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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امـس األربعاء، قـرب انعقاد 
اإليطاليـة  العراقيـة  الوزاريـة  اللجنـة 
املشرتكة يف بغداد، فيما بحث مع السفري 
األملانـي لدى العـراق، ملف إعـادة إعمار 
املناطـق املحـررة، فضـًال عـن الرشاكة 
بني بغداد وبرلـني يف املجالني االقتصادي 
اإلعالمـي  املكتـب  واالسـتثماري.وذكر 
لرئاسة الوزراء يف بيان تلقته وكالة األنباء 

العراقية (واع)، أن ”رئيس مجلس الوزراء 
اسـتقبل السـفري اإليطـايل لـدى العراق 
أنـه  كريكانتي“.وأضـاف،  ماوريتسـيو 
”جرى خالل اللقاء اسـتعراض العالقات 
الثنائيـة بـني البلدين ومجـاالت تنميتها 
املختلفة، فضالً عن البحث يف سبل تعزيز 
التعاون املشـرتك بني العراق وإيطاليا يف 
مسار آليات مكافحة اإلرهاب، والتعاون 

األمني، واالقتصادي، والثقايف“.

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس النـواب محمد 
االربعـاء، تطورات  امـس  الحلبـويس، 
االوضـاع السياسـية يف البـالد اكمـال 
الدسـتورية.وذكر  االسـتحقاقات 
مجلـس  لرئيـس  االعالمـي  املكتـب 

تلقتـه  مقتضـب  بيـان  يف  النـواب 
”الـزوراء“: ان ”الحلبـويس، اسـتقبل 
رئيس تحالـف الفتح هادي العامري“.
واوضـح، ان ”اللقـاء، بحـث تطورات 
األوضاع السياسـية يف البـالد، وإكمال 

االستحقاقات الدستورية“.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسابات الدولة العراقية 
لشهر ايار املايض للسنة املالية 2022 والتي 
اشـارت اىل ان مسـاهمة النفـط يف املوازنة 
االتحاديـة مـا زالـت مرتفعة لتبلـغ 96%، 
فيمـا عزت الحكومة ذلـك لتصفري الجمارك 
وارتفاع أسعار النفط، اعترب خبري اقتصادي 
االرتفاع طبيعيا القتصاد البالد الريعي إال انه 
بالوقت نفسـه حذر مـن خطورته.وتابعت 
”الـزوراء“ البيانات والجداول التي أصدرتها 
وزارة املالية يف شهر تموز الجاري لحسابات 

شـهر ايار املايض والتي أشارت إىل النفط ال 
يزال يشـكل املـورد الرئييس ملوازنـة العراق 
العامة، حيث بلغ %96 وهي نفس النسـبة 
لشهر نيسان املايض، مما يؤكد ان االقتصاد 
الريعي هو األساس يف موازنة العراق العامة.
ومـن خالل جداول املاليـة يتضح ان اجمايل 
االيـرادات النفطيـة لشـهر أيـار بلغـت 59 
تريليونـا و785 مليـارا و819 مليونا و356 
ألفا و654 دينارا وهي تمثل نسبة %96 من 

إجمايل اإليرادات.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أصدر رئيس مجلس السيادة االنتقايل 
يف السـودان، عبـد الفتـاح الربهـان، 
األربعـاء، مرسـوما دسـتوريا يعفي 
بموجبه 5 من أعضاء مجلس السيادة 
املدنيـني، فيما التقـت حركة ”الحرية 
والتغيـري“ الربهـان ودعـت إىل حوار 

جديد بني فرقاء السودان.
وقال بيان صادر عن مجلس السـيادة 
االنتقايل يف السودان يف بيان إن األعضاء 

الخمسة هم:
1 - موالنـا رجـاء نيكـوال عيىس عبد 

املسيح
2 - موالنـا يوسـف جـاد كريم محمد 

عيل
3 - د.سلمى عبدالجبار املبارك

4 - د.عبدالباقي عبدالقادر الزبري
5 - األسـتاذ أبوالقاسـم محمد محمد 

أحمد برطم
وكان الربهـان قـد عقـد اجتماعا مع 
األعضـاء الخمسـة و“شـكرهم عىل 

والعمـل  الوطـن  لنـداء  اسـتجابتهم 
بمثابـرة وإجتهـاد مـن أجـل خدمة 
مجلـس  رئيـس  املواطنني“.وأعـرب 
السـيادة عن أمله ”يف استمرار عطاء 
يف  مهامهـم  مـن  املعفـني  األعضـاء 
ميادين العمل العام املختلفة“، مشيدا 
بـ“الجهد الكبري الذي بذلوه يف سـبيل 

تحقيـق تطلعات الشـعب السـوداني 
يف الحريـة والسـالم والعدالـة“.وكان 
الربهـان قد قرر يف أواخر العام املايض 
تشـكيل مجلس سـيادة انتقايل جديد 
يف البالد، بعد اإلجـراءات التي اتخذها 

الجيش.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكد الخبري االقتصـادي نبيل جبار العيل ان االيرادات 
املالية املتحققة من زيادة اسعار النفط تمثل ايرادات 
تاريخيـة لـم يحقـق مثلها عـىل طول عمـر الدولة 
العراقية فيما اشـار اىل ان حاجة البلد اىل املشـاريع 
التنموية االسرتاتيجية اوىل من الصناديق السيادية.

وقال العيل يف حديث لـ»الزوراء»، انه «من  املتوقع ان 
يكون حجم مجمل االيرادات النفطية بحدود ١٢٠ اىل 
١٢٥ مليـار دوالر وهي تمثل ايراد تاريخي بالنسـبة 
للعراق  لم يحققه يف اي سنة من السنوات عىل طول 
عمر الدولة العراقية  بسـبب حجم االسعار املرتفعة 
وبسبب حجم االنتاج املرتفع»، مضيفا «بالتايل هذه 

املعدالت اذا انعكسـت مع االيـرادات غريالنفطية قد 
تحقق  قرابة ٢٠٠ ترليون دينارعراقي وتعترب تقريبا 
٢٠٠٪ عن معدالت االيرادات السنوية خالل السنوات 
املاضيـة خصوصـا بالفرتة مـن ٢٠١٤  اىل  ٢٠٢٠».
وبني ان «قانون االدارة املالية يجيز للحكومة رصف 
١٢٠ ترليـون دينـار بما يقـارب ٨٠ مليـار وقانون 

االمـن الغذائـي اعطاهـا صالحيـة رصف ١٨ مليار 
دوالر يعنـي ان اغلب االيرادات ذهبت مقدما لقانون 
االمـن الغذائي واالنفاق الحكومي عرب قانون االدارة 
املاليـة اي ان قانـون االدارة املالية يجيـز للحكومة 

الرصف .

لندن/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس الـوزراء الربيطاني، بوريس 
«مواصلـة»  عـىل  عزمـه  جونسـون، 
التفويـض املـوكل إليـه رغم اسـتقالة 
عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته 
عـىل خلفيـة فضائـح متكـررة، وفيما  
أعلـن  امـس األربعـاء خمسـة أعضاء 

آخـرون يف حكومة بوريس جونسـون 
اسـتقالتهم الجماعيـة، لريتفـع عـدد 
أعضاء الحكومة الربيطانية املستقيلني 
منذ الثالثاء، إىل ٢٧ عضوا، وصف رئيس 
حزب العمال الربيطاني، كري سـتارمر، 
سلسـلة االستقاالت من الحكومة بأنها 
«أول حالة مسـجلة لفرئان يفرون من 

سـفينة غارقة»، داعيا رئيس الحكومة 
التنحي.وقـال  إىل  جونسـون  بوريـس 
رئيس الحكومة خالل جلسـة املساءلة 
األسبوعية يف مجلس العموم التي شهدت 
توترا «سنواصل تنفيذ التفويض املوكل 
إلينا».وأضاف أن «مهمة رئيس الوزراء 
يف ظروف صعبـة عندما ُيمنح تفويضا 

