات 

وضـع  عـىل  أبقـوا  أو  هواتفهـم 
االهتـزاز، فحصـوا أجهزتهـم أكثر 
مـن أولئـك الذيـن أبقـوا عـىل رنني 
هواتفهـم، كما ارتفعت مسـتويات 

التوتر لديهم.
وقالت لياو: ”قد يسـاعد من يعاني 
من الفومو أو يختار إعدادات معينة 
التـي تصلهم،  خاصة باإلشـعارات 
وتعطيـل بعضهـا، بدال مـن اللجوء 

للوضع الصامت أو االهتزاز.
واعتربت لياو نتيجة دراستها نقطة 
انطـالق للتعمق أكثر يف فهم الفومو 
والعوامل املؤثرة فيه، واألشياء التي 
يمكن أن تخفـف منه حتى القضاء 

عليه.

املقادير
إىل  9 حبـات بطاطـس مقطعـة 

رشائح
1 كيلو لحم مفروم

2 ملعقة صغرية ملح
6 مالعق كبرية دقيق

1 ملعقة صغرية فلفل
5 مالعق كبرية زبدة أو زيت

2 بصلة مفرومة
3 مالعق كبري زعرت مفروم

4 أكواب حليب
4 أكواب جبن شيدر مبشور

طريقة التحضري
- يوضع اللحم املفروم يف وعاء عىل 
النار ويطهـى مع امللـح والفلفل 

عىل نار متوسـطة ملدة 10 دقائق 
إىل أن يصبح لونه داكناً. 

- يحرّك اللحم ويقلّب حتى ننتهي 
من الطهو. 

- تـذوب الزبـدة عىل النـار، وبعد 
البصـل  إليهـا  يضـاف  الذوبـان 

ويطهى قليالً حّتى يصبح ليناً. 
البصـل  إىل  الدقيـق  يضـاف   -
ويطهى مع التقليب املسـتمر ملدة 

دقيقتني. 
- يرفـع عن النـار ويضـاف إليه 

الزعرت.
- يضاف الحليب إىل خليط البصل 

والدقيق وتقلّب جميع املكونات.
- يوضع هذا املزيج عىل النار حتى 

يغيل مع التقليب املستمر.
- بعـد الغليـان يرفـع عـن النـار 
املبشـور  الجبـن  إليـه  ويضـاف 

ويقلب حّتى يذوب.
- ترىص نصف كمية البطاطس يف 
الصينية، ثم يسكب اللحم املفروم 

فوقها.
 - يغّطـى اللحم بكمية البطاطس 

املتبقية.
- تسـكب صلصة الجبنة املطهوة 

فوق البطاطس. 
- تدخـل الصينية إىل الفرن وتخبز 

ملدة 45 دقيقة.
- تخـرج من الفرن وتـرتك ملدة 5 

دقائق قبل أن تقّدم.
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رشب مـا يكفـي مـن املاء خـالل أيام 

الحـر قاعدة قد ال يلتـزم بها الجميع، 

ولذلـك قـد يكـون تنـاول خـرضوات 

وفواكـه غنية باملاء هو الحل، إذ تعمل 

عىل تنظيم توازن السوائل يف أجسامنا، 

وهنا أبرز تلك الخرضوات والفواكه.

ويجـب أال تقـل الكمية التـي يرشبها 

الشـخص البالـغ يوميا عـن 2.5 لرت، 

وملن يجد صعوبة يف رشب املاء، يمكن 

تنـاول خـرضوات وفواكه تسـاعد يف 

تنظيم سوائل الجسم.

الخيار 

يتكون من حوايل %95 من املاء، ويوفر 

البوتاسيوم للجسم، يمكنك أن تأخذ إىل 

أي مكان قطعا صغرية يف علبة الطعام 

كوجبة خفيفة.

الطماطم 

تحتل املرتبة الثانية يف قائمة األطعمة 

الغنيـة باملـاء إىل جانب الخيـار، ألنها 

تتكـون أيضـا مـن %95 مـن املـاء، 

وباإلضافة إىل كونهـا مفيدة للرتطيب 

 (C) “فهي غنية أيضا بفيتاميني ”يس

.(E) “و“إي

الكوسا 

تتكـون من %94 مـن املـاء وتضيف 

مذاقا رائعا ألطباق املعكرونة أو األرز، 

باإلضافـة إىل أنها تحتـوي عىل مركب 

”بيتا كاروتني“ الذي يحوله الجسم إىل 

.(A) “فيتامني ”إيه

امللفوف 

هذا النـوع من الخضـار يتكون أيضا 

مـن %94 من املـاء، كما أنـه يحتوي 

عىل العديد من الفيتامينات.

الفطر 

يحتوي الفطر عىل  %93 من املاء، كما 

أنه مناسب للسلطات وأطباق األرز أو 

املعكرونة.

الرقي

أول فاكهة ترتبـع عىل عرش األطعمة 

الغنية باملاء، يتكون من %90 من املاء 

ويوفر لنـا أيضا مجموعة متنوعة من 

العنارص الغذائية.

الفراولة 

 تتكـون من %91 من املـاء، وتحتوي 

أيضـا  ويمكنهـا  البوتاسـيوم،  عـىل 

تحسني عملية الهضم بفضل املحتوى 

العايل من األلياف.

الخوخ 

يتكـون من %90 من املـاء، كما يزود 

الجسـم بالبوتاسـيوم ومركـب ”بيتا 

كاروتـني“ الـذي يحولـه الجسـم إىل 

فيتامني ”إيه“.

تقـوم رّبـة املنـزل بعملّية التنظيـف العميقـة، وذلك قبـل حلول عيد 

األضحى لتجهيز املنزل لالسـتقباالت يف املناسـبة، ويف السطور اآلتية، 

مجموعة من الخطوات التي ُتسّهل القيام باملهام.

خطوات تنظيف املنزل:

ال مناّص مـن إزالة الفوىض يف البداية، قبل الـرشوع يف عملية تنظيف 

املنزل، حيث يؤدي التخلص من الفوىض إىل تسـهيل التنظيف العميق، 

كما يساعد أيًضا عىل إيجاد األشياء الضائعة.

يمكـن التعامـل مـع األسـطح الكبـرية التي يصعـب الوصـول إليها، 

كالسـقف ووحدات اإلضاءة العلوية والجدران، باالسـتعانة بممسحة 

مصنوعـة مـن األليـاف الدقيقـة، ونظيفة، مـع تبليل األخـرية باملاء 

املمزوج بقطرة من سـائل الجيل، وقطرة من الخّل األبيض، ما يساعد 

يف القضاء عىل العفن.

ويقـيض تنظيف النوافـذ، بعمق، االسـتعانة باملكنسـة الكهربائية يف 

تنظيف العتبات واملسارات بسهولة ثّم يستخدم منّظف الزجاج للبلور، 

مـع املسـح انطالًقا من أعـىل كل نافذة وصوًال إىل األسـفل لكن، يجب 

االنتظار لدقيقة، بعد رّش املنظف، قبل مسحه.

