
بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيـم التيـار الصـدري، السـيد 
مقتـدى الصدر، أمس األحد، العراقيني 
إىل إقامة صالة جمعة موحدة يف مدينة 
الصدر رشقـي العاصمة بغـداد، فيما 
السـيد  إلقامتها.وقـال  حـدد موعـداً 
الصدر يف بيان صَدَر عن مكتبه، تلقته 
”الزوراء“: ”أيهـا املؤمنون واملؤمنات 
واملسـلمون واملسـلمات ((اسـعوا اىل 
ذكر اللـه)) وذروا الدنيـا، فهذه دعوة 
منـي خالصة لله سـبحانه وتعاىل بأن 
نعـود إىل (أيام الله) تعاىل وذلك بإقامة 
صالة جمعـة موحدة لعمـوم صلوات 
الجمعـة يف العراق مع بقـاء الصلوات 
قـدر اإلمـكان، وذلك يف مدينـة الصدر 
يف ذكـرى إقامـة أول صـالة جمعة يف 
مسـجد الكوفة املعظم من قبل السيد 
الوالـد (قـّدس) بعـد أن أقامهـا أمري 
املؤمنني عـيل (عليه السـالم)“.وتابع 
ه):  ”ذلـك تطبيقاً ملا قـال (ُقـدَِّس ِرسُّ
اسـتمروا عىل صـالة الجمعـة، والتي 
ضحى من أجلها وأجل إعالء كلمة الله 
العليا بدمه ودم أوالده، وأرجع املجتمع 
إىل طاعة الله ونبذ الدكتاتورية وكانت 
صـالة الجمعة سـالحاً فعـاالً لذلك“.

وأضـاف: ”فيا أيها اإلخـوة العراقيون 
هلمـوا إىل إقامتهـا موحـدة يف مدينة 

ذي  مـن  عـرش  الخامـس  يف  الصـدر 
الحجة الحرام املصادف ليوم الخامس 
عرش من شـهر تمـوز، وال تهابوا حراً 
أو صعوبة، فالله حاميكم ومؤيدكم“.
كما ذكر املكتب الخاص للسيد الصدر 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: انه بحسـب 
توجيهات السـيد مقتـدى الصدر فقد 
تم تشـكيل لجنة لإلرشاف عىل تنظيم 
صالة الجمعة املوحدة التي سـتقام يف 
بغداد - مدينة الصدر يف الخامس عرش 
من شـهر ذي الحجـة الحـرام 1443 
املصـادف الخامـس عـرش من شـهر 
تموز 2022.واضاف ان اللجنة مكونة 
من : حيـدر الجابري، حازم االعرجي، 
مهنـد املوسـوي، ابراهيـم الجابـري، 
محمد العبودي، تحسـني الحميداوي، 

حاكم الزاميل.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسـويق النفـط العراقية 
”سومو“ أن معدل سـعر النفط الخام 
املصدر لألردن ارتفع ليبلغ أكثر من107 
دوالرات للربميـل الواحـد خـالل يونيو 
املايض.وقالـت ”سـومو“ يف إحصائية 
عىل موقعهـا إن ”مجمـوع الصادرات 
النفطية إىل األردن خالل شـهر حزيران 
املـايض بلغ 299 ألفـًا و 760 برميال“، 
مبينـة أن ”معدل التصدير بلغ 10 آالف 
أن  الرشكـة  برميـل يوميا“.وأضافـت 
”معدل سـعر الربميل املباع لألردن بلغ 
107.70 دوالرات“، مبينـة ان ”قيمـة 
الواردات من الصادرات النفطية لألردن 
خـالل شـهر واحـد بلغـت 32 مليونـا 
و284 ألفـا و152 دوالرا“.وبهذا يكون 
العراق قد باع الربميل الواحد من النفط 
الخـام إىل األردن بأقـل مـن 6 دوالرات 

فقـط عن سـعر البيع الرسـمي املعلن 
من قبل وزارة النفـط والبالغ أكثر من 
(113.70) دوالرا، بحسـب اإلحصائية 
الصادرة عن الوزارة بعد أن باع بسـعر 
يقل بـ 15 دوالرا عن السـعر الرسـمي 
خـالل شـهر مايـو. وقالت سـومو يف 
احصائية عىل موقعهـا واطلعت عليها 
الصـادرات  إن ”مجمـوع  ”الـزوراء“: 
النفطية إىل األردن خالل شـهر حزيران 
املايض بلـغ 299 ألفـًا و760 برميالً“، 
مبينـة أن ”معدل التصدير بلغ 10 آالف 
ان  برميـل يوميا“.واضافـت الرشكـة 
”معدل سـعر الربميل املباع لألردن بلغ 
107.70 دوالرات“، مبينـة ان ”قيمـة 
الواردات من الصادرات النفطية لألردن 
خـالل شـهر واحـد بلغـت 32 مليونـاً 

و284 الفاً و152 دوالراً“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تتواصل احتجاجات السودانيني، لليوم 
الرابع عىل التوايل، يف شـوارع الخرطوم 
وضواحيها، إذ خرج مئات السودانيني، 
امـس األحـد، للمطالبـة بحكـم مدني 
وإنهـاء االنقـالب العسـكري. وتعتـرب 
اعتصامـات السـودانيني يف الخرطـوم 

تطـوراً جديداً يف أشـكال مقاومة حكم 
العسـكر، فقـد حاكـت االعتصامـات 
درمـان  وأم  الخرطـوم  يف  املناطقيـة 
والخرطوم بحري اعتصام محيط قيادة 
الجيـش الذي بـدأ يف 6 إبريل/ نيسـان 
2019، وانتهى يف 11 من الشهر نفسه 
حكـم الرئيس عمر البشـري. وكان يوم 

الخميس املايض اليوم األكثر دموية منذ 
بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين 
بعد أكثر من ثمانية أشهر عىل االنقالب 
العسـكري الـذي أدخل البـالد يف دائرة 
من العنـف وعّمق األزمـة االقتصادية، 
ورسعان مـا بدأت أعداد املشـاركني يف 
االعتصامات باالتسـاع، لتنظم مناطق 

أخرى مثـل أم درمان اعتصامني؛ األول 
بشـارع الـ40 والثاني بمنطقة صينية 
األزهري، بينما نظمت مدينة الخرطوم 
بحـري اعتصامهـا بتقاطع املؤسسـة 
أبرز التقاطعات يف املدينة، وأعلنت لجان 
املقاومة يف ود مدني وسط السودان عن 
اعتصام مفتوح مماثل.وبحسب لجان 

املقاومـة، فـإن االعتصام هـو يف إطار 
التصعيد اليومي للضغط عىل العسـكر 
للتنازل عن السلطة وتسليمها لحكومة 
مدنية، مؤكدة عـدم الرتاجع عن فكرة 

التصعيد لحني إسقاط النظام.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أكد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امـس االحد، امليض بمرشوع الربـط الكهربائي مع 
دول الجـوار، فيما اشـار اىل ان عدم إقـرار املوازنة 
يـؤدي لتأخري تقديـم الخدمات لنحو ١٠ سـنوات.

وقـال الكاظمـي، خـالل افتتاحه محّطة ميسـان 
االسـتثمارية املرّكبـة إلنتـاج الطاقـة الكهربائية، 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان «محّطـة ميسـان 
الكهربائية تنتج بحدود ٧٥٠ ميغاواط، وهي إضافة 
نوعية للشـبكة الوطنية لنقل وتوفـري الطاقة لكل 

املحافظات»، مبينا ان «محافظة ميسـان قد تكون 
املسـتفيد األول، إّال أنهـا داعمـة للشـبكة الوطنية 
للكهرباء».واوضـح ان «املحّطة، ستسـتخدم الغاز 
املحـيلّ من حقول الغاز يف محافظة ميسـان»، عاداً 
إيـاه «بتطّور نوعي جديد يف مجـال الطاقة وإنتاج 
الكهربـاء، كونها ستسـاهم يف تقليـل االعتماد عىل 
الغاز والكهرباء املستوردين».واشار اىل ان «الشهور 
املاضيـة افتتحت محّطـات: النارصية، وسـامراء، 

واملثنى، وقريباً سيتم افتتاح محّطة عّكاز».

كييف/ متابعة الزوراء:
عىل وقع اشـتداد املعارك رشق البالد ضد 
القوات الروسـية، حّث الرئيس األوكراني 
مواطنيـه عىل دعم الجيش والحفاظ عىل 
عزيمتهـم، وفيما قصفت كييـف قاعدة 
روسـية بأكثر من ٣٠ صاروخاً، أحكمت 

القوات الروسـية سـيطرتها عـىل كامل 
مقاطعة لوغانسـك بـرشق أوكرانيا، بعد 
معـارك ضارية، وفق ما أبلغ وزير الدفاع 
الرويس سريغي شويغو، الرئيس فالديمري 
الـرصاع  بوتني.يأتـي هـذا فيمـا دخـل 
الرويس األوكراني يومه الـ ١٣٠، واملعارك 

تشـتد يف الرشق والجنوب األوكراني.وأكد 
الرئيس األوكراني، فولوديمري زيلينسكي، 
يف خطابـه الليـيل الذي أذاعـه التلفزيون 
الرسـمي أن الطريق نحـو تحقيق النرص 
سـيكون «صعبا للغاية».لكنه شـدد عىل 
أهمية أن «يحافـظ األوكرانيون عىل قوة 

عزيمتهـم ويلحقـوا الخسـائر باملعتدي، 
ال  أوكرانيـا  أن  رويس  كل  يتذكـر  حتـى 
يمكن أن تنكرس»، وفق تعبريه.وأضاف: 
«يف مناطق كثرية من الجبهة هناك شعور 
بأن حـدة الوضع قد خفـت، لكن الحرب 
لـم تنتِه بعد لسـوء الحظ، بـل إن القتال 

يزداد حدة يف أماكن مختلفة، وال يجب أن 
ننـىس ذلك، إنما يجب أن نسـاعد الجيش 
واملتطوعني وأولئك الذين تركوا بمفردهم 
يف هذا الوقت العصيب»، بحسب ما نقلت 

رويرتز.
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القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
تسـليم  عـىل  الفلسـطينية  السـلطة  وافقـت 
الرصاصة لواشـنطن إلجراء تحاليل فنية جنائية 
بمقتـل  التحقيقـات  عـىل  للمسـاعدة  عليهـا، 
الصحفيـة الفلسـطينية األمريكية.وأكـد النائب 
العـام الفلسـطيني، أكرم الخطيب، أن السـلطة 
الفلسـطينية سـلمت خرباء أمريكيني الرصاصة 
التي قتلت الصحفية الفلسطينية االمريكية شريين 
أبوعاقلـة لتحليلها جنائيا.وأوضـح الخطيب: أن 

الرصاصة التي أدت اىل مقتل أبوعاقلة يف 11 مايو 
الفائت خالل تغطيتها عملية عسكرية ارسائيلية 
يف الضفة الغربية املحتلة، سلمت للواليات املتحدة 
عىل أن تعيدها الحقا للسلطة الفلسطينية.وكان 
النائب العام أعلن ان السلطة الفلسطينية وافقت 
عىل تسـليم الرصاصة بعدما تلقت طلبا رسـميا 
من الجانـب االمريكي بذلك إلجـراء تحاليل فنية 

جنائية عليها.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية اإليراني، حسـني أمـري عبد اللهيان: 
أن ”طهـران ترحـب بعـودة العالقـات مع السـعودية، 
وتعزيز وتوسيع العالقات مع مرص“.وخالل لقائه قادة 
الفصائل الفلسطينية يف العاصمة السورية دمشق، شدد 
حسني أمري عبد اللهيان عىل أن ”القضية الفلسطينية ال 
تزال أولوية“، متابعا: ”إرسائيل اآلن يف أسوأ أوضاعها من 
الناحية األمنية والسياسية، ويعتقد البعض أنه من خالل 
تطبيـع العالقات معهـا يمكنهم أن يحرفـوا الرأي العام 
وهم يسـعون لتحقيق ذلك حتى سياسـيا واقتصاديا“.

وعن العالقات مع الرياض، أوضح أمري عبد اللهيان قائال: 
”ردا عىل الرسـالة التي نقلها رئيـس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، إىل إيران من الجانب السعودي، نقول إن إيران 
ترحب بعـودة العالقات مع السـعودية، ونرحب بإعادة 

فتح السـفارات وبدء الحوارات السياسية“.وأشار وزير 
الخارجيـة اإليرانـي إىل أن ”مـرص دولة مهمـة يف العالم 
اإلسـالمي وتطوير العالقات بني طهران والقاهرة يصب 
يف مصلحـة دول املنطقـة وشـعبي البلدين“.وعلـق عىل 
األنبـاء املتداولة حول إجراء محادثات إيرانية- مرصية- 
أردنية يف بغـداد، قائال: ”ال توجد مفاوضات مبارشة مع 
الجانـب املرصي السـتئناف العالقات يف الوقـت الراهن، 
لكن هناك جهـودا جارية من أجل عـودة مياه العالقات 
بني طهـران والقاهرة اىل مجاريها يف إطـار التعاون بني 
دولتني إسالميتني“.واستطرد حسـني أمري عبد اللهيان: 
”هناك مكتب لرعاية املصالح يف كل من البلدين ما يظهر 
حقيقـة أن مرص دولة مهمة يف العالم اإلسـالمي، ونحن 
نعتـرب تطويـر العالقـات معها يخـدم مصلحة شـعبي 

البلدين والعالم االسالمي ودول املنطقة“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف ائتالف دولة القانون وتحالف 
الفتح عـن اجتماعات شـبه يومية 
تعقد بـني قـادة االطار التنسـيقي 
االخـرى  السياسـية  القـوى  ومـع 
الحكومـة  شـكل  مالمـح  لرسـم 
املقبلة، فيما رجحا حسـم منصبي 
رئييس الجمهورية والوزراء بعد عيد 

االضحى املبارك.
وقال عضو ائتالف دولة القانون، وائل 
الركابي، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان 
هناك اجتماعات مكثفة تكاد تكون 
شـبه يومية لقادة االطار التنسيقي 
االخـرى  السياسـية  القـوى  مـع 
سـواء االتحاد الوطني الكردستاني 
او تحالـف العـزم وكذلـك تحالـف 
السيادة والديمقراطي الكردستاني، 
فضال عن النواب املستقلني من اجل 
الوصول اىل توافقات نهائية للخروج 
مـن االزمـة الراهنة ورسـم مالمح 
املقبلة.واضـاف:  الحكومـة  شـكل 
ان التوافقـات هـي السـبيل الوحيد 
لإلرساع بتشـكيل الحكومة. مشريا 
إىل وجـود تقـارب كبـري بوجهـات 
النظـر ومـا يطرح مـادام ال يحوي 
قفزا عىل املواد الدستورية فال يؤخذ 
بمفهوم اإلمـالء أو الرشوط. مبينا: 
ان هنـاك اتفاقا مع االتحاد الوطني 
بأن يكـون اإلطار داعما ملرشـحهم 
لرئاسـة الجمهوريـة إذا مـا أرشك 

معـه مرشـحا مـن الديمقراطـي.
مرشـح  اختيـار  ان  اىل:  وأشـار 
رئاسة الجمهورية يتعلق باألطراف 
االتحـاد  يبـدل  أن  عـىل  الكرديـة 
مرشـحه رشط أن ال يدخـل معـه 
منافـس من الديمقراطي فسـيمرر 
بسالسـة، أما إذا أرص الديمقراطي 

عىل مرشحه فهنا سيرتك التصويت 
إىل الربملان.مـن جانبه، قـال النائب 
عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: إن تحديـد 
شـخصية رئيـس الـوزراء تشـرتك 
فيها جميع الكتل السياسية. مبيناً: 
أن حكومـة التوافق تتم بمشـاركة 

جميع القوى السياسـية، وال توجد 
كتلة أكـرب داخل اإلطار التنسـيقي 
تحـدد أو تنفرد يف اختيار شـخصية 
رئيس الـوزراء القادمة.وأضاف: أن 
االطار التنسـيقي يعمل عىل إرضاء 
جميع األطراف املشـاركة يف تشكيل 
الحكومة القادمـة، مع ضمان بناء 

متطلبـات  لتحقيـق  توافـق  دولـة 
املُنَتخب لإلطار  الشـعب والجمهور 
التنسـيقي والكتـل املتحالفة معه.

مـن جهته، أكـد اإلطار التنسـيقي 
أن الشـارع العراقي يرتقب تشكيل 
حكومة قوية، فيما أشار إىل انفتاحه 
عـىل اختيـار رئيـس الـوزراء مـن 
املسـتقلني.وقالت النائـب عن كتلة 
املنتـج الوطني املنضويـة يف تحالف 
االطار التنسـيقي، ابتسـام الهاليل، 
يف ترصيح صحفي: إن ”اجتماعات 
االطار التنسيقي مستمرة ومنفتحة 
عىل جميع الكتل“، مبينة أن ”هناك 
اجتماعا مع تحالف السيادة وتحالف 
عـزم واملسـتقلني من اجل تشـكيل 
الحكومة“.وأشارت إىل أن ”تحديات 
التنسـيقي  االطـار  تواجـه  كبـرية 
لتشـكيل الحكومـة خصوصـا بعد 
اسـتقالة الكتلة الصدرية“، مؤكدة 
أن ”االطار تحمل مسؤولية تشكيل 
الحكومة وأخذ عىل عاتقه التفاوض 
مع جميـع الكتل لتشـكيل حكومة 
قوية قـادرة عىل ايصـال العراق اىل 
”الشـارع  أن  االمان“.وتابعـت  بـر 
العراقـي يرتقب من االطار تشـكيل 
حكومـة قوية، وهنـاك انفتاح عىل 
املسـتقلني ليكون مرشـح رئاسـة 
الوزراء شـخصية مسـتقلة كفوءة 
قادرة عـىل ادارة العـراق وإخراجه 

من االزمات التي يمر بها“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
عيد  عطلة  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  حددت 
تلقته  بيان  يف  األمانة  املبارك.وقالت  األضحى 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  «رئيس  إن  «الزوراء»: 
الوزراء  مجلس  جلسة  خالل  وجه  الكاظمي، 
بتأريخ  املُنعقدة  والعرشين،  الخامسة  االعتيادية 
املبارك  األضحى  عيد  عطلة  تبدأ  بأن   ،٢٠٢٢/٧/٢
يوم  وتنتهي   ،٢٠٢٢/٧/٩ املوافق  السبت  يوم 
مع  املقرتنة   ،٢٠٢٢/٧/١٤ املوافق  الخميس 
أن  «عىل  العراق».وأضافت  جمهورية  تأسيس 
الحكومية  املؤسسات  يف  الرسمي  الدوام  يستأنف 

كافة يوم األحد املوافق  ٢٠٢٢/٧/١٧».

@Üá•@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
⁄äbjæa@Ûzö˛a@áÓ«@Ú‹�«

@Ò˝ñ@Úflb”�@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
áÓ»€a@á»i@ÒáyÏfl@Ú»ª

·ó£@ÊÜäˇ€@¡–‰€a@…ÓjÌ@÷aã»€a
›Ófl5‹€@paä¸ÎÜ@6@

@µi@Ú‹”b«Ïic@ÂÌ7ì€@Ú‹mb‘€a@Úñbñã€a
bË‹Ó‹zn€@µÓÿÌãflc@ıa5Ç@áÌc
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@ÚÌÏßa@p˝yã€a@—”Ïm@ÚÓiaãm@Ú–ñb«
pb«bé@…õj€@ÜaáÃi@äb�fl@¿

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت األمانة العامـة ملجلس الـوزراء، امس 
األحـد، أن اللجنة العليا للصحة والسـالمة َتِعدُّ 
املوظـف غري امللقح ضد كورونـا موظفاً غائباً 
وبـدون راتب.وقـال املتحـدث باسـم األمانـة 
العامة ملجلس الوزراء، حيدر مجيد، يف ترصيح 
صحفـي: إن «الفقـرة (٧) مـن قـرار اللجنة 
العليـا للصحة والسـالمة الوطنية (١٦ لسـنة 
٢٠٢١) الواردة ضمن توجيهات رئيس مجلس 
الـوزراء، املتعلقـة باإلجـراءات الوقائية للحد 
من انتشـار فايروس كورونـا، نصت عىل عدم 
السـماح بمراجعة املواطنني الوزارات والدوائر 
ذات الطبيعة املكتظـة باملراجعني والتجمعات 

البرشية الكبرية، مثل (دائرة التقاعد، ومديريات 
املرور، ومديريات الجوازات، ومديريات األحوال 
أن  وغريها)».وأضـاف  والجنسـية  املدنيـة 
«الفقرة تضمنت ايضاً عدم السـماح ملوظفي 
هـذه الدوائر بالـدوام يف حال (عـدم وجود ما 
يثبت خلوه من مـرض (كوفيد – ١٩) بنتيجة 
فحـص سـالب بــ (PCR) قـد أجـري خالل 
أسـبوع)، أو (عدم وجود ما يثبت تلقيه لقاح 
(كوفيد – ١٩) وتتحمل الوزارات والجهات غري 
املرتبطة بوزارة واملحافظات كافة مسـؤولية 
تطبيق هـذه اإلجراءات ومتابعة منسـوبيها، 
و َّد املوظـف املخالـف موظفـاً غائبـاً وبدون 

راتب)».

بغداد/ مصطفى فليح:
أعلنـت إدارة مطـار بغـداد الـدويل إيقاف 
حركتها الجوية ليوم امس لبضع سـاعات 
بسبب الظروف الجوية.وذكرت إدارة املطار 
يف بيان تلقته «الزوراء»: أنها تود التوضيح 
«لكل املسافرين ورشكات الطريان العاملة 
يف املطـار عـن إيقاف الحركـة الجوية فيه 
لهذا اليوم (االمس) األحد، بسـبب الظروف 
الجوية». وأشارت إىل «وصول مدى الرؤية 
إىل ٤٥٠ م»، منوهـة إىل أنـه «سـيتم إعالم 
املسـافرين بطبيعة أي مسـتجدات تخص 
الحركـة الجوية يف املطار» .وبعد سـاعات 

قليلـة، أعلنـت إدارة مطـار بغـداد الـدويل 
عودة املالحة الجويـة إىل طبيعتها.وذكرت 
إدارة املطـار يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن 
«إدارة مطـار بغـداد الدويل تـود أن توضح 
لكل مسـافريها ورشكات الطريان العاملة 
يف املطار عن معاودة حركة املالحة الجوية 
يف املطـار إىل طبيعتهـا وانسـيابية جدول 
«مـدى  أن  الجوية».وأضافـت  الرحـالت 
الرؤية وصل لـ ٦٠٠ م، بعد توقفها صباح 
هـذا اليـوم (أمس) بسـبب سـوء األحوال 
الجويـة التي أثرت عـىل الحركة الجوية يف 

املطار».

Ô€aÏn€a@Û‹«@…iaã€a@‚ÏÓ‹€@‚Ï†ã©a@¿@ãÿè»€a@l˝‘„˝€@ÚõÁb‰æa@pbubvny¸a@äaã‡néa
ÚÓ„áfl@ÚflÏÿ®@bË‡Ó‹èmÎ@Ú�‹è€a@Â«@fiåb‰n‹€@ãÿè»€a@Û‹«@¡Ãõ‹€

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، أمس األحد، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما توقعت 
تلقته  للهيئة،  بيان  الغليان.وذكر  درجة  نصف  االثنني  اليوم  البرصة  محافظة  تسجيل 
«الزوراء»: أن «طقس البالد اليوم االثنني سيكون صحواً يف املنطقتني الوسطى والشمالية، 
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً 
ومغرباً، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق لتصل يف محافظة البرصة اىل نصف 
املنطقتني  يف  صحواً  سيكون  الثالثاء  غد  يوم  «طقس  أن  البيان  الغليان».وأضاف  درجة 
يف  الطقس  سيكون  فيما  السابق،  لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  والشمالية،  الوسطى 
املنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق».

وبنّي أن «طقس البالد ليومي األربعاء والخميس املقبلني سيكون صحواً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».

@ÚuäÜ@—ó„@›vèm@Òãój€a@ZıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@ÊbÓ‹Ã€a
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بغداد/ مصطفى العتابي:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
الكاظمي، امس االحد، امليض بمرشوع 
الجوار،  دول  مع  الكهربائي  الربط 
املوازنة  إقرار  عدم  ان  اىل  اشار  فيما 
لنحو  الخدمات  تقديم  لتأخري  يؤدي 

10 سنوات.
افتتاحه  خالل  الكاظمي،  وقال 
املرّكبة  االستثمارية  ميسان  محّطة 
بيان  يف  الكهربائية،  الطاقة  إلنتاج 
ميسان  ”محّطة  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
الكهربائية تنتج بحدود 750 ميغاواط، 
الوطنية  للشبكة  نوعية  إضافة  وهي 
لنقل وتوفري الطاقة لكل املحافظات“، 
مبينا ان ”محافظة ميسان قد تكون 
املستفيد األول، إّال أنها داعمة للشبكة 

الوطنية للكهرباء“.
واوضح ان ”املحّطة، ستستخدم الغاز 
محافظة  يف  الغاز  حقول  من  املحّيل 
نوعي  ”بتطّور  إياه  عاداً  ميسان“، 
جديد يف مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، 
كونها ستساهم يف تقليل االعتماد عىل 

الغاز والكهرباء املستوردين“.
واشار اىل ان ”الشهور املاضية افتتحت 
وسامراء،  النارصية،  محّطات: 
محّطة  افتتاح  سيتم  وقريباً  واملثنى، 
تطوير  عىل  ”العمل  مؤكدا  عّكاز“، 

محّطة األنبار“.
جهوداً  بذلت  ”الحكومة  ان  اىل  ولفت 
الطاقة،  استخدام  يف  استثنائية 
تعتمد  جديدة  اسرتاتيجية  ووضعت 
من  واالستفادة  الكفاءة،  تطوير  عىل 
الكهرباء“،  وزارة  يف  الشباب  خربات 
واملحطات  املحطة  ”هذه  ان  منوها 
التي تم افتتاحها يف املايض القريب هي 
مرحلتني  عىل  تعتمد  مركبة  محّطات 
الهدر يف الطاقة،  العمل، وتقلل من  يف 
االنبعاثات  تقليل  يف  تساهم  وكذلك 

الحرارية، وتكون صديقة للبيئة“.

وتابع ان ”العالم قد تغرّي كثرياً وأصبح 
العمل،  أولويات  من  البيئة  موضوع 
ولهذا تم تغيري اسم وزارة الكهرباء إىل 
أي:  البديلة،  والطاقة  الكهرباء  وزارة 
تكون  التي  للبيئة  الصديقة  الطاقة 
مالءمة  وأكثر  كلفتها،  يف  أرخص 

لتطّورات العرص“.
وزارة  يف  جار  ”العمل  ان  وبنّي 
الكهرباء وضمن خّطة الحكومة، عىل 
الطاقة  لتوفري  جديدة  اسرتاتيجية 
وفق مجموعة من الظروف والرشوط، 
عموم  يف  الكهرباء  خدمة  وتحسني 

العراق“.
عدة،  محّطات  افتتحنا  ”لقد  واضاف 
وعملنا  املحّطة،  هذه  ضمنها  ومن 
أن  التقليدية  املحّطات  تطوير  عىل 
تكون محّطات مركبة تنتج املزيد من 
للطاقة“،  أقل  وباستهالك  الكهرباء 

الربط  بمرشوع  ”امليض  اىل  مشريا 
الجوار،  دول  مختلف  مع  الكهربائي 
هذا  من  االستفادة  عىل  العمل  وكذلك 
ممراً  العراق  يكون  أن  بغية  الربط، 

لنقل الطاقة بني دول الجوار“.
تم  الطاقة  قطاع  ”دعم  ان  واوضح 
عرب توقيع مجموعة عقود تعتمد عىل 
الطاقة الشمسية“، الفتا اىل ان ”هناك 
مشاريع سيتم وضع حجر األساس لها 

قريباً، وافتتاحها بالقريب العاجل“.
واضاف ان ”مجلس الوزراء اجتمع يوم 
املحّطات  دعم  عملية  وتدارس  امس 
األهلية،  املولّدات  وكذلك  الكهربائية، 
القرارات  من  مجموعة  اتخاذ  وتم 
لدعم أصحاب املولدات، وتقليل معاناة 
ان  موضحا  الصيف“،  يف  املواطنني 
”الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم 
فرص  لها  توفر  وأن  الخدمات،  لها 

تبقى  أن  املعقول  غري  ومن  العمل، 
عىل  قادرة  وغري  مكّتفة  الحكومة 
موازنة  وجود  عدم  بسبب  اإلنجاز، 

وتشكيل الحكومة“.
وبنّي ان ”الظروف التي مرّت بها هذه 
منها  صعبة،  ظروفاً  كانت  الحكومة 
ويف  موازنة،  فيها  يكن  لم   2020 عام 
العام التايل 2021 توفرت املوازنة، واآلن 
موازنة“،  هناك  ليس   2022 عام  يف 
أن  للحكومة  يمكن  ”كيف  متسائال 

تعمل وتقّدم األفضل بال موازنة“.
تتأخر  سنة  ”كل  ان  الكاظمي  وذكر 
فيها املوازنة، فإنها تؤدي إىل تأخري ما 
بني خمس سنوات إىل عرش سنوات يف 
”بمالكات  مشيداً  الخدمات“،  تقديم 
وكذلك  جميعها،  الكهرباء  وزارة 
املرشوع  هذا  يف  املستثمرة  الرشكة 
وباء  من  الصعبة  الظروف  من  برغم 

وانهيار  املوازنة،  وظروف  كورونا، 
أسعار النفط، ومع ذلك تم تنفيذ هذا 

املرشوع، من أجل خدمة العراق“.
مجلس  رئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 
أن  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
ميسان  محطة  يف  النوعي  التطور 
االستثمارية سيساعد بتقليل االعتماد 

عىل الغاز املستورد.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
مجلس  ”رئيس  إنَّ  بيان:  يف  الوزراء 
افتتح،  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
االستثمارية  ميسان  محّطة  امس، 
الطاقة  إلنتاج  املرّكبة  الدورة  ذات 
الكهربائية، بسعة تشغيلية تبلغ 750 

ميغاواط“.
انَّ ”هذه  له:  الكاظمي، يف كلمة  وأكد 
لتوفري  نوعية  إضافة  تشكل  املحطة 
الطاقة الكهربائية يف كل محافظاتنا، 
هي  ستكون  ميسان  محافظة  وإن 

املستفيد األول“.
هذه  يف  النوعي  ”التطور  أن  وأضاف 
االعتماد  تقليل  يف  سيساعد  املحطة 
عىل الغاز املستورد، إذ إنها تعمل عىل 
الشبكة  وسرتفد  محلياً،  املنتج  الغاز 
الطاقة  إنتاج  من  باملزيد  الوطنية 

الكهربائية“.
ميسان  محّطة  أن  بالذكر  الجدير 
بة إلنتاج  االستثمارية ذات الدورة املركَّ
 750 ستضيف  الكهربائية،  الطاقة 
الوطنية  الشبكة  إنتاج  إىل  ميغاواط 
يف الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 
منها عرب الدورة البسيطة، و250 منها 
تستخدم  وهي  املرّكبة،  الدورة  عرب 
الطاقة  هدر  من  تقلّل  حديثة  تقنيات 
وتكون صديقة للبيئة، وتعمل املحطة 
عىل الغاز الطبيعي من حقيل الحلفاية 
وبزركان وكالهما يف محافظة ميسان، 
وتقع يف ناحية الكحالء جنوبي مدينة 

العمارة بمحافظة ميسان.

الزوراء/ مصطفى فليح:
النيابية  واالهوار  واملياه  الزراعة  لجنة  كشفت 
ملكافحة  قانون  ترشيع  النواب  مجلس  عزم  عن 
عدم  اىل  اشارت  فيما  املقبلة،  الفرتة  يف  التصحر 
وجود اي بوادر ايجابية من االتفاقيات واملبادرات 

التي عقدها العراق مع بعض الدول بهذا الشأن.
رفيق  النيابية،  الزراعة  لجنة  عضو  وقال 
”مجلس  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الصالحي، 
النواب سيعمل عىل ترشيع قانون ضمن موازنة 
عدة  وتقديم  العراق  يف  التصحر  ملكافحة   2022
معالجات“، مؤكدا ان ”هناك خطة سيتم رسمها 
بالتعاون مع الخرباء بالقطاع الزراعي واملشاريع 

االسرتاتيجية التي تعالج موضوع التصحر“. 
ولفت اىل ان ”البلد مقبل عىل ازمة مائية سببها 
الدولية  باالتفاقات  تلتزم  لم  التي  تركيا  الجارة 

نحو املياه واالنهر“.  
الترشيعي  بالفصل  سيقدم  ”القانون  ان  وبنّي 
الزراعية تعمل  النواب واللجنة  الثاني اىل مجلس 
الحكومة  مع  وستعمل  املرشوع  هذا  اعداد  عىل 

هذه  لعالج  القانون  هذا  تطبيق  عىل  املقبلة 
املشكلة“.