هائال، هي االستمرار وهذا ما سأفعله».
وأعلـن امـس األربعاء خمسـة أعضاء 
آخـرون يف حكومة بوريس جونسـون 
اسـتقالتهم الجماعيـة، لريتفـع عـدد 
أعضاء الحكومة الربيطانية املستقيلني 

منذ الثالثاء، إىل ٢٧ عضوا.
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نيجرييا/ متابعة الزوراء:
قـال ميـيل كيـاري الرئيـس التنفيـذي ملؤسسـة البرتول 
الوطنيـة النيجريية امس األربعاء إن األمـني العام ملنظمة 
أوبـك محمـد باركينـدو تويف. وأضـاف كياري عـىل تويرت 
”فقدنـا املحـرتم محمد سـنويس باركينـدو“، مضيفا أن 
الوفاة حدثت يف نحو السـاعة 11 مسـاء الثالثاء.وقال إن 
الوفاة ”خسـارة كبرية ألرسته املبارشة، واملجلس الوطني 
للبرتول، وبلدنا نيجرييا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العاملي“.
وغيب املوت باركيندو عن عمر ناهز 63 عاما، ولم يكشف 
عـن سـبب وفاته الذي جاء قبل أسـابيع قليلـة من موعد 
انتهاء واليته كأمني عام لـ“أوبك“ يف 31 يوليو الحايل.توىل 
بركينـدو منصب األمني العام ملنظمة أوبك منذ عام 2016، 
وقبل ذلك كان محافظ نيجرييا يف املنظمة خالل الفرتة بني 
2009 و2010.كانت منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك)، 
اختـارت يف يناير املـايض، الكويتي هيثـم الغيص ليصبح 

أمني عـام املنظمة، خلفاً للنيجريي محمـد باركيندو، عىل 
أن يتـوىل مهام من منصبه يف أول أغسـطس.والغيص من 
املخرضمني يف مؤسسة البرتول الكويتية، وشغل يف السابق 
منصـب محافظ الكويت باملنظمة مـن 2017 حتى يونيو 
2021، ويشـغل يف الوقـت الحـايل منصـب نائـب العضو 

املنتدب للتسويق الدويل بمؤسسة البرتول الكويتية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
املنطقـة  إىل  النفـط  أسـعار  عـادت 
الحمـراء يف تعامالت بعـد ظهرية امس 
األربعـاء، وجرى تداول عقـود ”برنت“ 
للربميـل،  دوالر   100 مسـتوى  دون 
وذلك للمرة األوىل منذ 25 نيسـان أبريل 
بتوقيت   17:19 الساعة  2022.وبحلول 
موسـكو، تراجعت العقود اآلجلة لخام 
 99.4 إىل   3.23% بنسـبة  ”برنـت“ 
دوالر للربميـل، فيمـا انخفضت العقود 
اآلجلة للخام األمريكي ”غرب تكسـاس 
 96.03 إىل   3.49% بنسـبة  الوسـيط“ 

دوالر للربميل.وقبـل ذلك اليوم شـهدت 
أسـعار الذهب األسـود ارتفاعـا، حيث 
اقرتبت عقود ”برنت“ من مستوى 104 
دوالرات للربميـل، وذلـك بعـد أن كانت 
قـد تراجعـت الثالثـاء يف ظـل مخاوف 
مـن حـدوث ركـود اقتصادي.وذكـرت 
يأخـذون  املسـتثمرين  أن  ”بلومـربغ“ 
يف الحسـبان إمكانيـة حـدوث ركود يف 
االقتصاد العاملي نتيجة لتشديد السياسة 
النقدية من قبل البنوك املركزية العاملية، 
متجاهلني مؤرشات انخفاض معروض 

النفط.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف محافظ بغـداد محمـد جابر 
العطـا، عن اليـة التقديم عـىل االلف 
درجة وظيفية بصفة عقد، مؤكدا ان 
عـدد الدرجات قليل وال يتناسـب مع 

عـدد سـكان العاصمـة، وفيما رجح 
قـرب اطالقها، طالب مجلس القضاء 
االعـىل باصدار عقوبـات جزائية ضد 
اصحاب املولدات املخالفني للتسعرية.

وقال العطا يف حديث لـ“الزوراء“: ان 

قانـون الدعم الطـارئ لالمن الغذائي 
خصص الـف درجة وظيفيـة بصفة 
عقـد لـكل محافظـة ومـن ضمنهـا 
العاصمة بغداد، معربا عن اسـتغرابه 
من مسـاواة العاصمة مع محافظات 

صغـرية ربما عـدد سـكانها اقل ب8 
اضعاف عن سـكان بغداد، الفتا اىل ان 
بغداد تشكل تقريبا ربع سكان العراق 
فكيف يعطى لها الف درجة وظيفية.

واضاف: ان االلية التي وضعتها وزارة 

املاليـة حـول هـذه الدرجـات تتمثل 
بتشـكيل لجنة مـن االقسـام املعنية 
االقسـام  املوظفـني ورؤسـاء  ومـن 

واملحافظات.

مكة املكرمة/ الزوراء:
انطلقـت امـس االربعاء رسـميا، أكرب 
مناسك للحج منذ تفيش جائحة كوفيد-

19، إذ يؤدي مئـات اآلالف من املصلني 
”طـواف القدوم“ حول الكعبة املرشفة 
يف مكـة املكرمة.وسـمحت السـلطات 
السـعودية ملليون مسلم تلقوا لقاحات 
مضادة لفريوس كورونـا، بينهم 850 
ألفـا أتـوا من الخـارج، بـأداء فريضة 
الحج هذا العام بعد عامني من تقليص 
األعداد بشكل كبري بسـبب الوباء.وقد 
اختـار كثـريون القيام بالطـواف قبل 
املوعـد الرسـمي لبدء املناسـك، تفادياً 
للزحـام. وقالـت السـلطات إن وضـع 
الكمامات إلزامي داخل املسجد الحرام.

والحج هـذا العام، الذي جـرى اختيار 
املشاركني فيه بالقرعة، هو أكرب بكثري 
من املوسمني السابقني يف عامي 2020 
و2021، ولكنـه ال يـزال أصغـر مـن 
األوقات العادية.ففي عام 2019، شارك 

نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء 
العالم يف مناسـك الحج السـنوية.لكن 
بعـد ذلك، أجرب تفيش فـريوس كورونا 
السلطات السعودية عىل تقليص أعداد 
الحجاج بشـكل كبري، فشارك 60 ألف 
مواطن ومقيم يف اململكة تم تطعيمهم 
بالكامـل يف عام 2021 يف مقابل بضعة 
آالف يف عـام 2020.وينتقـل الحجـاج 
اليـوم الخميس إىل منى، عىل بعد حواىل 
خمسة كيلومرتات من املسجد الحرام، 
قبل املناسـك الرئيسـية وهـي صعود 
جبل عرفات.وتم اختيار املشاركني من 
بني ماليني املتقدمني. ويقترص الحدث 
هذا العام عىل املسـلمني دون سـن 65 
عاما املطعمـني ضد الفريوس. وُيطلب 
مـن اآلتني من الخـارج تقديـم نتيجة 
فحص كوفيد19- سـلبية مـن اختبار 
تـم إجـراؤه يف غضون 72 سـاعة من 

وقت السفر.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، انطالق اختبارات 
الخامس  وطلبة  املتوسط  الثاني  لطلبة  الترسيع 
مع  النهائية  االمتحانات  لخوض  استعداداً  االعدادي 
اقرانهم يف الصفوف التي تيل مراحلهم الدراسية.وقال 
مدير عام التقويم واالمتحانات شاكر نعمة عبد عون، 
يف بيان للوزارة، تلقته «الزوراء»: إن «طلبة املرحلتني 
واالختبارات  العقلية  القدرات  اختبارات  يخضعون 
الترسيع». اختبارات  لجنة  تجريها  التي  التحصيلية 

وأضاف أن «الطالب الناجح يف تلك االختبارات سيكون 
مؤهالً للدخول يف االمتحانات النهائية الدور الثاني مع 

اقرانهم يف الصفوف التي تيل مراحلهم الدراسية».