وتتطلّـب السـتائر العناية بهـا، بطريقة فّعالة، باسـتخدام املكنسـة 

الكهربائية التي تقوم بدور مثايل، يف هذا اإلطار و يفضل مسح األسطح 

الصلبة املتبقية، سـواء كانت خاّصة باألثاث الخشـبي أو األرفف وغري 

ذلك، باستخدام منظف وفوطة ناعمة و يلّمع األثاث بعد ذلك، بوساطة 

امللّمع الجاهز.

خطوات التنظيف العميق لألرضيات

للقيـام بمهّمـة تنظيف األرضّيات بالشـكل الصحيـح، من الرضوري 

نقل األثاث، من أجل تسـهيل العمل، والوصول إىل الزوايا واألماكن التي 

تغّطيها قطع املفروشات يف هذا اإلطار، ُتستخدم األداة امللحقة باملكنسة 

الكهربائّية للوصول إىل األوساخ يف الزوايا وعىل طول األلواح.

ُتمسـح األرضية الصلبـة بعد ذلك، بوسـاطة ممسـحة مصنوعة من 

األلياف الدقيقة واملنظف املناسـب للسـطح لناحية السـجاد، تنفض 

األغـربة عنه بوسـاطة املكنسـة الكهربائّيـة، مع االسـتعانة بمنظف 

السجاد.

من الطبيعـي أال تكون أرجلنا جاهزة 
ومسـتعدة للظهـور بهـا بالصيـف، 
خاصة باألحذيـة املفتوحة، وذلك بعد 
الفـرتة الطويلـة التي تكونـي ترتدي 

فيها الجوارب واألحذية السميكة.
ومن الطبيعي أن يرتاجع نظام العناية 
بالقدمني خالل فصل الشـتاء، عندما 
تكون قدميك مخفيـة تحت الجوارب 
ولكـن  والنعـال  الطويلـة  واألحذيـة 
حان الوقت اآلن لبعض االسـتعدادات 
الصيفية إذا لم يكن لديك أي مشـاكل 
صحيـة أساسـية، يمكـن أن يكـون 

تحضري قدميك أمراً بسيطاً.
فيما ييل خمس خطوات سهلة يمكنك 
اتخاذهـا يف املنزل لالسـتعداد لفصل 

الصيف:
1. النقع

قد يكـون نقع قدميك يف املـاء الدافئ 
مريحـاً  أمـراً  دقيقـة   10-20 ملـدة 
ومفيـداً، حيـث يعمـل عـىل تليني أي 
برشة صلبة وجافة قد تكون تراكمت 
عىل أصابع قدميك وكعبك خالل فصل 

الشتاء.
و ستسـاعد هذه املمارسة عىل تعزيز 
الدورة الدموية وترطيب الجلد وتهدئة 
عضالت قدميك وأسـفل سـاقيك بعد 

فرتات طويلة من امليش أو الوقوف.
2. التقرش

يمكـن إضافـة ملـح إبسـوم، وهـو 

مقرش طبيعي يتكون من املغنيسـيوم 
والكربيتـات ، إىل حمام قدمك للحاالت 
الخفيفة من الجلد الجاف أو التشـقق 
اسـتخدمي حجـر الخفاف لفـرك أي 
مناطـق بها قـرشة صلبـة؛ يمكن أن 
تصنع املعجزات عىل البقع العنيدة من 

الجلد الجاف والكعب املتشقق.
تأكد من عدم املبالغة يف القيام بذلك - 
ال ينبغي أن يكون هذا مؤملاً كأي يشء 
، كوني لطيفة وتوقفي يف حالة حدوث 
أي احمـرار، و دلـيل قدميـك بتدليكها 
بلطـف، حيث إن هنـاك عدد ال يحىص 
من الكريمات يف السوق - من تلك التي 
تعتمد عىل زبدة الشـيا إىل مسـتخلص 
اللوز والزيوت األساسية واألوكالبتوس 

، من بني املكونات األخرى.
و اختـاري نوعـاً ال يحتـوي عىل مواد 
كاشـطة جداً عىل برشتـك، وله رائحة 
لطيفـة تسـاعدك عىل االسـرتخاء، و 
اتركيه لبضع دقائق بعـد التدليك ، ثم 

اشطف وجفف قدميك جيداً.
3. الرتطيب

وبطبيعـة الحال، يجب أن يكون الجلد 
املوجود عـىل أقدامنا أقـوى من باقي 
أجسامنا، لذلك فمن الصواب أن تدليل 
قدميك باسـتخدام كريم محدد للقدم، 
و غالباً ما تحتوي كريمات القدم عىل 
مكونـات مثـل اليوريا ، والتـي تعترب 
جيـدة بشـكل خـاص يف اسـتهداف 

البرشة الجافة واملتشققة.
و إذا احتاجـت قدميـك إىل زيـادة يف 
الرطوبـة، ضعي طبقة سـميكة من 

كريم القدم الجيد أيضاً قبل النوم.
4. العناية بأظافر القدم

يمكن أن تكـون أظافر القدم الغارزة 
يف الجلد والتهابـات األظافر الفطرية 
قبيحـة املظهـر وهـي سـبب رئييس 
للقلـق مع اقرتاب موسـم الصندل، و 
بعـد االسـتحمام تأكدي مـن جفاف 
تمـيش  أن  حـاويل  تمامـاً،  أظافـرك 
حايف القدمـني يف املنزل للسـماح لها 
بالتهوية بشـكل طبيعي، و سيساعد 
قص أظافرك بشـكل مستقيم وليس 
قصـرياً جـداً عـىل منـع غـرز أظافر 

األصابع.
5. الحماية من الشمس

أخرياً ، عندما تظهر الشـمس، تأكدي 
مـن أن عامـل الحماية من الشـمس 
(SPF) الخـاص بك يمتـد إىل أطراف 
أصابـع قدميك - دون أن تنىس باطن 
قدميـك أيضاً، حيـث إن برشة قدميك 
حساسـة لحروق الشمس تماماً مثل 
باقي برشتك.. يف حني أن هذه األفكار 
ستساعد قدميك عىل أن تبدو جاهزة 
لفصل الصيـف، فمن األفضـل دائماً 
زيـارة أخصائـي جلدية ملنـح قدميك 
فحصاً دقيقاً أو احجزي موعداً للتأكد 

من أن قدميك جاهزة للصيف.
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يمكـن هـذا االختبار ان يكشـف 
درجة التعرض للحسـد يف الحياة 
الخاصة كما يف العمل. ولهذا يجب 
النظر اىل هذا الرسم واختيار رقم 
احد املشاركني يف سباق الدراجات 
النارية. ويمكن ان يشري االختبار 
اىل التمتـع ببعض الصفـات التي 
تؤثر عـىل الخيـارات والقـرارات 
الحياتية ومـا اذا كانت االنجازات 
والنجاحـات تثـري غـرية اآلخرين 

وحسدهم. 
مـن املمكـن مـن خـالل اختبـار 
اكتشـاف درجة  الشـخصية هذا 
الحسـد الـذي يتم التعـرض له يف 

الحياة ألسباب مختلفة: 
الرقم 23 

يعنـي اختيار الـدراج الذي يحمل 
هذا الرقم امليل اىل عالج كل املشاكل 
بهدوء ومن دون الحاجة اىل طلب 

املساعدة من اشخاص يعملون او 
يعيشـون يف املحيط. ومن دالالت 
اختيار هذا الرقم ايضاً االستعداد 
الدائم للقيـام باملبادرات املختلفة 
املتنوعـة بأفضل  وألداء االعمـال 
الطـرق. ومنهـا امليـل اىل الحـوار 
لتقريـب وجهات النظـر بدالً من 
خـوض الخالفـات والشـجارات. 
فهذا يسـاعد عـىل تحقيق معظم 
االهداف يف الحياة. وهو ما يشكل 
موضوع غرية بالنسـبة اىل الكثري 

من االشخاص. 
الرقم 71 

من املمكـن ان يتم اختيـار الرقم 
71، وهذا يعني امتالك شـخصية 
مرنة والحرص عىل خوض الحوار 
بدالً مـن الشـجار مـع اآلخرين. 
كمـا يشـري اىل التمتـع بالقـدرة 
عىل الـربوز يف كل مـكان وزمان. 