العراق  يعقدها  التي  واالتفاقيات  املبادرات  وعن 
التصحر،  ملكافحة  كالسعودية  الدول  بعض  مع 
اجاب عضو لجنة الزراعة قائال :“ اىل حد اآلن ال 
توجد اي بوادر ايجابية ولم نلمس أي بوادر من 
هذه املشاريع التي تدعمها السعودية او غريها“. 
لوزارة  خصصت  مبالغ  ”هناك  ان  اىل  واشار 
االمن  قانون  ضمن  التصحر  ملكافحة  الزراعة 
الغذائي وكذلك معالجة موضوع شح املياه يف هذه 
االيام واملوسم املقبل وهي لديها لجنة ستخصص 
ستتابع  ”اللجنة  ان  مؤكدا  الشأن“،  بهذا  مبالغ 

تطبيق هذا االمر مع وزارة الزراعة“.
وحّذرت وزارة الزراعة من اتساع مشكلة التصحر 
تسببت  التي  املياه  بأزمة  تتعلق  والتي  البالد،  يف 
التصحر  أن  مؤكدة  الزراعية،  األرايض  بانحسار 

بات ُيهّدد 55 باملائة من مساحة البلد.
ومكافحة  الغابات  لدائرة  العامة  املديرة  وقالت 
التصحر يف وزارة الزراعة، راوية مزعل، يف ترصيح 

الشتوي  للموسم  األمطار  ”انحسار  إن  صحفي 
2021، وانخفاض إطالقات املياه من دول املنبع 
أدى إىل تقليل الخطة الزراعية، ما أدى إىل تصحر 
األرايض يف البلد بسبب انعدام إنتاجيتها“، مؤكدة 

أّن ”مساحة األرايض املتصحرة يف البلد بلغت نحو 
من  تقريباً  %15  يعادل  ما  أي  دونم،  مليون   27
مساحة البلد، ونحو  55% من مساحة العراق تعد 

أرايض مهددة بالتصحر خالل الفرتة املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النقل، امس األحد، اصطدام قطار لنقل 
املسافرين بعجلة عىل طريق بغداد - البرصة، عازية 
الحاصلة عىل محرمات خطوط  التجاوزات  اىل  ذلك 

السكك.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”حادثاً 
مؤسفاً وقع إثر اصطدام قطار لنقل املسافرين قادم 
من البرصة باتجاه بغداد بالقرب من قرية العفالجة 
محملة  (تريلة)  كبرية  حمل  بسيارة  املاضية  الليلة 
بمادة الرمل، وذلك نتيجة املعابر غري النظامية عىل 

خطوط السكك“.
وأكد مدير عام السكك، طالب جواد كاظم الحسيني، 
وقطاراتها  السكك  ”مناطق  أن  البيان:  بحسب 
حضارية  غري  سلبية  ظواهر  إىل  يومياً  تتعرض 
وأمالك  خطوط  عىل  نظامية  غري  معابر  بإنشاء 
بعض  يف  القطارات  عىل  الحجارة  ورمي  الرشكة، 
الفرعية  التجاوزات  لجان  لدى  املشخصة  األماكن 
وفرض  املستمر  التحذير  من  بالرغم  والرئيسة 
املتجاوزين“،  عىل  القانون  وفق  وانذارات  غرامات 
باالستفحال  أخذت  الظاهرة  ”هذه  أن  اىل  مشرياً 
والتجاوز عىل محرمات السكك، وقد تسببت بالرضر 
اىل  باالضافة  القطارات،  سري  انسيابية  يف  الكبري 

الحوادث املتكررة لقطارت البضائع واملسافرين“.
املختصة  والجهات  األمنية  القوات  ”عىل  واضاف 
مسؤوليته  حدود  ضمن  كال  املحلية،  والحكومات 
معها  والوقوف  السكك  دعم  املحافظة،  حدود  أو 
القانون،  قوة  وفرض  الصارمة  القرارات  بإصدار 
وتأمني  الرشكة  ملمتلكات  الالزمة  الحماية  لتوفري 

الصاعدة  القطارات  حركة  لضمان  األمني،  الجانب 
املدن  ووجهاء  العشائر  ”شيوخ  مناشداً  والنازلة“، 
بالقرب  الساكنني  سيما  ال  الجماهريية،  بالتوعية 
العام  املال  عىل  الحفاظ  برضورة  السكة  خط  من 
خاصة  بصورة  السكك  وممتلكات  عامة  بصورة 

ألهميتها يف خدمة املواطنني“.

بغداد/ الزوراء:

لوزارة  التابع  اإلسكان  صندوق  اعلن 

العامة،  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار 

امس األحد، اكثر من 155 مليار دينار 

خالل  القروض  عىل  املرصوفة  املبالغ 

ستة أشهر.

وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للصندوق 

”مجموع  أن  ”الزوراء“:  تلقته 

املحافظات  بعموم  املرصوفة  املبالغ 

بلغ  العام  هذا  من  األول  النصف  يف 

(736.842.900.000) دينار سبعمائة 

وثمانمائة  مليارا  وثالثني  وستة 

واثنني واربعني مليونا وتسعمائة الف 

املبالغ  ”مجموع  أن  اىل  الفتا  دينار“، 

املرصوفة خالل شهر حزيران املايض 

دينار   (155.272.050.000) بلغ 

مائة وخمسة وخمسني مليارا ومئتني 

الف  واثنني وسبعني مليونا وخمسني 

دينار“.

املعامالت  ”عدد  أن  إىل  البيان  وأشار 

خالل  قبولها  تم  التي  اإللكرتونية 

بلغ  العام  هذا  من  األول  النصف 

عدد  بلغ  فيما  معاملة،   (21.420)

خالل  املقبولة  االلكرتونية  املعامالت 

 (3.828) املايض  حزيران  شهر 

معاملة“.

املعامالت  أن ”عدد  الصندوق  وأوضح 

االوىل  أشهر  الستة  خالل  املكشوفة 

من هذا العام بلغ (33.041) معاملة، 

املكشوفة  املعامالت  عدد  بلغ  فيما 

 (5.981) املايض  خالل شهر حزيران 

معاملة“.

بغداد/ الزوراء:

العراق  ملوانئ  العامة  الرشكة  اعلنت 

إخماِد حريٍق كبرٍي نشب يف معمل االسمدة 

الكيمياوية بالبرصة.

فرحان  للرشكة،  العام  املدير  وقال 

إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الفرطويس، 

املوانئ  يف  واإلطفاء  السالمة  قسم  مالكات 

لم تتواَن عن تلبية نداءات اإلستغاثة يف كل 

مناطق البرصة .

وأوضح املدير العام: إن حريقاً كبرياً نشب 

يف أحد أجزاء معمل االسمدة وساهمت فرق 

باألداء  مشيداً  باخماده.  واإلطفاء  السالمة 

التي  الواجبات  بكل  التام  واالنضباط  العايل 

يكلف بها القسم .

السالمة  قسم  مدير  بنّي  جانبه،  من 

الحريق نشب  أن  ناجي عبدالله:  واإلطفاء، 

األسمدة.  ملعمل  تابعة  للتربيد  منظومة  يف 

مؤكداً: أن الدفاع املدني وإدارة املعمل طلبا 

مشاركة إطفاء املوانئ وساهمت ( 3 ) فرق 

الشمايل  قرص  أم  و  الزبري  خور  ميناء  من 

والجنوبي يف إخماد الحريق .

بغداد/ الزوراء:

العراقي،  الدينار  األمريكي مقابل  الدوالر  أسعار رصف  ارتفعت 

اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  يف  االحد،  أمس 

كردستان.

وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، 

دوالر   100 مقابل  عراقي  دينار   148300 أمس  صباح  سجلت 

أمريكي، فيما كانت األسعار ليوم السبت 148150 دينارا عراقيا 

مقابل 100 دوالر أمريكي.

الصريفة  محال  يف  ارتفعت  والرشاء  البيع  اسعار  أن  إىل  وأشار 

باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا 

الرشاء  أسعار  بلغت  بينما  امريكي،  دوالر   100 لكل  عراقيا 

147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر 

 100 لكل  دينار   148500 البيع  سعر  بلغ  حيث  أيضا،  ارتفاعا 

دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148400 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:

األحد،  امس  االتحادية،  الرشطة  أعلنت 

منطقة  يف  الشوارع  من  عدد  افتتاح 

البلديات رشق بغداد.

تلقته  بيان  يف  االتحادية  الرشطة  وقالت 

”الزوراء“: إنه ”بناًء عىل توجيه من قائد 

صالح  الفريق  االتحادية،  الرشطة  قوات 

نارص العامري، افتتح اللواء الثاني الفرقة 

مع  باالشرتاك  اتحادية  رشطة  األوىل 

البلديات  منطقة  شوارع  بغداد  عمليات 

ضمن قواطع مسؤولية اللواء“.

واألزقة  الطرق  ”افتتاح  أن  وأضافت 

يأتي  التجاوزات  وإزالة  املغلقة  الفرعية 

والخدمية  األمنية  الدوائر  مع  بالتنسيق 

وزارة  يف  العليا  املراجع  لتوجيهات  تنفيذاً 

املواطنني،  ملناشدات  واستجابة  الداخلية 

الخدمية  املؤسسات  دعم  إطار  ويف 

وتخفيف الزخم املروري“.

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
جديدة  اصابة   2364 تسجيل  اكدت 
وصفر حالة وفاة وشفاء 986 حالة، 
سجلت ايضا 21 حالة اصابة مؤكدة 
بالكولريا و3 اصابات جديدة بالحمى 

النزفية.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 7492، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 18800238. 
اصابة   2364 تسجيل  تم  انه  مبينة 
وشفاء  وفاة  حالة  وصفر  جديدة 

986 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(98.1%)  2311298 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،2356264
تحت العالج: 19723، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 15، 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 25243. 
الفتة اىل: ان عدد امللقحني ليوم امس: 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح   ،6854

.10870832

كما اعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 
حالة اصابة مؤكدة بالكولريا وحالتي 

وفاة.
سيف  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  البدر 
مؤكدة  اصابة  حالة   21 تسجيل  تم 
 10 موزعة  الكولريا،  بمرض  جديدة 
وحالتني  قار،  ذي  يف   7 كركوك،  يف 
يف  واحدة  وحالة  الرصافة،  بغداد  يف 
بغداد الكرخ، وحالة واحدة يف واسط ، 

ليكون املجموع 160 اصابة مؤكدة.
واضاف: كما تم تسجيل حالتي وفاة 
باملرض، واحدة يف كركوك واخرى يف 

بغداد.
يف غضون ذلك، اعلنت وزارة الصحة 
النزفية  بالحمى  إصابات   3 تسجيل 

وحالتي وفاة.
سيف  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  البدر 
إصابات   3 امس  سجلت  ”الوزارة 
وحالتي  النزفية  بالحمى  مؤكدة 

وفاة“.
اإلصابات  ”مجموع  ان  واضاف 
بداية  منذ  بلغت  النزفية  بالحمى 
 38 منها  حالة   230 الجاري  العام 

وفاة“.

بغداد/ الزوراء:
من  أكثر  ان  األحد،  امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 
مليون و50 ألف طالب اختتموا االمتحانات النهائية يف الجامعات، فيما 

حددت موعد بدء العام الدرايس الجديد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: انه ”استناد اىل التقويم الجامعي 
للعام الدرايس 2022/2021 وما يرتبط به من برامج أكاديمية ووحدات 
والكليات  الجامعات  اختتمت  فقد  واختبارات،  وتوقيتات  دراسية 
العراقية يف الثاني من تموز الحايل امتحاناتها النهائية سواء السنوية 
والطب  والصحية  الطبية  املجموعة  تخصصات  يف  الفصلية  أم  منها 

البيطري والتخصصات الهندسية والعلمية واإلنسانية كافة“.
الجامعات والكليات  ان ”أكثر من مئة مؤسسة تعليمية من  واضافت 
وثالثة  مليون  خاضها  منتظمة  امتحانات  شهدت  واألهلية  الحكومية 
وخمسون ألفا وسبعمئة وتسعة وثمانون طالبا توزعوا بني خمسمئة 
وفرعا  قسما  وخمسمئة  ألفني  من  وأكثر  كلية  وخمسني  وإحدى 

علميا“.
أجرت  فقد  وتطويرها،  املخرجات  بجودة  منها  ”التزاما  انه  وأكدت 
التمريض  التقويمي لطلبة املجموعة الطبية وكليات  الوزارة االمتحان 
وتضمنت  سواء،  حد  عىل  واألهلية  الحكومية  والكليات  الجامعات  يف 
املرحلة  بعد  مرحلة  كل  يف  تخصصيتني  دراسيتني  مادتني  االختبارات 
األوىل، فيما كان االمتحان التقويمي شامال يف املرحلة السادسة لكليات 

الطب“.
االمتحانات  نتائج  بإعالن  والكليات كافة  ”الجامعات  الوزارة  ووجهت 
النهائية يف مواقعها الرسمية والرشوع بربامج التدريب الصيفي وإجراء 
االستعداد والتعاون التام مع وزارة الرتبية الحتضان امتحانات السادس 
والرشوع  الساندة  الخدمية  واإلمكانات  الالزم  الدعم  وتوفري  االعدادي 
ابتداًء  يبدأ  الذي   2023/2022 الجديد  الدرايس  العام  متطلبات  بتنفيذ 

من الثاني من ترشين األول املقبل“.
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تسـتعد الجزائر هـذه األيـام لالحتفال 
بالذكرى السـتني السـرتجاع السـيادة 
الوطنيـة وهـي تعيش مرحلـة جديدة 
تطبعهـا إصالحـات مهمـة يف املجاالت 
السياسـية واإلقتصاديـة واإلجتماعية 
داخليا وتسعى خارجيا للتعامل بجدية 
وحزم مع التحديات الدولية واإلقليمية 
الراهنـة واملسـتقبلية يف عالـم يشـهد 

تغريات عميقة ورسيعة. 
تحيي الجزائر هذه األيام الذكرى الستني 
السـتقاللها الوطني الذي يصادف يوم 
الخامس من شـهر يوليـو، وكلها عزم 
عـىل مواصلـة عملية البناء و التشـييد 
الوطنـي ولعب الدور املنوط بها إقليميا 
ودوليا  بإعتبارهـا قوة إقليمية تضمن 

اإلستقرار و السلم يف املنطقة. 
 لقد عرفت الجزائر استعمارا إستيطانيا 
هو األبشـع يف تاريخ البرشية، إسـتمر 
قرنـا وإثنـني وثالثـني سـنة )-1830
1962( عانـى فيها شـعبها من ويالته 
مـن  وحشـية  جرائـم  إىل  تعـرض  و 
قمـع وإعتقـال وقتل وتهجري و سـلب 
ملمتلكاته،  وسـخر املحتل الفرنيس منذ 
أن وطـأت أقدامـه أرض الجزائر كل ما 
بوسـعه من الوسـائل لطمـس الهوية 
الجزائرية. ولكن ظل الشعب الجزائري 

صامدا ولم يستسلم لألمر الواقع وواجه 
الغـزو الفرنيس مـن خـالل مقاومات 
شعبية متواصلة ألكثر من سبعني سنة 
تحت قيـادة أبنائـه األشـاوس بقيادة 
األمري عبد القـادر يف الغـرب الجزائري 
والبـاي أحمـد يف رشقـه، ويف كل ربوع 
الوطـن عىل غـرار مقاومـة املقراني و 
الزعاطشـة و بوعمامة والتوراق واللة 
فاطمـة نسـومر، وأرص عـىل الحفاظ 
عىل ثقافتـه و لغته و تقاليـده بالرغم 
مـن ثقـل التضحيـات واملعانـاة.. وقد 
كان لنهاية الحـرب العاملية األوىل وقعا 
عىل الشـعب الجزائري التـواق للحرية 
حيث كثف من نشاطه السيايس النتزاع 
الحريـة واإلسـتقالل كسـائر شـعوب 
العالـم وبادر أبنـاؤه لتأسـيس أحزاب 
ومنظمـات وجمعيات وطنيـة يف إطار 
ما يعـرف بالحركة الوطنيـة بمختلف 
توجهاتهـا مطالبة باإلعـرتاف واحرتام 
الهوية الوطنية وتمكني الجزائريني من 

حقوقهم السياسية و املدنية.
إن مجـازر 08 أيار 1945 التي إرتكبتها 
السلطات اإلسـتعمارية يف حق الشعب 
الجزائـري والتـي راح ضحيتها 45 ألف 
مواطن جزائـري، رسـخت قناعة لدى 
قيـادات الحركـة الوطنيـة أن مـا أخذ 
بالقوة ال يسـرتد إال بالقـوة وهي اللغة 
الوحيـدة التـي يفهمهـا املحتـل، ومنذ 
تلك اللحظـة بدأ التحضري واالسـتعداد 
للثورة املسـلحة وكللت هذه املجهودات 
ببيان أول نوفمـرب إيذانا باندالع الثورة 
التحريريـة املجيدة يف الفاتح من شـهر 
ترشيـن الثانـي من العـام 1954 تحت 
قيـادة جبهة التحرير وجيـش التحرير 
أهدافهـا  والتـي كان مـن  الوطنيـني، 
األساسية إسـتعادة السـيادة الوطنية 
واإلسـتقالل  منقوصـة  غـري  كاملـة 
الوطنـي.. ومنـذ اإلعـالن عـن إنطالق 
الثـورة التحريريـة بـدأ حشـد الدعـم 

السـيايس و الدبلومايس واملـادي لها و 
نجحت قيادة الثورة من كسـب إعرتاف 
العديـد من الدول الشـقيقة والصديقة 
بالحكومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية 
تقريـر  يف  الجزائـري  الشـعب  وبحـق 
مصريه. وكان العراق الشـقيق من أول 
الدول والشـعوب التي إحتضنت الثورة 
الجزائريـة بفتح مكتب لجبهة التحرير 
الوطني ببغداد ومد كل أشكال املساندة 
والتضامن للشعب الجزائري يف كفاحه 
ضد اإلسـتعمار الفرنيس الغاشـم. كما 
كان العراق من أول الدول التي إعرتفت 
بالحكومـة الجزائريـة املؤقتـة فضـال 
عن املسـاهمة القيمة يف عمليـة البناء 
والتشـييد بعـد االسـتقالل مـن خالل 
البعثـات الطبيـة واملهنيـة والتعليمية 
التي سـاهمت يف تكوين اإلطارات األوىل 

للجزائر املستقلة.
 وبعـد كفاح بطويل دام سـبع سـنوات 
ونصـف ضـد أعتـى القـوات العامليـة 
املدعومـة مـن حلف الشـمال األطليس 
إسـرتجعت  جسـام  تضحيـات  وبعـد 
وأعلنـت  الكاملـة  سـيادتها  الجزائـر 
اسـتقاللها يف الخامس من شهر يوليو 
العام 1962. وغداة اإلسـتقالل بارشت 
الجزائر مرحلة البناء الوطني الستكمال 
سـيادتها بتحقيـق التنميـة الشـاملة 
ومحـو مخلفـات اإلسـتعمار وتلبيـة 
طموحات الشـعب الجزائري بعد عقود 
من الحرمان جراء السياسات العنرصية 
لالسـتعمار، ووفاًء لرصيدها التاريخي 
يف مقاومـة اإلحتـالل الفرنيس، وظفت 
الجزائر ثقلها الثوري ودبلوماسيتها يف 
الدفـاع عن القضايـا العادلة يف املحافل 
الدولية  واإلقليمية وعىل رأسها القضية 
الفلسـطينية، وقدمـت مختلـف أنواع 
الدعـم واملسـاندة للحـركات التحررية 
عرب العالم و كانـت الجزائر قبلة الثوار 
واألحـرار وكان لها الفضـل يف حصول 

العديد من الدول التي كانت تحت وطأة 
االستعمار عىل إستقاللها عرب تمكينها 
مـن حقها يف تقرير املصـري، كما لعبت 
الجزائـر دورا محوريا يف إدانة والقضاء 
عـىل نظام التمييـز العنرصي يف جنوب 
إفريقيـا وعـرف عـن الجزائـر نضالها 
املسـتميت من أجـل إقامة نظـام دويل 
اقتصادي جديـد عادل و متوازن و حق 
الشعوب يف استغالل ثرواتها الطبيعية. 
أمـا بخصـوص القضية الفلسـطينية 
فهـي ركـن ومبدأ صلـب يف السياسـة 
أم  أصبحـت  بـل  للجزائـر  الخارجيـة 
تقـدم  الجزائـر  ومازالـت  القضايـا، 
كل أنـواع الدعـم إىل غايـة تحريـر آخر 
مسـتعمرة يف إفريقيـا ولن يهـدأ بالها 
الصحـراوي  الشـعب  يسـرتد  حتـى 
الشـقيق حقـه املسـلوب ويخـرج من 

براثن اإلحتالل املر.
واحرتامـا لسـيادة الدول األخـرى فإن 
الجزائـر حرصـت عىل عـدم التدخل يف 

الشـؤون الداخلية للـدول حيث أصبح 
ثابتة مـن ثوابت سياسـتها الخارجية 
ولم تحد عنه بالرغـم من كل الظروف. 
كمـا تدافـع الجزائـر يف كل املناسـبات 
عىل رضورة اللجوء إىل الطرق السـلمية 
النزاعـات واحـرتام الرشعيـة  يف حـل 
والقانون الدوليني. ويف السنوات األخرية 
مـا فتئت الجزائر تلفـت انتباه املجتمع 
الـدويل حـول خطـورة اإلرهـاب وعـن 
طبيعتـه العابـرة للحـدود إنطالقا من 
جهودها املضنية و تجربتها الطويلة يف 
محاربته، خاصة عىل املستوى الفكري 
من خالل إصالحات عميقة يف املنظومة 
الرتبويـة وسـعيها للتصـدي للجريمة 
املنظمـة وشـبكات اإلتجـار بالسـالح 
واملخدرات والبرش، إضافة إىل مرافعتها 
للحـد من األزمات البيئيـة الناجمة عن 
التغـريات املناخيـة والعمل عـىل بلوغ 
أهـداف التنمية املسـتدامة، ناهيك عن 
مساعيها يف ترقية ثقافة السلم والحوار 

وقيم التسامح و التعايش السلمي ونبذ 
العنـف والكراهية، حيث كرسـت هيئة 
األمم املتحدة  وبمبادرة من الجزائر يوم 
16 أيـار من كل عام يوما عامليا للعيش 
معا بسالم.                                                                              

إن الذكرى السـتينية الستقالل الجزائر 
تأتي يف ظرف إستثنائي، فعىل املستوى 
الداخيل تشـهد البالد نقلة نوعية يف كل 
املجـاالت، وتأتـي يف مقدمتهـا مبادرة 
رئيـس الجمهورية السـيد عبـد املجيد 
الجبهـة  الشـمل وتقويـة  للـم  تبـون 
الداخليـة ملواجهة التهديدات مهما كان 
نوعها أو مصدرها، ويف الشق االقتصادي 
العمـل عىل تنويـع صادراتهـا وتحفيز 
االسـتثمار بتقديم تسـهيالت واسـعة 
وضمانات من ِشأنها إعطاء دفع جديد   
اسـتثمارات وطنيـة وأجنبيـة  لجلـب 
الوطنـي،  االقتصـاد  جديـدة إلنعـاش 
تضمنها قانون االسـتثمار الجديد. كما 
أن السـلطات الجزائرية العليا حريصة 

عىل تحسني مسـتوى املعيشة والقدرة 
الرشائيـة لفئات واسـعة مـن املجتمع 
الجزائـري عـرب وضـع برنامـج دعـم 
إجتماعي طمـوح من خالل التحويالت 
اإلجتماعيـة املعتربة، حيـث وألول مرة 
منـذ االسـتقالل تـم تخصيـص منحة 
للعاطلني عن العمل مـع إعطاء أولوية 
لقطاع السكن إلنجاز آالف من الوحدات 
السكنية بمختلف الصيغ وتشجيع فئة 
الشـباب عىل االندماج يف سـوق العمل 
من خالل مرافقته يف إنشـاء مؤسسات 

صغرية و متوسطة. 
كمـا تتزامـن هـذه االحتفاليـات مـع 
احتضـان الجزائـر للنسـخة التاسـعة 
عرشة من ألعاب البحر األبيض املتوسط 
 3600 بمشـاركة   ”  2022 وهـران   ”
ريـايض مـن 26 دولـة، حيث سـخرت 
السـلطات الجزائريـة كل اإلمكانيـات 
البرشيـة و املادية إلنجاح هـذا الحدث 
الريايض املهم الذي يسـاهم يف ترسـيخ 
ثقافـة السـلم والتعايـش بني شـعوب 
البحر األبيض املتوسـط.. هـذا وتعتزم 
الجزائر استضافة القمة املقبلة لجامعة 
الـدول العربيـة يف الفاتـح مـن ترشين 
الثاني املقبل الذي يصادف ذكرى اندالع 
املجيدة،  الجزائريـة  التحريرية  الثـورة 
قمـة يعول عليهـا كثريا لرتتيـب البيت 
ولم الشـمل العربي ملجابهـة التحديات 

املختلفة التي تواجه وطننا العربي. 
سـتنظم  السـعيدة،  املناسـبة  وبهـذه 
سـفارة الجزائـر ببغـداد وعـىل رشف 
أعضاء الجالية الوطنية املقيمة بالعراق 
تظاهرات متنوعـة إلحياء هذه الذكرى 
الغالية لتوطيد صلتهم بالبلد األم وغرس 
القيم الوطنية النبيلة يف نفوس الشباب 
واألجيال الصاعـدة خاصة وحثهم عىل 
الحفاظ عىل رسـالة الشهداء واالعتزاز 
بتاريخهـم وانتمائهم إىل ثـورة املليون 

ونصف املليون شهيد.

كييف/ متابعة الزوراء:
عىل وقع اشـتداد املعارك رشق البالد 
ضد القوات الروسـية، حـّث الرئيس 
األوكرانـي مواطنيه عىل دعم الجيش 
وفيمـا  عزيمتهـم،  عـىل  والحفـاظ 
قصفـت كييف قاعدة روسـية بأكثر 
مـن 30 صاروخـاً، أحكمـت القوات 
كامـل  عـىل  سـيطرتها  الروسـية 
أوكرانيا،  لوغانسـك برشق  مقاطعة 
بعـد معـارك ضاريـة، وفق مـا أبلغ 
وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو، 

الرئيس فالديمري بوتني.
يأتي هذا فيما دخـل الرصاع الرويس 
األوكرانـي يومـه الــ 130، واملعارك 

تشتد يف الرشق والجنوب األوكراني.
وأكـد الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسـكي، يف خطابـه الليـيل الذي 
أذاعه التلفزيون الرسمي أن الطريق 
نحو تحقيق النرص سـيكون ”صعبا 

للغاية“.
لكنه شـدد عـىل أهميـة أن ”يحافظ 
عزيمتهـم  قـوة  عـىل  األوكرانيـون 
ويلحقـوا الخسـائر باملعتـدي، حتى 
يتذكـر كل رويس أن أوكرانيا ال يمكن 

أن تنكرس“، وفق تعبريه.
مـن  كثـرية  مناطـق  ”يف  وأضـاف: 
الجبهة هناك شعور بأن حدة الوضع 
قـد خفت، لكـن الحرب لـم تنتِه بعد 
لسوء الحظ، بل إن القتال يزداد حدة 
يف أماكـن مختلفة، وال يجب أن ننىس 

ذلـك، إنما يجـب أن نسـاعد الجيش 
تركـوا  الذيـن  وأولئـك  واملتطوعـني 
بمفردهـم يف هذا الوقـت العصيب“، 

بحسب ما نقلت رويرتز.
تأتي تلك الترصيحات بعد أن استعر، 
أمس، قتال عنيف يف ليسيتشانسـك، 
التـي تشـكل مـع دونيتسـك إقليـم 
دونباس الصناعي، والتي كانت تضم 
قبـل املعارك حوايل 100 ألف نسـمة، 
وهي تـوأم مدينة سيفريودونيتسـك 
التي احتلتها موسكو األسبوع املايض 
بعـد انسـحاب القـوات األوكرانيـة، 

عقب معركة استمرت أسابيع.
عـىل  االسـتيالء  أن  إىل  يشـار 
للجيـش  سيسـمح  ليسيتشانسـك 
بالتقـدم نحو سلوفيانسـك  الرويس 
الغـرب)  إىل  كيلومـرتاً   60 (حـوايل 
مدينتـان  وهمـا  وكراماتورسـك، 
كبريتان أخريان يف دونباس تقعان يف 

منطقة دونيتسك.
ودخـل الـرصاع الـرويس األوكرانـي 
يومـه الــ 130، وتشـتد املعـارك يف 

الرشق والجنوب األوكراني.
القـوات  يف غضـون ذلـك، أحكمـت 
كامـل  عـىل  سـيطرتها  الروسـية 
أوكرانيا،  لوغانسـك برشق  مقاطعة 
وفـق مـا أبلغ وزيـر الدفـاع الرويس 
سـريغي شـويغو، الرئيس فالديمري 
بوتني، امس األحد، فيما يأتي اإلعالن 
بعـد تأكيـد وزارة الدفـاع الروسـية 

إحكام الطوق والسـيطرة عىل مدينة 
ليسيتشانسك.

وقالت الوزارة يف بيان تناقلته وكاالت 
سـريغي  ”أبلـغ  الروسـية  األنبـاء 
شويغو القائد األعىل للقوات املسلحة 

فالديمري بوتني بتحرير لوغانسك“.
كمـا أفاد البيان أن القوات الروسـية 
والقـوات االنفصالية املتحالفة معها 
”سيطرت بالكامل عىل ليسيتشانسك 
وبلـدات أخـرى قريبـة مـن بينهـا 
ونوفودروجيسـك  بيلوغوروفـكا 

ومالوريازيانتسيفي وبيال هورا“.
وقبـل دقائق عىل صدور اإلعالن، قال 
ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن 
املعارك جارية يف ليسيتشانسك بينما 
باتـت القـوات األوكرانيـة محارصة 

”بالكامل“.
مـن جهتـه، قـال حاكم لوغانسـك، 
سريغي غايداي، عىل تطبيق املراسلة 
كل  أرسـلوا  الـروس  إن  ”تلغـرام“، 
قواتهـم إىل ليسيتشانسـك“. وتابـع 
بتكتيـكات  املدينـة  هاجمـوا  ”لقـد 

قاسـية بشـكل غـري مفهـوم.. لقد 
لكنهـم  كبـرية،  خسـائر  تكبـدوا 
يتقدمـون بعنـاد.. إنهم يكتسـبون 

موطئ قدم يف املدينة“.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، 
أمـس، أن طالئـع القوات الروسـية 
وقـوات لوغانسـك، دخلـت مدينـة 
ليسيتشانسـك، وخالل األيام الثالثة 
املاضيـة، تمكنت من السـيطرة عىل 
مصفـاة النفـط يف ليسيتشانسـك، 
ومصنـع  ماتروسـكايا،  ومنجـم 

الجيالتني، كما سيطرت عىل منطقة 
توبوليفكا السكنية.

واالستيالء عىل ليسيتشانسك يجعل 
موسـكو أقـرب إىل هدفهـا املعلـن 
املتمثل يف االسـتيالء عىل كل منطقة 

دونباس.
لوغانسـك  أن  بالذكـر  الجديـر 
همـا  املتجاورتـني  ودونيتسـك 
املقاطعتان اللتان تشكالن دونباس، 
حيـث ركـزت روسـيا هجومها منذ 
أوكرانيـا  شـمال  مـن  انسـحابها 

والعاصمة كييف يف الربيع.
فيما سـيطر االنفصاليون املؤيدون 
لروسـيا عىل أجزاء مـن املقاطعتني 
 ،2014 عـام  منـذ  الرشقيتـني 
وتعرتف موسـكو بكل من لوغانسك 

ودونيتسك كجمهورية ذات سيادة.
بـدوره، أعلن رئيس بلديـة أوكراني 
القـوات  أن  األحـد،  امـس  منفـي، 
األوكرانيـة قصفـت قاعدة روسـية 
يف مدينـة ميليتوبـول الجنوبية التي 
تحتلهـا القوات الروسـية بأكثر من 

30 قذيفة.
كما قصفت منطقة يقع فيها مطار 
املدينـة، بحسـب مـا نقلت وسـائل 

إعالم روسية.
تأتـي تلـك التطـورات امليدانية فيما 
تركـز القوات الروسـية عـىل إخراج 
القـوات األوكرانيـة مـن منطقتـي 
لوغانسـك ودونيتسـك يف دونبـاس، 

حيـث يقاتل آالف االنفصاليني الذين 
تدعمهم موسكو منذ أسابيع.

كمـا تكثـف قصفهـا املدفعـي عىل 
خطـوط الجبهـة الرشقيـة، خاصة 
حـول ليسيتشانسـك آخـر معاقـل 
أن  بعـد  لوغانسـك،  يف  املقاومـة 
الشـهر املايض  فرضـت سـيطرتها 
عـىل سيفريودونيتسـك الواقعة عىل 
الضفة املقابلة ملدينة ليسيتشانسك 

عرب نهر سيفريسكي دونيتسك.
وتسعى روسـيامنذ أشهر إىل فرض 
سيطرتها عىل إقليم دونباس (رشقاً) 
مـن أجل فتح ممر بـري بني الرشق 
والجنـوب األوكراني السـيما، شـبه 
جزيـرة القرم التي ضمتها ألراضيها 

عام 2014.
فمنذ مارس املـايض أطلقت القوات 
الروسية املرحلة الثانية من عمليتها 
العسـكرية، التي بدأتها عىل األرايض 
األوكرانيـة يف 24 فرباير، مركزة عىل 
رشق البـالد. وقـد حققـت بالفعـل 
تقدماً ملحوظاً يف العديد من املناطق، 

فيما تراجعت القوات األوكرانية.
وكانت القوات الروسـية ركزت عىل 
مـدى األسـابيع املاضيـة القصـف 
ودونيتسـك  لوغانسـك  يف  والقتـال 
سـعياً للسـيطرة عـىل كامل حوض 
دونباس، وفتح ممر بري بني الرشق 
وشـبه جزيرة القرم التي ضمتها إىل 

أراضيها يف 2014.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تتواصـل احتجاجات السـودانيني، لليـوم الرابع 
عىل التوايل، يف شـوارع الخرطـوم وضواحيها، إذ 
خرج مئات السـودانيني، امس األحـد، للمطالبة 

بحكم مدني وإنهاء االنقالب العسكري. 
الخرطـوم  السـودانيني يف  اعتصامـات  وتعتـرب 
تطوراً جديداً يف أشـكال مقاومة حكم العسـكر، 
فقد حاكت االعتصامـات املناطقية يف الخرطوم 
وأم درمـان والخرطـوم بحري اعتصـام محيط 
قيادة الجيش الذي بدأ يف 6 إبريل/ نيسان 2019، 
وانتهى يف 11 من الشـهر نفسـه حكـم الرئيس 

عمر البشري. 
وكان يـوم الخميس املايض اليـوم األكثر دموية 
منذ بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين بعد 
أكثـر من ثمانية أشـهر عىل االنقالب العسـكري 
الذي أدخل البالد يف دائرة من العنف وعّمق األزمة 
االقتصادية، ورسعان ما بدأت أعداد املشاركني يف 

االعتصامات باالتساع، لتنظم مناطق أخرى مثل 
أم درمان اعتصامني؛ األول بشارع الـ40 والثاني 
بمنطقـة صينيـة األزهري، بينمـا نظمت مدينة 
الخرطوم بحـري اعتصامها بتقاطع املؤسسـة 
أبرز التقاطعات يف املدينة، وأعلنت لجان املقاومة 
يف ود مدني وسـط السودان عن اعتصام مفتوح 

مماثل.
وبحسـب لجـان املقاومة، فـإن االعتصام هو يف 
إطـار التصعيـد اليومـي للضغـط عىل العسـكر 
للتنازل عن السلطة وتسـليمها لحكومة مدنية، 
مؤكـدة عدم الرتاجـع عن فكـرة التصعيد لحني 

إسقاط النظام.
ومنذ االنقالب العسـكري يف 25 أكتوبر/ ترشين 
األول 2021، يواصل معارضو انقالب قائد الجيش 
حـراكاً ثوريـاً تتعـدد أشـكاله بـني التظاهرات 
والوقفـات االحتجاجيـة، واإلرضاب عـن العمل 

والعصيان املدني يف األيام األويل من االنقالب.