@ÚÌÏ„br€a@Ú‹yãæa@Új‹†@paäbjnÇa@ıái
C…Ìãèn€a@‚bƒ„D@Û‹«@µflá‘n‡‹€

@Ú‰v‹€a@Üb‘»„a@lã”@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
ÜaáÃi@¿@ÚÓ€b�Ì�a@ÚÓ”aã»€a@ÚÌäaåÏ€a

19@M@áÓœÏ◊@ıbiÎ@â‰fl@·‹èfl@ÊÏÓ‹æ@5◊˛a@wz‹€@Ÿéb‰fl@5◊c@÷˝�„a

@fib‡◊g@ÊbrzjÌ@ãflb»€aÎ@ÔéÏj‹®a
ÚÌäÏnéá€a@pb”b‘zné¸a

@%@96@Ä€@…–mãm@Ú„åaÏæa@¿@¡–‰€a@Ú‡Ábèfl@ZÚÓ€bæa
äbÌc@fi˝Ç@äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@21@ùˆb–€aÎ

Îá‰Ó◊äbi@á‡´@\ŸiÎc^@Ú‡ƒ‰æ@‚b»€a@µfl˛a@ÒbœÎ
@›Ófl5‹€@ä¸ÎÜ@100@ÙÏnèfl@ÊÎÜ@o„ãi@‚bÇ

@Ôöbæa@ÊbèÓ„@ÚÌbË„@â‰fl@∂Î˛a@Òã‡‹€
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 @›ñaÏm@÷aã»€a@¿@b„ÎäÏ◊@pbibña
H25249I@Ä€@›óm@pbÓœÏ€aÎ@ b–mä¸a

@Ú˜ÓÁ@¬bjö@ÚÓ”6i@Ô„aÏÌÜ@ãfla@äÎáñ
ÚÌÜÎá®a@âœb‰æa

الزوراء/مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة ، امس االربعاء، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد يف 
العـراق، فيما اكـدت تسـجيل ٤٨١٩ اصابة 
جديـدة وحالتـي وفاة وشـفاء ١٢٢٠ حالة.
وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 
ان عـدد الفحوصـات املختربية ليـوم امس: 
١٣٩٧٣، ليصبـح عـدد الفحوصـات الكلية: 
١٨٨٣٨٠٦٧، مبينـة انـه تم تسـجيل ٤٨١٩ 

اصابـة جديدة وحالتي وفاة وشـفاء ١٢٢٠ 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
حـاالت  عـدد  بينمـا   ،(٪٩٧٫٧)  ٢٣١٥٢٩٨
االصابات الكيل: ٢٣٦٩٢٧٢، اما عدد الحاالت 
التي تحـت العـالج: ٢٨٧٢٥، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٤، وعدد 
حـاالت الوفيات الـكيل: ٢٥٢٤٩، الفتة اىل ان 
عدد امللقحـني ليوم امـس: ١٥٠٤٣، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: ١٠٨٩٥١٠٩.

بغداد/ الزوراء:
أصدر القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
الكاظمـي، اليـوم األربعـاء، امـراً ديوانيـاً 
برتقية ضبـاط هيئة املنافذ الحدودية، فيما 
اعلنـت وزارة الداخليـة اصـدار أمـر ترقية 
املراتب ومنح العالوة السـنوية.وقالت هيئة 
املنافـذ الحدودية يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان ”القائد العام للقوات املسـلحة مصطفى 
الكاظمي أصدر امـراً ديوانياً برتقية ضباط 
هيئـة املنافـذ الحدوديـة لجـدول ١٤ تموز 
وزارة  أعلنـت  ذلـك،  غضـون  ٢٠٢٢“.يف 
الداخليـة، امـس األربعاء، عن صـدور أمر 
ترقيـة املراتـب ومنـح العـالوة السـنوية.
وذكـرت الـوزارة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
انـه ”حرصاً من الـوزارة عىل تثبيت حقوق 
املنتسـبني وفق القوانني والتعليمات، أصدر 
الوكيـل األقـدم لـوزارة الداخليـة حسـني 

العـوادي األمـر اإلداري ذا العـدد (٨٤٣٥٠) 
يف (٣/٧/٢٠٢٢) الخـاص برتقيـة املراتـب 
ومنح العالوة السنوية ملنسوبي املديريات يف 
الوكالة اإلدارية واملالية“.وأضافت أنه ”جاء 

يف األمر اإلداري:
١ - ترقيـة املراتب البالـغ عددهم (١٤٩٣) 
منتسـباً رتبـة واحـدة أعـىل مـن رتبهـم 

الحالية.
٢ - منـح املراتـب البالـغ عددهـم (٤٤٤٧) 
منتسباً العالوة السـنوية وفق استحقاقهم 

القانوني.
ُذ هذا األمر اعتباراً من (١/٧/٢٠٢٢)  ٣ - ُيَنفَّ
ألغراض الراتـب و(١٤/٧/٢٠٢٢) ألغراض 

الِقَدم.
ولفتـت إىل أن ”الوكالـة اإلداريـة واملالّيـة 
سـّباقة يف إصدار األوامر اإلداريـة يف ترقية 

منسوبيها ومنح العالوة السنوية لهم“.

ÊaÜÏè€a@ıb”ãœ@µi@áÌáu@äaÏy@∂g@Ï«ámÎ@ÊbÁ5€a@Ô‘n‹m@\7ÓÃn€aÎ@ÚÌã®a^
ÒÜbÓè€a@ê‹™@Âfl@µÓ„áfl@ıbõ«c@5@ıb–«a@á»i

بغداد/ الزوراء:
سجل البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، أعىل مبيعات له من الدوالر خالل األسبوع 
أن «البنك املركزي باع امس  الحايل لتصل إىل أكثر من ٢٧٤ مليون دوالر.وذكر مصدر 
خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ٢٧٤ مليونا و١٦١ الفا و٢٢٧ دوالرا أمريكيا 
غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر، وهي بذلك تعد اعىل كمية 
من املبالغ قام البنك ببيعها خالل العام الحايل.واضاف ان هذه املبيعات ذهبت لتعزيز 
االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت ٢١٨ مليونا و٦٩١ ألفا و 
٢٢٧ دوالرا، فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت ٥٥ مليونا و٢٠٠ 
ألف دوالر.وأشار املصدر إىل ان ٣٣ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و٢٠ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٢٠٥ رشكات توسط.

@pb»Ójfl@fiá»fl@Û‹«c@›vèÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
2022@fi˝Ç@ä¸Îá€a@Âfl
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Òäã0a@’†b‰æa@äb‡«g@ÒÜb«g@ÊbrzjÌ@bÓ„bæcÎ@÷aã»€a
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@Ûó”c@fiâi@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@3bñ
@∂g@pbflá©a@·Ìá‘n€@ÜÏËßa

ÂÌá€a@Å˝ñ@Ô€bÁc
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@Ú‡Ó‘i@paÜaãÌg@’Ó‘•@Z⁄äb‡ÿ€a
ÊaãÌçy@¿@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@YY

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
قرب  األربعاء،  امس  الكاظمي، 
العراقية  الوزارية  اللجنة  انعقاد 
فيما  بغداد،  يف  املشرتكة  اإليطالية 
لدى  األملاني  السفري  مع  بحث 
املناطق  إعمار  إعادة  ملف  العراق، 
بني  الرشاكة  عن  فضالً  املحررة، 
بغداد وبرلني يف املجالني االقتصادي 

واالستثماري.
لرئاسة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
األنباء  وكالة  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مجلس  ”رئيس  أن  (واع)،  العراقية 
الوزراء استقبل السفري اإليطايل لدى 

العراق ماوريتسيو كريكانتي“.
اللقاء  خالل  ”جرى  أنه  وأضاف، 
بني  الثنائية  العالقات  استعراض 
املختلفة،  تنميتها  ومجاالت  البلدين 
تعزيز  سبل  يف  البحث  عن  فضالً 
التعاون املشرتك بني العراق وإيطاليا 
اإلرهاب،  مكافحة  آليات  مسار  يف 
واالقتصادي،  األمني،  والتعاون 

والثقايف“.