ومن الصفات التي يكشـفها هذا 
االختبـار يف هـذه الحالـة ايضـاً 
التمتـع بالحريـة عـىل املسـتوى 
الشـخيص. وتنطلق هـذه الحرية 
من القـدرة عىل التمييز بني الخري 
والرش، بني الحـق والباطل. كذلك 
يدل اختيار هذا الرقم عىل االنفتاح 
يف كل الظـروف. وهو ما يمكن ان 
يساعد عىل  جذب االنظار وبالتايل 

اثارة غرية بعض االشخاص. 
الرقم 60 

من املمكـن، عند خـوض اختبار 
الشـخصية هذا، ان يتم اكتشاف 
بعـض الصفـات املهمـة جـداً يف 
الشـخصية والتـي تثـري شـعور 
بعض االشـخاص بالحسد. ومن 
هـذه الصفات القـدرة عىل تقديم 
الظـروف  يف  املعنويـة  املسـاعدة 
الذيـن  ولالشـخاص  الصعبـة 

يحتاجون اىل ذلك يف كل الظروف. 
كما ان اختيار هذا الرقم يشري اىل 
التفاعل مع املتاعـب بهدوء ومن 
دون حاجـة اىل الدخـول يف املزيد 
من التعقيـدات.  وهذا الهدوء هو 
مـا يتمنى توفره يف شـخصياتهم 

الكثريون. 
الرقم 79 

يف حـال تم اختيار املتسـابق الذي 
يحمل هـذا الرقم، فهذا يشـري اىل 
امتـالك الشـخصية القويـة التي 
تساعد عىل االنتقال من مرحلة اىل 
اخرى يف الحياة من دون الشـعور 
بالضغط النفيس او الضيق. ويدل 
هـذا االختيـار ايضـاً عـىل العناد 
واالرصار وهـو مـا يسـاعد عـىل 
بلـوغ االهـداف وعـىل تحقيقها. 
كمـا يعني عـدم امليـل اىل تأجيل 
مهمـات اليـوم اىل الغـد. وهو ما 
يشكل موضوع حسد بالنسبة اىل 

الكثريين. 
الرقم 51 

اذا تـم يف اختبار الشـخصية هذا 
اختيـار هذا الرقـم، فهذا يدل عىل 
التمتع بالقدرة الكبرية عىل تحمل 
االزمـات وعـىل الصـرب. وهـو ما 
يساهم يف تحقيق النجاح يف مجمل 
ميادين الحيـاة. وغالباً ما يتمكن 
من يختارون سـائق الدراجة هذا 
من التفوق عىل اآلخرين يف كل ما 
يفعلون عىل املستويني االجتماعي 
واملهني. ومن صفات هؤالء ايضاً 
الصـرب والتمتع بالطاقـة الالزمة 
التـي تمنـع تأثـري الضعـف عىل 

االداء او الخطط والقرارات.

-رأس اإلنسان تحتوي عىل أكثر من 99 خلية عصبية.
-الخاليـا العصبية لها رسعه كبريه جـًدا لتنقل املعلومات 
بينها وتصل تلك الرسعة إىل ما يقرب 401,24 كيلو مرت يف 

خالل ساعة واحده فقط.
-هناك بكترييا تعيش داخل جسـم اإلنسـان وتنمو وهي 

أكثر بكثري من الخاليا التي تتواجد يف الجسم.
-يظـل رأس الطفل ينمو بعد الوالدة حتى يصل حجمه إىل 
أكثر مـن ضعفان حجمه وعند إكمال الشـخص لعمر ال 

18عام يبدأ نمو الرأس بالتوقف عن النمو.
-يظل الـرأس يعمل حتى بعد النوم وأثناء حالة اإلنسـان 

النفسية هي التي تكون مسؤولة عن األحالم.
-اإلنسان يتنفس يف اليوم الواحد أكثر من 21000 مرة.

-تـزداد احتمالية رؤيـة الكوابيس يف املنـام، عند النوم يف 
مكان بارد.

كما أّن األشـخاص الذين ينامون عىل ظهورهم معرّضني 
لرؤيـة الكوابيس بمعدل عرش مرات أكثر من األشـخاص 

الذين ينامون عىل أحد جانبيهم.
- تؤّثـر قلـة النوم عىل اإلنسـان، فتجعله يضحك بشـكل 
هسـتريي عـىل أشـياء قد تبـدو طبيعّيـة، وال تسـتدعي 

الضحك أصالً.
- تمتلك األناث حاسـة تذوق عالية تفوق حاسـة التذوق 

عند الذكور، وبخاصة يف األطعمة واملرشوبات.
- تتسع العني بنسبة حوايل %45 عندما ينظر اإلنسان إىل 

يشء يشعره بالفرح، والسعادة.
- يوجد يف جسـم اإلنسان نسـبة من الحديد تكفي لصنع 

مسمار يبلغ طوله حوايل 7.5 سم.
- يفوق التفاح القهوة من حيث جعل الشخص أكثر قدرة 
عىل االسـتيقاظ والرتكيـز. -قد يتسـبب العطس يقوة يف 
كرس ضلع، كما أن اإلنسان ال يستطيع أن يعطس وعيناه 
مفتوحتـان، وإذا حـدث ذلـك فإنهمـا سـتنفجران، وقد 
يتسبب العطس يف انفجار وعاء دموي يف الرأس أو الرقبة، 

وبالتايل املوت، وذلك إذا حاول اإلنسان كتم العطسة.
- تؤثـر رائحة الوقود عىل مركز املتعـة يف العقل، وهذا ما 

يفرس انجذاب بعض األشخاص لرائحة الوقود. 
-تعادل املسافة التي يمشيها الشخص العادي خالل عمره 
حـوايل خمس دورات حول كوكب األرض، إذ إن الشـخص 
النشيط نسبياً يميش حوايل 7500 خطوة يف اليوم الواحد، 
ويف حال تـم الحفاظ عىل هذا املعدل حتـى بلوغ الثمانني 
من العمر، سـيكون قد مىش حـوايل 216 مليون خطوة يف 
حياته، أّما الشـخص العادي يميش حـوايل 110 ألف ميل، 

وهذه املسافة تعادل امليش خمس لفات حول األرض.