وطـوال اليومني املاضيـني، حاولت قـوات األمن 
تفريق املتظاهرين باستخدام مدافع املياه وقنابل 

الغاز املسيل للدموع.
ولقـي مـا ال يقـل عـن 114 مرصعهـم خـالل 
االحتجاجـات الشـعبية، وأصيـب نحـو 5 آالف 

شخص.  
وقال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان 
دقلو، امـس األحد، إن البالد تشـهد أوضاعاً غري 
مسـبوقة حدثت نتيجـة لغياب الـروح الوطنية 
املخلصـة، تعصف بأمن واسـتقرار البالد، وتهدد 
بشـكل واضح وجودنا ووحدتنـا حينها ال ينفع 

البكاء والندم عىل وطن أضعناه بأيدينا.
وكان حمـدان دقلـو يتحدث من مدينـة الفارش 
عاصمة والية شمال دارفور، خالل حفل تخريج 
أفراد سـابقني بحركات التمرد املسلحة ودمجهم 
يف قوة مشـرتكة مع الجيش والرشطة السودانية 

لحماية املدنيني يف دارفور.

وأشـار نائب رئيس مجلس السيادة إىل يف الحفل 
الذي بّثه تلفزيون السودان الرسمي إىل الرصاعات 
القبلية التي تأججت مؤخراً، مؤكداً أن ”ما يحدث 
يف دارفـور من فـوىض يجب أن تتصـدى له هذه 

القوات املتخرجة“.
وقـال:  ”لـو اضطررنا لخـوض حرب مـن أجل 

السالم.. سنفعل“.
واتهـم دقلو بعض ”األيادي املرتجفة“ بالسـعي 
إىل ”تسـميم أجواء السالم يف دارفور“ باستخدام 
أساليب الفتنة والتحريض بني املجتمعات بهدف 
جرهـا نحو القتـال والرصاع، مسـتغلني تراخي 
الدولـة وانشـغالها بقضايـا أخرى ليسـت أكثر 
أهمية مما يحدث يف دارفور، وأن يد الدولة ال تزال 

قادرة عىل الوصول إليهم والتصدي لهم. 
وشـدد عىل قوة القانون لوقف الفوىض، وفرض 
هيبة الدولة، وعىل عدم التهاون يف أمن وسـالمة 
املواطنـني الذيـن يقعـون ضحايا ألطمـاع تجار 

الحـرب، وألجندة داخليـة وخارجيـة تعمل عىل 
تفيك وحدة السودان.

ووجـه دقلو الدعـوة لـكل السـودانيني، خاصة 
الشـباب، للجلـوس إىل طاولـة الحوار ملناقشـة 
القضايـا الوطنية بكل صـدق وشـفافية، بعيداً 
عـن األطماع الحزبية الضيقة مـن أجل الوصول 
إىل مـرشوع وطني قصـري وطويل املـدى يحقق 

االستقرار، ويضمن مستقبالً أمناً للشعب.
وحـذر من أنه ليـس أمام السـودانيني وقت، وال 
توجـد خيـارات أخرى تضمـن للبالد االسـتقرار 
والسـالم، سـوى طريق ثالـث واحد هـو الوفاق 

الوطني الشامل الذي ال يقيص أحد.
وأكد عىل دعم الحوار الذي يحقق التوافق الوطني 
السـتكمال الفرتة االنتقالية، وصـوالً النتخابات 
حرة، كما أكد دعم جهود اآللية الثالثية لتسـهيل 

الحوار بني األطراف السودانية.
وبلغ عـدد متخرجي مـن قوات حمايـة املدنيني 

2000 عنـرص، من إجمايل 20 ألفـًا نّصت عليهم 
اتفاقية السـالم بني الحكومة وحـركات الكفاح 

املسلح.
وكان مقـررا أن يشـارك يف الحفل رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح الربهان، إال أنه تغيب بسبب 

األوضاع األمنية التي تشهدها الخرطوم. 
ودانـت املفوضـة السـامية لحقوق اإلنسـان يف 
األمم املتحدة ميشـيل باشـليه قمع املتظاهرين 
بـ“تحقيـق  الجمعـة  وطالبـت  الخميـس، 

مستقل“.
وخالل األسـابيع األخرية، مارسـت األمم املتحدة 
واالتحاد االفريقي ومجموعة دول رشق ووسـط 
أفريقيـا للتنميـة (إيقـاد)، عرب ما يعرف باسـم 
”اآلليـة الثالثية“، ضغوطاً إلجـراء حوار مبارش 
بـني العسـكريني واملدنيني. إال أن كتـل املعارضة 
الرئيسـية، مثـل قـوى الحرية والتغيـري وحزب 

األمة، رفضت خوض هذا الحوار.
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت مدير دائرة الصحـة العامة يف الكرخ 
قيص نعمة الحسـناوي، امـس االحد، إعداد 
خطة طارئة لتوفري ردهات عزل واسـتقبال 
املصابـني بالحمـى النزفيـة يف مستشـفى 

السالمة ببغداد.
وقـال الحسـناوي يف بيـان اطلعـت عليـه 
النزفيـة  الحمـى  ”إصابـات  إن  «الـزوراء» 
تصاعدت إىل ٢٢٦ حالـة مؤكدة من ضمنها 
٣٦ حالـة وفـاة، إذ احتلت ذي قـار الصدارة 

بأعداد اإلصابات“.
”مستشـفيات  أن  الحسـناوي  وأضـاف 
صحـة الكرخ اسـتقبلت ٣٨ حالة مشـتبها 
بهـا بالحمى النزفيـة، خمس منهـا مؤكدة 
بالفحـص املختربي، تم شـفاء أربع حاالت، 
بينمـا سـجلت حالة وفـاة واحـدة كانت يف 
مرحلة متقدمة من املرض“.وأشار إىل ”إعداد 
خطـة طـوارئ تضمنت توفـري ردهات عزل 
واسـتقبال للمصابني يف مستشفى السالمة 

لألوبئة ببغـداد“، مؤكدا يف الوقت ذاته ”عدم 
وجود لقاح مضاد للحمى سـواء لإلنسان أو 

الحيوان“.  وعلىى صعيد متصل، شددت عضو 
الفريق اإلعالمـي لوزارة الصحـة الدكتورة، 

ربى فـالح، عىل رضورة التباعـد االجتماعي 
وارتـداء الكمامات خصوصا يف فـرتة العيد. 
الفتـة اىل ان العراق لم يقـر او يويص بتلقي 
جرعة رابعة من اللقاح واالكتفاء فقط بثالث 
جرعات.وقالـت فـالح يف ترصيـح صحفـي 
ان ”معظـم اإلصابـات والوفيـات املسـجلة 
بكورونـا هي لغري امللقحـني، وهو مايوجب 
عىل الجميـع التوجه للمراكز الصحية لتلقي 
اللقـاح او جرعـة ثالثـة منه“.وأضافـت ان 
”الفئات العمرية املشمولة باللقاح هم كبار 
السـن وخصوصا ممن لديهم امراض مزمنة 
وكذلـك فـإن الجميع مشـمول ممـن بلغوا 
سـن الـ ١٢ فصاعـداً“. وبينـت ان ”الوضع 
الراهن اليحتاج اىل تلقي ٤ جرعات، حيث تم 
التأكيـد عىل أهمية الحصـول عىل ٣ جرعات 
من اللقـاح للوقاية من الفريوس، مع أهمية 
االلتـزام بالتباعـد االجتماعي يف فـرتة العيد 
وارتـداء الكمامـة للتقليل من تأثـري املوجة 

الوبائية واعراضها“. 

بغداد/الزوراء:
أفادت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحاديَّة، 
امـس األحـد، بصـدور قرار حكـٍم غيابـيٍّ يقيض 
بسـجن عدٍد من أعضاء مجلس محافظة كركوك، 
ُمبّينًة أنَّ املدانني أقدموا عىل اسـتغالل وظيفتهم؛ 
لالسـتيالء بغري وجه حقٍّ عىل ماٍل مملوٍك للدولة.
وذكـرت الدائـرة يف بيـان ورد لــ «الـزوراء»، أنَّ 
«محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت 
حكماً غيابياً بالسجن ملُدَّة خمس عرشة سنة عىل 
(٤) من أعضاء مجلس محافظة كركوك سـابقاً، 
ارات الحكوميَّة  عىل خلفيَّة اسـتيالئهم عىل السـيَّ
التي كانت (بعهدتهـم) والعائدة لديوان ُمحافظة 
كركوك»، الفتًة إىل «امتناعهم عن تسليم السيَّارات 

بعد انتهاء خدمتهم يف املجلس».
وأضافـت إنَّ «املحكمـة، بعد اطالعهـا عىل األدلة 
املمثـل  بإفـادة  املُتمثلـة  القضيَّـة  يف  لـة  املُتحصَّ

القانونـيِّ لديـوان ُمحافظـة كركـوك ومحـارض 
استالم السـيارات من قبل األعضاء املُدانني، فضالً 
عـن قرينـة هروبهـم، وجدتهـا كافيـة ومقنعة 
إلدانتهـم وفق أحكام املادة (٣١٦ / الشـق األول) 
من قانـون العقوبات، وبداللة مواّد االشـرتاك ٤٧ 

و٤٨ و٤٩ منه».
وأكـدت الهيئـة أنَّ «املحكمـة أصـدرت أمر قبٍض 
ة؛ بغية  بحـقِّ املُدانني، وإشـعار الجهـات املُختصَّ
منـع سـفرهم خـارج العـراق، مـع تأييـد حجز 
أموالهم املنقولة وغـري املنقولة، فضال عن اعطاء 
الحق للجهة املترضرة (ديـوان محافظة كركوك) 
بمراجعة املحاكم املدنيَّـة؛ للُمطالبة بالتعويض».
وأعلنـت هيئـة النزاهـة، امس األحد، عـن تالعب 
وهدر للمال العـام يف ذي قار والديوانية، ُمبّينًة أنَّ 
قيمة الهدر يف املال العام ناهزت ٧ ملياراٍت ونصف 
املليـار دينار.وقالت دائرة التحقيقـات بالهيئة يف 

بيـان تلقته «الزوراء» انه «تم الكشـف عن تالعب 
طـات والتصاميـم والخرائـط  وتحريـف يف املُخطَّ
العقاريَّـة بُمديريَّة بلديَّة النارصيَّـة تمثلت بإلغاء 
مسـاحاٍت خرضاء وشـوارع يف اثنني مـن األحياء 
يف مركـز املحافظـة»، مبينا ان «الغـرض من ذلك 
وتخصيصهـا  أرٍض  قطعـة   (١٣٦) اسـتحداث 

بني». ذين وُمعقِّ ملُتنفِّ
ُمديريَّتـي  يف  فـني  «ُموظَّ انَّ  الدائـرة  وأضافـت 
بلديَّـة النارصيَّـة والتخطيط العمرانـي يف ذي قار 
قامـوا بالتالعـب يف التصاميـم خالفـاً للقانـون 
والتعليمات»،الفتـًة إىل أنَّ «ذلـك أدَّى إىل حصـول 
هدٍر يف املال العام بلغ مقداره (٧,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠) 
دينـار».ويف الديوانيَّة، أكـدت الدائرة «ضبط فريق 
عمـل مكتـب تحقيق الهيئـة هـدراً للمـال العام 
بلغت قيمته (١٣٩,٠٠٠,٠٠٠) دينار»، مشـريًة إىل 
«قيـام ُمديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بتمليك قطعة أرٍض 

بسـعرٍُمنخفٍض قياسـاً إىل أسـعار السوق حسب 
محـرض التثمني األول، بالرغـم من تنظيم محٍرض 
آخـر بالسـعر الحقيقي، بعد إعـادة املحرض األول 
من قبل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديَّات؛ لغرض 

التثمني حسب األسعار السائدة».
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، ذكرت الدائرة ان «فريق العمل 
تمكن مـن ضبط «معقٍب» بالجرم املشـهود أثناء 
تسـلُّمه مبلغ من أحد األشـخاص مقابـل ترويج 
معاملٍة يف شـعبة اللجان الطبيَّة يف الديوانيَّة، وتمَّ 

خالل العمليَّة ضبط ُمعاملتني بحوزة املُتَّهم».
وتابعـت انه «تـمَّ تنظيم محارض ضبـٍط أصوليٍَّة 
ـراٍت قضائيٍَّة،  ـذة بناًء عـىل ُمذكَّ بالعمليَّـات املُنفَّ
وعرضها رفقة املُتَّهم يف العمليَّة الثالثة عىل قضاة 
ـة بقضايـا النزاهة يف  محكمـة التحقيـق املُختصَّ
ذي قـار والديوانيَّة؛ التخاذ اإلجـراءات القانونيَّـة 

املُناسبة».

بغداد/الزوراء:
أعلن معهد التطويـر القضائي انجاز ٣٤ 
نشـاطا تدريبيا خالل النصـف االول من 
عام ٢٠٢٢، مبيناً ان (١٦) ورشة عمل قد 

انجزت خالل تلك الفرتة.
وذكـر املركـز االعالمـي ملجلـس القضاء 
االعـىل يف بيـان ورد «الـزوراء»، انه «منذ 
بدايـة عـام ٢٠٢٢ ولغايـة نهاية شـهر 

حزيـران بلـغ العـدد الـكيل للنشـاطات 
املنجـزة للمعهد اكثرمن (٣٤) نشـاطا»، 
مضيفـاً ان «النصـف االول لهـذا العـام 
انفرد بانجاز (١٦) ورشة عمل خصصت 
للقضـاة واملحققـني واملوظفني تضمنت 
جوانب متعددة كـ (الفساد املايل وجرائم 
غسل االموال ودعاوى االحوال الشخصية 
والبحث االجتماعي والتبليغات القضائية 
والخـربة القضائيـة) وقـد شـارك فيهـا 

(٢٠٧) قضاة ومحقق قضائي».
واشـار اىل انه «خصص يف الفرتة نفسها 
مجلـس  ملنتسـبي  تدريبيـة  دورة   (١٣)
القضاء االعىل شارك فيها (١٥٥) موظفا 
مـن جميـع االختصاصات، امـا الدورات 
الحتميـة املخصصـة ملنتسـبي مجلـس 
القضاء االعىل لغرض ترفيعهم فقد بلغت 

(٥) دورات شملت (٢٦) موظفا».
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بغداد/الزوراء:
قـام املئات مـن الخريجـني واالداريني 
أربـع  يف  والفالحـني  والعلوميـني 
األحـد،  امـس  عراقيـة،  محافظـات 
بالتظاهـر وقطـع عـدد من الجسـور 
الحيويـة للمطالبـة بالتعيـني ورصف 

الرواتب وتوفري مياه الري.
الرتبويـني  الخريجـني  مـن  املئـات 
واإلداريـني قامـوا بقطع احد جسـور 
العمـارة امـام مبنـى  مركـز مدينـة 
املحافظة للمطالبة بشمولهم بالعقود 

الوزارية.
وقـال املتظاهـر، احمـد عـيل: «نحـن 
نطالـب منـذ أكثر مـن عـام بحقوقنا 
تحقيقهـا  لحـني  نطالـب  وسـنبقى 
وتلقينا وعوداً كثرية من قبل سياسيني 
ونواب ولكن لالسف لم يِف احد بوعده 
ولـم يتبق لنا سـوى الخروج والضغط 

بقوة».

وشـهدت التظاهرة حضور الخريجات 
وجلسـن خالل غلق أحد الجسـور عىل 
األرض رغـم ارتفـاع معـدالت درجات 

الحرارة.
وتزامنـت التظاهرة مع زيـارة رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اىل 
محافظة ميسـان برفقة وفـد وزاري 

الفتتاح احدى املحطات الكهربائية.
وقام العـرشات من خريجـي الكليات 
واملعاهـد يف النارصيـة بقطع جرسّي 
النرص والزيتون وسط املدينة مطالبني 
يف  مزارعـون  نظـم  فيمـا  بالتعيـني. 
احتجاجيـة  املثنـى وقفـة  محافظـة 
بسـبب منعهم من حفر اآلبار وسحب 
إجازاتهم من قبل وزارة املوارد املائية.

ويف كربالء، نظم خريجو كليات العلوم 
اعتصامـاً امام دائـرة صحة املحافظة 
بسـبب قطـع رواتبهم ملدة منذ سـتة 

أشهر من قبل وزارة الصحة.

بغداد/الزوراء:
استقبل رئيس مجلس الخدمة العامة االتحادي، محمود التميمي، امس االحد، وفدا من 
ممثيل حملة الشهادات العليا لحقوق االنسان والحريات العامة من خريجي كلية القانون 
والعلوم السياسية يف جامعة دياىل.وقال اعالم مجلس الخدمة يف بيان ورد «الزوراء»، ان 
«خالل اللقاء جرى طرح ما يعاني منه خريجو هذه الرشيحة من عدم وجود تخصصهم 
النادر والحديث يف الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة مما سـيحرمهم من املنافسة 
عىل التعيينات عىل حسب تعبريهم».وبحسب البيان، اكد التميمي ان «املجلس عازم عىل 
مفاتحة الوزارات من هي بحاجة اىل التخصص السـتحداث الدرجات الوظيفية بأرسع 
وقت ممكن ملشمولهم بالتعيينات مسـتقبال حفاظا عىل حقوقهم اسوة بالتخصصات 
االخـرى»، مؤكـدا ان «املجلـس سـيبذل قصـارى جهده إلنصـاف هـذه الرشيحة من 
الخريجني واالسـتفادة من هذا التخصص خدمة للعراق».ويف السـياق نفسـه، استقبل 
رئيس مجلس الخدمة العامة االتحادي، محمود التميمي، وفداً من ممثيل العقود وجرى 
خالل اللقاء مناقشـة قرار تثبيت أصحاب العقود ممن لديهم خدمة ال تقل عن سـنتني 
فأكثـر وفق ما جاء يف قانون األمن الغذائي، كما تمت مناقشـة اآللية املتبعة يف التثبيت 
مـن قبل املجلس.وقـال التميمـي ان «الخدمة االتحـادي حريص عىل تنفيـذ ما ورد يف 

القانون حال وصول التعليمات من املالية لتنفيذها»
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بابل/الزوراء:
أفـاد مصدر محيل بمحافظة بابـل، امس االحد، بتعرض مقر 

حركة «امتداد» إىل هجوم مسلح وسط املحافظة.
وذكر املصدر إن «مجهولني هاجموا مقر الحركة وسط الحلة 
فجـر امـس باملفرقعـات الناريـة»، الفتـا إىل ان « الهجوم لم 

يسبب اي ارضار مادية او برشية».
واشـار إىل ان «تنفيذ الهجوم جاء بعد سـاعات اعالن الحركة 

سلوك نهج املعارضة يف الحكومة املقبلة».
وحركـة «امتداد» تشـكيل سـيايس انبثقت عـن احتجاجات 
ترشيـن التي شـهدها العـراق يف العام ٢٠١٩ ضد اسـترشاء 
البطالة يف املجتمع، وتفيش الفسـاد املـايل واإلداري يف الدوائر 
واملؤسسـات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي واملعييش مما 
دفع رئيس الحكومة السـابقة عادل عبد املهدي إىل االستقالة 

بضغط شعبي.
وتحصلـت حركـة امتداد عـىل ٩ مقاعـد يف الربملـان، وأغلب 
نوابها من الناشطني يف ساحات االحتجاج إال أنها تعرضت اىل 

انشقاقات أدت إىل إعفاء امينها العام عالء الركابي.

بغداد/الزوراء:

أكـدت وزارة العمل والشـؤون االجتماعية، امـس األحد، عدم ورود 

تعليمـات جديدة بشـأن «عيديـة» الرعاية االجتماعيـة لغاية اآلن، 

فيما كشـفت عن عـدد األرس املشـمولة برواتب الرعايـة من خالل 

تخصيصـات الدعـم الطارئ.وقال مدير املركـز اإلعالمي يف الوزارة، 

نجم العقابي، يف ترصيح صحفي إن «الوزارة لم تردها أي تعليمات 

مـن الجهات العليـا لهذه اللحظة، بشـأن تخصيـص عيدية مالية 

للمشـمولني بالرعايـة االجتماعية».وبشـأن إضافـة أعـداد أخرى 

للرعايـة االجتماعية، أكـد أن «هنالك نحو ٣٠٠ ألـف أرسة مكتملة 

املعلومـات وداخلة يف النظام ستشـمل بالرعاية االجتماعية يف حال 

تخصيص األموال من قانون الدعـم الطارئ لألمن الغذائي»، مؤكداً 

أنه «إذا توفرت التخصيصات املالية، سيتم شمول هذه األرس».

وأشـار إىل «وجود ما يقرب من ٩٧ ألف أرسة تم إجراء البحث عليها 

ولم تدخل حتى اآلن النظام».

صالح الدين/الزوراء:
اكد مسـؤول حكومي يف صالح الدين عودة نحو ٣٠٠ ارسة نزحت يف 
وقت سـابق لدواٍع امنية اىل مناطق سكناها يف محيط جبال مكحول 
السـاخنة معقـل التنظيمـات اإلرهابية.وقال مديـر ناحية مكحول 
شمال غربي صالح الدين رسول جاسم يف ترصيح صحفي: ان «نحو 
٣٠٠ ارسة من سـكان ٥ قـرى عادوا اىل مناطق سـكناهم بعد نزوح 
وقتي بتوصيات امنية لتطهري محيط جبال مكحول من بؤر ومفارز 
اإلرهـاب بعـد تأمـني محيط الجبـال بتعزيـزات امنية مـن الرشطة 
والجيـش والقـوى السـاندة ونصب كامـريات رصد حراريـة لتأمني 
القـرى من أي تهديدات إرهابية غادرة»وأوضح جاسـم أن «أسـباب 
العـودة معيشـية بسـبب اعتماد غالبيـة األرس عىل الزراعـة وتربية 
الحيوانات وصعوبة تأمني املـؤن واملراعي للثروة الحيوانية يف أماكن 
بديلة»، مؤكـدا أن «املناطق املحاذية لجبال مكحول تحت السـيطرة 

األمنية».وأبلغت قيادة عمليات صالح الدين يف شـباط املايض  سـكان 
خمس قـرى يبلغ تعدادهم مـن ٣٥٠ اىل ٤٠٠ ارسة عـىل حدود جبال 
مكحـول بالنزوح قرب الناحية بسـبب املخاطـر األمنية لحني تطهري 

محيـط مناطقهم مـن بؤر داعـش وخاليـاه ومفارزه.وتعـد جبال 
مكحـول التي تحوي بـؤر عصية للتنظيمات املسـلحة  أخطر معاقل 
التنظيمـات اإلرهابية منذ سـنوات طويلة لصعوبة السـيطرة عليها 

ومسكها بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائـرة اإلصـالح العراقية التابعـة لوزارة العـدل، امس 
األحد، إطالق رساح ٦٧٧ نزيالً خالل شـهر حزيران املايض لعام 

.٢٠٢٢
وذكـرت الـوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء»: أن «دائـرة اإلصالح 
العراقية اتخذت كل التدابري واإلجراءات التي من شأنها ترسيع 

وترية حركة التسفري وتأمني النزالء امام املحاكم».
وأضاف البيان أن «مالكات الدائرة كل من التسفري ونقل النزالء 
واللجان القانونية واآلليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل 
يومي ولسـاعات تعدت سـاعات الدوام الرسـمي بغية متابعة 
القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العالقة 
للترسيع بإجراءات إطالق رساح النزالء، حرصاَ منها عىل إتمام 

العمل بالشكل األمثل».

ذي قار/الزوراء:
أصـدرت قائمقاميـة النارصيـة، امـس األحـد، ٦ 
تعليمـات بعد قرار مجلس الوزراء بشـأن املولدات 

األهلية.
وجـاء يف وثيقة صـادرة عـن قائممقامية القضاء 
تلقتهـا «الـزوراء» «بناًء عىل قـرار مجلس الوزراء 

املتضمـن خفض سـعر الوقود ألصحـاب املولدات 
االهلية بـ(٢٥٠) ديناراً للرت الواحد، فضالً عن زيادة 
كميـة الوقود املجهـزة للمولدات ذاتهـا وفقاً لعدد 
ساعات القطع، وجهت قائممقامية النارصية بما 

ييل:
الواحـد  الكهربائـي  ان يكـون سـعر االمبـري   -١

املجهز مـن املولدات االهلية لشـهر تمـوز، بمبلغ 
قـدره (٧) آالف دينـار يف قضـاء النارصيـة، مـن 
ويكـون   ٢٠٢٢/٧/٣١ ولغايـة   ،٢٠٢٢/٧/١
التشـغيل ابتداًء من السـاعة (٩) التاسعة صباحاً 
ولغاية الساعة الخامسة (٥) فجراً وبالتناوب مع 
الكهربـاء الوطنية عىل ان يلتـزم اصحاب املولدات 

بالتسعرية.
٢- عـىل جميـع اصحـاب املولـدات ارجـاع مبالغ 
الجباية التي تم اسـتحصالها من املواطنني حسب 

التسعرية السابقة.
٣- يلتزم اصحـاب املولدات بوضع الفتة عىل جدار 
غرفة املولد تتضمن سـعر االمبري واوقات التشغيل 

لكل شهر مع اسم صاحب املولدة ورقم هاتفه.
٤- يلتزم اصحاب املولدات بتسـليم وصل اسـتالم 
املبلـغ املواطـن واعتبـار ذلـك وثيقـة عقـد بـني 

الطرفني.
٥- يتـوىل املخاتـري اسـتقبال شـكاوى املواطنـني 
اىل  وتقديمهـا  االهليـة  املولـدات  عمـل  الخاصـة 
رئيـس الوحدة اإلدارية من اجـل النظر بها واتخاذ 

االجراءات املناسبة.
 ) املرقـم  الشـكاوى  رقـم  عـىل  االتصـال   -٦

.( ٠٧٨٢٦٩٩٦٧٥٩
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بغداد/ الزوراء:
حـذرت وزارة البيئـة، أمس االحـد، عددا من الـرشكات االجنبيـة العاملة يف 
القطـاع النفطي بالعـراق بحقول الجنوب ملخالفتها احـكام املادة ٢٠ وعدم 
التزامهـا بالضوابـط البيئية.وقال مدير عام دائرة حماية وتحسـني البيئة يف 
املنطقة الجنوبية، وليد املوسـوي، حسـب بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 
إن «الـرشكات النفطية العاملة يف الحقول النفطية، ملزمة بمعالجِة امللوثات 
الناجمة عن العملياِت االستخراجية واالستكشافية من خالِل اعتماد تقنيات 
حديثـة يف معالجِة التلوث النفطي الناجم عـن هذه العملياِت ألجِل تخفيض 
مسـتوى التلوث».واضاف ان «مديرية بيئة البرصة ابلغت عددا من الرشكات 
النفطية االجنبية برضورة ازالة املخالفات البيئية ملا لها من اثار سـلبية عىل 
البيئة والصحة العامة، وسـتقوم الوزارة الحقا بإعالن اسـماء تلك الرشكات 
بعـد اتمام االجـراءات الصارمـة بحقهـا وفـق القانون».مبينـا ان «الفرق 
البيئية تقوم بجوالت تفتيشـية مستمرة عىل املواقع واالنشطة النفطية لتلك 

الرشكات لالطالع عىل الواقع البيئي والرصد امليداني لها».

بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار رئيس الوزراء للشـؤون االقتصادية، مظهر محمد صالح، 
امس االحد، عن وجود سلف هائلة غري مطفأة للوزارات بمبلغ ١٥٠ تريليون 

دينار تحول دون إنجاز الحسابات الختامية.
وقـال صالح يف حوار اطلعت عليه «الـزوراء»: إن ”املعوقات التي تحول دون 
إجراء الحسـابات الختامية تتمثل بعدم وجـود موازنات، واقرتاض الوزارات 

لسلف بمبالغ هائلة لم يتم إطفاؤها حتى اآلن تتعدى ١٥٠ تريليون دينار“.
وأضاف أن ”إجراء الحساب الختامي يشرتط وجود موازنة عامة للدولة، ويف 
حـال عـدم وجودها يلزم إصدار قانـون موازنة (واقع حال) تتم مناقشـتها 
وإقرارهـا من قبل مجلس النواب“.وأوضح صالح أن ”الحسـابات الختامية 
يتطلب إعدادها أن يكون بشكل متعاقب، إذ ال يمكن حساب سنة حالية دون 
إجراء الحساب لسـابقتها، وهذا متوقع أن يحدث خالل العام الحايل، يف حال 

لم يتم إقرار موازنة عامة للدولة“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، أمس األحد، منخفضا 

بنسبة (٠٫١٤٪).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املاليـة ليوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (١٫٢٢٨٫٣٥٢٫٤١٨) سـهما، بينما بلغت 

قيمة االسهم (٤٩٥٫٠٨٤٫٥٨٧) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امس عـىل (٥٧٣٫٤٥) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (٠٫١٤٪) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(٥٧٤٫٢٧) نقطة.
وتم تداول اسـهم (٤٦) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبـح عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار مـن هيئـة االوراق املالية لعدم 

التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املـايل (١٤) رشكـة.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (٥) 
ماليني سهم بقيمة بلغت (٦) ماليني دينار من خالل تنفيذ (٧) صفقات 

عىل اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(٣١) مليون سهم بقيمة بلغت (٢٨) مليون دينار من خالل تنفيذ (٢٤) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت غرفـة تجارة عّمـان، امس 
االحـد، ان العراق جاء باملرتبة األوىل 
بأكثـر الـدول اسـتريادا منها خالل 

النصف األول من عام ٢٠٢٢.
وقالت الغرفة يف تقرير اطلعت عليه 
تجـارة  «صـادرات  إن  «الـزوراء»: 
عمان خالل النصف األول من العام 
بلغـت ٤٢٤ مليـون  الحـايل ٢٠٢٢ 
دينـار، مقابـل ٣١٠ ماليـني دينار 

للفرتة نفسها من العام املايض». 
واضافت ان «الصادرات توزعت من 
حيث قيمتها خالل النصف األول من 
العام الحايل عىل العراق بقيمة نحو 
٩٧ مليـون دينار، ومرص ٦٢ مليون 
دينار، فالسعودية ٤٣ مليون دينار، 
ودولة االمارات ٤١ مليون دينار، ثم 

الهند بقيمة ٢٧ مليون دينار».
ويسـاوي الدينار األردني حوايل ٧٠ 

دوالراً امريكياً.
واشـارات اىل ان «قيمـة صـادرات 

املنتجات األجنبية (إعـادة تصدير) 
دينـار،  مليـون   ١٩١ نحـو  بلغـت 
دينـار،  مليـون   ١١٩ والصناعيـة 
والزراعيـة ٦٥ مليـون دينـار، ثـم 
املنتجات العربيـة بقيمة ٢٩ مليون 
دينـار، والباقي للعديد من املنتجات 

األخرى املختلفة».
وبينـت ان «غرفـة تجـارة عمـان 

املنشـأ  شـهادات  بإصـدار  تقـوم 
والحيوانيـة  الزراعيـة  للمنتجـات 
والثروات الطبيعيـة األردنية الخام، 
وللبضائـع األجنبيـة التـي يجـري 
إعادة تصديرها وللبضائع األجنبية 
املشـرتاة من السـوق املحلية ضمن 

رشوط محـددة».