ورّحب رئيس مجلس الوزراء بالرغبة 
الرشاكة  سبل  تعزيز  يف  اإليطالية 
انعقاد  قرب  إىل  وأشار  البلدين،  بني 
اللجنة الوزارية العراقية - اإليطالية 

رغبة  يؤكد  ما  بغداد،  يف  املشرتكة 
والتبادل  التعاون  توثيق  يف  البلدين 

املشرتك، وتنسيق املواقف بينهما.
ويف غضون ذلك، قال مكتب الكاظمي 

يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”رئيس 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 
العراق  لدى  األملاني  السفري  استقبل 
العالقات  لبحث  ييغر؛  مارتني 

الصديقني،  البلدين  بني  الثنائية 
بما  املشرتك  التعاون  تطوير  وسبل 
فضالً  املشرتكة،  املصلحة  يف  يصّب 
عن التعاون األمني يف مجال مكافحة 
املناطق  إعمار  وإعادة  اإلرهاب، 
الدولة  مؤسسات  ودعم  املحررة، 

العراقية بالخربات وبناء القدرات“.
واضاف: ان ”اللقاء شهد التباحث يف 
تعزيز الرشاكة بني العراق وأملانيا يف 
واالستثماري،  االقتصادي  املجالني 
متابعة  عن  فضالً  الثقايف،  والتبادل 
شؤون املواطنني العراقيني املبتعثني 
واملراكز  باملستشفيات  للعالج 

العالجية األملانية“.
وأعرب السفري األملاني، عن ”تقديره 
للجهود الحكومية العراقية يف مجال 
اإلعمار، ومعالجة آثار التغرّي املناخي 
إذ  املتجددة،  الطاقة  عىل  واالعتماد 
االهتمام  الخصوص  وجه  عىل  ثّمن 
مجلس  رئيس  السيد  من  املبارش 
رشكة  مشاريع  إلتمام  الوزراء 
ضمن  العراق  يف  األملانية  سيمنز 

قطاع الطاقة والكهرباء“.

الزوراء/ حسني فالح:
العطا،  جابر  محمد  بغداد  محافظ  كشف 
وظيفية  درجة  االلف  عىل  التقديم  الية  عن 
قليل  الدرجات  عدد  ان  مؤكدا  عقد،  بصفة 
وال يتناسب مع عدد سكان العاصمة، وفيما 
القضاء  مجلس  طالب  اطالقها،  قرب  رجح 
باصدار عقوبات جزائية ضد اصحاب  االعىل 

املولدات املخالفني للتسعرية.
وقال العطا يف حديث لـ“الزوراء“: ان قانون 
الف  خصص  الغذائي  لالمن  الطارئ  الدعم 
درجة وظيفية بصفة عقد لكل محافظة ومن 
ضمنها العاصمة بغداد، معربا عن استغرابه 
من مساواة العاصمة مع محافظات صغرية 
ربما عدد سكانها اقل ب8 اضعاف عن سكان 
ربع  تقريبا  تشكل  بغداد  ان  اىل  الفتا  بغداد، 
درجة  الف  لها  يعطى  فكيف  العراق  سكان 

وظيفية.
واضاف: ان االلية التي وضعتها وزارة املالية 
لجنة  بتشكيل  تتمثل  الدرجات  هذه  حول 
ورؤساء  املوظفني  ومن  املعنية  االقسام  من 
االقسام واملحافظات، مبينا انه اعطت نسبة 
االحتياجات  ولذوي  االجتماعية  للرعاية   5%
للمكونات  خصصت  اخرى  و5%  الخاصة 
الشهداء  لذوي  و10%  الدينية  واالقليات 

وضحايا االرهاب.

الوظيفية  الدرجات  من  املتبقي  ان  وتابع 
لخريجي  اطالقها  سيتم  درجة   800 البالغة 
الكليات العلوم االنسانية والعلمية من اصحاب 
شهادات البكالوريوس والدبلوم، مشريا اىل ان 
املفاضلة  يف  تدخل  معينة  ضوابط  هناك  ان 
 ، للمتقدمني  درجات  خاللها  من  وتحسب 
وهي درجة التخرج اذا كانت امتياز لها درجة 

معينة وجيد جدا درجة وكذلك الجيد وهكذا.
ديوان  يف  سيكون  الدرجات  توزيع  ان  وبني 
هناك  حيث  احتياجاته  وحسب  املحافظة 
الفنية  االقسام  يف  مطلوبة  احتياجات 
والقانونية واملالية الن املحافظة كبرية ولديها 
احتياجات عديدة، باالضافة اىل املتزوج والذي 
، منوها  له درجات  ايضا تعطى  لديه اطفال 
واملفاضلة  للمقابلة  يخضع  املتقدم  بان 

واالمتحان قد يكون نظري او عميل.
واكد انه سيتم االعالن عن حاجة التخصصات 
العدد  هذا  ان  موضحا  االلكرتوني،  املوقع  يف 
الدرجات  حيث  االحتياجات  لسد  كاف  غري 
الوظيفية املطلوبة تقدر بمئات االالف ، فقط 
الرتبويني لدينا حوايل اكثر من 40 الف درجة 
خريجني  وهناك  االخرى  الدرجات  اىل  اضافة 

من بقية الكليات العلوم االنسانية والعلمية.
وتابع: انه سيتم اطالق االستمارة االلكرتونية 
والتقديم عىل هذه الدرجات قريبا جدا، واالن 

بطور االعداد االلكرتوني الطالقها.
والعقود  املحارضين  اوضاع  تكييف  وبشأن 
املالية  الكلف  عىل  املصادقة  ان  العطا  قال 
ياتي من خالل معرفة  والعقود  للمحارضين 
وزارة  اىل  وترفع  رواتب  يتقاضون  كانوا  كم 
استحقاقهم  عىل  يتحصلوا  لكي  املالية 
الوظيفي وشمولهم بقرار 315 اسوة باقرانهم 
 4 نحو  عىل  صادقنا  مؤكدا  املوظفني،  من 
اىل  باالضافة  الرتبية  قطاع  ضمن  اسم  االف 

القطاعات االخرى.
بغداد  االهلية اوضح محافظ  املولدات  وحول 
املولدات  ملتابعة عمل  لجنة مشكلة  لدينا  انه 
ولكن  محددة  تسعرية  ايضا  ولدينا  االهلية 
اللجنة  لعمل  القضاء  مساعدة  اىل  نحتاج 
جزائية  عقوبات  اصدار  خالل  من  لحمايتها 
للتسعرية  املخالفني  املولدات  اصحاب  ضد 
الحصة  عنه  تمنع  بالتسعرية  يلتزم  لم  ومن 

الوقودية.

بغداد/ الزوراء:
برهم صالح،  الجمهورية  رئيس  أكد 
امس األربعاء، عىل أهمية بذل أقىص 
أهايل  إىل  الخدمات  لتقديم  الجهود 

محافظة صالح الدين.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيس الجمهورية برهم صالح، 
ببغداد،  السالم  قرص  يف  استقبل 
الوطنية  الجماهري  حزب  عام  أمني 
ومحافظ  الجبوري  الله  عبد  أحمد 

إسماعيل  وكالة  الدين  صالح 
”جرى  أنه  مبيناً  الهلوب“،  خضري 
األمنية  األوضاع  بحث  اللقاء  خالل 

والخدمية واإلدارية يف املحافظة“.
أيضاً  اللقاء  خالل  ”تم  أنه  وأضاف   
األمن  تعزيز  أهمية  عىل  التأكيد 
واالستقرار، وبذل أقىص الجهود من 
أهايل  إىل  الخدمات  أجل تقديم أفضل 
االستقرار  يحقق  وبما  الدين  صالح 
البناء  جهود  وتعزيز  واالزدهار 

واإلعمار“.