صــــورة و حــــدث
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التوتر الذي تشعر به اليوم قد تكون بحاجة 
إليه لكي تكون أكثر وعيا بالقضايا املطروحة 
أمامك. كلما كنت أمينا ومخلصا عند تعاملك مع 
بعض األشـخاص، عشت يف سـالم وأمان وحب 

معهم. كن عىل تواصل بمن حولك دائما.

ال تخـرس املقربـني منـك فربمـا تكون يف أشـد 
الحاجة إليهم الفـرتة القادمة. ربما تكون بعض 
تعليقـات األهل أو الزمالء جارحة أو قاسـية إىل حد 
ما ولكنك يجب أن تستفيد منها. دافع عن نفسك ولكن 

بهدوء وبطريقة مهذبة.

يـوم ممتاز بالنسـبة لك، ألنك ستسـطيع فيه 
التعبـري عن مشـاعرك ملـن حولك بـدون خوف. 
ثق يف نفسـك ويف قدراتك الخاصـة. الوقت مهم جدا 
بالنسبة لك اليوم فال تضعه. ربما تأتيك أكثر من فرصة 
لتحقيـق أحالمك التي ظننـت يف لحظة ما أنها أصبحت 

مستحيلة.

ربمـا يكون من الصعـب عليك اليـوم أن تتعامل 
مع بعض املشـاكل. تركز بشـكل كبري عىل مشكلة 
واحـدة وترتك باقي املشـاكل للغد. ربمـا ال تجد الحل 
املناسـب ولكنك فقط تحاول أكثر من مرة. هذا اليوم غري 

مناسب لتضييع الوقت يف البحث عن حلول للمشاكل.

الناس من حولك سيقدرون الجهود التي تبذلها 
من أجل إسـعادهم.أعط الحبيب فرصة ملقابلتك 
لكي يرشح لك ما أسـأت فهمـه أمس. االنعزال ليس 
حـال منطقيا. يجب أن تتحاور معـه لكي تصال إىل حل 

يرضيكما. اضحك وافرح مع األصدقاء يف املساء.

مـن األفضـل أن تأخـذ اليـوم قسـطا من 
الراحـة. انظـر لـكل يشء من حولـك وتابع 
األحداث لحظة بلحظة. اسـتمتع بقضاء سهرة 
مميـزة مع األهل واألصدقاء وناقش بعض األفكار 
املهمة. شاهد فيلمك املفضل معهم أو مرسحيتك.

ال تهـرب من أي مشـكلة تواجهك اليـوم. أي ضغط 
عصبـي قد تتعرض له اليوم قد يتضاعف ويؤثر سـلبا 
عـىل صحتـك إن لم تحـاول التعامـل معه. كلمـا واجهت 
املشـاكل يف الوقت الحايل، كنت أقل ندما يف املستقبل. ربما ال 

يفهم اآلخرون احتياجاتك مادمت ال توضحها لهم.

ال تفـرتض تلقائيـا أنـك تسـتطيع حـل كافـة املشـاكل 
واألزمات بمفردك هذا اليوم. التحدث مع من حولك يف بعض 
األمور سيساعدك عىل إيجاد حلول منطقية. اطلب املساعدة من 
اآلخرين عند شـعورك بالحاجة إليهم. ال تخجل من طلب املساعدة، 

فكلنا لدينا مشاكل ونمر بأزمات.

حاول أن تدرج يف قائمة أعمالك اليوم مساعدة 
اآلخريـن قبل أي يشء آخر. تحاول اليوم حل لغز 
مـا بهـدوء وبمفردك. قيامـك باملهام بنفسـك دون 
االعتماد عىل اآلخرين أمر مهم ورضوري، ولكن الخطوة 

القادمة قد تتطلب املساعدة من بعض األطراف.

أحالمـك لن تتحقق إال إذا كنت مؤمنا بها وتعمل عىل 
تحقيقها. ال يوجد أي شخص سواك سيسعى لتحقيق 
هـذه األحالم. يجب أن تقوم بكل يشء بنفسـك خاصة إذا 
كان هذا اليشء يخصك. يجب أن تثق يف نفسك وأن تؤمن أنه 

ال يوجد يشء مستحيل.

إذا كنت تتحدث اليوم عن شـخص آخر، ال 
تقـل عنـه أي يشء قد يحزنه إذا سـمعه لو 
كان أمامـك. ليـس لديك أي عـذر لكي تترصف 
بهذا الشـكل. كن حذرا واخـرت كالمك بذكاء ألن ما 
تقولـه سـيكون له تأثـري عىل اآلخريـن. قد يكون 

هناك شخص ينرش كل ما تقوله.
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ربما تهرب مـن بعض االلتزامات اليـوم. ال تطلب 
دوما املسـاعدة من أي شـخص واعتمد عىل نفسك. 
كـن قويـا ودع اآلخـرون يعرفـون قدراتـك ومهاراتـك 
الخاصـة. مهمتك اليوم هـي أن تحمي مشـاعرك وقلبك. ال 
تشغل عقلك بهموم اآلخرين. كن عدوانيا إذا اضطرتك بعض 

املواقف لذلك.

324 - وقـوع «معركـة أندريانوبل»، وكانت 
الرومانـي  اإلمرباطـور  هزيمـة  نتيجتهـا 

ليسينيوس عىل يد قسطنطني األول.
1250 - املسـلمون يعتقلـون ملـك فرنسـا 
لويـس التاسـع يف معركة فارسـكور خالل 

الحملة الصليبية السابعة.
1608 - املستكشـف الفرنـيس صمويـل دو 

شامبالن يؤسس مدينة كيبك.
1778 - القـوات الربيطانيـة ترتكب مجزرة 
يف وايومنغ راح ضحيتها 360 شخص منهم 

أطفال ونساء.
1778 - بروسيا تعلن الحرب عىل النمسا.

الرسـمي ألول صنـدوق  االفتتـاح   -  1819
توفـري يف الواليـات املتحدة تحت اسـم «بنك 

املدخرات لنيويورك».
1886 - املهنـدس واملخرتع األملاني كارل بنز 
يتمكـن من قيادة أول سـيارة تعمل بمحرك 

بخاري من إخرتاعه.
1890 - انضمام والية أيداهو للواليات املتحدة 

لتصبح الوالية 43 يف ترتيب االنضمام.

1915 - وقـوع معركـة الدكيـم يف منطقـة 
القـوات  فيهـا  وانتـرصت  اليمنيـة،  لحـج 
اليمنية الرتكية عىل قوات سـلطان لحج عيل 
بـن أحمد، املواليـة لإلنجليـز، ودخلت لحج، 
وانسـحب منهـا سـلطانها عـيل بـن أحمد 

العبديل إىل عدن.
1928 - أول بث تلفزيوني باأللوان يف لندن.

1948 - تحريـر العبيـد يف مسـتعمرة جـزر 
األنتيل الدنماركية.

1962 - جبهـة التحرير الوطنـي الجزائرية 
تعلـن انتهـاء ثـورة التحريـر بعـد أن أقرت 
فرنسـا باسـتقالل الجزائر ولم يتبقى سوى 
التصديق الرسمي عىل االتفاق بني الجانبني.