بغداد/ الزوراء:
بلـغ إجمايل مبيعات البنك املركـزي العراقي، امس االحد، 
من الحواالت الخارجية أكثر من ٢٤٤ مليون دوالر يف مزاد 
العملة.وذكـر مصـدر أن البنـك املركزي بـاع امس خالل 
مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ٢٦٤ مليوناً و١٥٦١ 
دوالراً أمريكيـًا، غطاها بسـعر رصف أسـاس بلغ ١٤٦٠ 
ديناراً لكل دوالر.واضاف ان نسبة ٩١٪ من هذه املبيعات 

ذهبـت لتعزيـز االرصـدة يف الخـارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات، حيث بلغت ٢٤٤ مليوناً و١٥٦١ دوالراً، فيما 
ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية بلغت ٢٠ مليون 

دوالر.
وأشـار إىل ان ٣٣ مرصفـًا قامـت بتلبيـة طلبـات تعزيز 
االرصدة يف الخارج، و١٢ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، 

إضافة اىل ١٢٠ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشكة تسويق النفط العراقية“ 
سـومو“، امس األحد، أن معدل سـعر 
النفط الخام املصـدر إىل األردن ارتفع 
ليبلـغ أكثر مـن 107 دوالرات للربميل 
الواحـد خالل شـهر حزيـران املايض 
بعد املبارشة للشـهر الثالث عىل التوايل 
بتصديـر النفـط إىل هذا البلـد املجاور 
خـالل العام الحايل. فيمـا أعلنت إدارة 
معلومات الطاقة األمريكية، امس، أن 
صادرات العـراق النفطية تراجعت إىل 
أمريكا خالل األسبوع املايض لتصل اىل 

متوسط 76 الف برميل يوميا.
واعلنت رشكة تسويق النفط العراقية“ 
سـومو“، امس األحد، أن معدل سـعر 
النفط الخام املصـدر إىل األردن ارتفع 
ليبلـغ أكثر مـن 107 دوالرات للربميل 
الواحـد خالل شـهر حزيـران املايض، 
وبهـذا يكون العـراق قد بـاع الربميل 
الواحـد مـن النفـط الخـام إىل األردن 
بأقـل مـن 6 دوالرات فقط عن سـعر 
البيـع الرسـمي املعلن من قبـل وزارة 
النفـط والبالـغ أكثر مـن (113.70) 
دوالراً، بحسـب االحصائيـة الصـادرة 
عـن الوزارة بعد ان باع بسـعر يقل بـ 
15 دوالرا عن السـعر الرسـمي خالل 

شهر ايار.
عـىل  احصائيـة  يف  سـومو  وقالـت 
موقعهـا واطلعت عليها ”الزوراء“: إن 
”مجموع الصادرات النفطية إىل األردن 

خالل شـهر حزيران املـايض بلغ 299 
ألفاً و760 برميـًال“، مبينة أن ”معدل 

التصدير بلغ 10 آالف برميل يوميا“.
واضافـت الرشكـة ان ”معـدل سـعر 
الربميـل املبـاع لـألردن بلـغ 107.70 
دوالرات“، مبينـة ان ”قيمـة الواردات 
مـن الصادرات النفطيـة لألردن خالل 
شهر واحد بلغت 32 مليوناً و284 الفاً 

و152 دوالراً“.
وكان األردن قـد تلقـى يف أيلول 2021 
شـحنات من النفـط بموجـب اتفاق 

لرشاء 10 آالف برميل يوميا من النفط 
الخـام من حقول كركـوك لتلبية جزء 
مـن الطلب املحـيل قبـل أن يوقفها يف 
شهر شباط العام 2022 نتيجة انتهاء 
العقـد لتتـم املبـارشة مـرة أخـرى يف 

نيسان املايض.
يذكـر أن العـراق يصدر النفـط الخام 
عـرب  األردن  إىل  تفضيليـة  بأسـعار 
وبمعـدل  الحوضيـات  الشـاحنات 

تقريبي يصل 10 آالف برميل يوميا.
الجمعـة،  النفـط،  وزارة  واعلنـت 

مجموع الصادرات النفطية وااليرادات 
املتحققة لشـهر حزيـران، مبينة انها 
ألفـا،  و(191)  مليـون،   101 بلغـت 
بلغـت  بإيـرادات  برميـًال،   (  236 و( 

(11,505) مليار دوالر“.
إدارة  أعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 
معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امس 
األحـد، أن صـادرات العـراق النفطية 
تراجعـت إىل أمريـكا خـالل األسـبوع 
املـايض لتصـل اىل متوسـط 76 الـف 

برميل يوميا.

وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”متوسـط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.162 ماليـني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 146 الـف برميـل باليوم عن 
االسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.308 

ماليني برميل يوميا“.
العـراق  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
النفطية ألمريـكا بلغت معدل 76 ألف 
برميل يوميا األسبوع املايض، منخفضا 
عن األسـبوع الذي سـبقه الذي بلغت 
فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 

100 الف برميل يوميا“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
من كنـدا وبمعدل بلـغ 2.887 مليون 
برميـل يوميـا، تلتها املكسـيك بمعدل 
743 الف برميل يوميا، وبلغت االيرادات 
النفطية مـن السـعودية بمعدل 701 
الف برميـل يوميا، ومن ثـم كولومبيا 

بمعدل 215 الف برميل يوميا“.
ووفقا لإلدارة فإن ”كمية االستريادات 
األمريكية من النفط الخام من الربازيل 
بلغت بمعـدل 209 آالف برميل يوميا، 
ومن نيجرييا بمعـدل 201 الف برميل 
يوميـا، ومـن ترينداد توباغـو بمعدل 
71 الف برميل يوميـا، ومن االكوادور 
بمعـدل 59 الف برميـل يوميا فيما لم 

يتم استرياد اي كمية من روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت االمانة العامـة ملجلس الوزراء، 
امس االحـد، إقرار املجلـس لتوصيات 
لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع 
والسـلع وإجـراءات اسـترياد البيـض 
 28 يف  املنعقـدة  بجلسـته  والدجـاج، 
حزيـران املايض، واملؤلفة بموجب قرار 

مجلس الوزراء (١٠٩ لسنة ٢٠٢٢).
وذكرت االمانة يف بيان، تلقته ”الزوراء“: 
ان ” املجلـس قرر تعليق العمل بوجوب 
اسـتحصال اسـترياد إجـازات للبيض 
والدجاج ومقطعات الدجاج إىل إشـعار 
آخر، وإلغـاء القرارات السـابقة كافة 
املتعلقـة بمنـع اسـتريادها، كمـا قرر 
خضوع البيـض والدجـاج ومقطعات 
للمواصفـات  املسـتوردة  الدجـاج 
القياسـية العراقية وشموله بالفحص 
املسـبق باإلضافة لإلجـراءات الصحية 
الحدوديـة،  املنافـذ  يف  والبيطريـة 
وتتـوىل املحاجـر الصحيـة والبيطرية 
تدقيق الشـهادات الصحيـة املصاحبة 

للشحنات“.
وقرر املجلس أن يخضع الدجاج الكامل 
ومقطعات الدجاج املسـتوردة إىل رسم 
حمايـة املنتـج املحيل بمقـدار (%٥٠) 
بحسـب قـرار مجلـس الـوزراء (٢٢٤ 
لسنة ٢٠١٨)؛ إضافة إىل مقدار التعرفة 
الكمركيـة النافـذة يف قانـون التعرفة 
الكمركيـة (٢٢ لسـنة ٢٠١٠) املعـدل، 
باإلضافـة اىل ان تصـدر وزارة الزراعة 
نـرشة باملوقف الوبائي للمناشـئ التي 
يمنع دخـول البيض والدجـاج الكامل 
وصحيـة  وبائيـة  لـدواٍع  واملقطعـات 

حرصا، ُتحّدث أسبوعيا وتعمم للمنافذ 
الحدودية للعمل بموجبها“.

ووجه بأن ”تتوىل وزارة املالية دراسـة 
التعرفة الكمركية عىل البيض املستورد 
لتحقيق حماية معقولة خالل أسـبوع 
عمل واحد حدا أقىص، كما تتوىل الهيئة 
العامـة للكمارك تحديـد قيمة الدجاج 
الكامـل واملقطـع والبيـض مـن خالل 
اعتماد متوسـط األسـعار األسـبوعي 
للسلع املشابهة يف أسواق الجملة لدول 
الجوار“، موجها بأن ”تتعامل منتجات 
البيـض والدجـاج الكامـل واملقطعات 
املنتجـة محليـا يف محافظـات اقليـم 

كردسـتان معاملـة املنتـج املحيل من 
حيـث حريـة التجـارة الداخليـة، عىل 
أن تكـون مصحوبـة بشـهادة صحية 
بيطريـة رسـمية معتمـدة مـن وزارة 
الزراعة االتحادية، وأن تكون الرشكات 
املنتجة لهذه السـلع مسجلة رسميا يف 
مسـجل الـرشكات االتحـادي والهيئة 
ووزارة  االتحاديـة  للرضائـب  العامـة 
العمل والشؤون االجتماعية االتحاديـة 
ولــدى مسـجل العالمـات التجارية يف 
االتحاديـة  واملعـادن  الصناعـة  وزارة 
وتطالـب بهـذه الوثائق، عـىل أن تقوم 
الدوائر االتحادية املعنيـة بتكييف آلية 

لجعل وثائق اإلقليم منسـجمة اتحاديا 
وبنسخة عربية“.

اوىص  ”املجلـس  ان  البيـان  واوضـح 
بـأن تتـوىل وزارة الزراعـة االتحاديـة 
تحديـد الطاقـات اإلنتاجيـة للرشكات 
واملرشوعات املسـجلة املبينة يف الفقرة 
(٧) املذكـورة آنفـا، كمـا وجـه بإلزام 
الجهـات الحكوميـة ذات العالقة كافة 
بـرشاء املنتجـات املحليـة مـن البيض 
والدجـاج الكامل ومقطعـات الدجاج، 
بغية تشـجيع الطلب املحيل عىل املنتج 

املحيل“.
واصدر املجلس توصيته ”بتطبيق هذه 

اإلجراءات يف املنافذ الحدودية كافة من 
دون اسـتثناء، وأي منفـذ ال يلتزم بها، 
تخـول الهيئة العامة للكمارك صالحية 
منـع هـذه املنتجـات املسـتوردة مـن 
دخول األرايض العراقية من ذلك املنفذ، 
فضال عن إيجاد نقاط ثابتة ومتحركة 
للتحري الكمركي مـع الحدود اإلدارية 
للمحافظـات واالقاليم بمـا فيها إقليم 
کردســتان تتـوىل مطابقـة املعامالت 
التعرفــات  ومـقـاديـر  الكمركيــة 
البيطرية وتعامل  الصحية  والشهادات 
معاملـة املـادة املهربـة يف حـال عـدم 
العامـة  الهيئـة  وتخـول  املطابقـة، 
للكمـارك فـرض الغرامـات الكمركية 
املنصوص عليهـا فـي قـانون الهيئـة 
املـذكورة آنفا بحســب املـواد (١٩٤، 

و۱۹۷، وإىل املادة ٢٢٠)“.
واشـار البيـان اىل ان ”املجلـس اصدر 
منعـا باتـا للتدخالت التـي تحصل من 
السـيطرات األمنيـة كافة يف الشـؤون 
الكمركية للسلع املذكورة آنفا، ويخول 
جهاز األمـن الوطني العراقي، وقسـم 
وزارة  يف  املنظمـة  الجريمـة  متابعـة 
الداخليـة بالتدقيـق حـرصا، كما وجه 
بأنـه يحق للمنتجـني املحليـني تقديم 
طلبـات إىل دائـرة التطويـر والتنظيـم 
الصناعـي يف وزارة الصناعـة واملعادن 
واملعلومـات  بالبيانـات  مشـفوعة 
لدراسـتها وتعديـل مقاديـر الحمايـة 
وفقـا لإلجـراءات املنصـوص عليها يف 
قانـون حمايـة املنتجـات العراقية ١١ 
لسـنة ٢٠١٠“، الفتا اىل ”ان هذا القرار 

ينفذ بدءا من تاريخ ۲۰۲۲/۷/۱۷“.
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بغداد/ الزوراء:
أكد الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، 
امس االحد، عدم التزام إقليم كردستان بفحص البضائع الواردة إىل البلد، 

وعدم تطبيق النظام القومي للسيطرة النوعية عىل السلع.
وقال مدير قسـم اإلعـالم والعالقات العامـة يف الجهاز، شـاكر محمود 
العبـادي، يف ترصيح صحفـي: إن ”صالحية الجهـاز تتلخص يف فحص 
وبيان مطابقة السـلع للمواصفات العراقية التي تحمل شهادات فحص 
مسبق، فضالً عن إعالم الجمارك أو الجهة التي يرد منها النموذج كونها 

املسؤولة عن إطالق السلع والبضائع“.
وأشـار العبادي إىل ”عدم وجود اتفاق مع إقليم كردسـتان بشأن فحص 
البضائـع، حيـث ال يلتـزم اإلقليـم بالنظـام القومي للسـيطرة النوعية 
عىل السـلع التي تدخـل عن طريقه وال تخضع لفحـص الجهاز“، مبينا 
أن ”الجهـاز متعاقـد مع أربـع رشكات أجنبية للقيـام بعملية الفحص 
 BV ،الصينية HQTS ،املسبق وهي (جيوكم االماراتية، انرتتك االنكليزية

الفرنسية)“.
ولفت إىل أن ”عمل هذه الرشكات هو الفحص املسـبق وإصدار شـهادة 
يف بلد املنشـأ للبضائع املسـتوردة، يجري تدقيقها من قبـل مكاتب تلك 
الـرشكات يف املنافـذ الحدوديـة، فضـًال عـن وجـود رقابة مشـددة من 
قبـل موظفـي الجهاز عـىل صحة ودقـة املعلومـات يف وثائـق وتقارير 

الفحوصات“.
وتابع أنه ”عند مطابقة الشهادة الصادرة يف بلد املنشأ، يتم إصدار وثيقة 
إطالق لها تؤكد صحة ودقة املعلومات يف الشـهادة، وتعترب وثيقة لسـري 
املعاملـة الجمركيـة، علما أن هناك شـبكة إلكرتونيـة (IT) بني مكاتب 
الرشكات والجمارك وهيئة املنافذ الحدودية ملتابعة دقة الشهادة ووثائق 

اإلطالق“.
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بغداد/ الزوراء:
أكـد الخبـري االقتصادي، عبـد الرحمن املشـهداني، امس االحـد، ان البنك 

املركزي العراقي ساهم بزيادة التضخم يف البالد.
وقال املشهداني يف ترصيح صحفي: إن «البنك املركزي هو من بادر بزيادة 
التضخـم يف البلد من خالل رفع سـعر الدوالر الـذي ادى اىل تخفيض قيمة 

الرواتب الحقيقية.»
واضـاف انه «ال توجـد اية خطط لـدى الحكومة والبنك املركـزي ملعالجة 

التضخم يف العراق».
وتابع املشـهداني ان «البنك املركزي ال يزال يمارس سياسـات خاطئة من 
خالل سياسـة استمرار ضخ العملة للسوق املحلية يف ظل وجود التضخم، 

حيث بلغت مبادرات البنك املركزي التنموية ١٨ تريليون».
واشـار اىل أن «هـذه السياسـة ال تخلـق فرص عمـل حقيقـة ولكن من 
املفرتض اتباع سياسـة سحب السـيولة الفائضة يف السوق نتيجة إلفراط 

الحكومة يف ضخ العملة».
ولفـت اىل ان «السـيولة التي تضخ من قبل البنـك املركزي معظمها ضمن 
القـروض السـكنية وهذا األمر مهـم ولكن ال يجب ان يكون عىل حسـاب 

زيادة التضخم ورفع األسعار».
وتـزداد املخـاوف يف العراق من تداعيات قرار البنـك املركزي االمريكي رفع 
سـعر الفائـدة الرئييس بنسـبة ٧٥٫٠ ٪ خصوًصا مع اسـتمرار هشاشـة 
االقتصاد العراقي، واعتماد البالد بشـٍكل شبه كيل عىل البضائع املستوردة 
التي سرتتفع أسـعارها إذا ما اتخذ البنك املركزي العراقي إجراءات للحاق 

بالقرار األمريكي.  

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهـب «االجنبي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

االحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي ٣٧٣ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦٩ الفاً، وهي 

نفس االسعار ليوم امس االربعاء.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند ٣٣٣ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و ٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـاد الكامريوني أرنسـيت تيريي، فريقه 
النجف للفوز عىل الزوراء بنتيجة (2-1)
يف املباراة التي اقيمت مسـاء امس االحد 
يف ملعـب الشـعب الـدويل ، ضمـن ختام 

مباريات الدوري العراقي املمتاز.
سـجل هـديف النجـف أرنسـت تيـريي يف 
الدقيقتـني 17، 83 ، بينمـا احـرز هدف 
الـزوراء احمد رستيب مـن ركلة جزاء يف 

الدقيقة 63.
وبهـذا االنتصـار ، اصبح رصيـد النجف 
57 نقطـة وضعته يف املركز السـابع مع 
نهاية البطولة، فيما ظل الزوراء سادساً 

برصيد 61 نقطة.    
وشهدت مجريات الشوط االول ، سيطرة 
شـبه مطلقة للزوراء، الذي بدء ضاغطاً 
يف ملعب منافسـه، وكاد  الظهري حسـام 
كاظـم ان يضـع فريقـه باملقدمـة لوال 
ارتطـام كرتـه بالعارضـة، ثم سـنحت 
فرصة اخـرى ملحمد رضـا ردها حارس 

مرمى النجف وسام محمد برباعة.
وعكس سـري مجريـات املبـاراة ، تمكن 
النجف مـن اقتنـاص هدف السـبق عن 
طريق محرتفه الكامريوني أرنست تيريي 
الذي أسـتغل تباطأ املدافع حسام كاظم 
ليضع تصويبته عىل يسـار الحارس عيل 

ياسني .
وواصل الـزوراء طلعاتـه الهجومية عن 
طريق احمد رستيب وعالء مهاوي ، وكاد 
االخري ان يعيد فريقه لنقطة البداية لوال 

ترسعه بالتسديد.
وأهدر الجزائري لهواري بن طويل فرصة 
ثمينـة بعد ان لعـب مقصيتـه لدفاعات 
النجف ، وليواصل صيامه التهديفي منذ 

بداية مرحلة اإلياب.
ورد النجف بمحاولة جميلة من قبل عيل 

قاسم علت العارضة بقليل.
وقبـل نهايـة الشـوط االول اهـدر مازن 
لعـب  ان  بعـد  سـهلة  فرصـة  فيـاض 
تصويبته نحـو عارضة املرمـى بدًال من 

الشباك.
ومـع انطالقـة الشـوط الثانـي ، واصل 
الـزوراء محاوالتـه الهجوميـة لتعديـل 
النتيجة، وسـدد عالء مهـاوي من خارج 
منطقـة الجـزاء ليتصـدى لهـا برباعـة 

حارس النجف وسام محمد.

وتعـرض محمـد رضـا اىل إعاقـة داخل 
منطقة الجزاء ليحتسب حكم اللقاء ركلة 
جـزاء ، انـربى لها بنجـاح احمد رستيب 
الذي وضـع كرته عـىل يسـار الحارس، 
ليعلن عن تسـجيل هدف التعادل لفريقه 

الزوراء.
وباغت ظهري النجف احمد عبد الحسـني 
دفاعـات الـزوراء عـرب تنفيـذه املتقـن 
للركنيـة التي كادت ان تتجه اىل الشـباك 
لـوال براعة الحارس عيل ياسـني يف إنقاذ 

فريقه من هدف مضاعفة النتيجة.
وواصل النجف مسلسـل اهداره للفرص 
بعـد ان لعـب تيـريي رأسـيته اىل خارج 

املرمى.
ومنـع وسـام محمـد حـارس النجـف 
،محاولـة الزوراء مـن الوصـول للهدف 

الثاني بعد تصٍد يف غاية الروعة.

واقتنص أرنسـت تيـريي الهـدف الثاني 
لفريقـه والتاسـع له هـذا املوسـم، بعد 
استغالله بتمريرة بينية ليصوب كرته يف 
مرمـى الزوراء، وسـط فرحة عارمة من 

قبل الجهاز الفني.
ولعب محمد رضا كرة جميلة لكن يقظة 

وسام محمد حالت دون إدراك التعادل.
ولم ينجح العبو الزوراء بالوصول ملرمى 
النجـف، لتنتهـي املبـاراة بفـوز معنوي 

للنجف يف خاتمة مبارياته بهذا املوسم .
وانهى امليناء مشـواره بالـدوري املمتاز 
بفـوز معنـوي عـىل ضيفـه الكهربـاء 
بنتيجـة (1-3)، يف املبـاراة التـي اقيمت 
مسـاء امـس االحـد، ضمـن الجولة 38 

واألخرية من البطولة.
افتتح سـالم احمد التسـجيل للميناء يف 
الدقيقة 37، وأضاف مهدي عالمة الهدف 

الثانـي يف الدقيقة 48، بينما عزز عبدالله 
وصفي تقدم اهل الدار باقتناصه للهدف 
الثالث بالدقيقة 57، فيما قلص يوسـف 
نبيـل الفـارق للكهرباء من ركلـة جزاء 
بالدقيقـة 3+90 مـن زمن املبـاراة التي 
اقيمـت يف ملعب الفيحاء بمدينة البرصة 

الرياضية.
وبهـذا االنتصـار ، ختم امليناء مسـريته 
بـدوري االضـواء بعد هبوطـه التأريخي 
للدرجـة االوىل محتـًال املركز الــ 19 قبل 
االخري وبرصيد  30 نقطة محققاً اسـوء 
حصيلـة من االنتصـارات بلغت 3 فقط ، 
وتعرض للهزيمـة يف 14 مواجهة ، بينما 
حقق رقماً قياسـًيا بعدد التعادالت وصل 
لــ 21 مبـاراة يف أعـىل رقـم بـني الفرق 

املشاركة.
باملقابـل، تعـرض الكهربـاء لخسـارته 

الـ 14 ، لينهي مشـواره باملركز التاسـع 
برصيد 50 نقطة. 

ويف مبـاراة اخرى ، اقيمت بالتوقيت ذاته 
، تمكن اربيل من انهاء مشواره بالبطولة 
باالنتصـار عـىل ضيفـه الكـرخ بنتيجة 
(1-2)، يف املبـاراة التـي جـرت يف ملعب 
فرانسو حريري وسط حضور جماهريي 

متوسط.
سـجل ثنائية اربيل كل من آكام هاشـم 
بالدقيقـة 30، وبـالل صالـح يف الدقيقة 
89، فيمـا سـجل هـدف الكـرخ الوحيد 
حسـن عبد الكريـم يف الدقيقـة 72، من 
زمن املباراة التي شـهدت مشاركة اغلب 

الالعبني البدالء للفريقني.
وبهذا االنتصار ، رفع اربيل رصيده اىل 47 
ليقفـز اىل املركز الحادي عرش، بينما ظل 

الكرخ  باملركز الـ 14 برصيد 43 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
الداخيل  التدريبي  الطائرة، امس األحد، معسكره  للكرة  العراق  أنهى منتخب شباب 
الثاني يف مدينة أربيل قبل التوجه إىل مدينة کرمانشاه اإليرانية.وستكون کرمانشاه 
املحطة األخرية لشباب العراق قبل املشاركة يف بطولة غرب آسيا التي ستقام يف مدينة 
اتحاد  أيام، ويعمل   7 ملدة  املعسكر  الجاري.ويستمر  الشهر  السعودية خالل  الدمام 
الطائرة عىل توفري عدد من املباريات مع الفرق اإليرانية. وسبق أن انطلقت تحضريات 
شباب العراق مبكرا بقيادة املدرب اإليطايل فيشنزو ناتيش يف مدينة الديوانية.وخاض 
من خاللها بعض املباريات الودية التي صبت بصالح املنتخب العراقي، وتالها معسكر 

أربيل الذي شهد وحدات تدريبية مكثفة صباحية ومسائية.

بغداد/ الزوراء
العربي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  عقدت 
للجودو اجتماًعا استثنائًيا للفرتة من ٢-٣ 
من شهر تموز الجاري يف العاصمة االردنية 
املهمة.  االمور  من  العديد  ملناقشة  عمان 
واكد عضو االتحاد العربي للجودو الدكتور 
تواجد  شهد  االجتماع  ان  الربيعي:  عدي 
الهيئة  من  عضوا   ١٢ اصل  من  اعضاء   ٩
مناقشة  وتمت  لالتحاد  الجديدة  االدارية 
الذي  عليه  واملصادقة  االسايس  النظام 
لعمل  الرئيسية  الخطوط  يضع  شانه  من 
ووضع  الجديدة  دورته  يف  العربي  االتحاد 
البطلة  لالندية  العربية  البطولة  منهاج 
للرباعم و لالشبال والناشئني املقبلة املزمع 
اقامتها يف تونس يف شهر ايلول املقبل. وبني: 

تسمية  االجتماع  خالل  ناقش  االتحاد  ان 
حصل  إذ  لوائه،  تحت  املنضوية  اللجان 
التي  االعالمية  اللجنة  رئاسة  عىل  العراق 
العراقي  االتحاد  االعالمي  املكتب  ملدير  آلت 
عيل البهاديل وعضوية اللجنة الفنية  اسامة 
السيالوي  وعضوية لجنة التعليم والتدريب  
الحكام   لجنة  وعضوية  السالمي  اسعد  د. 
وعضوية  عبدالرزاق  حيدر  الدويل  الحكم 
مطرود   حسني  واملراسيم  التنظيم  لجنة 
عيىس  حسنني  الطبية  لجنة  وعضوية 
وعضوية لجنة القانونية  املحامي تحسني 
الكعبي وعضوية لجنة الالعبني حسني عيل 
حسني وعضوية العالقات العامة والتسويق  
عيل نظار رشيف  وعضوية اللجنة النسوية  

شهالء محيي .
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بغداد/ متابعة الزوراء
 نفت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة اقرار آلية وشكل الدوري الجديد للموسم املقبل.وقال عضو 
لجنة املسابقات نجم االويس إن «هنالك تصاريح صدرت غري رسمية مطلقاً صدرت بشأن حسم 
اتحاد الكرة آللية الدوري املقبل ورسـم خارطة طريق للموسـم ٢٠٢٢-٢٠٢٣».وأضاف األويس 
انـه «لم تقر بعد آلية وال شـكل دوري املوسـم املقبل وأن العمل جاٍر، والبد مـن الخروج  بقرار 
نهائي سـيما أن دوري ٢٠٢١-٢٠٢٢ انتهى امس االحد».واشـار اىل ان «االتحاد غري ملزم بأخذ 
توصيات لجنة املسابقات إنما يقوم بدراستها ويقرر بعد ذلك األخذ بها او ال»، موضحا «ان عمل 

اللجنة ينحرص برفع التوصيات ويبقى القرار األول واألخري للمكتب التنفيذي».
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بغداد/ متابعة الزوراء
بكـرة  الشـباب  منتخـب  تغلـب 
القدم عىل ضيفه اللبناني بنتيجة 
األوىل  الوديـة  املبـاراة  يف   ،(3-0)
التـي أقيمـت عىل ملعب الشـعب 
اسـتعدادات  الدويل.وذلـك ضمـن 
منتخبي الشباب وشقيقه اللبناني 
للمشـاركة يف بطولـة العرب التي 
سـتقام يف السعودية خالل الشهر 
منتخبنا  ثالثيـة  الجاري.وسـجل 
الشـبابي كاظـم رعـد يف الدقيقة 
(19) وعـيل شـاخوان يف الدقيقة 
(34) وعبـد القادر طـارق الهدف 
الثالـث يف الدقيقـة (84).وأقيمت 

املباراة بشـكل مغلق أمام اإلعالم 
نظرا لالتفاق املسبق بني املنتخبني، 
الثانيـة  املبـاراة  أن تجـرى  عـىل 
يـوم غد الثالثـاء املوافق للخامس 
من الشـهر الجاري أمام وسـائل 
املبـاراة حضور  اإلعالم.وشـهدت 
االتحـاد  عدنـان درجـال رئيـس 
العراقـي لكـرة القـدم إىل جانـب 
رئيـس الوفـد اللبناني.وسـيلعب 
املنتخب العراقي يف املجموعة األوىل 
لبطولـة كأس العـرب إىل جانـب 
بينمـا  وموريتانيـا،  السـعودية 
يلعب لبنان مـع الجزائر وليبيا يف 

املجموعة الثالثة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
الريـايض  الـزوراء  نـادي  ادارة  نجحـت 
بالتعاقـد مـع نجـم فريق نفـط البرصة 
احمد فرحان الذي مثل املنتخب الوطني يف 
التصفيات القاريـة املؤهلة ملونديال قطر 

نهاية العام الحايل.
ومـن جانبهـا، جـددت الهيئـة االداريـة 
لنادي نوروز الريايض عقد مدرب فريقها 
الكـروي ويل كريم ملدة عامني بعد ان نجح 
يف تحقيـق نتائـج ايجابيـة جـدا للفريق 
الشمايل الذي عّده اغلب املتابعني الحصان 
االسـود يف منافسـات دوري الكرة املمتاز 

للموسم املنتهي.
ومن جهتها، أعلنـت الهيئة املؤقتة لنادي 

القوة الجويـة الريايض تمديـد عقد نجم 
الفريق إبراهيم بايش.

ونجـح الجوية بالتجديـد مع بايش العب 
املنتخب الوطنـي الذي يعد واحدا من أبرز 
العبـي الـدوري وسـاهم بشـكل فعال يف 

الوصول لوصافة الرتتيب.
ويف صفقـة أخرى، جـددت الهيئة املؤقتة 
للقـوة الجوية مع هـداف الفريق حمادي 

أحمد.
وقـال حمـادي أحمـد عقـب التجديد: ان 
املوسـم املقبـل سـيكون األخـري يل قبـل 
االعتزال مبينا سـأحاول جاهدا أن أحطم 
الرقم القيايس لألكثر تسـجيال يف الدوري 

املمتاز“.
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بغداد/ ساجد سليم 
والجنـوب  الوسـط  محافظـات  يف  جـرت 
انتخابـات  االوسـط  والفـرات  والشـمال 
االتحادات الفرعيـة التابعة لالتحاد العراقي 
املركـزي للعبـة وبـإرشاف مبـارش من قبل 
االتحاد املركـزي حيث جرت اوىل االنتخابات 
يف محافظة البرصة واسـفرت عن فوز عدي 
مضـاد عيل رئيسـا لالتحـاد وحامـد ضياء 
عبدالجبـار امـني رس االتحـاد وعبدالبـاري 
جاسـم امينا ماليا لالتحاد بحضور اعضاء 
عموميـة دراجـات البـرصة. امـا انتخابات 
محافظة بابل فقد اسفرت عن فوز الدكتور 
كمال مزهر رئيسا لالتحاد وعيل عبدالحسني 
امينا للرس والدكتور حسني امني امينا ماليا 
واسـفرت انتخابات محافظة السـماوة عن 
فـوز عيل عجمي رئيسـا وعيل منشـد امينا 
للـرس ونهاد عـيل امينـا ماليا لالتحـاد ويف 
انتخابات محافظة كربالء اسـفرت عن فوز 
رائد حاكم رئيسـا لالتحاد وقائد حاكم امني 
الرس ومحمـد عيل امينا ماليا، ويف انتخابات 
الثقـة  النجـف االرشف جـددت  محافظـة 
برئيسها محمد عبد االمري جاسم. اما امانة 
الرس فاز بهـا محمد جابر هاشـم واالمانة 
املالية من نصيب عيل شمخي ويف انتخابات 
محافظـة كركوك فقد جـرت االنتخابات يف 

ممثلية االوملبيـة يف املحافظة وقد تم تجديد 
الثقة بالرئيس حربي خالد وسـامان رحمن 
ألمانة الرس وفرهاد حسـن امينـا ماليا ويف 
انتخابات محافظة نينوى فقد اسـفرت عن 
فـوز عمر حسـني رئيسـا لالتحاد وغسـان 
محمـد طه امينـا للرس وامجـد اكرم خرض 
لالمانـة املاليـة وجرت انتخابـات محافظة 
واسـط وسـط اجواء هادئة وشـفافة فقد 
اسـفر عن فوز والء هاشـم رئيسا واسامة 
حسام امينا لرس االتحاد وحيدر كريم امينا 
ماليـا، ويف محافظـة القادسـية فقـد فاز 
بمنصـب الرئيس فراس كاظـم دليح وصبا 
شـاكر فرحان بمنصب امانـة الرس وحيدر 
عبدالكريـم لالمانـة املاليـة، ويف محافظـة 
ديـاىل تم تجديد الثقة بالرئيس الدكتور ليث 
اسماعيل والدكتور نضال فاضل ألمانة الرس 
ومرض سـالم لالمانة املاليـة. اما انتخابات 
محافظة السليماني فقد تم التغيري بالكامل 
مـن الرجـال اىل تشـكيل اتحـاد جديـد من 
العنرص النسـوي وجميعهم من اهل اللعبة 
هـذا واسـفرت االنتخابات عن فـوز الفان 
احمد العبة املنتخـب الوطني ونادي نوروز 
بمنصب الرئيس. أما امانة الرس من نصيب 
الالعبة كردشت عبدالرحمن واالمانة املالية 

من نصيب روناك احمد .

بغداد/ ليث العتابي
انتزع فريق امسرتدام لقب بطولة ”اسطورة 
العراق“ لكرة القدم، التي ارشف عىل تنظيمها 
نخبـة من نجـوم الكـرة العراقية السـابقني 
بالتنسـيق مـع مؤسسـة الهـاي سـبورت 
منجمنت الهولندية، استذكارا للنجم العراقي 
الراحـل احمـد رايض وجـرت منافسـاتها يف 

ملعـب مدينة زوترمـري. وقال فرات سـامي 
، رئيـس مؤسسـة الهاي سـبورت منجمنت 
الهولنديـة يف ترصيحات خاصـة لـ الزوراء ” 
اختتمت منافسـات بطولة اسطورة العراق، 
التـي اقيمت عىل مدار اسـبوع كامـل تثمينا 
للراحـل نجـم املنتخب الوطنـي احمد رايض، 

وبمشاركة واسعة من الفرق الهولندية“. 