الزوراء/مصطفى فليح:
العيل  جبار  نبيل  االقتصادي  الخبري  اكد 
زيادة  من  املتحققة  املالية  االيرادات  ان 
لم  تاريخية  ايرادات  تمثل  النفط  اسعار 
يحقق مثلها عىل طول عمر الدولة العراقية 
املشاريع  اىل  البلد  حاجة  ان  اىل  اشار  فيما 
الصناديق  من  اوىل  االسرتاتيجية  التنموية 

السيادية.
وقال العيل يف حديث لـ“الزوراء“، انه ”من  
االيرادات  مجمل  حجم  يكون  ان  املتوقع 
دوالر  مليار   125 اىل   120 بحدود  النفطية 
وهي تمثل ايراد تاريخي بالنسبة للعراق  لم 
يحققه يف اي سنة من السنوات عىل طول 
عمر الدولة العراقية  بسبب حجم االسعار 
املرتفع“،  االنتاج  حجم  وبسبب  املرتفعة 
انعكست  اذا  املعدالت  هذه  ”بالتايل  مضيفا 
مع االيرادات غريالنفطية قد تحقق  قرابة 
تقريبا  وتعترب  دينارعراقي  ترليون   200
السنوية  االيرادات  معدالت  عن   200%
بالفرتة  خصوصا  املاضية  السنوات  خالل 

من 2014  اىل  2020“.

يجيز  املالية  االدارة  ”قانون  ان  وبني 
بما  دينار  ترليون   120 رصف  للحكومة 
الغذائي  االمن  وقانون  مليار   80 يقارب 
دوالر  مليار   18 رصف  صالحية  اعطاها 
مقدما  ذهبت  االيرادات  اغلب  ان  يعني 
الحكومي  واالنفاق  الغذائي  االمن  لقانون 
قانون  ان  اي  املالية  االدارة  قانون  عرب 
الرصف  للحكومة  يجيز  املالية  االدارة 
25 فصار باملجمل 145  وجاءها فوق ذلك 
الذي  فما  مليار   100 يقارب  بما  ترليون 
فرص  بالتايل  املتوقعة  االيرادات  من  تبقى 

التنمية محدودة“.
املتعاقبة  الحكومات  ان“سياسة  واشاراىل   
تضع موازنتها التشغيلية  تقريبا مضمونة  
عىل  والبقية  دينار  ترليون   90 يقارب  بما 
تحويله  يتم  يأتي  عندما  الذي  الفائض 
لالستثمارية ونفس الحالة اليوم اذا توقف 
الفائض بانخفاض االسعار ستقوم بايقاف 
املدرسة واملستشفى وتبليط الشارع وتبقى 

مشاريع متلكئة“. 
لتوظيف  عدة  افكار  ”هناك  ان  وبني    

االيرادات يف حال استمرارها فهناك  فائض 
املشاريع التنموية االسرتاتيجية“، مستدركا 
مشاريع  نعمل  ان  االوىل  من  اليوم  ”نحن 
ولكن  سيادية  صناديق  وليس  اسرتاتيجية 
صندوق  وال  تنموي  مرشوع  ال  بالنتيجة 
او  ظروف  نعيش  اننا  فاملشكلة  سيادي 
وتقليدية  متشابهة  حكومات  او  سنوات 

باالداء“. 
الواجب  االسرتاتيجية  املشاريع  وعن 
تنفيذها باملرحلة املقبلة اوضح العيل ”مثل 
مشاريع البرتوكمياويات واالهتمام بانتاج 
نهائية  منتجات  اىل  وتحويله  الفوسفات 
كاالسمدة واملبيدات وغريها وايضا مشاريع 
ومحطات  السكك  وخطوط  امليناء  مثل 
الطاقة الكهربائية العمالقة بمعنى املشاريع 
التي تولد ايرادا ثانيا وحتى مشاريع النفط  
نحن  نقوم  املستثمرين  استقدام  من  فبدال 
باستثمار امولنا كذلك مشاريع الغاز الذي 
يكلف العراق سنويا اكثر من ثالثة مليارات 
الوقود  نصف  نشرتي  فنحن  املصايف  كذلك 

من الخارج“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الرافدين،  مرصف  أعلن 
االربعاء، عن قروض للبناء وترميم 

الدور السكنية.
تلقته  بيان  يف  املرصف  وذكر 
الرتميم  ”قروض  أن  ”الزوراء“: 
السكنية  الدور  بناء  أو  وتأهيل 
 50 اىل  تصل  واملواطنني  للموظفني 
”مدة  أن  موضحاً،  دينار“،  مليون 

اىل  تصل  مليوناً   50 قرض  تسديد 
10 سنوات وبفائدة 5 باملئة“.

القرض  ”منح  أن  البيان،  وأضاف 
يكون بدفعة واحدة لغرض الرتميم 
السكنية“،  الدور  بناء  أو  وتأهيل 
مراجعة  اىل  املرصف  ”زبائن  داعياً 
واملحافظات  بغداد  يف  كافة  فروعه 
والتعليمات  الضوابط  عىل  لالطالع 

والتقديم عىل القرض“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس األربعاء، تحقيق إيرادات زادت عن 

السنني  لم تسجل يف  99 مليار دينار يف شهر حزيران، محققة قفزة 

السابقة. 

املستمرة  ”املتابعة  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 

والتوجيهات السديدة للمناطق واملراكز الكمركية باستحصال الرسوم 

الكمركية، أسفرت عن تحقيقها ايرادات بلغت أكثر من 99 مليار دينار 

السابقة  السنني  يف  تسجل  لم  سابقة  يف   ،2022 حزيران  شهر  خالل 

لنفس الشهر“. 

وأضافت، أن ”هذا اإلنجاز تحقق رغم تصفري الرسوم الكمركية للمواد 

مجلس  قرار  حسب  الرسوم  من  واعفائها  االنشائية  واملواد  الغذائية 

الوزراء“.
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الخطوط  لتأجري  علنية  مزايدة  اجراء  عن  الخاص  النقل  إلدارة  العامة  الرشكة  تعلن 
ادناه يف محافظة (كركوك) يف اليوم (الثالثني) تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش اإلعالن 
وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل، والرشوط التي 
قابلة  دينار غري  لقاء مبلغ (٥٫٠٠٠)  أعاله  الرشكة  الحصول عليها من قسم  يمكن 

للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة (كركوك) 
العامة  اىل (الرشكة  املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون  ان يقدم  عىل 
النقل الخاص) وهوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية  إلدارة 
البالغة ٢٠٪  القانونية  التأمينات  ويدفع  االصلية)  (النسخ  السكن  املوحدة) وبطاقة 
مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة 
العقد ويف حالة مصادفة  البدلني يف عدد سنني  الناكل فرق  بنسبة ٢٪ وكذلك يتحمل 

موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل. 

مدة االيجار سنة واحدة .. يدفع بدل االيجار قسط واحد 
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة
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لندن/ متابعة الزوراء:
أكد رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس 
جونسـون، عزمـه عـىل ”مواصلـة“ 
التفويض املـوكل إليه رغم اسـتقالة 
عدد من أعضاء حكومته التي أضعفته 
عىل خلفيـة فضائح متكـررة، وفيما  
أعلن  امـس األربعاء خمسـة أعضاء 
آخرون يف حكومة بوريس جونسـون 
لريتفـع  الجماعيـة،  اسـتقالتهم 
عـدد أعضـاء الحكومـة الربيطانيـة 
املستقيلني منذ الثالثاء، إىل 27 عضوا، 
وصف رئيس حزب العمال الربيطاني، 
كري سـتارمر، سلسلة االستقاالت من 
الحكومـة بأنهـا ”أول حالة مسـجلة 
لفرئان يفـرون من سـفينة غارقة“، 
بوريـس  الحكومـة  رئيـس  داعيـا 

جونسون إىل التنحي.
وقـال رئيـس الحكومة خالل جلسـة 
املساءلة األسبوعية يف مجلس العموم 
التي شـهدت توترا ”سـنواصل تنفيذ 