1979 - الرئيس األمريكي جيمي كارتر يوقع 
عىل اتفـاق يقـيض بمنح مسـاعدات رسية 

للمعارضني للحكم السوفيتي بأفغانستان.
1988 - سفينة حرب أمريكية تسقط طائرة 
ركاب مدنيـة إيرانية يف الخليـج العربي قتل 

عىل إثرها 290 شخص.
2013 - انقـالب عسـكري يف مـرص بقيادة 

وزيـر الدفاع عبد الفتاح السـييس أطاح فيه 
بالرئيـس محمـد مريس أول رئيـس منتخب 
بعد ثـورة 25 يناير، مؤيدا من شـيخ األزهر 
”املعـني“ وبابـا الكنيسـة وبعـض احـزاب 
املعارضـة، وقـام بتعيـني رئيـس املحكمـة 
الدستورية عديل منصور رئيسا مؤقتا للبالد.

2016 - وقوع تفجريات بالعاصمة العراقية 
بغداد تسـفر عن مقتـل 292 و إصابة 250 

تبناها تنظيم داعش.
يف  أرضيـة  وانهيـارات  فيضانـات   -  2018
اليابان بسبب السيول ُتخلف 126 قتيالً و86 

يف عداد املفقودين.
2019 - طائـراٌت حربيَّـة تقصـُف مركـزًا 
األفارقـة يف مدينـة طراُبلـس  لِلُمهاجريـن 
ا أدَّى إىل مقتل 53 شـخًصا وجرح  الغرب ممَّ
ما يزيد عـن 130 آخريـن، وُحُكومة الوفاق 
والجيش الوطني الليبـي يتبادالن االتهامات 

ذ. حول هويَّة املُنفِّ
2020 -انتحـار عيل محمد الهـق يف بريوت، 

خالل ثورة 17 ترشين األول.

اختر متسابقا لنكشف لك سبب تعرضك للحسد
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ــه بي ــك  اش ــه  وآن ــال  جمـــــ ــو  م ــك  جمال
ون ــكّ بالــــــيش ــك  جمالـــــــــــ ــم  اوله
ــاي      بهـ ك  ــدّ ص ــفافــــك  أش ــط  تنگ ــكر  ش
ــون يلم ــو  گامــــــ ــس  ب ــاس  الن وراك   
ــوك       يدرس رادو  ــكثــر  اش ــه  أنت ــه  عجب
ــــون يدرس ــما  اش ـــــوب  بالرس ــرر  مك
ــوگ       الس ــة  بزحمـ ــوم  يــــــ ــت  مري اذا 
ــون مايبيــع ــزّل  عـــــــ ــوگ  الس ــي  يعن
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الرسـول عليـه الصـالة  1. اول غـزوة غزاهـا 
والسالم.

2 . كلمة ليايل مبعثرة - طعام معكوسة.
3. احد االبوين - متشابهات.
4. اهتز ملوته عرش الرحمن.

5. نوع من الغناء.
6. مكتشف قانون الجاذبية االرضية معكوسة.

7. يشء يسيل من الرطب - بحر.
8. نصف كلمة رامي - مهرج.

9. قلم من قصب - مغلق معكوسة.
10. عصا تستخدم يف لعبة البلياردو معكوسة.

1. اقدم متحف بالعالم.
2. براق - سورة يف القرآن.

للنـداء   - التجـارب  تعطيـه  مـا   - للتعريـف   .3
معكوسة.

4. نصف بيان- للوداع بالعامية - ارهاق معكوسة.
5. نحن باالجنبي - نعمره.

6. حرف جزم - حرشة قد توجد بالراس.
7. متشابهان - اسم مؤنث - للتمني معكوسة.

8. متشابهات - مكافآت.
9. املطر الخفيف اللطيف- بيت الدجاج معكوسة
10. نصف كلمة غايل - شقيق االم - طعم الصرب.

الخطأ طريق الصواب
يقول مدير احدى املدارس توجهت 
للمدرسـة وإذا بي أتفاجـأ بكتابة 
وتشـويهات بالبخـاخ عىل السـور 
الخارجـي للمدرسـة وبعد التحري 
وحـرص املتغيبني يف ذلـك اليوم تم 
معرفـة الفاعـل ، طالـب يف الصف 
الثالـث ثانـوي تـم التواصـل مـع 
ويل أمـر الطالـب وبعـد حضـوره 
سـور  للكتابةعـىل  ومشـاهدته 

املدرسة ومناقشة املشكلة معه.
طلـب وبكل هـدوء حضـور ابنه .. 
وسمع اعرتافه بهذا العمل ،فأخرج 
الجـوال واتصل عىل دّهـان وطلب 
منه الحضور للمدرسـة بعد تحديد 
موقعهـا واتفـق معـه عـىل إعادة 
دهان الجـدار بنفس اللـون ليعود 
أفضـل ممـا كان ثـم التفـت إلبنه 

وقال له :
بكل بهـدوء:( ياولـدي إذا ما ترفع 

إسـتأذن  ثـم   ( توّطيـه  ال  رأيس 
وانرصف.

يقـول املدير : نظـرت إىل الطالب و 
إذا هـو واضـع كفيـه عـىل وجهه 

ويبكي
قمـة  يف  الطالبـي  واملرشـد  وأنـا 
الذهـول مـن أسـلوب هـذا الوالـد 
وأثر هذا األسـلوب عىل ولده ،فقال 
الطالب لنا وهو يبكي :ياليت أبوي 
رضبنـي وال قال يل هـذا الكالم، ثم 
اعتذر الطالب وأبـدى ندمه عىل ما 
قام بـه ،وبعدهـا صار مـن خرية 

طالب املدرسة.
الحكمة:املربـي الناجـح هـو مـن 
يسـتثمر الخطأ واملشـكلة لتعديل 

وتقويم السلوك.
وقديماً قيل: الخطأ طريق الصواب 
العقـاب ليـس هدفاً الهـدف عالج 
املشكلة والخروج بنتائج إيجابية. 



تحت عنوان «عيش أحىل السنني» تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب 
املقبل،  الجديدة خالل األسبوع  اإليقاعية  أغنيتها املرصية  إلصدار 

من كلمات أمري طعيمة، ألحان مدين، وتوزيع هادي رشارة. 
مع  تزامناً  إمي»  يا  «إمي  أغنية  أخرياً  أصدرت  قد  دياب  وكانت 
يوم الطفل، وهي أغنية خاصة لألمهات اللواتي ينجبن أطفالهن 
قبل اكتمال نموهم الطبيعي مع مشاكل صحية تالزمهم مدى 
الحياة، وهي من كلمات منري بو عساف، ألحان وتوزيع هادي 

رشارة وإخراج رجا نعمة.
شبكات  عرب  واسعة  النتقادات  اللبنانية  املغنية  وتعرضت 
التواصل االجتماعي أخرياً، بسبب توجيهها رسالة دعم إىل 
«تويرت»  موقع  يف  الرسمي  حسابها  عرب  قالت  إذ  املثليني، 
تعليقاً عىل برنامج تلفزيوني شاهدته: «تحية من القلب 
مرتي،  وإلييل   Lbcilebanon عىل  اليوم  حلقة  لجرأة 
الحب  قلبي كل  املثليني ومن  تجاه  املجتمعية  وللتوعية 
إلن». وأضافت: «بحبكم، هيك تعلّمت وعلّمت  والدعم 
يتقّبل  إّنو   homophobic علّم كل شخص  ورح  بنتي 
اآلخر مهما كانت ميوله... اإلنسان قلب وعقل فقط 

والباقي تفاصيل».