وأضـاف ” شـهدت البطولة مشـاركة نخبة 
مـن الفرق الهولندية امثال امسـرتدام (بطل 
البطولـة)، و الكمـار (الوصيـف)، و دنهاخ 
صاحـب املركـز الثالـث، وداو زويترييمـري ، 

وامسـفورت ”. 
وتابـع ” كمـا شـارك فريق نجـوم العراق يف 
هولنـدا يف هذه البطولـة تحت ارشاف الالعب 
الـدويل السـابق دوكلص عزيز وقـدم الفريق 

مستويات رائعة“. 
وقدم سامي شكره وتقديره لنجوم الرياضة 
اليـوم  العراقيـة السـابقني ممـن حـرضوا 
الختامي لهذه البطولة واسـتذكارهم للراحل 
احمـد رايض، وابرزهـم عـيل هاشـم قائـد 
الرشطـة السـابق، وحيـدر املظفـر والحكم 
الدويل عصام الدين صـالح، اىل جانب اعضاء 

السـفارة العراقية يف هولندا ”. 
وختم ” سـنعمل يف الفـرتة املقبلة عىل اقامة 
التـي  والبطـوالت  املهرجانـات  مـن  املزيـد 
تتغنى بنجوم العراق واسـتذكارهم بطريقة 
احرتافيـة ونوجـه الدعـوة ألبـرز االنديـة يف 

هولندا للمشـاركة فيها“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
نعت االوسـاط الرياضية والصحفية واالعالمية 
الزميـل سـعد لهد املصـور الريـايض واملوظف 
يف قسـم االعالم واالتصـال الحكومـي بوزارة 
الشـباب والرياضة والذي تـويف قبل ايام قليلة  
اثر مرض مفاجئ لم يمهله طويال.. نسـأل الله 
العيل القدير ان يتغمده برحمته الواسـعة ويسكنه 
جنات الفردوس ويلهم اهله ومحبيه الصرب والسـلوان وانا لله وانا اليه 

راجعون.
 ********************

عضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل محمد ابراهيـم زغري احتفل 
بعيد ميـالده قبل ايام قليلـة، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.
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ويمبلدون / متابعة الزوراء
إىل  عاملياً،   ٤٠ املصنف  كرييوس،  نيك  األسرتايل  تأهل 
األربع  البطوالت  ثالثة  نهائي بطولة ويمبلدون،  ثمن 
الكربى للتنس، عقب فوزه عىل اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس، الخ عاملياً.
يف  رابعاً  املصنف  أمام  املواجهة  كرييوس  وحسم 
و٧-٦  و٦-٣  و٦-٤   (٢-٧)  ٦-٧ بنتيجة  البطولة 

(٩-٧) بعد أن تجاوزت املباراة ٣ ساعات.
األمريكي  القادم  الدور  يف  املشاكس  األسرتايل  ويالقي 
عىل  والفائز  عاملياً،   ٥٦ املصنف  ناكاشيما،  براندون 

الكولومبي دانيال غاالن ٦-٤ و٦-٤ و٦-١.
«الجانب  تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  وانتقد 
واصل  وكعادته،  كرييوس،  نيك  لألسرتايل  الرشير» 
األسرتايل املصنف ٤٠ عاملياً «شغبه» يف مباراة شهدت 
الكثري من االعرتاضات والجدل والشتائم من قبل ابن 
الـ٢٧ عاماً الذي يصل إىل الدور الرابع للمرة األوىل يف 

مالعب عموم إنكلرتا منذ ٢٠١٦.
بعدما  تسيتسيباس  بطرد  الحكم  كرييوس  وطالب 
رضب الكرة نحو الجمهور عقب خسارته املجموعة 
الثانية، مستذكراً الحادث الذي وقع يف بطولة الواليات 
الرصبي  أقيص  عندما   ٢٠٢٠ عام  املفتوحة  املتحدة 
الكرة  قصد  غري  عن  لرضبه  دجوكوفيتش  نوفاك 

باتجاه حكمة الخط.
وقال كرييوس الذي تبقى أفضل نتيجة له يف ويمبلدون 
وصوله إىل ربع النهائي يف مشاركته األوىل عام ٢٠١٤، 
إنه «ال يمكنك رضب الكرة نحو الجمهور وأن تصيب 

أحداً من دون أن تعاقب».
الذي  األمر  الحكم،  عىل  اعرتاضه  األسرتايل  وواصل 
تم  الذي  تسيتسيباس  تركيز  عىل  واضح  بشكل  أثر 
ثم  الجمهور  باتجاه  الكرة  رضبه  بسبب  تحذيره 
عوقب الحقاً بحسم نقطة بسبب رضبه الكرة مجدداً 

لكن هذه املرة ليس باتجاه الجمهور.
عاملياً،   ٢٧ املصنف  منوار،  أليكس دي  األسرتايل  وفاز 
عىل الربيطاني ليام برودي ٦-٣ و٦-٤ و٧-٥ ليرضب 
عىل  الفائز  غارين  كريستيان  التشييل  مع  موعداً 
و١-٦  و٦-٣   ٦-٢ بروكسبي  جنسون  األمريكي 

و٦-٤.
عاملياً،   ١٤ املصنف  فريتز،  تايلور  األمريكي  وانترص 
و٧-٦  و٦-١   ٦-٤ مولتشان  أليكس  السلوفاكي  عىل 
(٧-٣) ليواجه يف الدور املقبل األسرتايل جيسون كوبلر 
و٥-٧  و٤-٦   ٦-٢ سوك  جاك  األمريكي  عىل  الفائز 

و٧-٦ (٧-٤) و٦-٣.

عىل  عاملياً،  الرابع  نادال،  رافاييل  اإلسباني  وفاز 
البطولة  يف   ٢٧ املصنف  سونيغو،  لورينزو  اإليطايل 
ويمبلدون،  بطولة  نهائي  ثمن  ليبلغ  عاملياً،  والـ٥٤ 

ثالثة البطوالت األربع الكربى للتنس.
حسم  من  البطولة،  يف  الثاني  املصنف  نادال،  وتمكن 
يف  و٦-٤  و٦-٢   ٦-١ بنتيجة  اإليطايل  أمام  املواجهة 

نحو ساعتني.
القادم، الهولندي  الدور  املاتادور اإلسباني يف  ويالقي 
بوتيك فان دي زانسكلوب، املصنف ٢٥ عاملياً، الفائز 
و٧-٦  و٢-٦   ٧-٥ غاسكيه  ريشار  الفرنيس  عىل 

(٧-٧) و٦-١.

التشيكية  عقبة  بادوسا  باوال  اإلسبانية  وتجاوزت 
بطولة  يف  الرابع  الدور  لتبلغ  بنجاح  كفيتوفا  بيرتا 
لكرة  الكربى  األربع  البطوالت  ثالثة  ويمبلدون، 

املرضب.
وحسمت بادوسا، الرابعة عاملًيا، املواجهة بمجموعتني 

دون رد بواقع ٧-٥ و٧-٦ (٧-٤).
سيمونا  الرومانية  املقبل  الدور  يف  اإلسبانية  وتالقي 
عىل  الفائزة  عاملًيا،  عرشة  الثامنة  املصنفة  هاليب، 

البولندية ماغدالينا فريتش بنتيجة ٦-٤ و٦-١.
البولندية  نظريتها  كورنيه  أليزي  الفرنسية  وفاجأت 
إيغا شفيونتيك لتبلغ الدور الرابع يف بطولة ويمبلدون، 

ثالثة البطوالت األربع الكربى لكرة املرضب.
الدور  مواجهة  عاملًيا   ٣٧ املصنفة  كورنيه  وحسمت 
الثالث أمام متصّدرة ترتيب رابطة الالعبات املحرتفات 

بمجموعتني دون رد بواقع ٦-٤ و٦-٢.
متتالياً  فوزاً   ٣٧ من  سلسلة  الفرنسية  وأنهت 

ملنافستها البولندية.
آيال  األسرتالية  املقبل  الدور  يف  كورنيه  وستواجه 
باربورا  التشيكية  عىل  الفائزة  تومليانوفيتش 

كريتشيكوفا بنتيجة ٢-٦ و٦-٤ و٦-٣.
وقالت كورنيه (٣٢ عاماً) املنتشية بفوزها: «ال أملك 
(ويل)  سريينا  عىل  بفوزي  ذلك  يذكرني  الكلمات... 
يل  يجلب  الذي   ١ الرقم  ذاته  امللعب  أعوام عىل   ٨ قبل 

الحظ».
وتابعت الفرنسية: «كنت أدرك قدرتي عىل الفوز. ألنه 
يف حال كانت هناك فرصة للفوز عليها، كنت أعرف أن 

ذلك سيحصل عىل العشب».
وحققت كورنيه أفضل نتيجة لها يف بطوالت «غراند 
أسرتاليا  بطولة  نهائي  ربع  إىل  بوصولها  سالم» 

املفتوحة مطلع العام الحايل.

لندن / متابعة الزوراء
بريطاني  صحفي  تقرير  كشف 
املرصي  عقد  تجديد  كواليس  عن 

محمد صالح، نجم ليفربول.
تجديد  حول  دائرا  الجدل  وظل 
قبل  املايض،  املوسم  طوال  صالح 
حتى  يومني  قبل  رسميا  يوقع  أن 
راتبه  عن  تضارب  وسط   ،٢٠٢٥
إنه  تقارير  قالت  حيث  األسبوعي 
سيحصل عىل ٣٥٠ ألف إسرتليني، 

أنه  إىل  أخرى  تقارير  أشارت  فيما 
سيحصل عىل ٤٠٠ ألف.

صن»  «ذا  صحيفة  وزعمت 
الربيطانية، إن صالح كان مستعدا 
للعودة إىل تشيليس، قبل أن يوافق 
يف  راتب  أعىل  منحه  عىل  ليفربول 

تاريخ النادي.
الربيطانية  الصحيفة  وأشارت 
كان  البلوز،  مالك  بويل،  تود  أن  إىل 
يخطط لضم صالح، عندما توقفت 

العقد  بشأن  التجديد  مفاوضات 
الجديد مع ليفربول.

إىل  العودة  مسألة  أن  وأوضحت 
تراجع  يف  أساسية  كانت  تشيليس 
موقفهم،  عن  ليفربول  مالكي 
واملوافقة عىل طلبات صالح بشأن 

الراتب.
مجموعة  أبلغ  صالح  أن  وذكرت 
املالكة  الرياضية»  «فينواي 
رامي  وكيله  عرب  لليفربول، 
إىل  العودة  يف  سيفكر  أنه  عباس، 

«ستامفورد بريدج».
وأشارت «ذا صن» إىل أن ليفربول 
صالح  عن  للتخيل  مستعدا  كان 
مقابل ٦٠ مليون جنيه إسرتليني، 
باملغادرة  له  السماح  من  بدال 

مجانا يف الصيف املقبل.
أن  ليفربول  مالكو  أدرك  لكن 
أحد  إىل  صالح  بانتقال  السماح 
املنافسني، عقب بيع ساديو ماني 
إىل بايرن ميونيخ، سيجعل األمور 

تسوء بشكل كبري.

ميالنو / متابعة الزوراء
من  ميالن  موقف  عن  إيطايل  صحفي  تقرير  كشف 
مواجهة برشلونة يف بطولة كأس خوان جامرب الودية، 
استعداًدا  سنوًيا،  الكتالوني  الفريق  يقيمها  التي 
روما  أن يخوض  املفرتض  من  الجديد.وكان  للموسم 
 ٦ يوم  برشلونة  يف  إقامتها  مقرًرا  كان  التي  املباراة 
ليقرر  تراجعه،  يعلن  أن  قبل  املقبل،  آب  أغسطس/ 
الذئاب  ومطالبة  التدخل  لربشلونة  القانوني  الفريق 
غري  القرار  هذا  يسببها  قد  التي  األرضار  ثمن  بدفع 
املربر» لربشلونة وجماهريه.وبحسب  املتوقع و»غري 
صحيفة «ال جازيتا ديلو سبورت» اإليطالية، فقد قرر 
بسبب  الودية،  املباراة  يف  املشاركة  عدم  أيًضا  ميالن 
خطة املباريات الودية الصيفية.ومن املقرر أن يواجه 

الروسونريي كولن وأوملبيك مارسيليا ودًيا خالل فرتة 
برشلونة،  عىل  الجديد.وسيتعني  للموسم  التحضري 
عن  البحث  ثم  أوًال،  ميالن  من  الرسمي  الرد  انتظار 

منافس جديد قبل ٦ أغسطس/ آب املقبل.

القاهرة / متابعة الزوراء
الثاني، فوزاً  للدور  حقق املنتخب املرصي لكرة السلة، املتأهل سلفاً 
منافسات  من  االخرية  الجولة  يف   ٧٢-٣٩ كينيا  منتخب  عىل  كبرياً 
العالم  لكأس  املؤهلة  اإلفريقية  التصفيات  من  الرابعة  املجموعة 
٢٠٢٣.ويحتل املنتخب املرصي صدارة املجموعة برصيد ٩ نقاط.ويف 
املجموعة الثانية، انهزم املنتخب التونيس أمام نظريه منتخب جنوب 

السودان ٦١-٧٥.

برشلونة / متابعة الزوراء
سيقدم  برشلونة  نادي  بأن  ديبورتيفو»  «املوندو  صحيفة  ذكرت 
الصفقتني الجديدتني، اإليفواري فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس 
ليوهان  تكريم  يف  مشاركته  املقبل.وعند  األسبوع  كريستينسن 
كرويف، أكد رئيس نادي برشلونة جوان البورتا بأن التقديم الرسمي 
لكل من فرانك كيسييه، العب ميالن السابق، وأندرياس كريستينسن، 

مدافع تشيليس السابق، سيكون األسبوع املقبل.

الدوحة / متابعة الزوراء
أكد أحمد آل إسحاق مدير إدارة املالحة الجوية بالهيئة العامة للطريان املدني 
القطري عىل جاهزية املالحة الجوية القطرية الستقبال كأس العالم قطر ٢٠٢٢ 
خالل  الجوية  الحركة  تصل  أن  إسحاق  آل  عالية.وتوقع  ومهنية  احرتافية  بكل 
املونديال إىل أكثر من ١٦٠٠ حركة يومياً.وأضاف آل إسحاق أن معدالت السالمة 
أنه تم زيادة  إىل  إىل نسبة ١٠٠٪. مشرياً  القطرية تصل  الجوية  يف حركة املالحة 
عدد مواقف الطائرات لزيادة الطاقة االستيعابية يف املطار استعداداً لبطولة كأس 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

القاهرة / متابعة الزوراء
مسابقة  نهائي  إىل  األهيل  تأهل 
ملواجهة  القدم  لكرة  مرص  كأس 
بفوزه  الزمالك  التقليدي  غريمه 
عىل  ٢-صفر،  برتوجيت  عىل 
اللقاء  يف  الدويل  القاهرة  ملعب 
نهائي  نصف  من  بينهما  املؤجل 
األهيل  ٢٠٢٠-٢٠٢١.افتتح  نسخة 
مجدي  محمد  عرب  باكراً  التسجيل 
وعزز  الثامنة  الدقيقة  يف  «أفشه» 
يف  فريقه  تقدم  املنعم  عبد  محمد 
الدقيقة ٧٢.وأهدر فريق برتوجيت 
الزمالك  وكان   (٤٤). جزاء  ركلة 
تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه 

عىل أسوان ٢-١.

لوزان / متابعة الزوراء
رفضت املحكمة الدولية للتحكيم الريايض «كاس» استئناف 
«فيفا»  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  قرار  ضد  جدة  اتحاد 
الصيف،  تعاقدات جديدة هذا  أي  إبرام  النادي من  بحرمان 

بحسب تقارير صحفية.
كان فيفا قرر يف وقت سابق حرمان اتحاد جدة من املشاركة 
يف سوق انتقاالت الالعبني، إال بعد سداد مستحقات الالعب 
والبالغة  بريجوفيتش  ألكسندر  للفريق  السابق  الرصبي 

مليون و٨٠٠ آلف يورو.
اتحاد  إدارة  فإن  السعودية  «الرياضية»  صحيفة  وبحسب 

جدة تعمل عىل إغالق القضية خالل األيام املقبلة.
وجاء قرار «كاس» بحق اتحاد جدة بعد تقدم بريجوفيتش 
 ٪  ٥٠ بخصم  يتعلقُّ  فيما  النادي  ضد  قضائية  بدعوى 
قبل  كورونا  فريوس  جائحة  تفيش  فرتة  خالل  راتبه  من 
موسمني، وهو األمر الذي اعتمدته جميع األندية بعد مقرتح 

قدَّمه االتحاد السعودي لكرة القدم آنذاك.
حكًما  «كاس»  فيها  ُتصِدر  لم  لالعب،  ثانيٌة  قضيٌة  ت  وتبقَّ
نهائيًّا حتى اآلن، ويتعلق األمر بفسخ عقده من ِقبل طرف 
واحد، ويطالب فيها بريجوفيتش بتعويض قيمته ١٠ ماليني 

يورو.
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كشف تقرير صحفي إسباني  كواليس اجتماع روبرت ليفاندوفسكي 
يف  برشلونة،  مدرب  هرينانديز  تشايف  مع  ميونيخ  بايرن  مهاجم 
البولندي  املهاجم  عقد  إيبيزا.وينتهي  جزيرة 
ميونيخ  بايرن  مع  ليفاندوفسكي  روبرت 
ليفاندوفسكي  ٢٠٢٣.وأعلن  صيف  يف 
بايرن  عن  الرحيل  يف  رغبته 
وزعمت  مرة،  من  أكثر  ميونيخ 
املهاجم  أن  التقارير  من  العديد 
بالفعل  اتفاق  لديه  البولندي 
إن  تقارير  برشلونة.وقالت  مع 
تواجدا  وليفاندوفسكي  تشايف 
إيبيزا،  بجزيرة  املطعم  نفس  يف 
توضح  لم  لكن  املايض،  األربعاء 
أم  الحديث  تبادل  الثنائي  كان  إذا 
اإلسبانية،  «آس»  لصحيفة  ال.ووفًقا 
فإن ليفاندوفسكي وتشايف تجاذبا بالفعل 
داخل  دقائق  لبضع  الحديث بشكل ودي  أطراف 
املطعم.وأشارت إىل أن املحادثة كانت غري رسمية تماًما، حيث 

اعرتف  ليفاندوفسكي  لكن  واإلجازات،  عائالتهم  عن  تحدثوا 
قائًال:  البلوجرانا  ارتداء قميص  يف  برغبته  لتشايف  عالنية 

«أريد حًقا أن أتدرب معك».

ميالنو / متابعة الزوراء
املالكة إلنرت  تواجه مجموعة «سونينج»، 

ميالن، صعوبات يف إدارة النادي، وقد 
حصتها  من  جزء  بيع  يف  تفكر 

النرياتزوري. أسهم  يف 
«كالتشيو  ملوقع  ووفًقا 

اإليطايل،  مريكاتو» 
مجموعة  فإن 

 « نينج سو »
اآلن  إنرت  تدير 

طريق  عن 
قرض بفائدة 
تبلغ  جنونية 

ر  شا أ و . ٪١ ٣
اإليطايل،  املوقع 

إىل أن هناك العديد من 
االستثمارية  الصناديق 

التي تتابع الوضع يف إنرت، 
النرياتزوري،  رشاء  يف  وترغب 

األمريكي  الصندوق  ومنها 
والبحريني   ،«Ares Capital»

«إنفستكورب»  «إنفستكورب».وارتبط 
من صندوق  ميالن  نادي  برشاء  أشهر  لعدة 

وينتقل  املفاوضات،  تفشل  أن  قبل  إيليوت، 
الروسونريي إىل صندوق «ريد بريد» األمريكي.
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باريس / متابعة الزوراء
الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت  يثري 
خالل  مستقبله  حول  الجدل  من  الكثري  يونايتد، 

املوسم املقبل.
يرغب  رونالدو  أن  التقارير،  من  العديد  وزعمت 
يونايتد، كي يشارك يف  الرحيل عن مانشسرت  يف 

دوري أبطال أوروبا باملوسم الجديد.
وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت الالعبني 
«تويرت»  عىل  حسابه  عرب  أوروبا،  يف  واملدربني 
:»رونالدو معجب بإريك تني هاج، املدرب الجديد 
بسبب  الرحيل  طلب  لكنه  الحمر،  للشياطني 

رغبته يف إبرام اليونايتد لصفقات جديدة».
يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت  خبري  وأضاف 
أوروبا: «يرص مانشسرت يونايتد عىل أن كريستيانو 
يف  البقاء  منه  يريدون  ألنهم  للبيع،  ليس  رونالدو 

املوسم املقبل».
نقل  رونالدو،  وكيل  مينديز،  خورخي  «سيحاول  وأتم: 
الدون من أولد ترافورد عن طريق بدء املفاوضات 
لكن  األندية،  من  العديد  مع  أخرى  مرة 
تلك  خارج  جريمان  سان  باريس 

الصفقة».
باالنتقال  ارتبط  رونالدو  أن  يذكر 
إىل تشيليس وبايرن ميونيخ وروما 

وسبورتنج لشبونة.
نجمه  مدريد  ريال  نادي  وغازل 
رونالدو،  كريستيانو  السابق 
صفوف  يف  حاليا  املتواجد 
شبكات  عىل  يونايتد،  مانشسرت 

التواصل االجتماعي.
التقارير،  من  العديد  وزعمت 
يرغب  رونالدو  أن  السبت،  أمس 
يف الرحيل عن مانشسرت يونايتد، 
كي يشارك يف دوري أبطال أوروبا 

باملوسم الجديد.
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لندن/متابعة الزوراء:
 تواجـه رشكـة غوغـل للتقنية إجـراًء من 
تحالف من عرش منظمات أوروبية لحماية 
املسـتهلكني، بشـأن عملية إنشاء حساب 

عىل موقع غوغل الشهري.
ويعد حساب غوغل رضوريا الستخدام عدد 
مـن تطبيقات وخدمـات الرشكة، وخاصة 

عرب الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.
لكـن التحالف يزعـم أن عملية التسـجيل 
توجـه املسـتخدمني نحـو الخيـارات التي 
تجمـع املزيد مـن البيانـات. وقالت غوغل 
بفرصـة  ترحـب  إنهـا  لـ“بي.بـي.يس“ 
التواصل مع دعاة حماية املستهلكني بشأن 

هذا املوضوع.
وقالت الرشكة إن ثقة املستهلك تعتمد عىل 
الصـدق والشـفافية، وقد ”رهنَّـا نجاحنا 
املسـتقبيل ببنـاء ضوابـط أبسـط وأكثـر 

سهولة وإعطاء الناس خيارات أوضح“.
وأضافـت ”وبنفس األهميـة القيام باملزيد 

من خالل بيانات أقل“.
وتقول املنظمة األوروبية للمستهلكني التي 
تنسـق التحالف إن اللغة التي تسـتخدمها 
غوغـل يف عملية التسـجيل ”غـري واضحة 
وغـري كاملة ومضللة“، ما يدفع العديد من 
املسـتهلكني إىل اختيار خيارات أقل مالءمة 

للخصوصية.
ونتيجـة لذلك ”تـم وضع عـرشات املاليني 
من األوروبيني عىل مسـار رسيع للمراقبة 
عندما قاموا بتسـجيل حساب عىل غوغل“ 
عـىل حـد قـول املنظمة.وتـرى املنظمة أن 
إنشـاء الحساب هو النقطة الحاسمة التي 

تطلب فيها غوغل من املسـتخدمني اختيار 
الكيفية التي ستعمل بها حساباتهم.

لكنها تدعي أن أبسـط خطوة من خطوات 
عمليـة التسـجيل، وهي خطـوة تعرف بـ 
”التخصيـص الرسيع“، تدفع املسـتهلكني 
نحو إعدادات الحساب التي ”تغذي أنشطة 

املراقبة يف غوغل“.
توفـر  ال  غوغـل  إن  املنظمـة  وتقـول 

للمسـتخدمني خيار إيقاف تشـغيل جميع 
اإلعدادات بنقرة واحدة.

وبدالً من ذلك، تقول املنظمة إن األمر يتطلب 
خمـس نقـرات وعـرش خطـوات إليقـاف 
أنشـطة التتبع، التي تريد غوغـل تفعيلها 
عىل حسـاب جديد، وتتعلق هذه األنشطة 
باإلنرتنـت والتطبيقـات وسـجل يوتيـوب 

واإلعالنات املخصصة عىل الحسابات.

وتقول أورسـوال باشـل نائبـة املدير العام 
للمنظمة األوروبية للمسـتهلكني ”يتطلب 
األمر خطوة واحدة بسيطة للسماح لغوغل 
بمراقبة واسـتغالل كل مـا تفعله. إذا كنت 
ترغب يف االستفادة من اإلعدادات الصديقة 
للخصوصيـة، فيجـب عليـك التنقل خالل 
عمليـة أطـول ومزيـج مـن خيـارات غري 

واضحة ومضللة“.

وأضافت باشـل ”باختصار، عندما تنشـئ 
حسـاًبا عىل غوغل، فإنك تخضع للمراقبة 
حسب التصميم األسايس وبشكل افرتايض. 
وبـدالً مـن ذلـك، يجـب أن تكـون حماية 
الخصوصية هي الخيار االفرتايض واألسهل 

للمستهلكني“.
وتتطلب الالئحة العامة لحماية البيانات يف 
االتحاد األوروبي مـن املنصات اإللكرتونية 
منـح املسـتخدمني الخصوصيـة، حسـب 

التصميم األسايس وبشكل افرتايض.
لكن غوغل تؤكد أن جميع الخيارات محددة 
بوضوح، ومصممة بحيـث تكون واضحة 

وسهلة الفهم.
وتقول الرشكة إن هذه الخيارات تستند إىل 
أبحـاث واختبارات مكثفة وإرشـادات من 

املنظمني.
وقالـت الرشكـة ”يجـب أن يكـون الناس 
قادريـن عـىل فهم كيفيـة توليـد البيانات 
من اسـتخدامهم لخدمـات اإلنرتنت. إذا لم 
يعجبهـم ذلك، فيجـب أن يكونـوا قادرين 
عىل فعـل يشء حيال ذلك“.وكان أعضاء يف 
املنظمة األوروبية للمسـتهلكني يف التشيك، 
والنرويج، واليونان، وفرنسـا، وسـلوفينيا 
قد تقدموا بشكاوى ضد غوغل إىل سلطات 
حمايـة البيانات الخاصة بهـم، كما كتبت 
مجموعات يف السـويد والدنمـارك وهولندا 

إىل السلطات املعنية هناك بشأن املخاوف.
وأرسل اتحاد منظمات املستهلكني األملاني 

رسالة تحذير إىل غوغل.
ومع بدء هذا اإلجراء األخري، تم إخبار ”بي.

بـي.يس“ أن التحقيق السـابق الذي أجرته 

املنظمـة األوروبية للمسـتهلكني قد أحرز 
تقدًما.

ويف عام ٢٠١٨ قدم أعضاء املنظمة شكوى 
مماثلـة ضـد غوغـل، زاعمـني أن عمـالق 
التكنولوجيـا قـد انتهك متطلبـات الالئحة 
العامـة لحمايـة البيانات من خـالل تتبع 

مواقع املستخدمني.
وتـم تعيـني مفوضيـة حمايـة البيانـات 
معنيـة  رئيسـية  كسـلطة  األيرلنديـة 

بالشكاوى يف يوليو عام ٢٠١٩.
وهذه املفوضية هي سلطة حماية البيانات 
الرئيسية لرشكة غوغل والعديد من رشكات 
التكنولوجيا األخـرى التي تتخذ من أيرلندا 

مكانا ملقارها الرئيسية يف أوروبا.
وأطلقت املفوضيـة تحقيًقا يف جمع غوغل 
واستخدامه لبيانات مواقع املستخدمني يف 

فرباير ٢٠٢٠.
لكن باشـل قالـت ”لقد مر أكثـر من ثالث 
ضـد  شـكاوى  قدمنـا  أن  منـذ  سـنوات 
ممارسـات تتبـع املواقـع يف غوغـل، ولـم 
يصدر مفـوض حماية البيانـات األيرلندي 
املسـؤول قراًرا بشـأن هـذه القضية. ويف 
غضون ذلك، لم تتغري ممارسات غوغل من 

حيث الجوهر“.
ومع ذلك قال نائب مفوض حماية البيانات 
يف أيرلنـدا غراهام دويل لـ“بي.بي.يس“ إن 
”تحقيقنا يف غوغل وبيانات املواقع يسـري 
بشكل جيد، ونتوقع إرسال مسودة قرار إىل 
زمالئنا سـلطات حماية البيانات (يف الدول 
املعنية) خـالل الشـهرين املقبلني لالطالع 

عىل آرائهم“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
وثق املرصد العربي لحرية اإلعالم ٢٦ 
انتهاكاً بحـق صحفيني وإعالميني يف 
مرص، يف يونيـو/ حزيران، وتصدرت 
املحاكـم والنيابات قائمـة املنتهكني 
 ٣) السـجون  ثـم  انتهـاكاً)،   ١٧)
انتهـاكات)، فيما تسـاوت انتهاكات 
منـع النـرش والتغطية مـع القرارات 
منهمـا،  لـكل  بانتهاكـني  اإلداريـة 
واالحتجـاز  والحبـس  واالعتـداءات 
املؤقـت بانتهاك واحـد، وبلغ إجمايل 
عدد الصحفيني املعتقلني ٥٧، بحلول 

نهاية الشهر املايض.
وكانت مؤسسـة مراسلون بال حدود 
أصدرتـه،  تقريـر  يف  كشـفت،  قـد 
األسـبوع املـايض ، عـن دور عدد من 
الشـخصيات البارزة املوالية للسلطة 
يف مرص ووسـائل اإلعـالم الخاضعة 
لسـيطرة الدولـة يف إطـالق حمـالت 
ناقديـن  صحفيـني  ضـد  تشـهري 
للسـلطة، وأوضح التقرير أّن حمالت 
التشـهري ضد الصحفيني اتخذت بعداً 
جديـداً منذ توىل الرئيـس عبد الفتاح 
السـييس زمـام األمـور عـام ٢٠١٣، 

ووصلت الحمالت إىل ذروة جديدة منذ 
عام ٢٠١٩.

وقال املرصد العربي لحرية اإلعالم، يف 
تقريره الشـهري لرصـد حالة حرية 
الصحافة واإلعالم، إنه «بينما تتواصل 
الخطوات لبدء جلسات الحوار الوطني 
يف مـرص، تتواصـل أيضـاً سياسـات 
القمع واالنتهـاكات لحرية اإلعالم»، 
إذ أصـدرت إحـدى املحاكـم املرصية 
بالحبس املشـدد  االسـتثنائية حكماً 

١٥ عاماً للمصورين الصحفيني خالد 
سحلوب وعلياء عواد، يف القضية رقم 
٤٥١ لسـنة ٢٠١٤ املعروفـة إعالميـاً 
بـ»كتائب حلوان»، من دون أن تتوفر 
للمتهمني ضمانات املحاكمة العادلة، 
كمـا أن سـحلوب كان رهـن الحبس 
االحتياطـي عـىل ذمة قضيـة أخرى 
حني وقعت أحـداث القضية الجديدة 
التي صدر عليه الحكم األخري بشأنها، 
بينما اعتقلت عواد يف اإلسكندرية، يف 

٣ سـبتمرب/ أيلول املـايض، وأخفيت 
قرسياً لشـهر كامل، قبل ظهورها يف 

النيابة عىل ذمة القضية.
ووثـق املرصـد أيضـاً، خالل الشـهر 
صحفيتـني  عـىل  القبـض  املـايض، 
كانتـا قـد انتقدتـا معاملـة الرشطة 
لهما، ونرشتا فيديوهات تكشـف عن 
مضايقـات الرشطـة واملحافظ لهما 
كل عـىل حـدة، مطالبتـني السـييس 
بالتدخـل إلنقاذهمـا. وقـد اعتقلتها 
الرشطة، واُتهمتا بنرش أخبار كاذبة.

وأضـاف تقريـر املرصـد: «يف إطـار 
رعايـة الحكومـة لعمليـات االنتهاك 
املسـتمرة منذ ٢٠١٣ ضد الصحافيني 
واإلعالميـني، تعرضـت املذيعة أماني 
صباح للرضب والسب من جانب مدير 
إدارة إذاعة وسـط الدلتا، عىل خلفية 
انتقادها سياسـات الهيئـة الوطنية 
لإلعالم، ومطالبتهـا بحقوقها املادية 
واألدبية كغريها من العاملني يف اتحاد 
اإلذاعـة والتلفزيـون، وهددها املدير 
باعتقالهـا عىل غـرار زميلتهـا هالة 

فهمي املحبوسة منذ شهرين.

بريوت/متابعة الزوراء:
أطلقت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسـيا (االسـكوا) شـبكة املؤثرين 
واملؤثـرات بالعالم العربي وذلك يف اطار مـرشوع الرؤية العربية ٢٠٤٥ بالعاصمة 
بريوت.وقـد تم اختيار ١٧ شـخصية مؤثرة من مختلف البلـدان العربية ومختلف 
التخصصات املهنية واالهتمامات من بينهـم الصحفية واالعالمية البحرينية ريم 
خليفة واالعالمية املرصية رشا قنديل ومن الكويت االعالمي ثامر الدخيل واملغرب 
عائشة اشفيعي ومن الجزائر د أمل درويش وسلطنة عمان نعيمة املقبايل والعراق 

مريم سمري ومن االردن عبدالله عبده ومن قطر تهاني الهاجري.
وتأتـي هذه الخطـوة انطالقـا لتعزيز التكامـل والتعاون اإلقليميني، ومسـاعدة 
الدول األعضاء عىل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية واملؤسسـاتية 
املسـتدامة، اذ تقوم ”االسـكوا “ ببلـورة مالمح رؤية للعالـم العربي ٢٠٤٥، وهو 
العام الذي يصادف الذكرى املئوية لتأسـيس جامعة الدول العربية واألمم املتحدة 
عـىل حد سـواء، فضـًال عن كونه يأتي عـىل بعد ١٥ عامـاً من املـدة الزمنية التي 

حددتها أجندة التنمية املستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق األهداف السبعة عرش.

غزة/األناضول:
قالـت لجنـة حقوقية عربيـة، امس 
األحد، إن إرسائيل ارتكبت ٤٤ انتهاكا 
بحق الحريـات اإلعالميـة يف األرايض 
الفلسـطينية املحتلّة، مـن بينها قتل 
صحفية، خالل شهر يونيو/ حزيران 

املايض.
وذكـرت ”لجنـة دعـم الصحفيـني“ 
(مقرها بـريوت)، يف تقرير شـهري، 
وصلـت األناضـول نسـخة منـه، إن 
”قـوات االحتـالل اإلرسائيـيل اغتالت 
املـايض،  الشـهر  متعّمـد  بشـكل 

الصحفية غفران وراسنة (٣١ عاما)، 
حيـث أطلقـت الرصـاص الحي عىل 

جسدها بمخيم العروب بالخليل“.
ولم يصدر عن السـلطات اإلرسائيلية 

تعليق فوري عىل التقرير.
مـن  ”أكثـر  أن  اللجنـة  وأوضحـت 
يف  يعملـون  وإعالميـا  صحفيـا   ١٧
مؤسسـات دوليـة وعربيـة ومحلية 
أصيبوا جّراء االعتـداء املبارش عليهم 

من جيش االحتالل أو املستوطنني“.
وأضافت: ”تلك االعتداءات تنوعت بني 
االعتـداء اللفظـي بكلمـات عنرصية 

أو الجسـدي عرب االسـتهداف املبارش 
أو  املطاطـي  أو  الحـي  بالرصـاص 
بالـرضب والسـحل والـركل بالعيص 

وأعقاب البنادق“.
وتابعـت: ”أدت هـذه االعتـداءات إىل 
بالكسـور  واإلصابـة  األذى  إلحـاق 
واإلصابـة  واإلهانـة  والرضـوض، 
باالختناق جراء استنشاق الغاز السام 
والحروق والتشـويه بسبب استخدام 

غاز الفلفل“.
وذكرت اللجنة أن التقرير وّثق حالتي 
اعتقـال لصحفيني اثنني أفرج عنهما 

الحقـا، وتسـجيل حالـة إبعـاد بحق 
صحفية عن املسجد األقىص.