التفويض املوكل إلينا“.
وأضـاف أن ”مهمة رئيـس الوزراء يف 
ظـروف صعبة عندمـا ُيمنح تفويضا 
مـا  وهـذا  االسـتمرار  هـي  هائـال، 

سأفعله“.
وأعلـن امس األربعاء خمسـة أعضاء 
آخرون يف حكومة بوريس جونسـون 
لريتفـع  الجماعيـة،  اسـتقالتهم 
عـدد أعضـاء الحكومـة الربيطانيـة 
املستقيلني منذ الثالثاء، إىل 27 عضوا. 
وكان تقـدم قبـل ذلـك وزيـر الدولـة 
لشؤون األطفال والعائالت ويل كوينس 
ومسـاعدة وزير الدولة لشؤون النقل 
لـورا تـروت باسـتقالتيهما األربعـاء 

أيضـا، مـا يزيـد مـن الضغـوط التي 
يتعـرض لهـا رئيس الـوزراء بوريس 

جونسون. 
هذا باإلضافة إىل وزيري الصحة ساجد 
جاويـد واملـال ريـيش سـوناك اللذين 
كانا قد تقدما باسـتقالتيهما الثالثاء 
بعدما سـئما من سلسلة فضائح تهز 

الحكومة.
وكتـب وزراء الدولـة كيمـي بادينوخ 
ونيـل أوبراين وأليكس بورغهارت ويل 
رويل وجوليـا لوبيـز، يف رسـالتهم إىل 
بوريس جونسـون، ”يجب أن نطلب، 
مـن أجل مصلحـة الحـزب والبلد، أن 

تتنّحى“.
وأعلـن وزير الدولة لشـؤون األطفال 
والعائـالت ويـل كوينـس اسـتقالته 

بقولـه إن ليـس لديـه ”خيـار“ آخر 
بعدما نقل ”بحسـن نيـة“ معلومات 
إىل وسـائل اإلعـالم حصـل عليها من 
مكتـب رئيـس الـوزراء ”وتبـني أنها 
غري صحيحة“. واستقالت لورا تروت 
بدورها من منصبها كمساعدة لوزير 
الدولـة لشـؤون النقل، ألنهـا فقدت 

الثقة بالحكومة حسب قولها.
وكان قـد أعلـن وزيرا الصحـة واملال 
يف  سـوناك  وريـيش  جاويـد  سـاجد 
وقت سـابق بفـارق دقائـق معدودة 
اسـتقالتيهما مسـاء الثالثـاء بعدما 
تهـز  فضائـح  سلسـلة  مـن  سـئما 

الحكومة منذ شهر.
وسـيجلس الوزيـران إىل جانب نواب 
محافظني آخرين يف جلسـة املساءلة 

األسـبوعية التـي يخضع لهـا رئيس 
أكثـر  أن تكـون  الحكومـة ويتوقـع 

سخونة من املعتاد.
وسيواجه جونسـون بعد ذلك رؤساء 
اللجـان الرئيسـية يف مجلـس العموم 
وبعضهـم من أشـد منتقديه يف حزب 

املحافظني.
وأتت االسـتقاالت بعدما قـدم رئيس 
الوزراء اعتذارات جديدة عىل فضيحة 
”خطـأ“  بارتكابـه  مقـرا  إضافيـة 
بتعيينـه يف شـباط/فرباير املـايض يف 
حكومتـه كريـس بينـرش يف منصـب 
االنضبـاط  عـن  املسـؤول  مسـاعد 

الربملاني للنواب املحافظني.
وقـد اسـتقال هـذا األخري األسـبوع 
املايض بعدما اتهم بالتحرش برجلني.

والثالثـاء أقرت رئاسـة الحكومة بأن 
رئيس الوزراء تبلغ يف 2019 باتهامات 
سـابقة حيال بينرش لكنه ”نسـيها“ 
عندما عينـه. وكانت تؤكد عكس ذلك 

من قبل.
وأتـت اسـتقالة ريـيش سـوناك (42 
عامـا) يف خضـم أزمة غالء معيشـة 
يف اململكـة املتحـدة. وكتـب سـوناك 
يف رسـالة االسـتقالة التـي رفعها إىل 
جونسون ”يتوقع الرأي العام عن حق 
أن تقـاد الحكومة عـىل نحو صحيح 
وكفء وجدي... أدرك أن هذا قد يكون 
آخـر منصـب وزاري أتـواله، لكننـي 
أعتقد أن هذه املعايري تستحق النضال 

من أجلها ولهذا السبب أستقيل“.
أما جاويـد البالغ 52 عاما والذي توىل 
وزارة املال قبل سـوناك، فرأى أن من 
حـق الربيطانيني أن يتوقعوا ”النزاهة 

من حكومتنا“.
الثقـة يف  التصويـت عـىل  أن  وتابـع 
حزيران/يونيـو  يف  جونسـون  حـق 
كان ينبغـي أن يشـكل فرصـة إلبداء 
”تواضـع“ وإظهـار ”توجـه جديد“. 
لكنه أضاف ”يؤسـفني القول إنه من 
الواضـح بالنسـبة إيل أن الوضـع لـن 
يتغري تحـت قيادتكم ومـن ثم فقدت 

الثقة بكم“ يف إشارة إىل جونسون.
وكان بوريس جونسـون قد سارع إىل 
اسـتبدال الوزيرين املسـتقيلني معينا 
وزيـر الرتبيـة نديم زهـاوي يف وزارة 
املال وسـتيف باركيل يف وزارة الصحة 
فيمـا كان مسـؤوال حتـى اآلن عـن 
تنسيق الشـؤون الحكومية. لكن هل 
سـينجح جونسون يف االسـتمرار بعد 

هذه األزمة األخـرية فيما رفض حتى 
اآلن التفكري باالستقالة؟

مـن  باألسـاس  جونسـون  ويعانـي 
التـي  الحفـالت  فضيحـة  تداعيـات 
أقيمت يف مقر الحكومة خالل مرحلة 
اإلغالق التام إبـان الجائحة وقد أفلت 
قبل أسـابيع من تصويت عىل سـحب 

الثقة قرره نواب حزبه املحافظ.
وتضاف إىل ذلك قضايا أخرى ذات طابع 
جنـيس يف الربملـان. فقد أوقـف نائب 
يشـتبه يف أنه ارتكب عملية اغتصاب 
وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/
يونيو واسـتقال آخر يف نيسان/أبريل 
ألنه شاهد فيلما إباحيا يف الربملان عىل 
هاتفه النقال وحكم عىل نائب سـابق 
يف أيار/مايو بالسـجن 18 شـهرا بعد 
إدانتـه بتهمـة االعتـداء جنسـيا عىل 

مراهق يف الخامسة عرشة.
إىل  األخرييـن  النائبـني  وأدى خـروج 
تنظيـم انتخابـات ترشيعيـة فرعيـة 
تكبـد املحافظـون بنتيجتهـا هزيمة 
مدويـة. وأتـى ذلك فيمـا كان الحزب 
سجل نتائج سيئة جدا خالل انتخابات 

محلية يف أيار/مايو.
ويثـري الوضـع اسـتياء الربيطانيـني 
الذيـن يواجهـون أعىل نسـبة تضخم 
منـذ أربعني عاما مـع 9,1 % يف أيار/

مايو بمعدل سنوي.
وبعـد إرضاب غـري مسـبوق لعمـال 
السـكك الحديـد يف نهايـة حزيـران/
يونيـو، دعـت النقابـات إىل تحركات 
احتجاجية خـالل الصيف فيما أعلنت 
مهن عـدة مـن محامـني وعاملني يف 
قطـاع الرعايـة الصحيـة ومدرسـني 

تحركات أو أنهم أقدموا عىل ذلك.
وجاء يف نتائج اسـتطالع للرأي أجراه 
معهد يوغوف ونرشت مسـاء الثالثاء 
أن 69 % مـن الناخبـني الربيطانيـني 
يـرون أن عىل جونسـون االسـتقالة. 
ويرى 54 % مـن الناخبني املحافظني 
مغـادرة  الـوزراء  رئيـس  عـىل  أن 