الفنان  كشف 

سيف  العراقي، 

نبيل، عن استعداده 

أغنية  إلطالق 

جديدة بعنوان «عىل 

طريقة  عىل  بايل» 

من  كليب  الفيديو 

كلماته وألحانه ومن 

أول  يف  أيضاً  إخراجه 

تجربة إخراجية له.

من  له  صور  مجموعة  نبيل  سيف  ونرش 

الكواليس وقد أرفقها بتعليق: «متحمسني 

كلماتي  من  بايل)  (عىل  الجديدة  لألغنية 

والحاني واخراجي».

من جهة أخرى، كان قد أحيا سيف نبيل 

العربية  اململكة  يف  مؤخرا  ضخما  حفال 

موسم  فعاليات  ضمن  وذلك  السعودية 

الرياضية  الصالة  مرسح  عىل  جدة 

الخرضاء، والذي أقيم تحت رعاية الهيئة 

العامة للرتفيه.

يف دردشة من القلب كشفت شريين عبد الوهاب عن 
العديد من أرسارها للجمهور ألول مرة.

عن  شريين  كشفت  الجمهور،  مع  حديثها  بداية  يف 
ترغب  ال  أنها  مؤكدة  ماهر  آمال  اختفاء  يف  رأيها 
أكثر  من  أنها  خاصة  األمور،  هذه  عن  الحديث  يف 

الفنانات تعرضاً لشائعات مغلوطة يف مسريتها.
سنوات،   ٦ بعمر  كانت  الغناء  يف  بدايتها  أن  وذكرت 
كما أكدت أنها من املمكن أن تشعر بالندم يف ساعات 

التي  املشاكل  بسبب  الفني  الوسط  لدخولها  قصرية 
تتعرض لها بسبب الشهرة.

ونفت أن تكون هناك أية خالفات بينها وبني عايص 
الحالني، مؤكدة أنها تعتربه كأخ لها كما تعجبت من 
وجود خالفات تجمعها بسعد ملجرد، مشددًة عىل أنه 
الوسط  يف  زميلة  أو  زميل  أي  وبني  بينها  ال خالفات 

الفني.
وعن رأيها يف أحالم، قالت إنها فنانة وأم عظيمة.

أما عن الشعور الذي يسيطر عليها يف هذه املرحلة، 
ورفضت  الوهاب»  عبد  شريين  «تطوير  إنه  فقالت 
كل ما يرتدد حول تهديدها بالسالح من قبل حسام 
حبيب وأكدت أنه دائماً كان يحافظ عىل أموالها طوال 

فرتة زواجهما عىل عكس ما يرتّدد تماماً.
إىل ذلك، اعتربت شريين أن السنة التي بدأت فيها أزمة 
هي  بريوت  مرفأ  انفجار  أزمة  بعدها  ومن  كورونا 

األسوأ يف حياتها.

سعادتها  فتحي  بلقيس  اإلماراتية  الفنانة  أبدت 
بطرحها أحدث أغانيها التي تعد مفاجأة لعشاقها 
«أهل  املنتظرة  األغنية  طرحها  بعد  وجمهورها 
كاظم  الغناء  قيرص  مع  منتظر  كديو  العشق» 
مفاجآتها  بلقيس  النجمة  وتواصل  الساهر.. 
أغنياتها  أحدث  إصدارها  خالل  من  لجمهورها 
َحّققت  حيث  العشق»،  «أهل  الساهر  كاظم  مع 
االجتماعي  الَتواصل  َمّنصات  عىل  رواجاً  األغنية 
وموقع يوتيوب بعد طرحها بساعات، وذلك بعد أن 

انتظرها الجمهور ملدة خمس سنوات منذ تنفيذها 
«أهل  وأغنية  ديو  الساهر..  وكاظم  بلقيس  بني 
الشيخ حمدان  بلقيس مع  فيها  تعاونت  العشق» 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما شذا بألحانها 

فايز السعيد. 
فتحي  بلقيس  بني  َجَمَع  لقاء  أَّول  أّن  إىل  يشار 
وكاظم الساهر كان يف عام ٢٠١١ يف حفل «املوعد 
بدار  املحسن  عبد  بن  بدر  باألمري  احتفاء  الثاني» 
تصعد  التي  األوىل  املرة  كانت  حيث  ب قطر،  األوبرا 

بلقيس عىل خشبة املرسح، وبعد أن سمعها كاظم 
الساهر أثنى بموهبتها الغنائية وقال لها سيكون 
لك شأن كبري يف الغناء.وقالت بلقيس عرب حسابها 
العشق  عىل تويرت تعليقاً عىل إصدار أغنيتها أهل 
بجوار  تقف  نفسها  ترى  عندما  اليوم  «هذا  إّن 
قيمة غنائية كبرية مثل كاظم الساهر، فهذا رشف 
انتظرتها  التجربة  أّن هذه  إىل  كبري»، كما أشارت 
منذ خمس سنوات، إذ إن ردود الفعل التي َحّققتها 

يف الوطن العربي بعد نزولها أسعدها للغاية.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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ابتكـرت رشكـة (أمـازون) العمالقة 
إنسـاناً آليـاً جديداً يتوقـع أن يحدث 
عـىل  عملياتهـا  يف  إضافيـة  طفـرة 
الرغم من كونه ليس األول يف أسطول 
العاملني يف الرشكـة ومخازنها، لكنه 
يتمتع بقدرات كبرية وغري مسـبوقة 

وال تتوافر لدى أقرانه يف الرشكة.
والروبـوت الجديـد الذي يحمل اسـم 
آيل  إنسـان  (أول  هـو  (بروتـوس) 
العالـم)، كمـا وصفتـه  مسـتقل يف 
الرشكـة، وسـوف ينضـم إىل جيـش 
العاملني لديها للمسـاعدة يف عمليات 
التحميـل والتنزيـل ونقـل البضائـع 
وإدارة العمليـات اللوجسـتية داخـل 
مسـتودعاتها الكربى.وقد تم تصميم 
(بروتـوس) لنقـل العربـات الكبـرية 
املليئة بالحزم حول أرضية املستودع، 
ولكـن بينمـا يتعـني عـىل الروبوتات 
العادية الخاصـة أن تعمل يف منطقة 
محصورة بعيـداً عن العمـال البرش، 
تقول أمـازون إن بروتوس سـيكون 
قادراً عىل التجول بحرية يف املسـتودع 
وبـني العاملـني البرش ألنه يسـتطيع 
تحسـس مـن حولـه والشـعور بهم 