كما وّثق تجديد االعتقال اإلداري بحق 
الصحفيـة املعتقلـة بـرشى الطويل، 

للمرة الثانية خالل ٣ أشهر.
وبّينـت اللجنة أنها رصـدت أكثر من 
”١٨ حالـة منع وعرقلة من االحتالل، 
الصحفيني واملصورين، خاصة  لعمل 

يف مدينتي القدس والخليل“.
أجـرب  ”االحتـالل  أن  إىل  وأشـارت 
صحفية عىل دفع غرامة مالية مقابل 

اإلفراج عنها“.

›Ìá‰”@bíä@ÚÌãóæa@ÚÓfl˝«�aÎ@Ú–Ó‹Ç@·Ìä@ÚÓ‰Ìãzj€a@ÚÓ–zó€a@o‹9

كركوك /نينا:
كركـوك  مؤسسـة  نظمـت 
االعالمية حفل تكريم لعدد من 
الكتـاب والصحفيني الذين لهم 
اسـهامات يف نـرش نتاجاتهـم 
بمجلـة TV التـي تصـدر عـن 
بحضـور  وذلـك  املؤسسـة، 
سـرتان عبدالله مسؤول مكتب 
االعالم املركزي لالتحاد الوطني 
ناصـح  وعمـاد  الكردسـتاني 
املرشف علی مؤسسـة كركوك 
االعالميـة وروان طالـب رئيس 
تحريـر املجلـة وممثـل نقابـة 
فـرع  العراقيـني  الصحفيـني 

كركوك رزكار الشـواني .
ويف مستهل الحفل، ألقی سرتان 
عبـد اللـه كلمـة اشـاد خاللها 
بالـدور الذي يضطلـع به كتاب 
بمختلـف  كركـوك  وصحفيـو 
القوميات واالطياف ودورهم من 
اجل االرتقـاء باملجلة. موضحا: 
ان مجلـة TV تعتـرب منـربا لكل 
الكتـاب واملثقفـني يف كركـوك، 

وان هيئـة تحريرهـا تعمـل من 
مـن  املبدعـني  احتضـان  اجـل 
كتاب وصحفيـي ومثقفي هذه 
املدينة التي تتعايش فيها جميع 
القوميات بروح الوئام والتآلف. 
مثمنـا جهـود االقـالم التي تنري 

صفحات هذه املجلة الفتية .
درع  توزيـع  الحفـل  يف  وتـم 
للكتـاب والصحفيني   TV مجلة 
واملثقفـني املسـاهمني يف نـرش 

االدبيـة والصحفية،  نتاجاتهـم 
الذين اشـادوا من جهتهم بدور 
االعالميـة  كركـوك  مؤسسـة 
ملواكبتهـا  املجلـة  إلصدارهـا 
الرسـالة االعالميـة علـی قـدم 

وساق يف مدينة كركوك .
يذكـر ان مجلـة TV تصـدر عن 
االعالميـة  كركـوك  مؤسسـة 
ومعتمدة لدی نقابة الصحفيني 

العراقيني.

رام الله /متابعة الزوراء:
وافقت السلطة الفلسطينية عىل تسليم الرصاصة 
لواشـنطن إلجـراء تحاليـل فنيـة جنائيـة عليها، 
للمسـاعدة عـىل التحقيقـات بمقتـل الصحفيـة 

الفلسطينية األمريكية.
وأكـد النائـب العـام الفلسـطيني أكـرم الخطيب، 
مسـاء السـبت، أن السـلطة الفلسـطينية سلمت 
خـرباء أمريكيـني الرصاصة التي قتلـت الصحفية 
الفلسـطينية االمريكية شـريين أبوعاقلة لتحليلها 
جنائيا.وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت اىل 
مقتل أبوعاقلة يف ١١ مايـو الفائت خالل تغطيتها 
عمليـة عسـكرية ارسائيليـة يف الضفـة الغربيـة 
املحتلة، سـلمت للواليـات املتحدة عـىل أن تعيدها 

الحقا للسلطة الفلسطينية.
وكان النائب العام أعلن ان السـلطة الفلسـطينية 
وافقت عـىل تسـليم الرصاصة بعدمـا تلقت طلبا 
رسـميا من الجانب االمريكي بذلـك إلجراء تحاليل 

فنية جنائية عليها.
وقالـت مصـادر إن فحص الرصاصة سـيجري يف 
السفارة األمريكية يف القدس من قبل خرباء حرضوا 

من الواليات املتحدة.
وقتلـت الصحفيـة شـريين أبوعاقلـة التـي كانت 
تعمل لدى قناة الجزيرة القطرية منذ ٢٥ عاما، إثر 
اصابتهـا برصاصة قاتلة يف الـرأس اثناء تغطيتها 
لعمليـة عسـكرية ارسائيليـة عـىل أطـراف مخيم 
جنني شـمال الضفـة الغربية.وأعلـن النائب العام 
الفلسـطيني عقب تحقيـق أجرته النيابـة العامة 
الفلسـطينية أن الرصاصـة التـي قتلـت شـريين 
أطلقت من سالح الجيش االرسائييل.وحسب نتائج 
التحقيق الفلسطينية فإن أبوعاقلة قتلت برصاصة 

مـن عيار ٥٫٥٦ وأطلقت من سـالح من نوع روجر 
ميني ١٤.

وكان الجيـش االرسائييل أعلن أنه من غري الواضح 
أن أبـو عاقلة قتلـت برصاص الجيـش اإلرسائييل 
مشددا عىل وجوب إجراء تحقيقه الخاص استنادا 
إىل الرصاصة.ورفـض الجانب الفلسـطيني إجراء 
تحقيق مشـرتك مع الجانـب اإل رسائييل إضافة إىل 

رفضه تسليم الرصاصة للجانب اإلرسائييل.
وتحمـل الصحفية أبوعاقلة ( ٥١ عاما) الجنسـية 
األمريكية إضافة إىل الجنسـية الفلسـطينية، وهو 
األمـر الذي سـهل موضـوع تسـليم الرصاصة إىل 
الجانـب األمريكي.وعـن التطمينـات التي حصلت 
عليها السـلطة الفلسـطينية قال الخطيـب لقناة 
الجزيـرة القطرية «أوال شـريين مواطنـة أمريكية 
وكما تهمنا فلسطينيا هي تهم الجانب األمريكي».

وأضـاف «إضافـة إىل حصولنـا عـىل ضمانات من 
األمريكيـني فإن هذا املقذوف لـن يتم االطالع عليه 
إال مـن قبل الخـرباء الذين تـم اسـتقدامهم لهذه 
الغاية».وتابـع «لدينـا إجراءاتنا التـي قمنا بها يف 
النيابة العامة بأن نتوثق بأن هذا املقذوف سـيعود 

إلينا بالحلة التي ذهب بها».
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الزوراء / خاص:
كاتـب قصة من طراز ممتـاز ، خطواته ال 
تعرف التعثر ، وقلمه ال يقرتب من الرتهل، 
ونصوصـه كأفعـى الصحـراء مـن حيـث 
رشاقتها ، ما يميز قلمه املقتدر انه يحسن 
الدخـول اىل عالم القصة مـن املنبع وحتى 
املصـب ، يجيـد رسـم الفضـاء القصيص 
باقتـدار كبـري ، القصـة لديـه قائمة عىل 
وحدة االستهالل ووحدة الشخصية ووحدة 

الزمان واملكان وصوال اىل الخاتمة .
والروائي محمد فايز حجازي يعمل مهندسا 
يف حقلنْي بينهما عقد زواج رشعي، يف حقله 
الوظيفي ويف مجال الكتابة كمهندس بارع 
يف بنـاء معماريـة رائعـة لرواياتـه ، لديه 
معرفة واسعة يف خصائص الرواية ، وفهم 
عميـق لوظيفة الوصف والحـوار ، وثقافة 

واسعة يف معرفة تقنيات الرسد .
محمد فايز حجازي قاص وروائي مرصي، 
نرشت له العديـد من القصص واملقاالت يف 
الدوريـات املرصيـة والعربيـة.. صدرت له 
خمـس مجموعـات قصصية هـي ”الجنة 
املحرتقة“ ” سفري إبليس“ ”رسقة اإلمام“ 
”أزمة قلبية“، وأخـرياً مجموعته أنتيكات 
(أسـفار عـن الفقـد والحنـني)  إىل جانب 
الزجليـة ”نبـض االماكـن“.. مجموعتـه 
له تحـت الطبع ”األقدام السـوداء“ رواية، 
و“أالعيـب الكهنة“ مجموعـة قصصية إىل 
جانب رؤيـة نقدية تحت عنوان ”الوسـط 

االدبي حكاويه وما يحدث فيه“.
محمـد فايـز حجـازي: القصـة الصادقة 

سحر، ملقاومة القبح، ورصف الرش.
دخلنا بيـدر القاص والروائـي محمد فايز 

حجازي ، وخرجنا منه بهذا العطاء :
*حدثنـا عـن بداياتـك يف الكتابـة، كيـف 

كانت؟
ـ وقعت يف غواية القراءة وفتنة الكتب أمام 
مكتبات سـور السـيدة زينب لبيـع الكتب 
القديمـة، الـذي كنت مـع بداية دراسـتي 
اإلعدادية أتردد عليه بصورة دائمة، حينها 
أدمنت عىل القراءة فقرأت ألسـاطني األدب 
والفكـر املرصيـني والعامليـني، للحـد الذي 
جعل القـاص محمد جابـر غريب صاحب 
ندوة قنديل أم هاشـم األسبوعية يف رحاب 
السـور، أن يدعونـي لالنضمـام إىل الندوة 

التي شاركت فيها بنشاط.
آنـذاك  القصصيـة  تجاربـي  وعرضـت 
عـىل الغيطانـي والقعيـد وكبـار الكتـاب 
والصحفيـني الذيـن كانـوا ضمـن حضور 
النـدوة، وقـد شـجعوني كثـرًيا، حتـى أن 
األستاذ جابر غريب عرض عّيل العمل معه 
يف املكتبـة يف عطالتي الدراسـية، وبالفعل 
كنت أعمل وأقـرأ يف ذات اآلن حتى التحقت 

بكلية الهندسة جامعة القاهرة.
*وهل توقف نشـاطك األدبي مع التحاقك 

بهندسة البرتول؟
- بالعكـس تماًمـا، فمـع شـعوري بـأن 
الهندسـة التى تحتاج دراسـتها إىل مشقة 
وجهـد قـد تبعدنـي عـن طريقـي األدبي، 
فقد أقمت ندوة أسـبوعية بموافقة اإلدارة 
ُيعـرض فيها ابداع الطلبـة األدبي وحققت 
نجاًحا ممتاًزا، ما حدا باإلدارة أن تصدر لنا 
بصورة دورية مجلة وكتيب لالنتاج األدبي، 
وكان يل آخر حوار مسـجل ومنشـور بيني 
وبني فضيلة اإلمام متوىل الشـعراوي قبيل 

وفاته.   
*انتهيت من كتابـة رواية بعنوان (األقدام 
السوداء) تحت الطبع، ومجموعة قصصية 
بعنـوان (أالعيب الكهنـة) ولكن ملاذا كانت 
القصـة  كتابـة  مـع  الحقيقيـة  بداياتـك 

تحديًدا؟ 

- القصـة يف منظـوري هي أقـرب القوالب 
األدبية إلحـداث تأثري نفـيس رسيع وقوي 
عـىل املتلقـي، نظـرًا ألنهـا القالـب األكثر 
تكثيًفا ورمزية، ُفتنت بقصص تشـيكوف 
وكارلو كاسوال وإدريس ومحفوظ وغريهم 

فحاولت مجاراتهم بطريقتي وأسلوبي.
*وملاذا تأتي نهايات قصصك صادمة وغري 

متوقعة؟
- أؤمـن بأن األدب إن لم يكـن لديه القدرة 
عىل إحـداث صدمة قوية وأثر ما، يسـتفز 
املتلقـي ويحركـه بغري وعـظ أو مبارشة، 
فإنه يفقـد الكثري من فنياته ويقرتب أكثر 

إىل الخطابة والوعظ املبارش.
النـص  نظريـة  قصصـك  تتبـى  *وملـاذا 

املفتوح؟
- البـد للكاتب أن يفسـح الطريق للمتلقى 
املثقف كى يشـارك معه يف العمـل بتأويله 
وتحليله، مع عدم اإلخـالل بوضوح النص 

حتـى للقـارئ العـادي، وهذه هـي براعة 
الكاتب، تلقيت يف بعـض قصيص أكثر من 
ثالثـة تأويالت لنفس القصـة، لم أقصد أًيا 

منهم.
*وملاذا ال تجـد القصة نفس الـرواج الذي 

تالقيه الرواية يف الوقت الحارض؟
- مـع أن القصة بطبيعتها تحتمل الرمزية 
وكلما كانت رسالتها سلسة وغري مبارشة، 

أحدثت تأثريًا أعمق.
ولكن مع األسـف بعض الُكّتـاب الحاليني 
يقعـون يف رشك الرمزيـة الشـديدة، التـي 
ربما تصل لحد الطالسم التى ال معنى لها، 
والبعض اآلخـر يسـتخف بالقصة فيرسد 
حدًثـا أو واقعة سـطحية أشـبه بحكي ال 
هدف لـه وال عمق إنسـاني أو تأثري نفيس 

يف ثناياه.
علينا أن نسأل ملاذا تعيش بيننا كالسيكيات 
القصة إلدريس وتشيكوف وغريهم إىل اآلن، 

حتى أن مقاطعها تجوب وسـائل التواصل 
اإلجتماعـي، أظـن ألنهـا كانـت صادقـة 
تمس أعمـاق النفس بعيدة عن الطالسـم 
والسـطحية التي يلجأ لهـا أنصاف الكتاب 

ممن يرصفون املتلقي عن القصة.
*ما طقوس الكتابة لديك؟

- ليسـت للكتابة طقوس ثابتة لدي، وانما 
هـي حالـة تحتوينـي تماما -أعنـي حالة 
القصة وجوها النفيس وتأثريها عىل عقيل 
الباطـن- فبمجـرد أن تنضـج القصة فنيا 
وتستوي داخل عقيل الباطن والظاهر معا، 
استغرق يف كتابتها وقد أكون حينها سائرا 
يف شارع، أو قائدا للسـيارة أو أهم بالنوم، 
فال أجدني إال والفكرة تنتزعني مما أنا فيه 
انتزاعـا فأنفصل حينها عما أنا فيه ألكتب 

عىل أية حال.
* كيف تتجّىل صورة املرأة يف قصصك ؟

- املـرأة يف قصـيص هـي األنـس والـدفء 
والوطـن، ففي قصـة الجنـة املحرتقة من 
املجموعـة القصصيـة التـي تحمـل نفس 
االسـم نجـد أنهـا الوطـن فبطلـة القصة 
إمـرأة يتحـدث عنهـا الجميـع باختـالف 
ديانتهـم وخلفياتهـم وثقافتهـم، ويراها 
الجميع بأنها املالذ إآلمن والصادق لسفينة 
حيواتهـم وتحيلنـا القصة لتأويـالت عدة 

فيما يخص تلك السيدة.. 
ويف قصـص ”ربة بيـت“ و“شـأن يغنيه“ 
هي األم التي تنترص لكل معني سـامي ويف 
ثالثية ”هسترييا العشق والغفران“ تتجىل 
الحبيبة والعشـيقة والرفيقة وكذا يف قصة 

”أزمة قلبية“ و“حدث يف امليدان“.
باختصـار املرأة يف قصيص هي الحياة بكل 
معانيهـا الدافئة والصادقة، الحياة بكل ما 

فيها من حب وتضحية وإخالص ودفء.

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
 (لنقـاوم الرغبة باالنتحار بكتابة الشـعر..

النـه وحـده القـادر عـىل ان يجعـل الحياة 
جديرة بأن تعاش).. فيصل القيرصي

معرفية..وتجربة  الشعري..منظومة  النص 
ذاتيـة واعية تعتمـد الحدس وتكشـف عن 
جوانب نفسـية وعاطفيـة وفنية من خالل 
بالداللـة..  املشـبعة  باللحظـة  االمسـاك 
املنسـوجة بقالب جمايل مكتنـز بمضامينه 

االنسانية ذات النزعة الكونية.. 
املجموعـة  وتفكيـك  وباسـتحضار 
الشعرية(جنوب القلب) التي نسجت عواملها 
النصيـة انامـل منتجهـا الشـاعر حطـاب 
ادهيـم الفيصـيل.. وهـي تقوم عـىل تقنية 
تكثيـف العبـارة وعمـق املعنى مـع جنوح 
اىل الرتكيـز وااليجـاز للتعبـري عـن اللحظة 
التي تشـكل وحدة زمنيـة مكتنزة بالدالالت 
الرامـزة... وبنيـة نصية تنـدرج  يف اطارها 
االسلوبي ضمن قصيدة النثر بكل مناخاتها 
وهيكليتهـا الكتلية..مـع تجـاوز املؤثـرات 
الصوتية وسلطة االيقاع..وميلها لحساسية 
التأويل.. ابتداء من العنوان البنية االشـارية 
التـي تشـكل الحركة الداللية والسـيميائية 

داخل املتن الشعري..
ـ هوانا رشاع...

هوانا مسافة
ما بني نجم ونجم..

جرح...وجرح

ـ هوانا سيطوي املسافات..
يأخذنا لرصيف الغربة..

ـ هوانا كما الحلم.. يغمر احداقنا..
مرة يعرتيها النعاس

واخرى تحلق مثل الطيور
اىل غابة الومض واالحرتاق  /ص24

 فالنـص تنمـو شـعريته  املقطعيـة بتنوع 
الصـور املحفـزة لشـعريتها..كونها املحرك 
الدينامـي لتنقلها جماليا..فضال عن توظف 
املنتـج للطبيعة بـكل مظاهرهـا التكوينية 
لخلق نص الصورة النابش لخزانة املستهلك 
الفكرية..  بمجمل دالالته التي تعكس الحالة 
الشـعورية والنفسـية بعمـق داليل يتداخل 
والسياق الجمعي بقدرته التعبريية املختزلة 
الجاهـزة  للقوالـب  واملتجـاوزة  لرتاكيبهـا 
منتجهـا  واحاسـيس  ملشـاعر  واملرتجمـة 
وانفعاالته، فضال عن  اعتماده عىل تقنيات 
فنيـة واسـلوبية كالتكـرار االفتتاحي الذي 
شـكل الزمة النص.. كظاهرة تعكس جانبا 
من املوقف النفـيس واالنفعايل الذي تفرضه 
طبيعة السياق الشعري بصفته احد االدوات 
الجماليـة التي تشـكل السـياق التوكيدي..

فضال عن انه كون داليل يشـري اىل قصدية يف 
البوح إلبـراز الحيز الوجدانـي.. مع اضفاء 
موسـقة مضافة عىل جسـد النص..وهناك 
التنقيط(النـص الصامـت) املعرب عن تقنية 
زمنية ووسيلة تعبريية ترمز للمحذوف من 
التعابري التي تسـتدعي املتلقي ليكون فاعال 

ومتفاعـال مع النص الشـعري باسـتيعاب 
محتواه ودفقه الفكري والوجداني من اجل 
املشـاركة يف بنائه والكشـف عن املسـكوت 
عنـه بمـلء بياضاتـه.. اضافـة اىل تقنيـة 
االسـتفهام  العالمـة السـيميوطيقية التي 
تحيل اىل سـؤال الدهشة الكونيةالباحث عن 
جـواب بغية زيـادة فاعلية اللغـة وتحقيق 
التواصـل والتوصيـل بـني اطـراف املعادلة 

االبداعية(املنتج /املستهلك)..
ما دارهم قد خلت يف قربــــهم مادار

القلب اغفى عىل صوت الهوى مادار
اني حلبت االســــــى..لكنه ما دار
واستوحشت اضلعي اذ ان حبي جرى
فالنهر لن ينتهي واملـــاء فيه جرى
أكلما صحت يف دهر طــغى او جرى

ال تلتفت للذي اعطى قفاه ودار
يا قلب التــــدعي لو ان هـمي طال
ماذا يسمى القصب لو ما عال او طال
او ساكنا يف االعـــــايل نحو دان طل

لكنهـا صحوة للنفـس يف روحي   /ص46ـ 
ص47

فالشاعر يحاول االمساك باللحظة الشعرية  
الفنـني  واالبوذيـة   (الزهـريي  بتفصيـح 
الشـعريني الشـعبيتني) املحتضنـني للداللة 
الزمنيـة التي تـدور يف فلكهـا عوالم النص 
املتسـم بوحدتـه املوضوعيـة التي تكشـف 
عنهـا سـايكولوجية التواصل بـني املقاطع 
الكتليـة يف سـياق حـيس مقـرتن بالحيـاة 

وموجوداتهـا.. فضال عن اختـزال وتكثيف 
عباراتـه املشـبعة بالداللة الرامـزة والقدرة 
التأمليـة املثرية للدهشـة املؤثـرة يف وجدان 

املستهلك(املتلقي).. 
وطني...

وقف التجار املهزومني ببابك
سموا كل هزائمنا نرصا

مـا زلنا نـزرع اقـواس النـرص بمنعطفات 
شوارعنا..

مازال الخوف يصاحبنا
والذل يواسـينا نحن االبطال املسـحوقني  /

ص60
فالنـص لقطـة مشـهدية دراميـة مكتنزة 
بايقاعها عرب تشكلها الفني املحقق لتأثريه 
الجمـايل مـن خـالل الصـورة التي تجسـد 
املعاني كونها لغة املنتج (الشاعر) التلقائية 
وجوهر االبداع الشعري يوظفها للتعبري عن 
رؤاه ومشـاعره وانفعاالته كونها (جزء من 
التجربـة االنسـانية) عىل حـد تعبري محمد 

غنيمي هالل .
 وبذلك قدم املنتج (الشـاعر) نصوصا تقوم 
عىل مسـاحة من التخييل املقرتنة بسلسلة 
التنقـالت املشـهدية التـي تؤطرهـا وحدة 
موضوعيـة.. فضال عـن تميزهـا   بتفاعل 
اللغة والصـور وااليقاع  داخل بنائها النيص 
الجـاذب... بتوظـف لغـة تعتمـد  االلفـاظ  
املوحيـة.. البعيدة عن الضبابية لتسـتجيب 

الفق التجربة وتعرب عن جوهر الفكرة.

يوسـف عبود جويعد
يبـدو لنـا ومـن خـالل متابعتنـا 
لروايـة (البهلـوان) للروائي أحمد 
خلف، وتجاربـه الرسدية الروائية 
السابقة، التي قبلها رواية (الذئاب 
عىل األبواب)، أن الروائي قد يكون 
مختلفاً عن مجايليه، بأنه يعد كل 
األدوات والعنـارص الفنيـة، التـي 
يحتاجها لقيامه بصناعة روايته، 
قبل أن يرشع بالكتابة، ويضع لها 
مخططاً وخارطة، وأسـلوباً، كما 
أنـه يجمع نسـيج الحكايات التي 
تدخل ضمن مبنـى الرسد، ليكون 

مهّيـأ بشـكل تام عـىل الخوض يف 
غمـار العمل الفنـي الروائي، دون 
أي عائـق، أو يشء آخر يحول دون 
إتمام مهمته، وتلك صفات حميدة 
تؤرش لصالح الروائي، أي أن الرواية 
تكون جاهزة بـكل تقنياتها داخل 
مخيلته، وبهذا تسـهل عليه مهمة 
التدوين، بخـالف الكثري من كتاب 
الروايـة، الذيـن يكتبـون األحداث 
دون اكتمالهـا، ويتعرضون للكثري 
أو قـد  الحرجـة،  التوقفـات  مـن 
تتوقـف االحـداث يف أي موطن من 
مواطنها فيضطرون إىل معالجتها، 
وكلها أمور تعيق انسـيابية العمل 
الفني الروائي، وكما الحظنا سابقاً 
يف روايتـه (الذئـاب عـىل األبواب) 
أسـلوبه الفنـي يف التدويـن، حيث 
ظهر لنا وبشـكل جـيل، أن الرواية 
اعتمدت عىل ثالثة مسـارات تسري 

نحو الرافد االخري لتشكيل وتكوين 
البؤرة املركزية الرئيسة، فإن هذه 
الروايـة التي نحن بصـدد تحليلها 
وأعني بها روايـة (البهلوان)، فإن 
الروائـي اعتمد عـىل خطوط عمل 
ولكنـه ظـل  مغايـرة ومختلفـة، 
محافظاً عىل طريقة عمله الفني، 
عند رشوعه بكتابة الرواية، فتبني 
لنا وكأننا ندخل مدينة أحمد خلف، 
كما أشار يف مقدمته التي استهلت 
هذا النص الـرسدي الروائي، وتلك 
املدينة لها باب، هو بطلها الرئيس 
(طه جواد) الذي سيمنحنا الفرصة 
للولوج اىل عاملـه الحكائي، ويقول 

الروائي يف هذا املستهل:
(أن تكتب رواية حديثة بمواصفات 
عالية الجودة، هذا يعني أنك تشيد 
مدينة بعينها، أعنـي مدينتك التي 
تأمـل أن تمـيض بقيـة العمـر يف 

وأزقتها،  وشـوارعها،  مسـاكنها، 
وأسـواقها، ومقاهيها، وحدائقها، 
وتمارس حياتـك عىل أعىل درجات 

الكمال والرقي.) ( ص 5 ) 
ومـن هنا يتضح لنـا أهمية العمل 
الفنـي الروائـي، ومـدى التصـاق 
الروائي بمادتـه الرسدية، وعندما 
تتـاح لنا هـذه الفرصـة للدخول، 
الحكائـي  العالـم  سنكتشـف 
للروائـي، حيـث نبدأ بحيـاة (طه 
جـواد) وهـو يهـرب مـن قريته، 
بعـد أن رسق أربعـة أقـراص مـن 
الخبـز، من منـزل الشـيخ، عندما 
كانـت زوجة الشـيخ تخبـز الخبز 
يف التنـور، واعترب ذلـك تجاوز عىل 
هيبـة الشـيخ، ورسقـة يسـتحق 
عليهـا (طـه جـواد) قطـع يـده، 
كقصاص للسـارق، وهكذا يقودنا 
(طـه جـواد) اىل مدينـة الروائـي 

الحكائيـة، عندمـا يصـل بغـداد، 
ويعمل يف بيع املالبس املسـتعملة، 
ثـم يعمـل يف البنـاء، ويتعرف عىل 
صديقه (سالم علوان) ليتفرع من 
هـذا الجذع غصن يحمـل حكايته، 
ثم يتزوج (أم غايـب) وتطلق عىل 
هـذه الصفة للمـرأة التي ليس لها 
قدرة عىل االنجـاب، وهكذا يتفرع 
غصن آخر من حكاية (طه جواد) 
ليشـكل ويكون حكاية(أم غايب) 
شـيقة  تفاصيـل  سنشـهد  التـي 
وخاصـة  حياتهـا،  عـن  ومهمـة 
بعـد أن يتزوج (طه جـواد) زوجة 
ثانية، هي (بلقيس) التي ستكون 
حكايتهـا غصـن آخر يتفـرع من 
جذع شـجرة (طه جـواد)، لتكون 
أمامنـا الصـورة واضحة لشـجرة 
تنمو بشكل تدريجي، وتظهر منها 
أغصـان حكائيـة متفرعة تخرض 

وتنمو مع حركـة الرسد، ونالحظ 
أن حركة األحداث يف تلك الحكايات، 
هي حركة مشـابهة لحركة البؤرة 
الرئيسة، التي يقودها بطل الرواية 
(طـه جواد)، أي أنهـا تحتوي عىل 
كل االدوات الرسديـة لعملية البناء 
الـرسدي الروائي، أضافـة اىل أنها 
متممـة لحركـة الـرسد الرئيـيس 
ومتفاعلـة معه، بل أنها جزء منه، 
ثـم يظهـر لنا الـرصاع الـذي جاء 
بشـكل طبيعي، بعد أن يكرب عمل 
(طـه جـواد) يف املعمـار، ويصبح 
مقـاوالً معروفـاً، لندخـل يف عالم 
الحيتـان، وعالـم الفسـاد يف تلـك 
املقـاوالت، وكيـف يتـم االتفاق يف 
الخفاء إلدخال مقاول ثانوي يقوم 
بمهمـة العمـل يف تلـك املشـاريع 
االول  املقـاول  ليأخـذ  الكبـرية، 
حصة األسـد من الحكومة، وكذلك 
يفعـل املقـاول الثانـوي، وكل ذلك 
يعـود بالـرضر عىل تلك املشـاريع 
ادائها، ويظهر  ومتانتها، وحسـن 
يف هذا الرصاع (االسطة) الذي كان 
سـبب يف دخـول (طه جـواد) هذا 
املعرتك، وكما يشـتد أوار االحداث، 
وتحتـدم يف البـؤرة املركزيـة، فأن 
نمـو االحـداث يف بقيـة الحكايات 
تنمـو وتداخل مع بعضهـا، حيث 
سنشـهد تفاصيـل، مثـل العالـم 
االحمر بني الزوج وزوجته، وخيانة 
(أم غايب) لزوجها مع سائق (طه 
جواد)، (فـؤاد)، ومقتـل الحارس 

الشخيص، لالسطة، وانجاب طفلة 
من قبـل الزوجة الثانية (بلقيس)، 
بينمـا تتبنـى (أم غايـب) طفلـة، 
لديهـا،  االمومـة  فـراغ  لتعـوض 
وهكذا يسـري بنا الروائي باألحداث 
بانسـيابية وايقـاع متواصل وغري 
متقطع، والسـبب يف ذلك أنه أنشأ 
الروائيـة الحكائيـة، بعد  مدينتـه 
أن اعـد كل ادواتهـا، لكـي تسـري 
االحـداث دون تلكؤ، أو توقف، كما 
أن الروائـي عمـد اىل جعل االحداث 
متصلـة متواصلـة مسـتمر، دون 
تقطيعهـا اىل فصـول، كمـا هـو 
معروف يف عالـم الرسد، أن الرواية 
واسـرتاحة،  تقطيـع،  اىل  تحتـاج 
ومشـاهد، واختزال، من أجل عدم 
املتلقـي، واعطائـه فرصة  اربـاك 
السـتيعاب االحداث، اال أن الروائي 
أحمـد خلـف، بخربتـه الطويلة يف 
مجال الرسد، استطاع أن يوفر هذه 
االدوات، دون الحاجـة اليهـا، ألنه 
عمل عـىل أن يبقي القارئ، متابعاً 
لألحداث، وهيمن عىل حواسه، من 
أجل االستمرار يف متابعة االحداث.

روايـة ( البهلـوان) للروائـي أحمد 
خلـف، عمل فني كبـري، ودرس من 
الـدروس التـي يحتاجهـا الروائي، 
يف تدويـن روايتـه، وتؤكـد خربتـه 
التي اكتسـبها من سـنواته الطوال 
يف هـذا املجـال.. من اصـدارات دار 
النخبة للطباعة والنرش والتوزيع – 

القاهرة لعام 2021 .

 
سلمى السورية

•سـاطعة تلـك األحالم يف وهج الشـمس وتبقى 
أيهـا الحلم الجميـل وحدك املنقـذ، وحدك الحرب 

الذي يمأل األقالم لنرسم عاملنا املوعود... 
•أيهـا الكائـن البـرشي، اخلع نفسـك مـن تلك 
الجـدران التي تلتصق بهـا وتتبعك كظلك وضع 
حدا لجمـودك الداخيل، فالعقبات التي تظن أنها 

تقيدك أنت وضعتها لحظة اخرتت أهدافك..
•عندمـا تشـبه الحياة املـزاد تكون رس املسـخ 
يف عالقـات الحـب والصداقة،لكـن باسـتطاعة 
اإلنسان أن يزرع الجمال عند كل مطب اجتماعي 

يقيه من الرضوض والجراح يف أخالقه. 
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هَي الطفولُة يف َجٍد ويف لِعِب
ما كنُت فيها سوى كهٍل وُمحتَطِب..

ما كنُت إال غضوناً اوقدْت زمناً
بني التباريِح أطويها مَع الّنوَِب..

أخجلُتها يف ربوع الداِر أفنيًة
حنَي استعّر هشيُم الشيِب كالّلهِب..

وهدهدتني حكايا الليِل يف وجٍع
من آفِة الجوِع لَْو أغفو بال صخِب..

اليوَم أطلَقها من زهِو ُمنشغٍل
عنونَتها شغفاً يف ّرس مرتقِب..

هْل يل بحلوى وكْم كانْت تؤرُقني
ُحلماً بربٍد ُيمّنيني مَع الُرتُِب..
ما كاَن خبٌز لنا يف ظّل معجنٍة
كّنا نصّيل ألْن نحيا بال سغِب..

هل يل بحلوى وبعُض الفقِر أرضحٌة
كيما ُيقّدُس َيفنى  الطنُي بالّذَهِب..
هل يل بحلوى وهل للعيِد من سبٍب
وهل لفرحِة مظلوٍم هوى الطرِب..

ما قيمُة الشعِر يف شعٍب بال وطٍن
لالجئنَي اىل َمْن َفّر ِمْن َعَطِب..

ما قيمُة الشعِر إْن غّنى اىل َصمٍم
للمرتفنَي اىل الُحّكاِم والرَّتِب..

ما أحوَج الشعَر لألوهاِم ُنسقُطها
فِمديُة الحرِف يف حٍس من العتِب..

و“بالّرساّي“ سيرسي الشعُر موكَبُه
يف صوت ترشين يف األسفاِر والُكُتِب..