منصبه.
يف غضـون ذلـك وصف رئيـس حزب 
الربيطانـي، كـري سـتارمر،  العمـال 
سلسـلة االسـتقاالت مـن الحكومـة 
بأنهـا ”أول حالـة مسـجلة لفـرئان 
يفرون مـن سـفينة غارقـة“، داعيا 
رئيس الحكومة بوريس جونسون إىل 

التنحي.
ففـي هجوم الذع عـىل الحكومة، قال 
سـتارمر إن أي وزيـر يسـتقيل اآلن 
”ليس لديه ذرة من النزاهة“، متوجها 
إىل رئيـس مجلـس النواب متسـائال: 
”أليسـت هذه هي أول حالة مسـجلة 
لسـفن غارقة تهرب منها الفرئان؟“، 
أي أن األشـخاص األقـل والء هم أول 

من يبدأون يف التخيل عن املسؤولية.
ووصـف سـتارمر، جونسـون بأنـه 
”يف وضـع مثري للشـفقة“، معتربا أن 
الوزراء الذين يقدمون استقالتهم اآلن 
بعد أن دافعوا عـن كل الفضائح التي 

حصلت ”ال يتمتعون بذرة نزاهة“.
وأضاف: ”أمـا بالنسـبة ألولئك الذين 
بقيـوا يف مناصبهم، فهو ألنه ال يوجد 
أي شـخص آخـر مسـتعد للحط من 
قدر نفسـه بعد اآلن“، متسـائال: ”أال 
تستحق البالد أفضل من قائمة الكالب 

التي ال تقوم بيشء سوى اإليماء؟“.

لندن/متابعة الزوراء:

اختار رئيس الـوزراء الربيطاني، بوريس 

جونسـون، وزيريـن جديديـن لحقيبتي 

املاليـة والصحـة خلفـا للوزيرين، رييش 

سـوناك وسـاجد جاويد، اللذين استقاال 

احتجاجا عىل ”قيادة“ جونسون لحكومة 

شهدت فضائح متعددة انتهاء باستقالة 

أحد مسـؤويل حـزب املحافظـني، كريس 

بنرش، املتهم باشرتاكه يف اعتداء جنيس.

أحد الوزيرين الذين اختارهما جونسـون 

ملـلء الفراغ هـو ناظـم الزهـاوي، وهو 

بريطانـي من أصل عراقي، ولـد يف بغداد 

عـام 1967 وشـغل مناصـب حكوميـة 

رفيعة قبل تسميته وزيرا ملالية الحكومة 

الربيطانية.

من هو ناظم الزهاوي؟

الزهاوي هو لقب معروف يف العراق، وهو 

يعود لعائلة كردية األصل، سـكنت بغداد 

منـذ مئـات السـنني وأصبحت مـن أهم 

أعيانها، وأحد أشـهر أبنائها هو الشـاعر 

العراقـي، جميل صدقي الزهـاوي، الذي 

يوصـف بأنه ”أحـد أهم شـعراء العربية 

املعارصين“.

ومن الطريـف أن للعائلة ابنا آخر، يحمل 

اسـم ناظم أيضا، كان وزيـرا للتجارة يف 

عهد حكومة عبد الكريم قاسـم يف نهاية 

الخمسينيات.

كما أن الكثري من أبنائها موظفون عامون 

كبار، واسـتلم بعضهم كريس الوزارة، أو 

مناصب دينية مهمة يف العراق.

وناظم الزهاوي، الوزير الربيطاني، وصل 

إىل بريطانيا بسن الحادي عرش من عمره 

قادما من بغداد، وقال مؤخرا عرب حسابه 

يف تويـرت إنه عانى يف البدايـة لتعلم اللغة 

اإلنكليزية، كمـا أنه ”تعرض للمضايقة“ 

من األطفال اآلخرين بسـبب كونه ”يبدو 

مختلفا“ عنهم.

ووفقا ملوقعه الشـخيص، تلقى الزهاوي 

كوليـدج“  ”كينغـز  كليـة  يف  تعليمـه 

يف  الجامعـي  وتعليمـه  ويمبلـدون،  يف 

”يونيفرسـيتي كولـدج“ التابعة لجامعة 

لندن، وهو متزوج ولديه ثالثة أطفال.

شارك الزهاوي يف تأسيس وكالة األبحاث 

”YouGov“، املتخصصة بإعداد الدراسات 

عـن الـرواج والتسـويق، وكان رئيسـها 

التنفيذي حتـى تم اختياره مرشـحاً عن 

حزب املحافظني يف الربملان.

ويف عام 2010، انتخـب عضوا يف الربملان 

مقاطعـة  يف  الحـزب،  عـن  الربيطانـي 

سرتاتفورد.

توىل الزهاوي منصبه الوزاري األول، عام 

2018، يف حكومـة ترييـزا ماي املحافظة 

كوزير للتعليم، ودعم بحسب ترصيحاته 

”سياسـة االحرتام“ يف املدارس، ملواجهة 

مشكلة التنمر املتنامية.

مسـؤولية  جونسـون  تـوىل  وحينمـا 

الحكومة، عينـه وزيرا لألعمال، ثم عمل، 

باإلضافة إىل هذا املنصـب، وزيرا للصحة 

والرعايـة االجتماعيـة، قبل أن يسـميه، 

الثالثاء، وزيرا للمالية.

وقالـت رويـرتز إن الزهـاوي ”سـريث“ 

اقتصـادا يعاني مـن التضخـم والتباطؤ 

”يبدو أنه سيكون أكثر حدة مما هو عليه 

يف معظم دول العالم الكربى األخرى“.

ونقلـت صحيفـة فاينانشـال تايمـز إن 

الزهـاوي، الـذي وصفتـه بـ“املخلـص“ 

لجونسـون، قـد يرتشـح ملنصـب رئيس 

الـوزراء يف حـال قـدم إنجـازات ماليـة 

كبرية، لكن ”بعد أن يخرج جونسون من 

املنافسة“.

مكة املكرمة/ الزوراء:
انطلقت امس االربعاء رسميا، أكرب 
مناسـك للحج منذ تفـيش جائحة 
كوفيد19-، إذ يـؤدي مئات اآلالف 
من املصلني ”طواف القدوم“ حول 

الكعبة املرشفة يف مكة املكرمة.
السـعودية  السـلطات  وسـمحت 
ملليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة 
لفريوس كورونـا، بينهم 850 ألفا 
أتـوا مـن الخـارج، بـأداء فريضة 
الحج هـذا العـام بعـد عامني من 
تقليص األعداد بشكل كبري بسبب 

الوباء.
وقد اختار كثريون القيام بالطواف 
قبل املوعد الرسـمي لبدء املناسك، 
تفاديـاً للزحام. وقالت السـلطات 
إن وضـع الكمامـات إلزامي داخل 

املسجد الحرام.
والحـج هـذا العـام، الـذي جـرى 
اختيار املشاركني فيه بالقرعة، هو 
أكرب بكثري من املوسمني السابقني 
يف عامـي 2020 و2021، ولكنه ال 

يزال أصغر من األوقات العادية.
ففي عام 2019، شـارك نحو 2.5 

مليـون مسـلم مـن جميـع أنحاء 
العالم يف مناسك الحج السنوية.