وبالتايل تجنبهم وعدم االصطدام بهم 
أو إيذائهم.ويستخدم الروبوت الجديد 
بروتـوس تقنيـة أمـازون الخاصـة 
بالسـالمة واإلدراك واملالحـة للتنقـل 
بشـكل مسـتقل وتجنـب االصطدام 
بالعاملني مـن البرش.وقالت الرشكة: 
”تاريخيـاً، كان مـن الصعـب دمـج 
الروبوتـات بأمان يف نفس املسـاحة 
املادية التي يسـتخدمها األشخاص“، 
وأضافت: ”نعتقد أن بروتوس سيغري 
ذلك مع الحفاظ عـىل الذكاء واألمان 
وسـط  يف  لوحـة  والتعاون“.وترفـع 
الروبوت ألعىل مما يرفع العربة بضع 
بوصـات عن األرض. ثم يبدأ بروتوس 
املسـتودع،  عـرب  املسـتقلة  رحلتـه 
لتلـك  مشـابهة  تقنيـة  باسـتخدام 
املستخدمة يف السيارات ذاتية القيادة 
للتنقـل عرب املمرات وتجنب العقبات.
ويبعث الروبوت شعاعاً أخرض أمامه 
أثناء تحركـه ويتوقف إذا خطا عامل 
بـرشي أمـام الشـعاع، وعندما يصل 
الروبـوت إىل وجهته، تسـقط اللوحة 
املركزيـة ألسـفل وينزلـق الروبـوت 

للخارج وينتقل إىل العربة التالية.

يعمل تطبيق التواصل الفوري «واتساب» 
عىل ميزة جديدة تخفي وضع املستخدم 
عن اآلخرين، بما قد يعفيه من الرسائل 

املزعجة.
ميزة  حاليا  يخترب  التطبيق  إن  وذكر 
إخفاء وضع املستخدم «متصل اآلن» أو 

(online) باللغة اإلنجليزية.
موجودة  ستكون  الجديدة  امليزة  هذه 
وستكون  قريب،  عما  التطبيق  يف 
تعمل  التي  الهواتف  ملستخدمي  متاحة 
بنظامي «أندرويد» و»آي أو أس» وحتى 
الحواسيب. عىل  التطبيق  ملستخدمي 

طالب  بعدما  التطور  هذا  وجاء 
املستخدمون عىل مدار السنوات املاضية 
بمنحهم القدرة عىل إخفاء وضع حالتهم 
«متصل  وضع  أن  ذلك  التطبيق،  عىل 
اآلن» يدفع البعض إىل إغراقهم بالرسائل 

املزعجة، خاصة يف ساعات الليل.
إن هذا األمر كان من أبرز األسباب التي 
«واتساب»  ملطالبة  املستخدمني  دفعت 
أن  عالوة  الجديدة،  امليزة  باستحداث 
قبل  من  ُمطارد  بأنه  يشعر  البعض 

أشخاص بعينهم.

شاشة»  «لقطة  ونرشت 
الجديدة  الخدمة  تظهر 

«الخصوصية»  قائمة  يف 
عربها  يمكن  اإلعدادات،  يف 
املستخدم،  بوضع  التحكم 
من  تحديد  عىل  القدرة  مع 
الحالة  رؤية  يستطيع 
قائمة  أو  شخص  أي  مثل 
يف  املحفوظة  الهواتف 
يمكن  الهاتف.وحاليا 
التحكم  للمستخدمني 
بمعلومة «آخر مشاهدة»، 
من  اآلخرين  منع  أي 
كان  ساعة  آخر  رؤية 
عىل  نشطا  املستخدم  فيها 

«واتساب»  التطبيق.وكان 
قد بدأ العام املايض يف إخفاء 
بشكل  مشاهدة»  «آخر 
الذين  األشخاص  عن  تلقائي 
أي  املستخدم  معهم  يجر  لم 

أي  ملنع  محاولة  يف  دردشة، 
التطبيق من  ثالث مثل  طرف 

الوصول إىل هذه املعلومة.

األمريكية  االتصاالت  لجنة  باسم  املتحدث  كار»  «بريندان  دعا 
TikTok من متجري تطبيقاتهما  آبل وغوغل اىل حذف  رشكتي 
عىل اإلنرتنت.وحول املوضوع قال املتحدث: «لقد طلبت من آبل 
للتطبيقات  اإللكرتونيني  متجريهما  من   TikTok إزالة  وغوغل 
البيانات».وتبعا  جمع  يف  التطبيق  هذا  ممارسات  بسبب 
تتعلق  حساسة  بيانات  عدة  يجمع   TikTok» فإن  للمسؤول 
عرب  والتصفح  البحث  سجالت  مثل  وأجهزتهم  باملستخدمني 
اإلنرتنت، وأنماط ضغط لوحات املفاتيح، والبيانات البيومرتية، 
ومسودات الرسائل».وكانت قناة WION اإلخبارية قد أشارت يف 
وقت سابق إىل «أن ترسيبات حصلت عليها وسائل إعالم أشارت 
إىل بيانات لبعض الحسابات األمريكية عىل TikTok قد ترسبت 
باسم  املتحدثون  قال  جهتهم،  الصينية».من   TikTok لرشكة 
TikTok «إن جميع املعلومات التي تتعلق بمستخدمي التطبيق 
من الواليات املتحدة ُترَسل إىل خوادم رشكة Oracle األمريكية“، 
كما أشاروا ”إىل أنهم سيحاولون تقليل عدد املهندسني يف الصني، 
التطبيق».ويف  يف  الرسية  البيانات  إىل  الوصول  يمكنهم  والذين 
وقت سابق، أفاد تقرير من موقع Buzzfeed news بأن ترسيبات 
صوتية مسجلة من اكثر من ٨٠ اجتماًعا داخلًيا يف رشكة تيكتوك 
اخرتقوا  الشهري،  التطبيق  لدى  الصينيني  املوظفني  ان  كشفت 
الصوتية  األمريكيني.الترسيبات  باملستخدمني  الخاصة  الداتا 

الثاني ٢٠٢٢، تتضمن  التي ُسّجلت ببن ايلول ٢٠٢١ وكانون 
ملناقشة  اجتمعوا  تيكتوك  يف  موظفني  لتسعة  ترصيًحا   ١٤

أحد  يتحدث  التسجيالت،  أحد  تكساس».ويف  «مرشوع 
املديرين يف تيكتوك عن أحد املهندسني بأن لديه وصوًال 