سيورُق الفجُر من آهاتنا غبشاً
من ساعِة اليأِس تأتي ساعُة الغضِب..
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موسم األعياد والعطالت، بقدر ما يحمل 
من احتفـاالت وبهجة، إال أنـه ُيعّد بيئة 
خصبة الندالع املشاكل والخالفات، وذلك 
بسـبب ضيـق الوقـت، ازديـاد الضغط 
بسـبب املهـام الكثـرية، ما بـني ضغط 
العمل، وضغـط اختيار الهدايا ورشائها، 
باإلضافـة إىل النقاشـات املاديـة الحادة 
التـي غالباً مـا تنتهي بشـجار، كل هذا 
يهّدد عالقتك الزوجيـة، وبالتأكيد أنِت ال 
ترغبني يف قضاء عطلة العيد يف مشـاكل 
مع زوجك، لذلك اتبعـي النصائح التالية 
للحفـاظ عـىل قـوة عالقتـك بزوجك يف 

موسم األعياد والعطالت..
1. تحدثي عن الخطط مبكراً

ال تنتظري حتى آخر وقت متاح قبل العيد 
لتبدئـي بالحديـث عن خطتـك، اختاري 
وقتـاً مبكـراً، وتحّدثـي مـع زوجك عن 
توقعاتك لتفاصيل العيد، سـواء ميزانية 
رشاء الهدايـا، أو املالبـس، تحدثي أيضاً 
عن املواقف املحرجة التي تتوقعينها، هذا 
يحّد من حدوث املشـاكل، ويسـاعدكما 

عىل حلها أرسع إذا حدثت بالفعل.
2. تضامني مع زوجك

بالتأكيد هناك اختالفات يف اختيارات كل 

منكما، ولكن قد تظهر بعض االختيارات 
التـي تتطلب تنازل أحد الطرفني، تمتعي 
باملرونة وتضامني مع اختيار زوجك قدر 
املستطاع، فال تنيس أنكما يف النهاية أرسة 

واحدة، وأن املتعة تعود عىل الجميع.

أما إن كان االختيـار املختلف عليه ظهر 
فجأة خـالل العطلة، فانحـازي الختيار 
زوجك إن كان متمسـكاً به، وذلك تجنباً 
للمشـاكل، ويمكنك التحـدث مع زوجك 
عن مشـاعرك تجاه ما حدث بعد انتهاء 

العطلة، لضمان عدم إفسادها.
3. تعاطفي مع زوجك

ال تنيس أن موسـم األعياد يشكل ضغطاً 
مادياً واجتماعياً عىل كليكما، فال تفّرسي 
ترصفات زوجك بشكل سلبي، بل انظري 

إليه بتعاطف، والتميس له األعذار.
4. أنشئي تقاليد خاصة

بالتأكيـد هنـاك تقاليـد عتيقـة للعائلة 
اعتدتمـا عليها قبـل الـزواج، واآلن هذه 
أرستكما، يجب أن تنشئي تقاليد خاصة 
بكمـا لالحتفـال، هـذا يصنـع ذكريات 
خاصـة، ويثـري حماسـتكما تجـاه هذا 
الوقت الخاص من العام، ويحفزكما عىل 

الحفاظ عليه بال مشاكل.
5. ال تخـايف مـن تفويـت بعـض املهـام 

واألحداث
تخططني بحماسة ألحداث عطلة العيد، 
ولكـن قـد تبالغـني يف توقـع مـا يمكن 
فعلـه خالل هذا الوقـت القصري، لذلك ال 
تتوقفي كثرياً عنـد تفويت بعض املهام، 
لهـا،  مخّططـاً  كان  التـي  األحـداث  أو 
تمّتعـي باملرونـة، ويمكنـك تعويض ما 

فاتك بعد العطلة.
6. قويل ال

تنهـال عليكما دعوات األهـل واألصدقاء 
إىل أحـداث مرتبطة بالعطلـة، ال ترتّددي 
يف قـول ال للحـدث الذي يمكن أن يفسـد 
عطلتكما، أو سـتضطران إىل إلغاء حدث 

آخر أكثر أهّمية بالنسبة لكما بسببه.
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يف اآلتـي، طـرق يف التدبـري املنـزيل 
املنزليـة،  الحـرشات  ُتخلّـص مـن 
نهائيًّـا، ومـن دون تكلفـة ماديـة 
مرتفعة. وتشمل سبل التدبري املنزيل 

املُخلِّصة من الحرشات:
1. الفازلـني والنعنـاع للقضاء عىل 
النمـل: ُيخلـط كـمٌّ مناسـب مـن 
الفازلني وخالصـة النعناع، فُتدهن 
األبـواب ومخارج النوافـذ به. علًما 
أن الفازلني من املواد املزعجة للنمل، 
ـب عىل هـذه الحرشات  حيث ُيصعِّ
الحركـة، وبالتايل يمنع انتشـارها 

داخل املنزل.
2. إكليـل الجبل والنعنـاع ملكافحة 
الحـرشات الطائرة، مثـل: النحل... 
ويف هذا اإلطار، ُيعلَّق إكليل الجبل أو 

النعناع عىل نوافذ وأبواب املنزل.
البعـوض  لطـرد  الشـموع   .3
والحـرشات الطائـرة مـن املنـزل، 

محـال  مـن  رشائهـا  وباإلمـكان 
العطـارة... تحتوي هذه الشـموع 
عىل مـادة الـ“جريانيول“ املعروفة 

بفاعليتها يف طرد البعوض.
4. النعنـاع لطـرد النامـوس، وذلك 
عنـد غيل أوراقـه ووضـع مائها يف 
زجاجة رذاذ، واستخدامه يف املنزل.

5. الليمون الحامض والقرنفل لطرد 
ـع حبَّة مـن الليمون  الذبـاب: تقطَّ
الحامض إىل نصفني، وتغرز فيهما 
الحبتان،  القرنفل. وتوضـع  حبات 

يف أماكن وجود الذباب.
6. القهوة مصيدة للرصاصري: يصبُّ 
املـاء يف برطمان، وُيضاف البن، مع 
رجِّ الربطمـان جيًِّدا. علًمـا أنَّ هذا 

الخليط يستقطب الرصاصري.
7. اللبان واملسـك لطـرد الذباب 
والنامـوس والحرشات الطائرة: 
اللبـان  برائحـة  املنـزل  ـر  ُيبخَّ

واملسك لهذه الغاية.
8. زيت إكليل الجبل (روزماري): 
ُتستخدم قطنة ُمبلَّلة بهذا الزيت 
العطري يف مسح األسطح، بغية 
القضـاء نهائيًّـا عـىل الحرشات 

الطائرة.
تمنع هـذه النصائـح يف التدبري 
إىل  الحـرشات  دخـول  املنـزيل 

املنزل:
• يجـب الحـرص عـىل تهويـة 
املنـزل، يوميًّا، وتعريض الفرش 

للشمس.
االهتمـام  الـرضوري  مـن   •
األليفـة،  الحيوانـات  بنظافـة 

كالكالب والقطط.
• يجب تجنُّب ترك بقايا الطعام 
عـىل طـاوالت املنـزل أو داخـل 
املطبخ، حتَّى ال تجذب الحرشات 

الطائرة والزاحفة.

املكوّنات
أجنحة دجاج - 500 غرام زيت نباتي 
- ملعقتان كبريتان ملح - بحسـب 
الرغبـة فلفل اسـود - ربـع ملعقة 
صغرية ثوم مهروس - ملعقة كبرية 
سـكر أسـمر - ملعقتـان كبريتـان 
خـردل ديجون - ملعقتـان كبريتان 

كتشاب – كوب خّل أبيض .
طريقة التحضري:

- إدهنـي صينيـة بايركـس بالزيت 
وصّفي فيها أجنحة الدجاج. نّكهي 

بامللح والفلفل االسود.
- أدخـيل الصينيـة إىل فـرن محّمى 
مسبقاً عىل حرارة 180 درجة مئوية 

لحواىل 15 دقيقة حتى تتحّمر.
- لتحضري صلصة الباربكيو، ضعي 
يف قـدر الكتشـاب، الثوم، السـكر، 

الخردل والخل.

- نّكهـي بامللـح والفلفـل بحسـب 
الرغبة

- ضعـي املزيـج عـىل النـار وقلّبي 
باستمرار حتى تكثف الصلصلة.

- أخرجي أجنحة الدجاج من الفرن 
وادهنيها بصلصة الباربكيو.

- أعيـدي الصينيـة إىل الفـرن لــ5 
عـىل  الطبـق  قّدمـي  ثـّم  دقائـق 

سفرتك.
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لـو تكلمنـا بوضوح، يجـب أن نعـرتف أن ثقافة 
ليسـت  األسـنان  تنظيـف  خيـوط  اسـتخدام 
منتـرشة بما يكفـي يف وطننا العربـي، وحتى لو 
وجـدت يف بعض املناطـق، ففي الغالـب ال يقوم 
الطريقـة  بهـذه  أسـنانهم  املراهقون،بتنظيـف 
الصعبة واملعقدة من وجهة نظرهم، ألن معظمهم 
يرى أن مجرد اسـتخدام الفرشـاة واملعجون أمر 

مرهق ومضجر!
فقد كشـفت دراسـة حديثة أجرتهـا األكاديمية 
األمريكية لطب األسنان أن معظم األشخاص - ال 
يختلف يف ذلك الكبار والصغار- يكرهون تنظيف 
األسـنان بالخيوط، ويتجنبونه ألسباب مختلفة، 
منهـا عـىل سـبيل املثـال امتـالك لثة حساسـة 
تنــزف دما كلما تم اسـتخدام خيوط األسـنان، 
أو اسـتغراق عمليـة تنظيـف األسـنان بالخيوط 
لوقـت طويل قد يصـل إىل نصف سـاعة يف حالة 
اسـتخدام دعامات تقويم األسـنان، مع الشعور 
باأللم، أو اإلحساس بامللل والضجر من استخدام 
الخيـوط، أو اإلهمـال والنسـيان... إلخ.ونتيجـة 
لذلك فإن معظم األشخاص ال يستخدمون خيوط 

األسـنان أبدا، وحتى من سبق لهم استخدامها، ال 
يواظبـون عىل ذلك بشـكل يومي.ويضيف خرباء 
العناية باألسنان سببا آخر لقائمة أسباب عزوف 
الناس عن اسـتخدام خيوط تنظيف األسـنان، أال 
وهـو عدم ظهور نتيجة مبارشة ومرئية بوضوح 
عند استخدامها، لكن برغم ذلك يؤكد األطباء أنها 

رضورية!
فخيط األسـنان يصـل إىل األماكـن الضيقة التي 
يصعـب عـىل الفرشـاة الوصـول إليهـا، وتظهر 
فائدته أكثر كلما كانت األسـنان غري منتظمة أو 
بها كسـور أو فجوات تعلق بها بقايا الطعام وال 
تخرجها فرشاة األسنان، كما أنه يخلص األسنان 
من البقايا املزعجة التي إن لم نخرجها قد تعطي 
للفـم رائحـة كريهـة مـع الوقـت قد نـؤذي بها 
اآلخرين دون أن نشـعر. أي باختصار، اسـتخدام 
الخيـط يحافظ عىل األسـنان من التسـوس عند 
املواظبـة عـىل اسـتخدامه. ربمـا يبالـغ أطبـاء 
األسـنان أحيانـا عندما يطلبـون منا اسـتخدام 
خيوط األسـنان بشـكل يومي، وتكـون النتيجة 
هي اإلحسـاس بالعبء، ومن ثم عدم استخدامها 

مطلقـا!، لكـن الحقيقة هـي أن اسـتخدام هذه 
الخيوط بضع مرات كل أسـبوع، يكفي للحفاظ 
عـىل صحـة األسـنان واللثـة، ويحميهمـا مـن 
األمـراض، خاصـة إذا لـم تكن هناك أي أسـباب 
مرضيـة مبارشة.ومن املؤكد يف جميع األحوال أن 
اسـتخدام خيوط األسـنان يعترب ممارسة طبية 
صحيـة، ومن األفضل أن تقومـي بها كلما أمكن 
ذلـك، لكن ماذا عن األسـباب التي سـبق ذكرها، 
والتي قـد تجعلك تحجمني عن اسـتخدام خيوط 
تنظيف األسنان؟يوضح أطباء األسنان أن االبتعاد 
لفرتة طويلة عن خيوط األسنان، ثم العودة فجأة 
السـتخدامها، من الطبيعي أن يسبب بعض األلم 
لعدم االعتياد عليها. وباملثل فإن استخدام خيوط 
األسـنان يف وجـود دعامـات التقويـم يسـتغرق 
وقتا طويال ويسـبب األلم يف حالـة عدم االعتياد، 
واالستخدام عىل فرتات متباعدة، ألن األمر يحتاج 
للتدريب واملواظبة، واستشارة الطبيب يف األسلوب 
األمثل السـتخدام الخيوط مع التقويم، حتى تتم 
العمليـة يف وقت أقرص ودون أي ألم يذكر، خاصة 

مع التكرار.

وعـدم الخـربة واملواظبـة يف اسـتخدام الخيوط، 
يـؤدي العتبارها عملية صعبـة ومرهقة ومملة، 
فيبتعد عنها الكثريون. إذن الحل البسيط واملبارش 

لكل ما سـبق هو االعتياد عىل الخيوط، واملواظبة 
عىل اسـتخدامها، مع تعلم األسلوب األمثل لذلك، 

لتجنب األلم وتقليل الوقت الالزم للعملية.

ربما سـمعِت أن تقليل استخدام الشـامبو أفضل للشعر وزيوت الرأس الطبيعية، 
أو ربما تفكرين يف التخلص من الشامبو واالنضمام إىل حركة ”ال للشامبو“؛ بحثاً 
عن شعٍر أكثر صحة وأفضل مظهراً. لكن ما هي نصيحة الخرباء؟ وكم مرة يجب 

غسل الشعر بالشامبو أسبوعياً؟
يقـول الخـرباء إنه ال توجد إجابة واحدة لعدد املرات التي يجب أن يسـتخدم فيها 

الناس الشامبو. فقد ال تحتاجني إىل القيام بذلك كثرياً كما تعتقدين. 
عادًة ما يرجع األمر إىل التفضيل الشـخيص. وللحصول عىل إرشادات، ألقي نظرة 

عىل نوع شعرك وخيارات تصفيفه.
تقول مصففة الشـعر املحرتفة ومؤسسة رشكة Drybar، آيل ويب، Webm: ”ألن 
مرور بضعة أيام دون اسـتخدام الشـامبو أمر جيد؛ بالنسبة للشعر الطبيعي من 
حيث الدهنية ومتوسط الوزن، أحياناً ما أخرب زبائني بإطالة الفرتة بني عدد مرات 
غسل الشعر دون استخدام الشامبو“. ملاذا؟ كي ال تخف كثافة الشعر مع الوقت، 
حسـب رأيها.بدورها، تقول األسـتاذة املختصة أنجيال المب، إن الشامبو يحبس 
الدهون، لذلك إذا اسـتخدمِته بشـكل متكرر، فقد يجف شـعرك، ويصبح عرضة 
للتقصف.وتوضـح أنجيال: ”ينتج الشـعر زيتاً طبيعياً يسـمى الزهم، والشـامبو 
عبـارة عن مسـتحلب يلتقط الزيـت الزائد واألوسـاخ وبقايا املنتـج ويحجزها، 
ثم ُتشـطف لتنظيف الشـعر“.يف معظـم الحاالت، يعد وجود بعض األوسـاخ أمراً 
مقبوالً وطبيعياً، وبالتأكيد تريدين بقاء بعض الزيوت الطبيعية يف الشعر. ويتفق 
الخرباء عىل أن مجموعة صغرية فقط تحتاج إىل غسـل الشـعر بالشـامبو يومياً، 
مثل أولئك الذين لديهم شـعر خفيف جداً، أو األشخاص الذين يمارسون الرياضة 
كثرياً (ويتعرقون)، أو شخص يعيش يف مكان رطب جداً.وترشح قائلة: ”إذا كانت 
فروة رأسك دهنية، فيجب غسلها يومياً. ويف بعض األحيان، يعتقد الناس أن فروة 
رأسهم جافة، ألنهم يعانون من قرشة الرأس، ولكن يف تلك الحاالت، يكون الغسل 
املتكرر مفيداً أيضاً“.كلما كان شـعرك كثيفاً وأقل دهنية، كانت حاجتك لغسـله 
بالشـامبو أقل.وتوضح كارولني: ”يمكن لبعض األشخاص ذوي الشعر الجاف أو 
املجعد أن يغسلوا مرات أقل بكثري دون مشاكل“.وإلطالة الفرتة بني غسل الشعر، 
يمكن إضافة ترسيحات لتغيريه: مثالً أعيدي تشـكيل شـعرك عىل شـكل ضفرية 
جانبيـة، أو احصـيل عىل شـكل الكعكـة، كما يمكن اسـتخدام الشـامبو الجاف 

المتصاص الدهون الطبيعية.
ال بد من العثور عىل شـامبو وبلسـم يناسـبان نوع شـعرك؛ ملنحـه العناية التي 
يحتاجهـا حقاً وتقليل عدد الحاجة للغسـل.عىل سـبيل املثـال، تحتوي املنتجات 
الخاصة بالشعر املجعد عىل مرطبات وزيوت مغذية يمكن أن تجعل الشعر الناعم 
واملسـتقيم يبدو دهنياً.إضافة إىل ذلك، ال بد من اعتماد طريقة صحيحة لتجفيف 
الشـعر بعد االسـتحمام؛ لحمايته من التقصف والتسـاقط.إذا كنت يف عجلة من 
أمرك، فما عليك سـوى عرص املاء بلطف من شـعرك، لكـن ال تقومي بفتله بقوة 
للتخلـص مـن املاء، ألن ذلك سيسـاهم يف تكـرسه وتقصفه.وتجنبي لف الشـعر 

بمنشفة قديمة، بدالً من ذلك، امسحيه برفق بقميص قطني قديم حتى يجف.

هنـاك عـدة أسـباب الكامنـة إذا 

مـا رضبـك طفلـك. أنهـم أحياناً 

يفعلـون ذلـك السـلوك ألنهـم ال 

يمتلكون املهـارات الالزمة إلدارة 

مشاعرهم والتعبري عنها بطريقة 

مقبولة ملن حولهم.

قد يفتقـرون إىل اللغة املالئمة، أو 

التحكم الالزم يف االندفاع للتعامل 

مع مشـاعرهم، وبالتايل يقومون 

بالرضب دون التفكري يف العواقب 

أو طرق أخرى لتلبية احتياجاتهم 

وتوصيل فكرتهم.

أحياناً يرضب األطفال يف محاولة 

لشـق طريقهم والحصول عىل ما 

يريـدون، فالطفـل الـذي يرضب 

أمه عندما تقول لـه ال ربما يأمل 

أن يغري رأيهـا، فتنصاع ملا يرغب 

فيه لتفادي االحتكاك.

وفيمـا يـيل بعض اسـرتاتيجيات 

االنضباط التي يمكنك استخدامها 

لحماية نفسـك وحماية األطفال 

مـن األذى أثنـاء تعليمهـم طرقاً 

أفضـل للتعامـل مع مشـاعرهم 

وإدارة سلوكهم بالطرق الصحية 

املقبولة:

1. وضع القواعد الصارمة

تتنـاول  منزليـة  قواعـد  ضـع 

االحرتام وحماية مساحة اآلخرين 

وحقوقهم.

سـنواته  منـذ  للطفـل  وأوضـح 

املبكـرة أن الـرضب أو الـركل أو 

العـض أو االعتداء الجسـدي بأي 

شـكٍل كان هو سـلوٌك مرفوض، 

منزلـك  يف  بـه  مسـموح  وغـري 

واألماكن األخرى.

ضع القواعد الخاصة بك بطريقة 

إيجابية كلما أمكن ذلك، وبدالً من 

قـول ”ال ترضب“، قـل ”الرضب 

يؤملني، ال تفعل ذلك“.

وتحـدث إىل طفلـك عـن القواعد 

للتأكـد مـن فهمـه لعواقب خرق 

جـزاءات  تحديـد  مـع  االتفـاق، 

مقبولـة للطفـل عنـد مخالفتـه 

ضمـن طـرق الرتبيـة اإليجابيـة 

املعروفة.

2. تحميلـه املسـؤولية من خالل 

العواقب

القواعـد  يعـرف  طفلـك  كان  إذا 

ولكنـه مع ذلك اسـتمر يف رضبك 

فاستخدم بعض العقوبات التالية 

لردعـه عن الـرضب مـرة أخرى 

بطريقة صحية.

الوقت املستقطع: بالنسبة لبعض 

األطفال يمكـن أن تكون املهلة أو 

الوقت املستقطع أحد أكثر الطرق 

فاعلية لردعهـم عن الرضب مرة 

أخرى.

وبتحديد تلـك املهلة يعلم األطفال 

كيفية تهدئة أنفسـهم وإبعادهم 

عن املوقف املثري بالنسـبة لهم، إذ 

من املهم تعليمهـم كيفية تنظيم 

الهـدوء  واسـتعادة  مشـاعرهم 

خالل هذا الوقت.

فقـدان االمتيـازات: قـد يحتـاج 

بعض األطفال إىل عواقب إضافية 

تختلف عن الوقت املستقطع، لذلك 

يمكن أن يكون سحب االمتيازات 

اسرتاتيجية انضباط فعالة.

عـىل سـبيل املثال، تقييـد وصول 

طفلـك إىل اإللكرتونيـات أو ألعاب 

معينـة أو الحصول عـىل الحلوى 

الصحية املسموحة ملدة 24 ساعة، 

أو أقل، حسب عمر الطفل.

وكلما كان الطفل أصغر سـناً قّل 

الوقـت الـذي يحتاجه بعيـداً عن 

اليشء املحبب له.

التعويـض: اجعـل طفلـك يقـوم 

بعمـل روتينـي إضـايف، أو اجعله 

كطريقـة  صـورًة  لـك  يرسـم 

للتعويـض عـن الخطأ الـذي بدر 

منـه إذا مـا رضبك طفلـك، ومن 

باب تعليمه فن االعتذار.

املكافـأة: يمكـن أن يـؤدي تعزيز 

السـلوكيات الجيدة ذات العواقب 

اإليجابيـة إىل تشـجيع طفلك عىل 

التوقـف عن الرضب. عىل سـبيل 

املثال كاِفئ طفلك عىل اسـتخدام 

”اللمسـات اللطيفـة“ بـدالً مـن 

الـرضب. وقّسـم اليـوم إىل عـدة 

فرتات زمنية، حيث يمكنه كسـب 

ملصقـات أو رمـوز للسـلوكيات 

الجيدة.

يمكنـك أيضـاً مـدح طفلـك عند 

لطيفـة“،  ”ملسـات  اسـتخدام 

وعندمـا يعانقونـك تأكـد من أن 

تقول كم تحب اللمسات اللطيفة 

عندمـا  أيضـاً  امدحهـم  تلـك. 

يسـتمعون إليـك ويتوقفـون عن 

الرضب.

م طفلك السـلوك املناسـب: ال  علـِّ

يكفي أن تقول لألطفال ببساطة 

”ال تـرضب“. علّم طفلك مهارات 

إدارة الغضـب أيضـاً، التي تكون 

بديـًال عن الـرضب للتعبـري عما 

يشعر به.

ع طفلك عىل قراءة كتاب، أو  وشجِّ

رسم صورة، أو أخذ نفس عميق، 

أو الذهاب إىل غرفته عندما يشعر 

بالغضب.

كذلـك علِّم طفلـك عن املشـاعر، 

مثل الحـزن واإلحبـاط واإلحراج 

وامللل. ناقش أهميـة التعامل مع 

هذه املشـاعر بالطرق املناسـبة، 

اكتشـاف  عـىل  طفلـك  وسـاعد 

التي تساعده عىل  االسرتاتيجيات 

التأقلم مع مشاعره بأمان.

3. تجنَّب العقاب البدني

إذا كنت تستخدم الرضب كعقاب 

يف بعـض املناسـبات حتـى ولـو 

كانت محدودة، فسـريتبك طفلك 

بسبب السماح لك بالرضب وعدم 

السماح له بذلك. وبدالً من تعليمه 

ضبط نفسه برضبه يمكن للصفع 

أن يزيد من عدوانية طفلك.

أظِهر لطفلك كيفيـة التعامل مع 

الغضـب والحـزن وخيبـة األمـل 

اجتماعيـاً، وال  بطـرق مناسـبة 

تبخـل أبـداً يف التحـاور والنقاش 

معـه بصـورة واعيـة لفهم كيف 

يشـعر، إذ غالباً ما يشـعر الطفل 

باألمـان بمجـرد إحساسـه أنـه 

مسموع وُمقّدر.
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تعترب مواقع التواصل االجتماعي 
أحد أبرز األشياء التي ال يمكنك أن 
تتخيل عنها يف هـذا العرص يف كّل 
لحظة من لحظات حياتك اليومية. 
ومـا يزيد تعلقك بهـا هو التطور 
الذي طرأ عليهـا وخصوصاً يف ما 

يتعلق بتطبيقاتها املختلفة. 
سنكشـف يف التـايل الكثـري عـن 
طباعـك وصفات شـخصيتك من 
خالل التطبيق الذي تسـتخدمينه 

أكثر من غريه.
1. تويرت

إذا كنت تستخدمني هذا التطبيق 
أكثـر من غـريه، فهذا يعنـي أّنك 
تتمتعـني بكاريزمـا وجاذبيـة ال 

مثيل لهما. إال أّنـك متقلبة املزاج 
وقـد تغضبـني أحيانـاً مـن دون 
مـربرات منطقيـة. لكـن هـذا ال 
يمنعـك مـن أن تظهـري الكثـري 
مـن العاطفـة تجاه األشـخاص 

املقربني منك.
2. فيسبوك

 يعني تصفحك الدائم لهذا املوقع 
أّنك امرأة عملية وتتحلني بالصرب 
وتتسمني بالفعالية يف كل موقف. 
كمـا أّنـك تتمتعني بالقـدرة عىل 
حّل كل املشـاكل املرتبطة بعملك 
كما بعائلتك. وال يسعك أن تقفي 
مكتوفـة اليديـن إزاء أّي موقـف 
عصيب يمّر به األشـخاص الذين 

يعيشون يف محيطك. 
3. إنستغرام

إذا كنـت مـن األشـخاص الذيـن 
يفضلون تطبيق إنستغرام، فهذا 
يشـري إىل أّنـك تحسـنني العمـل 
ضمن فريق وأّنـك تحققني عادة 
النجاح حني يتعلق األمر بإنجازك 
مهمـة ذات طابع اجتماعي. كما 
يعني هذا أّنك تفضلني التعبري عن 
رأيـك، يف أّي أمر، بحرية تامة، ما 
يجعلـك تمتلكـني موهبة خوض 
النقاشات والخروج منها بأفضل 

النتائج.
4. واتساب

إذا كان هـذا التطبيق هو طريقة 

التواصل املفضلـة لديك، فاعلمي 
أّنك تتفهمـني دائماً وجهات نظر 
يف  يعيشـون  الذيـن  األشـخاص 
العائـيل واملهنـي وأّنك  محيطـك 
تتقبلـني االختالف بينـك وبينهم 
وترينه أمـراً طبيعيـاً ورضورياً. 
كمـا يدّل هـذا عىل أّنـك تفضلني 
القيـام باألعمـال التـي تتطلـب 
املوهبـة ودقـة املالحظـة. إال أّنه 
يعني أيضـاً أّنك تحبـني االنطواء 
عىل ذاتك واالمتنـاع عن التواصل 

يف بعض األحيان.
5. سناب شات

إذا كنـت من رواد سـناب شـات 
الدائمني، يعني هذا أّنك تعيشـني 
حالـة مـن التوتـر واالسـتعجال 
الدائمـني. فللوقت بالنسـبة إليك 
أهميـة كبـرية وهو كنـز حياتك 
الثمـني. كمـا يـدّل هذا عـىل أّنك 
شـديدة الرتكيز عىل املهمات التي 

يتعني عليك أن تقومي بها.
6. بينرتست

يف حـال كنـت تسـتخدمني هـذا 
التطبيق أكثر من غريه، فهذا يعني 
أّنك تعتمدين يف معظم األمور عىل 
نفسك ويشري إىل أّنك ال تحبني أن 
يتـوىل اآلخرون مهمات ترتبط بك 
وإن لم يسعفك الوقت عىل القيام 
بهـا. كمـا أنك ال تحبذيـن تأجيل 
عمل اليوم إىل الغد. وهذا يساعدك 
عـىل النجـاح، لكنـه يسـبب لك 

الشعور بالقلق والتوتر.

* إخبار الناس بمخططاتك املستقبلية تجعلك أقل حماساً 
لتحقيقها. 

* املرأة ترمش بعينها مرتني أكثر من الرجل.
* التمساح ال يستطيع إخراج لسانه من بني فكيه.

* اإلمساك بيد شخص عزيز عليك يساعد عىل إزالة القلق 
والتوتر منه ومنك بشكل شبه فوري.

* امللكـة فانديـن: أمرت بسـجن حالقها الخـاص مدة 3 
أعوام حتى ال يعلم أحد أن الشيب قد مأل شعرها.

* قبـل النـوم %93 من أجهـزة املخ تبدأ بتصوير أشـياء 
تتمنى أنت أن تحدث. 

* أصحـاب الضحكـة القصـرية يكونون عصبيـني بينما 
أصحاب الضحكة العالية يتسمون بالعفوية والبساطة.

يف إحـدى ليـايل خريـف 1995، 

السـفن  إحـدى  إبحـار  وأثنـاء 

العمالقـة  األمريكيـة  الحربيـة 

مـن  بالقـرب  كبـرية  برسعـة 

أظهـرت  الكنديـة،  السـواحل 

أجهزة الـرادار جسـما هائال يف 

طريقه إىل االصطدام بالسفينة.

جهـاز  إىل  القبطـان  هـرع 

الجهـة  وخاطـب  الالسـلكي 

األخـرى القبطان: هنـا قبطان 

األمريكيـة   الحربيـة  السـفينة 

مطلـوب تغيري االتجـاه بمقدار 

15درجـة إىل الجنـوب  لتفـادي 

االصطدام.

 أكرر تغيري االتجـاه بمقدار 15 

درجة للجنوب لتفادي االصطدام 

... حول

الجهـة األخـرى : علـم ... هنـا 

السلطات الكندية

الطلب غـري كاف. ننصح بتغيري 

 ... 180درجة  االتجـاه بمقـدار 

حول .

القبطان: ماذا تعني ...!

أنا أطلب منكم تغيري اتجاهكم 

بمقـدار 15درجـة فقط نحو 

الجنـوب لتفـادي االصطدام ؟ 

أمـا عـن سـفينتنا فليس ذلك 

من شـأنك ... ولكننا سـنغري 

15 درجـة  بمقـدار  اتجاهنـا 

ولكن نحو الشمال ... لتفادي 

االصطدام أيضا ... حول

الجهة األخرى: هذا غري كاف. 

ننصح بتغيري اتجاهكم بمقدار 

180 أو عـىل األقل 130درجة . 

حول..

القبطـان: ملاذا تجـادل وترص 

عىل إصـدار األوامـر؟ دون أن 

تقـوم أنـت بتفـادي التصادم 

باملقـدار ذاتـه؟ نحن سـفينة 

حربيـة أمريكيـة ، فمـن أنتم 

عىل أي حال؟

الجهـة األخـرى: نحـن حقل 

نسـتطيع  وال  عائـم!  بـرتول 

الحركة ! احرتس

لكـن الوقـت كان قد اسـتنفد 

يف هـذا الحوار الالسـلكي غري 

املثمـر، واصطدمت السـفينة 

بالحقل البرتويل .

والدرس الذي تتعلمه من هذه 

القصة هو أال تفرتض أن الجهة 

األخرى لها مثـل مواصفاتك.. 

فليس الهدف الوحيد لالتصال 

أن تبعث برسـالتك إىل األخرين 

يكـون هدفـك  أن  يجـب  بـل 

رباعي األبعاد:

أن تفهم الطرف اآلخر

ثم أن تستقبل رسالته

ثم أن تجعل نفسك مفهوما

وأخـريا أن تبعـث برسـالتك 

إليه .

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

الناس من حولك سيقدرن الجهود التي تبذلها 
من أجل إسعادهم.أعط الحبيب فرصة ملقابلتك 
لكي يـرشح لك ما أسـاءت فهمه أمـس. االنعزال 
ليس حال منطقيا. يجب أن تتحاور معه لكي تصال 
إىل حـل يرضيكما. اضحك وافـرح مع األصدقاء يف 

املساء.

ال تعرب عن مشـاعرك ألي شخص اليوم إال إذا 
كنـت تثق فيه جدا. ألنك شـخص حسـاس جدا 
ستشعر بالوحدة وبالخوف إذا انرصف أفراد أرستك 
مـن املنـزل. قد تكـون يف حال أفضـل إذا ذهبـت للنوم 
مبكـرا. إذا كنت تقرر الخروج مـن املنزل غدا، يجب أن 

تستعد من الليلة.

عندما تستيقظ من نومك اليوم، ستكتشف أن 
هناك أشـياء كثرية من حولـك يف الغرفة تحتاج 
إىل تغيـري أو تعديل. إذا شـعرت أن ديكور الغرفة ال 
يناسـبك أو ال يتفق مع ذوقك، ال تـرتدد يف تغيريه، خذ 
القرار اآلن ما دمت مسـتعدا له. بعد االنتهاء من تغيري 

الديكور

املواقـف التـي تتعـرض لهـا اليـوم ستكشـف 
شـخصيتك الحقيقية. قد تشـعر أنه من الصعب 
جـدا تخطي األزمـات التـي تتعرض لها مـن الوهلة 
األوىل ولكـن إذا تمهلت قليال وفكرت بعقلك، سـتجد أن 

كل الصعاب يمكن تخطيها بسهولة. 

إحساسـك اليـوم بأنك شـخصية عاطفية قد 
يجعلـك تترصف بشـكل مختلف مـع الرشيك. 
تشـهد هذه الفرتة مـن حياتك تغـريات وانقالبات 
ولكن معظمها سيكون لألفضل لك وللرشيك. تتحمس 
ملعرفـة املزيـد عـن العالم مـن حولك. تفكر يف السـفر 

ولكنك لم تقرر بعد إىل أي مكان ستسافر.