لكل يشء.
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او  اعالم  وسائل  يمتلك  شداد  بن  عنرتة  العربي  الفارس  يكن  لم 
فيسبوك يمجد بطوالته بل كان شجاعا باالفعال وليس باالقوال.. برز 
اكرب  يعترب  الشعر  كان  يوم  الجاهلية  عرص  يف  واشتهر  الفارس  هذا 
مؤسسة اعالمية يف مجتمع يعشق البطولة والشجاعة ويحرتم القوة، 
لذلك حفلت اخبار العرب واساطريهم وحكاياتهم بالكثري من قصص 
شتى  صورا  تعرض  العربية  املالحم  فكانت  والفروسية،  الشجاعة 
للبطولة الفردية فربز من بني هؤالء ابطال ما زالت سريتهم يتناولها 
البطولة كذبا  ادعوا  برز اشخاص  املعاكس  االتجاه  الناس بفخر ويف 
هؤالء  وكان  الناس،  امام  ضعفهم  ولتغطية  الشهرة  لغرض  وزورا 
اضعف من ان يواجهوا الخطر، فهم يف الشدائد كالنعامة التي تغطي 
الخطورة فبقيت شهرتهم التستحق غري  الرمال يف مواقف  رأسها يف 
السخرية والضحك، ومن بني هؤالء برز يف بغداد شخص ادعى البطولة 
الشخص  لهذا  للضحك  املثرية  املواقف  ومن  امني»  بن  «خلف  واسمه 
انه كان غالبا ما يخرج بعد  انتهاء مواقف الخطر وهو يلوح بسالحه 
ودخلوا  تجرأوا  الذين  اللصوص  ومتوعدا  مهددا  «املسدس»  الناري 
املنطقة دون استئذان ورغم ان سكان املنطقة يعرفون ضعفه وعدم 
قدرته عىل املواجهة، ويف يوم مظلم ويف منتصف الليل طلبوا من هذا 
اعتقاد  بحسب  بالجن  املسكونة  الدور  احد  دخول  املزيف  الصنديد 
املرتوكة  البيوت  عىل  مايطلقون  غالبا  التي  بغداد  مدينة  يف  السكان 
بسبب احداث غريبة حدثت فيها «بيت مسكون»، وطلب منه السكان 
وإلثبات  مراجله وصحة دخوله املنزل ليال ان يقوم بغرس مسمار عىل 
احد جدران الغرف، فأبدى هذا الشخص استعداده لتنفيذ طلب السكان 
ان  الياشماغ عىل كتفه، وما  البيضاء واضعا  وهو مزهوا بدشداشته 
دخل هذا الشخص البيت املسكون وسط ذهول ابناء محلته حتى سمع 
السكان بعد بضع دقائق رصاخا ينطلق من داخل الدار فظن السكان 
ان هذا الشخص دخل يف مواجهة حامية مع الجن ولم يتجرأ أحد منهم 
عىل دخول الدار، وما ان حل الصباح حتى تجمع  السكان لدخول الدار 
حتى ذهلوا من املشهد، حيث تبني ان الشخص نتيجة الخوف والرعب 
غرز البسمار يف اطراف دشداشته وملا هّم بالخروج بعد ادائه املهمة 
ان شخصا ممسكا به فرصخ  الخوف  نتيجة  اعتقاده  احس بحسب 
هذه  من  السكان  فضحك  الخوف..  من  عليه  وأغمي  الرصخة  تلك 

الشخصيات التي تدعي املراجل وهي مرعوبة من شدة الخوف.
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والجن)  (كرية  املرصي  الفيلم  تصّدر 
عرض  يوم  أول  يف  التذاكر  شباك 

املرصية،  السينما  دور  يف  له، 
 ٤ اإليرادات  فاقت  فقد 

متفوقاً  جنيه،  ماليني 
تاني)  (واحد  فيلم  عىل 
شباك  تصّدر  والذي 
يف  عرضه،  منذ  التذاكر 

موسم عيد الفطر.
(كرية والجن) مأخوذ عن 

اسم (١٩١٩)  رواية تحمل 
كتب  الذي  مراد  أحمد  للكاتب 

قصة الفيلم أيضا. 
تدور أحداث فيلم (كرية والجن) يف العقد 

الثاني من القرن العرشين، وتحديداً عام ١٩١٩ وقت 
ثورة سعد زغلول. يجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب (أحمد 
االحتالل  فرتة  أثناء  موجودة  كانت  حقيقية  شخصية  وهو  الحي)،  عبد 
اإلنجليزي ملرص، وكانت شهرته وقتها (أحمد كرية).وخالل األحداث يلتقي 
مع (عبدالقادر شحاتة الجن) الشخصية التي يجسدها النجم أحمد عز، 

فيصبحان صديقني مقربني، ويشاركان يف التصدي لالحتالل اإلنجليزي.
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املهندس بأغنياته  العراقي ماجد  الفنان  يحقق 
أن  بعد  العام،  هذا  يف  كبرية  نجاحات 
سيطر موضوع الحب عىل كل أعماله 
السنة،  هذه  مطلع  منذ  الغنائية 
فيديو  بإطالقه  استهلها  التي 
حيث  «مشتاقلك»،  أغنية  كليب 
األفق  ننظر يف  أن  إستطعنا معه 
يخت  عىل  رحلته  خالل  البعيد 
من  هي  البحر.«مشتاقلك»  يف 
يف  طرحه  تم  ألبوم  ميني  ضمن 
بداية العام الحايل، ويحتوي عىل أربع 
التي تدور  أغنيات، منها «منبعد ونقىس» 
ال  عاشقني  بني  تجمع  حب  عالقة  حول  أيضاً 
يستطيعان االبتعاد عن بعضهما البعض.إذا نظرنا إىل كمية 
األغنيات التي أطلقها املهندس يف النصف األول من ٢٠٢٢، والتي تقارب العرش 
«فنان  أو  العشاق»  «فنان  لقب  املهندس  عىل  نطلق  أن  عندها  يمكننا  أغنيات، 
الفيديو كليب الخاص بها، بالعارضة  التي اجتمع يف  الحب».أغنية «وعرفتك»، 
األغنية  يوتيوب،  عىل  مشاهدة  مليون  الخمسني  قاربت  شايك،  إيرينا  العاملية 
باللهجة املرصية، وتدور أيضاً حول عالقة حب.كذلك أطلق املهندس ميني ألبوم 
خالل شهر شباط/فرباير الفائت، يحتوي عىل أربع أغنيات من ألحان الدكتور 
طالل، بينها أغنية «يا كريم بالجفا»، كما أطلق منذ يومني، أغنية «أوكسجني» 
باللهجة السعودية، والتي يعد فيها الحبيبة بحب رسمدي.صوت داىفء، إحساس 
عاٍل، كلمات معربة وموسيقى رائعة، واملوضوع واحد وهو الحب، الذي ال نمل 

اإلستماع إىل نبضاته عرب صوت وأداء ماجد املهندس.
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املعتزلة  املرصية  املمثلة  دعت 
ترك  من خالل حسابها  حنان 

ص  لخا ا
عىل 

االجتماعي،  التواصل  موقع 
لتوزيع  واملتابعني،  الناس 
املياه الباردة عىل العمال الذين 
أشعة  تحت  الحّر  يف  يعملون 
قائلة:  الرتك  الشمس.وكتبت 
طيبني  وأنتم  سنة  «كل 
بمناسبة األيام الجميلة دي، 
واحدة  عن  أحكيلكم  حبيت 
بتسقع  كانت  صاحبتي 
وتوزعه  وتغلفه  البطيخ 
عىل العمل يف األوقات الحر».

وأضافت» احنا كمان ممكن 
هتفيد  بسيطة  حاجة  نعمل 
الشمس،  اليل شغلها يف  الناس 
املية  عبوات  نجيبب  إننا  وهي 
مية  ونمالها  الصغرية  املعدنية 
عليهم  ونوزعها  ونسقعها 
حاجة بسيطة بس خري كبري».

وتداول رواد مواقع التواصل 
مشيدين  حنان،  دعوة 
الخري  لفعا  بحبها 
ولو  اآلخرين  ومساعدة 

بأبسط األشياء.
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