ربمـا تشـعر أنك مقيـد هـذا اليـوم، ولكن يف 
الحقيقـة، قـد يكـون هـذا التقييـد لصالحـك. 
انضباطـك الذي تتميز به اليـوم هو املطلوب لتنفيذ 
املشـاريع القادمـة يف حياتك. حافظ عـىل تركيزك وال 
تفـرط يف وقتك أو طاقتـك. إذا كنت تفكـر يف االلتحاق 

بوظيفة جديدة، اتخذ خطوة اآلن.

أنت شخصية رومانسـية جدا وحساسة، وذلك كل 
ما تتحدث عنه اليوم هو الحب والرومانسية والجمال. 
ربما تفكر يف شخص معني دخل حياتك من فرتة قصرية. 
تتمنى أن يكون هذا الشـخص هو رشيـك حياتك وتتمنى أن 
تقيض معه السـنوات القادمـة. اتخذ القرار املناسـب ولكن 

فكر أوال بروية.

ربمـا تؤجل بعـض الخطط اليـوم ولكن هذا ال 
يعنـي أن تتنـازل عـن طموحاتـك أو أحالمك. ال 
تخف مـن املخاطـر واملغامـرات. تعاون مـع فريق 
العمـل واعـرض عليه األفـكار املتاحة لديـك اآلن حتى 

تصل إىل املنصب الذي تريده.

إذا تعرضـت إىل بعض الخالفات مـع اآلخرين، 
سـوف تتيح لـك هـذه الخالفات يف نهايـة األمر 
الفرصة لفهم من يهتم بأمرك أكثر ومن يهمه حزنك 
أكثـر. اسـتغل أي فرصة للحـوار مع اآلخريـن، فهذه 

املناقشات قد تكون جيدة النتائج يف معظم األحيان.

اهتم جـدا بالتفاصيـل التي تخص مشـاريعك 
الحالية. كن منظما واعلم دائما أنك املسـؤول عن 
سـعادتك. السـعادة قرار وليسـت اختيارا. مساعدة 
اآلخريـن هـي أبسـط طريقـة للتعبـري عن حبـك لهم 

ومساندتك لهم يف أصعب األوقات والظروف.

اليوم هو أفضل وانسـب األيام التي يمكنك 
فيهـا أن تبوح بمشـاعرك التي أخفيتها عن 
العالـم كله لوقت طويل. كـن رصيحا وصادقا. 
أسوأ يشء اليوم أن تظل مقيما يف املنزل دون القيام 
بأي يشء. نحذرك من تناول الطعام بكميات كبرية 

يف هذه الفرتة.
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تشـعر أن صوتك غري مسـموع وال أحد يصغي 
إليـك. ال تخف مـن الوحـدة فأنت شـخص قوي 
وتسـتطيع التكيف مع أي وضع حتى لو كان صعبا. 
خوفك املسـتمر من أي خطوة جديـدة يجعلك ال تتقدم 

ولو خطوة واحدة لألمام.

1187 - انتصار املسلمني بقيادة صالح الدين 
األيوبي عىل الصليبيني يف معركة حطني.

1636 - تأسـيس مدينة بروفيدنس عاصمة 
والية رود آيالند.

1776 - اسـتقالل الواليات املتحدة األمريكية 
عـن التاج الربيطاني وذلـك بعد حرب طويلة 

ساعدتهم فرنسا فيها.
الفرنسـية تحتـل مدينـة  القـوات   -  1810

أمسرتدام الهولندية.
1827 - والية نيويورك تصدر قراًرا تمنع فيه 

الرق عىل أراضيها.
1837 - تدشـني أول خـط للسـكة الحديدية 
طويلـة املدى يف العالم يربـط بني برمينغهام 

وليفربول بإنجلرتا.
1863 - استسـالم والية مسيسـيبي يف إطار 
الحرب األهلية األمريكيـة وذلك بعد «معركة 

فيكسبورغ».
واليـة  يف  الحريـة  تمثـال  إقامـة   -  1886

نيويورك.
1918 - تتويج السلطان محمد السادس عىل 

عـرش الدولـة العثمانية خلًفـا ألخيه محمد 
الخامس رشاد.

1944 - مجموعـة مـن الطياريـن اليابانيني 
يشـنون أول هجـوم انتحـاري ضـد القوات 
البحريـة األمريكية بالقرب مـن منطقة أيو 
جيمـا يف املحيـط الهـادي، وأدى الهجـوم إىل 

تدمري عدد كبري من السفن األمريكية.
اسـتقاللها  الفلبـني تحصـل عـىل   -  1946
من قبـل الواليات املتحدة بعـد أكثر من 381 
سـنة من االسـتعمار األجنبي، وكان مانويل 
روكسـاس أول رئيس للدولة بعد االنتخابات 

التي أجريت يف 4 أبريل 1946.
يف  العـرب  صـوت  إذاعـة  افتتـاح   -  1953

العاصمة املرصية القاهرة.
الجزائـري  الرئيـس  رساح  إطـالق   -  1979
األسـبق أحمد بن بلة بعد اعتقاله عام 1965 
يف أعقاب االنقالب العسكري الذي قاده ضده 

وزير الدفاع هواري بومدين.
1993 - منتخـب األرجنتني لكرة القدم يفوز 
عـىل نظـريه املكسـيكي ويحـرز كأس كوبا 

أمريكا.
2002 - تحطـم طائرة من نـوع بوينغ 707 
يف مطار بانغي بجمهورية أفريقيا الوسـطى 

أدت إىل مرصع 25 شخص.
بإلقـاء  يقـوم  األمريكـي  الجيـش   -  2003
القبض عىل مجموعة من العسكريني األتراك 
خالل غزو العراق، عرفت هذه حادثة باسـم 

عملية قلنسوة.
2009 - املوجة األوىل من هجمات سـيربانية 
وماليـة  حكوميـة  مؤسسـات  تسـتهدف 
ووكاالت أنبـاء يف كوريـا الجنوبية والواليات 

املتحدة.
2015 -بعـد 236 عـام، وتخليدا للمشـاركة 
الفرنسية يف الثورة األمريكية، نسخة مطابقة 
من السـفينة العسـكرية الفرنسـية إرميون 
تصل إىل تمثال الحرية يف نيويورك للمشاركة 

يف احتفاالت يوم االستقالل األمريكي.
2016 - تفجـري بجوار الحرم النبوي باملدينة 
املنورة يف السعودية يخلف 5 ضحايا، منهم 4 

من قوات األمن واإلرهابي نفسه.

شخصيتك يكشف عنها التطبيق المفضل لديك
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــأك بيـ ــعر  ش ــي  گلب ــس  ب ــد  بعي ــح  صحي
ــعربــيك ش ــب  يكت ــس  ب ــي  وباق ــن  حزي
ــك بي ــعر  ش ــود  اس ــل  ظ ــلون  ش ــه  عجيب
ــه بيــــــــ ــعر  ش ــل  ماظ ــرگاك  بف ــا  وان
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ــال خيــــــــ ــد  تري ــة  االصيل ــرة  امله
ــرف وص ــال  مــــــــــ ــك  خيال ــة  وانت
ــاي للمــ ــاج  حتت ــة  النخل ــت  عل ــما  ش
ــف نختـــل ــه  بيه ــا  م ــغلة  الش ــاي  وه

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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1 – اسم سابق لكينشاسا .
اإلتجاهـات  أحـد  عكسـها   – مماثـالن   –  2

السياسية .
3 – إحدى الحواس – أرسل .

4 – رتبة دينية مسيحية – ندم .
5 – أحصل ”مجزومة“ – األحمق. 

6 – يقـال {صـات و ..... } – أسـم بطـل لعبـة 
رياضية سابق .

7 – متفجرة – أضاء .
8 – صفة للحمل – مماثالن ثم مماثلني .

9 – عائلة رسام لبناني راحل .

1 – مدينة يف الواليات املتحدة األمريكية. 
2 – فيلم لفريد األطرش .

3 – لفظة هجاء – أسم علم مؤنث. 
4 – من الحبوب – مرض. 

5 – دولة عربية .
6 – ينهمر من العيون – دولة عربية .

7 – أول من دعى نفسه فيلسوفاً .
8 – عكسها ملكي – من أسماء األسد – عالمة 

موسيقية. 
9 – مدينة أمريكية شهرية بمياهها املعدنية .

الطرف اآلخر



أعلنت الفنانة الفلسطينية، نرسين طافش، خطبتها أثناء 
تواجدها يف القاهرة، وذلك عرب منشور شاركته عىل حساباتها 
الرسمية عىل مواقع التواصل االجتماعي، وظهر يف الصورة التي 
شاركتها خاتم الخطبة وهو يزّين يدها، إىل جانب يد خطيبها، 
التواصل  مواقع  بعض  تناقلت  فيما  هويته،  عن  تكشف  لم  الذي 
االجتماعي، أنه مرصي الجنسية.وكتبت نرسين يف منشور إعالن 
خطبتها: «ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب األبدي إىل 
األبد». وفور إعالن خطبتها، تلّقت نرسين التهاني والتربيكات 
من عدد من املشاهري، منهم: إيمان العايص، ومعتصم النهار، 
ومنة فضايل، وأمل عرفة وغريهم.وخالل السنوات املاضية، 
طالت نرسين طافش، مجموعة من الشائعات التي اتهمتها 
بالتسبب بطالق بعض الفنانات، منهن، ديما بياعة، وديما 
باسم  مع  (أكلناها)  برنامج  يف  ّرصحت  والتي  الجندي، 
ياخور، أنه ال يمكن أن تكون صديقة لنرسين، كما أنها تسببت 
ديما  الفنانة  وصديقتها  أختها،  منها  لها،  مقربني  أشخاص  بإيذاء 
بياعة. وخالل رمضان، شاركت  نرسين طافش يف مسلسل جوقة عزيزة، 
والذي تدور أحداثه حول حياة الراقصة عزيزة، التي يقع يف حبها كولونيل 

فرنيس، وتدور األحداث يف فرتة االنتداب الفرنيس. 

أحيا النجمان إليسا ووائل 
غنائًيا،  حفًال  كفوري 
املاضية،  الجمعة  مساء 
الغردقة وسط  يف مدينة 
كبري،  جماهريي  حشد 
رشكة  تنظيم  من  جاء 

(كرافت ميديا).
العديد  النجمان  وشارك 
الشهرية  أغانيهما  من 
والجديدة،  القديمة 
لفنانني  أغاٍن  إىل  باإلضافة 
كبري  تفاعل  وسط  راحلني 
قدمت  حيث  الحضور،  من 
(وحشتوني)  أغنية  إليسا 

أغنية  كفوري  وقّدم  الجزائرية،  وردة  للراحلة 
كالرك.  سامي  للراحل  صبية)  يا  تنرقص  (قومي 
فيما  اللون،  أسود  بفستان  اللبنانية  النجمة  وأطلّت 
النجم وائل كفوري بمالبس سبورت،  أطّل مواطنها 
إليسا  املعتادة. وتصّدرت  الرسمية  البدل  متخلًيا عن 
هاشتاج  احتل  حيث  العربية،  الدول  أغلب  يف  الرتند 
وتونس،  مرص  يف  األوىل  املرتبة  الغردقة)  يف  (إليسا 

ولبنان، والجزائر، واملغرب وليبيا. 
يف  العدد  مكتمل  غنائًيا  حفًال  الثنائي  أحيا  قد  وكان 
العارش من حزيران/ يونيو املايض بالكويت، قّدمته 
النجمني  أن  ُيذكر  بولند.  حليمة  الكويتية  اإلعالمية 
سيجتمعان مًعا للمرة الرابعة خالل هذا العام بحفل 
أغسطس  من  عرش  الثالث  يف  إسطنبول  يف  غنائي 

القادم.

أبرز  عن  هاشم،  محمد  الفنان،  كشف 

أدائه  إىل  تطرق  فيما  املقبلة،  أعماله 

«بنات صالح»  البطولة يف مسلسل  دور 

الفائت.  رمضان  شهر  يف  عرض  الذي 

بدايًة  متحدثاً  هاشم  الفنان  وقال 

مع  تماهى  انه  صالح:  شخصية  عن 

طاولة  حول  الجلوس  منذ  الشخصية 

التمرين األوىل للقراءة يف الورق»، مؤكدا 

عىل  عدة  أشهر  مرور  بعد  أفرح  «واآلن 

عرض املسلسل، عندما يناديني الناس يف 

الشارع صالح».ويرى هاشم أن «نجاحه 

يف النفاذ اىل قناعة املشاهدين، نابع من 

الذي  الظلم  حالة  إيصال  عىل  حرصه 

تعرضت له الشخصية»، مضيفا «أستعد 

مرسحية  يف  هاملت  شخصية  ألداء 

عن  وسيخرجها  حميد،  غانم  أعدها 

من  «هاملت»  الشهرية  املرسحية  نص 

تأليف األديب اإلنكليزي وليم شكسبري». 

إىل  دور  بأداء  سأترشف  «كذلك  وواصل 

يف  العباس  أبو  محمود  الفنان  جانب 

الرشوع  «بعد  مبيناً  «العم»،  مرسحية 

تعرض  سوف  املرسحية  بالتمرينات، 

عىل املرسح الوطني ضمن املوسم الحايل 

للفرقة الوطنية للتمثيل».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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توصـل باحثـون أمريكيـون إىل إنتاج 
الحـرشة  يشـبه  طائـر  ”روبـوت“ 
وحجمـه كالذبابة ويمكـن أن يحدث 
طفـرة حقيقيـة يف مجال ”اإلنسـان 
اآليل“ والذكاء الصناعي، ومن شـأنه 
القيـام بمهام خارقة يف مجال البحث 

واإلنقاذ واالستكشاف واالستطالع.
واطلعـت عليـه ”العربية.نـت“ فإن 
الباحثني يف معهد ”ماساتشوستس“ 
األمريكي للتكنولوجيا يعملون حالياً 
عىل إنتاج وتطويـر هذا ”الروبوت“، 
أو ”الحرشة اآلليـة“، وذلك بالتزامن 
مع حرائـق الغابات وسـط توقعات 
بـأن ُيحـدث هـذا االبتـكار الجديـد 
مكافحتهـا. يف  ملموسـاً  تحـوالً 

ويقول الباحثـون إن هذه ”الرياعات 
الروبوتية الصغـرية التي تزن بالكاد 
أكثـر من مشـبك ورق وتتوهج أثناء 
طريانها يمكن استخدامها للمساعدة 
واإلنقاذ“.وقـام  البحـث  مهـام  يف 
الباحثون يف معهد ”ماساتشوستس“ 
بتطويـر  سـابقاً  للتكنولوجيـا 
ذات  الحـرشات  بحجـم  روبوتـات 
عضالت اصطناعية صغرية تسـمح 
لهـم بالتجـول بخفة حركة تشـبه 
الحرشات عن طريق رفرفة أجنحتها 
برسعة. إال أن املهندسني وجدوا اآلن 
طريقة لتضمني جزيئات صغرية جداً 
يف هذه العضـالت االصطناعية، مما 
يعني أنهـا تصدر ضـوءاً ملوناً أثناء 
الطريان.ويمكن للروبوتات استخدام 
هـذا الضـوء للتواصـل مـع بعضها 
البعض، كما يمكن حتى استخدامها 

حـاالت  عـىل  واملسـاعدة  لإلشـارة 
الطـوارئ، وفقـاً للباحثـني. ويقول 
العلمـاء إنه عىل سـبيل املثـال إذا تم 
إرسال الروبوت يف مهمة بحث وإنقاذ 
إىل مبنى منهار، يمكن للروبوت الذي 
يعثر عىل الناجني اسـتخدام األضواء 
لإلشارة إىل اآلخرين وطلب املساعدة.

أظهـر  املـايض  العـام  نهايـة  ويف 
”ماساتشوسـتس“  معهـد  باحثـو 
للتكنولوجيـا طريقـة جديدة لصنع 
لحـرشات  اصطناعيـة  عضـالت 
الروبـوت عن طريق تكديس طبقات 
الصناعـي  املطـاط  مـن  متناوبـة 
النانويـة  األنابيـب  وإلكـرتود 
الكربونيـة، ثـم دحرجـة املكدس إىل 
أسـطوانة إسـفنجية. وعندمـا يتم 
تطبيق جهد عىل األسطوانة، تضغط 
األقطـاب الكهربائيـة عـىل املطـاط 
الصناعـي، ويثري اإلجهاد امليكانيكي 
أجنحـة الروبوت.ولجعـل األجنحـة 
تـيضء، قـام الباحثـون اآلن بدمـج 
جزيئـات كربيتـات الزنـك املتوهجة 
كهربائيـا يف العضـالت االصطناعية 
للروبوتات.وعندما تكون جسـيمات 
الزنك هذه يف وجـود مجال كهربائي 
قوي جـداً وعايل الرتدد، فإنها تنبعث 
مـن  ذريـة  دون  جسـيمات  منهـا 
الضوء ُتعرف بالفوتونات.واكتشـف 
الباحثـون أنـه يمكنهـم اسـتخدام 
الجهد العايل إلنشـاء مجال كهربائي 
قـوي يف العضـالت االصطناعية، ثم 
دفع الروبوت برتدد عاٍل، مما يتسبب 
يف إضاءة الجسيمات بشكل ساطع.

التواصل  تمكن ناشطون عىل مواقع 
ما  جمع  من  أمريكا  يف  االجتماعي 
تربعات  دوالر   ٣٠٠٠٠٠ من  يقرب 
يف   Burger King مطعم  يف  ملوظف 
رشكة  مع  عمل  الذي  فيغاس،  الس 
سلسلة املطاعم ملدة ٢٧ عاماً دون أن 
يأخذ يوماً إجازة عىل اإلطالق، بعدما 
متواضعة  هدية  مديروه  له  قدَّم 

مقابل خدمته.
عىل  عكف  عاماً)   ٥٤) فورد  كيفن 
العمل أميناً للصندوق وطباخاً يف فرع 
منذ  الدويل  ماكاران  بمطار  املطعم 
الذكرى  جاءت  وعندما   ،١٩٩٥ عام 
لعمله،  والعرشون  السابعة  السنوية 
أهداه رؤساؤه حقيبة ظهر محشوة 
ستاربكس  وكوب  سينما  بتذكرة 
ما  وشوكوالتة.ورسعان  وحلوى 
َيقبِّل  وهو  له  فيديو  مقطع  انترش 
الهدية ويشكر زمالءه يف العمل، لكن 
شاهدوا  الذين  األشخاص  من  العديد 
عىل  سيحصل  ألنه  ُصدموا  املقطع 
سنوات  بعد  الشكر  عن  زهيد  تعبري 
ذلك،  أثر  الرشكة.وعىل  الوالء مع  من 
ألبيهم  صفحة  فورد  بنات  أنشأت 
GoFundMe؛  التربعات  موقع  عىل 
لكن  دوالر،   ٢٠٠ نحو  لجمع  سعياً 
ُقدِّم ما يقرب من ٣٠٠ ألف دوالر من 

التربعات والعدد يف ازدياد 
مستمر.

 ٢٨ الثالثاء  ويوم 
 ، ن ا ير حز / نيو يو
تحققت أمنيته عندما 
مدينة  إىل  جواً  ُنِقل 

يف  للظهور  نيويورك 
 The Today برنامج 
 ،NBC عىل شبكة Show
شمله  لمُّ  أعيد  حيث 
الهواء  عىل  أحفاده  مع 
شاشة  عىل  مبارشة 

التلفزيون.
للشبكة:  فورد  قال  إذ 
منذ  أحفادي  أَر  «لم 

سنوات،  أربع  من  أكثر 
 The برنامج  نقلني  حتى 

نيويورك  إىل   Today Show
وتمكنت من رؤيتهم عىل الهواء 
مبارشة عىل شاشة التلفزيون».

هذه  طوال  أبكي  «كنت  أضاف:  كما 
األيام، مثلما أبكي بالطبع عىل الهواء 

مبارشة بعدما رأيت أحفادي».
له،  ُجِمَعت  التي  لألموال  وبالنسبة 
خطط  أي  لديه  ليس  إنه  فورد  قال 
للتقاعد أو أخذ إجازة حتى اآلن، وإنه 

يركز فقط عىل عائلته.

أعلنت رشكة جوجل أنها ستبدأ باتباع إجراءات لدفع مستخدمي تطبيق 
Hangouts  الشهري باالنتقال إىل تطبيق آخر حسبما نقلت RT. وأشارت 
 Hangouts تطبيق  مستخدمي  أن  إىل  اإلنرتنت  عرب  لها  مدونة  يف  جوجل 
العام  نوفمرب  حتى  استعماله  بإمكانهن  سيكون  املحمولة  لألجهزة 
لالنتقال  توجههم  رسائل  ستصلهم  يوليو  من  اعتبارا  ولكن  الجاري، 

.Chat لتطبيق
 Chat تطبيق  إىل   Hangouts مستخدمي  بيانات  بنقل  جوجل  وستقوم 
 Takeout خدمات  استعمال  إمكانية  للمستخدمني  ستتيح  كما  تلقائيا، 
األول.  التطبيق  يف  موجودة  كانت  التي  بياناتهم  من  نسخة  لحفظ 
العديد  جوجل  طرحت   Chat تطبيق  إىل  لالنتقال  املستخدمني  ولتشجيع 
من امليزات يف هذا التطبيق مثل إمكانية إجراء املكاملات، وإمكانية تبادل 

الصور والبيانات.
«يقدم   :Google Chat يف  املنتج  مدير  كانيجانتي،  رايف  قال  ومن جهته، 
Chat تجربة حديثة ومتكاملة يف Google Workspace، ولدينا طموحات 
كبرية ملستقبل هذا التطبيق، وستظهر عىل مدار األشهر القادمة العديد 
من امليزات فيه مثل االتصال املبارش والرتابط املبارش يف Spaces والقدرة 
عىل مشاركة وعرض الصور املتعددة، ونظرا ألننا نتخذ هذه الخطوة لجلب 

املستخدمون  يقدر  أن  نأمل   ،Chat إىل  املتبقني   Hangouts مستخدمي 
استثمارنا املستمر يف جعل Chat مكانا قويا لالبتكار والتعاون».
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يف يوم صدور الطبعة الثالثة لديوان الكرخي ٢٠ آب ١٩٨٨ زارني السيد حسني 
حاتم حفيد الشاعر الشعبي املال عبود الكرخي ليهديني نسخة منه، وهو الذي 
عنى بجمعه وطبعه يف أربعة أجزاء، ولم ُيكتب له أن يكمل بقية األجزاء فقد 
وافاه األجل يف شباط ٢٠٠٧ .لم يكن الراحل حسني الكرخي وفياً لرتاث جده 
فحسب، إنما أوىل عناية فائقة بتقديم رشوحات وافية لكل قصيدة ومناسبتها 
غري  القارئ  عىل  يصعب  التي  وااللفاظ  الكلمات  بعض  لرشح  هوامش  مع 
البغدادي فهمها، وهو الخبري باللهجة البغدادية واصدر فيها كتابه «مجالس 
الخارجة  البغدادية  األلفاظ  أصول   » عنوانه  آخر  كتاب  مع  بغداد»  يف  األدب 
تعاقدهم  بعد  مرموقة  عراقية  نرش  دار  إىل  ورثته  سلمه  الذي  التداول»  عن 
معها منذ سنوات وضاع أثره ولم يصدر إىل يومنا هذا. والحق فإن ديوان املال 
عبود الكرخي ُيعد مرجعاً ال غنى عنه ملعرفة األحوال السياسية واالجتماعية 
املحتدمة السيما يف حقبة تأسيس الدولة العراقية والعقود الالحقة التي بزغ 
العالقات بني  العام ١٩٤٦، وكذلك ملعرفة طبيعة  فيها نجمه حتى وفاته يف 
الساسة والربملانيني واألدباء والشعراء والصحفيني واألحزاب يف العهد امللكي، 
فقد كان الكرخي وطنياً صلباً ومعارضاً رشساً لكل أشكال االستعمار والهيمنة 
والتبعية والفساد وثائراً ضد املعاهدات التي تخل بالسيادة، سواء يف شعره 
التهكمي الساخر الالذع، أو يف الصحف التي أصدرها « الكرخ « و» الكرخي» 
عديدة مع  له رسائل ومساجالت ومجامالت  وكانت  املزمار»،  و»   » املال  و» 
انستاس ماري  الزهاوي واألب  أمثال جميل صدقي  املتنورين  رجال عرصه 
الكرميل وفهمي املدرس ومعروف الرصايف وعيل الرشقي ومحمد بهجة األثري 
املبهرة. وشخصيته  املال  بحق  شهادات  بمثابة  هي  وغريهم،  بطي  ورفائيل 

يكتب فهمي املدرس عام ١٩٣٣ عن الكرخي بأن أسلوبه جمع بني لغة العوام 
وما يقارب اللغة الفصحى تدريباً للعوام عىل الفصيح من القول، وهو أسلوب 
حديث يف األدب العاملي، فيما وجه الزهاوي يف العام ١٩٣٢ قصيدة « إىل شاعر 
األفذاذ  أول  يف  فأنت   / بلد  يف  االفذاذ  ُعدت  ان  (عبود)  فيها:  يقول  الشعب» 
األب  العامي، ويخاطبه  الشعر  أمري  لقب  معدود. ويطلق عليه رفائيل بطي 
الكرميل يف رسالة شخصية قائالً: سيدي األستاذ املحبوب املال عبود الكرخي 
عمره الله، مع أن هذا الذي يخاطبه الكرميل بكل هذا االجالل والتقدير متعلم 
والكتابة ولذا ترى عىل شعره مسحة  القراءة  بحيث يحسن  بسيطاً  تعليماً 
من اللهجة الفصحى كما يقول الرصايف، ويضيف: وشعره املسموع اذا هو 
أنشده أشد تأثرياً يف النفوس من شعره املقروء يف الصحف وهو عىل الهزل 
أقدر منه عىل الجد، ويوجه له أبياتاً عنوانها « إىل شاعر األمة « يبدأها بالقول: 
أن املطرب  الزجِل. بل  القوايف راية  يف  يا رافعاً  يا (عبود) من رجٍل/  لله درك 
الشعر  أن يغني شيئاً من  بأن أحمد شوقي طلب منه  القبانجي قال  محمد 
الشعبي العراقي، فقرأ له أبياتاً من «املجرشة» فما أن استوعبها شوقي حتى 
جن لسحرها وروعة بالغتها وأبياتها فطلب املزيد « فغنيُت : ساعة واكرس 
يف  وصل  عندما  القبانجي  أن  .ويقال  الجرش»  راعي  أبو  والعن   / املجرشة 
غنائه إىل «هم هاي دنيا وتنگيض / واحساب أكو تاليها»، همس له شوقي» 
ده عتاب رشيف مع الرب يا محمد». لو كان املال عبود يعلم بأن فكرة عمل 
تمثال له قد ُطرحت مطلع السبعينيات، وان امانة العاصمة قررت يف العام 
١٩٨٥ وضع التمثال قرب بيته بمنطقة الشواكة، لكن ذلك كله لم يتحقق فعالً 
حتى اليوم، لكتب قصيدة ساخرة الذعة عىل سياق: ساعة واكرس املجرشة 
هذه  كثرياً  املتداولة  القصيدة  فإن  وباملناسبة  (عفچ)!،  طرّة  عىل  وانحر   /
األيام عن الربملانيني والزمتها « قيم الركاع من ديرة عفچ « منسوبة خطأً إىل 
املال عبود، وهي يف الحقيقة للشاعر سامي عبد املنعم الذي نسج عىل منوال 
قصائد الكرخي. والحديث عن املال يطول، أما مناسبته فهو تواصيل مؤخراً 
مع صديق عزيز نسيب ألرسته، من أجل اهداء مكتبة املرحوم حسني حاتم 

عبود الكرخي إىل املركز الثقايف البغدادي لتكون يف متناول الباحثني والّقراء .
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بدأ العّد العكيس إلطالق حفل انتخاب «ملكة 
ُتنّظمه  الذي   ،«٢٠٢٢ لبنان  جمال 

وزارة  مع  بالتعاون   «LBCI«الـ
األحد  ليل  اللبنانية  السياحة 

٢٤ تّموز من الشهر الجاري.
الجمايل  الحدث  هذا  ُيقام 
املُنتَظر يف  الثقايف واإلعالمي 
بريوت  دو  «الفورم  ُمجّمع 

يف   «Forum de Beyrouth
والجمال  الثقافة  قلب عاصمة 

ستكون  الحفل  ومفاجأة  بريوت، 
سُتحيي  التي  عجرم  نانيس  النجمة 

نانيس  سُتقّدمها  التي  األغنيات  فما  السهرة.. 
الصبايا  أسماء  عن  ماذا  إطالالتها؟  ستكون  كيف  االنتخاب؟  حفل  يف 
املُشاركات؟ من سيكون مّقدم أو ُمقّدمة الحفل؟ ومن هم أعضاء لجنة 

التحكيم؟
بانتظار الكشف عن املزيد من التفاصيل، تستمّر التحضريات لهذا الحدث 

السياحي والجمايل األبرز، يف رسالة عنوانها األمل الدائم بنهوض لبنان.

 ١٥ لدفع  هريد  آمرب  تستعد  بينما 
مليون دوالر لزوجها السابق جوني 
ديب كتعويضات يف قضية التشهري، 
بأخبار  املختص   TMZ موقع  ذكر 
أنه عىل نجم  املشاهري يف هوليوود 
دوالر  ألف   ٣٨ نحو  دفع  هوليوود 
إىل املحكمة، كرسوم تسدد لصالح 
اتحاد الحريات املدنية.إذ أكد التقرير 
اضطرار  بسبب  جاء  املبلغ  هذا  أن 
بجوني  الخاصة  املحامني  لجنة 
ديب إىل املحاولة السابقة للوصول 
إىل الوثائق الخاصة بنفي ادعاءات 
أمرب هريد حول تربعها باملبلغ الذي 
جوني  من  عليه  وحصلت  سبق 
ديب يف أول قضية جمعت بينهما.
أنه مع نفي  املوقع األمريكي  وأكد 
حّول  باملبلغ،  التربع  هريد  ادعاء 
األخرية  القضية  مسار  ديب  فريق 

وادعاءات  كذب  إلثبات  بينهما 
يف  ساعدهم  ما  السابقة،  زوجته 
الحقاً. التشهري  بقضية  الفوز 
هيئة  طلبت  فقد  التقرير  وحسب 
ديب  جوني  فريق  من  املحكمة 
تحمل املبالغ التي تكبدتها املحكمة 
للوصول للوثائق التي ساعدتهم يف 
نفي ادعاءات هريد، وكان املبلغ قد 
وصل إىل ٦٠ ألف دوالر، ثم انخفض 
إىل املبلغ الحايل.يذكر أن جوني ديب 
لكن   ،٢٠١٥ عام  هريد  آمرب  تزوج 
واحد  عام  بعد  ظهرت  خالفاتهما 
دعوى  هريد  رفعت  إذ  الزواج،  من 
بأن  متذرعة   ،٢٠١٦ عام  طالق 
عليها  باالعتداء  قام  ديب  جوني 
إجراءات  االنتهاء من  جسدياً، وتم 
املعارك  لكن   ،٢٠١٧ عام  الطالق 

القانونية لم تنتِه بني الطرفني.
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بعد 

لقها  تأ

املايض،  رمضان  موسم  ىف 

وفاء عامر  النجمة  تخوض 

بطولة مسلسل يحمل اسم 

إخراج معتز  «ديفيليه» من 

أن  املقرر  ومن  حسام، 

إحدى  عىل  العمل  يعرض 

املنصات اإللكرتونية.

بطولة  «ديفيليه»  مسلسل 

فهمي،  إيهاب  عامر،  وفاء 

مصطفى  عز،  محمد 

عناني،  عابد  درويش، 

جيهان  الدين،  عز  إيناس 

أحمد  طلبه،  أرشف  خليل، 

رضوى  هديرالديب،  كشك، 

عطا، حال زلط، عمر محمد 

راندا  عصام،  ندي  فوزي، 

قصة  وآخرون،  عبدالسالم، 

أحمد  وتأليف  عييس،  أحمد 

جمايكا،  ومحمود  أنور 

إخراج معتز حسام.

مسلسل  قصة  تدور 

«ديفيليه» يف إطار تشويقي 

من  وذلك  اجتماعي، 

من  عدد  عرض  خالل 

والحوادث  القضايا 

التي  االجتماعية 

أبطال  يسعى 

حلها  إىل  املسلسل 

وقت  أرسع  يف 

هذه  من  والخروج 

الصعبة،  األزمات 

من  العديد  هناك  أن  إال 

التي  والصعوبات  التحديات 

يضيف  ما  وهو  تواجههم 

حالة من التشويق واإلثارة.

يذكر أن وفاء عامر شاركت 

مسلسلني  ىف  مؤخرًا 

باإلضافة  املايض  برمضان 

وهما  الشدة»  «بيت  لـ 

بطولة  غمام»   «جزيرة 

طارق لطفي، مي عز الدين، 

أحمد  الوهاب،  عبد  فتحي 

أمني، رياض الخويل، محمود 

البزاوي، محمد جمعة، هبة 

الغيطي،  ميار  الغني،  عبد 

هاجر الرشنوبي مع ظهور 

عامر  وفاء  للنجمني  خاص 

مخيون،  العزيز  وعبد 

كمال،  الرحيم  عبد  وتأليف 

إخراج  إنتاج سينرجي، من 

حسني املنباوي.

يا  «راجعني  ومسلسل 

هوى» بطولة خالد النبوي، 

عامر،  وفاء  اللبنانية،  نور 

بدير،  وأحمد  وأنوشكا، 

وإسالم  املفتي،  وهدى 

جمال،  وإسالم  إبراهيم، 

عبدالعزيز،  وطارق 

ضيف،  أبو  وسلمى 

وتميم  النبوي،  نور 

وصفاء  عبده، 

وغريهم،  الطوخي، 

وحوار  سيناريو 

محمد  املؤلف 

عبداملالك  سليمان 

عن قصة الراحل 

أنور  أسامة 

من  عكاشة، 

إخراج محمد 

سالمة.
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