لكن بعد ذلـك، أجرب تفيش فريوس 
كورونا السـلطات السـعودية عىل 
تقليص أعداد الحجاج بشكل كبري، 

فشـارك 60 ألف مواطن ومقيم يف 
اململكة تـم تطعيمهـم بالكامل يف 
عام 2021 يف مقابل بضعة آالف يف 

عام 2020.
وينتقـل الحجـاج اليـوم الخميس 

إىل منـى، عـىل بعد حواىل خمسـة 
كيلومرتات من املسجد الحرام، قبل 
املناسك الرئيسية وهي صعود جبل 

عرفات.
وتـم اختيـار املشـاركني مـن بني 

ماليني املتقدمني. ويقترص الحدث 
هذا العام عىل املسـلمني دون سـن 
65 عاما املطعمـني ضد الفريوس. 
وُيطلـب مـن اآلتـني مـن الخارج 
كوفيـد- فحـص  نتيجـة  تقديـم 

19 سـلبية من اختبار تـم إجراؤه 
يف غضـون 72 سـاعة مـن وقـت 

السفر.
مـن  الكثـري  السـلطات  وأقامـت 
املرافق الصحية والعيادات املتنقلة 
وجّهزت سيارات اإلسـعاف لتلبية 

احتياجات الحجاج.
وتم تغريم أولئك الذين حاولوا أداء 
فريضة الحج بدون ترصيح. وأقام 
رجال الرشطـة يف املدينـة الجبلية 
نقـاط تفتيـش وقامـوا بدوريات 

راجلة.
كانـت  الحـرام،  املسـجد  وداخـل 
املسـعفات عـىل أهبـة االسـتعداد 
كان  فيمـا  مختلفـة،  مواقـع  يف 
املتطوعـون الذين يجرون الكرايس 
املتحركة ينتظرون يف طابور طويل 
ملساعدة أولئك الذين ال يستطيعون 

امليش ملسافات طويلة.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أصـدر رئيس مجلـس السـيادة االنتقايل يف 
السـودان، عبـد الفتـاح الربهـان، األربعاء، 
مرسـوما دسـتوريا يعفـي بموجبـه 5 من 
أعضاء مجلس السيادة املدنيني، فيما التقت 
حركة ”الحرية والتغيري“ الربهان ودعت إىل 

حوار جديد بني فرقاء السودان.
وقـال بيـان صـادر عـن مجلـس السـيادة 
االنتقـايل يف السـودان يف بيـان إن األعضـاء 

الخمسة هم:
موالنـا رجاء نيكـوال عيىس عبد   1-

املسيح
-2 موالنا يوسف جاد كريم محمد عيل

-3 د.سلمى عبدالجبار املبارك
-4 د.عبدالباقي عبدالقادر الزبري

-5 األسـتاذ أبوالقاسـم محمد محمد أحمد 
برطم

وكان الربهان قد عقد اجتماعا مع األعضاء 
الخمسة و“شـكرهم عىل استجابتهم لنداء 
الوطـن والعمـل بمثابرة وإجتهـاد من أجل 

خدمة املواطنني“.
وأعـرب رئيـس مجلس السـيادة عـن أمله 
”يف اسـتمرار عطـاء األعضـاء املعفـني من 
مهامهم يف ميادين العمـل العام املختلفة“، 
مشيدا بـ“الجهد الكبري الذي بذلوه يف سبيل 

تحقيق تطلعات الشعب السوداني يف الحرية 
والسالم والعدالة“.

وكان الربهـان قد قرر يف أواخر العام املايض 
تشكيل مجلس سيادة انتقايل جديد يف البالد، 

بعد اإلجراءات التي اتخذها الجيش.
وضـم املجلـس حينهـا 13 عضـوا، بينهـم 
عسـكريون  بينهـم  مـن  وكان  سـيدتان، 

ومدنيون.
وكان 9  مـن هؤالء أعضـاء يف املجلس الذي 
سـبقه و4 أعضاء جدد، حلوا محل األعضاء 
املنتمـني إىل قـوى الحريـة والتغيـري، الذين 

انسحبوا من املجلس.
ومجلس السـيادة هو املؤسسـة التي تتوىل 
السلطة يف السودان باالشرتاك مع الحكومة 
املدنيـة، منذ إطاحة حكم عمر البشـري عام 

.2019
يف غضون ذلك حثت الحرية والتغيري، جميع 
القوى السياسـية، عدا املوتمر الوطني، عىل 
تقديـم تنـازالت من أجـل الحوار وتشـكيل 

حكومة انتقالية
أعلنـت حركـة الحرية والتغيـري (مجموعة 
التوافـق الوطنـي) أن األطراف السـودانية 
بحاجة لصيغـة جديدة للحوار، وذكرت أنها 
طرحت عىل رئيس مجلس السيادة االنتقايل، 
عبدالفتـاح الربهـان، كافـة االستفسـارت 

بشـأن النقـاط التي كانت تبـدو غامضة يف 
خطابه األخري.

ووصفت الحركة اللقـاء مع الربهان، امس 
األربعاء، بأنه كان ”واضحاً وشفافاً“.

وحثـت الحريـة والتغيـري، جميـع القـوى 
السياسـية، عدا املوتمر الوطني، عىل تقديم 
تنازالت مـن أجل الحوار وتشـكيل حكومة 

انتقالية.
هذا ويف وقت سـابق ودعت وزارة  الخارجية 
األمريكية جميع األطراف يف السودان للعودة 
إىل االنخـراط يف الحـوار ”إليجـاد حل يدعم 
تقـدُّم السـودان نحو حكم يقـوده املدنيون 

والديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة“.
وقالـت الـوزارة إنهـا اطلعـت عـىل خطاب 
قائد الجيش عبد الفتاح الربهان بشـأن حل 
مجلس السيادة حال تشكيل حكومة مدنية 

يف السودان.
وأضافت: ”ندعو للتحقيق يف العنف املُرتكب 
ضـد املتظاهريـن يف السـودان ومحاسـبة 
املسـؤولني عنـه. وندعم عىل نحو مسـتمر 
لالنتقـال  السـوداني  الشـعب  طموحـات 
يقـوده  حكـم  وإقامـة  الديمقراطيـة  إىل 

املدنيون“.
مـن جهتها، رفضت قـوى الحرية والتغيري، 
ائتالف املعارضة الرئييس يف السودان، إعالن 

الربهان ”إفسـاح املجال“ لتشـكيل حكومة 
مدنيـة، ووصفته بأنه ”خديعـة“ داعيًة إىل 

مواصلة االحتجاجات.
”عـدم  االثنـني  أعلـن  قـد  الربهـان  وكان 
مشـاركة املؤسسة العسكرية يف مفاوضات 
(الحـوار الوطنـي) الجارية حالياً إلفسـاح 
املجال للقوى السياسية والثورية.. وتشكيل 
حكومة مـن الكفـاءات الوطنية املسـتقلة 

تتوىل إكمال.. الفرتة االنتقالية“.
وقـال صديـق الصـادق املهـدي، القيـادي 
بائتـالف قوى الحريـة والتغيري للصحافيني 
أمس: ”قوى الحرية والتغيري لن تكون جزًءا 

من إجراء فيه قسمة سلطة“.
بـدوره، قـال القيـادي بالحريـة والتغيـري، 
عمر الدقري، يف مؤتمـر الثالثاء: ”لن ينقطع 
تواصلنا مع اآللية الثالثية فهي أطراف دولية 

وإقليمية جاءت ملساعدة السودانيني“.
يف شـوارع الخرطـوم أرص محتجـون عـىل 
تحدي قوات األمن وإبقاء العوائق املوضوعة 

لقطع الطرق.
ويف حـني رفض ائتـالف املعارضـة الرئييس 
إعالن الربهان، رّحب به القيادي السـابق يف 
التمرد مبـارك أردول قائالً إنه ”حمل نقاطاً 
التزامـه ”دون رشوط“  إيجابيـة“، معلنـاً 

باملحادثات التي تجرى بوساطة دولية.
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فقدان
فقـدت هويـات األعضـاء يف 
نقابة الصحفيـني العراقيني 
هـادي  (مرتـىض  مـن  كل 
حسني، عالء خورشيد حسن، 
هناء شـنك خطاب، مجتبى 
عـيل محـي، مصطفـى عيل 
محي)، فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار. 
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أفادت هيئة النزاهة االتحاديَّة بصدور قراري 
ـة  حكـٍم بحـقِّ مسـؤولني يف وزارتـي الصحَّ
والدفـاع، ُمبيِّنـًة قيامهمـا عمـداً بارتـكاب 
الوظيفـة  لواجبـات  وُمخالفـاٍت  اختـالٍس 

ة. العامَّ
يف  اشـارت  الهيئـة  يف  التحقيقـات  دائـرة 
بيـان ورد «الـزوراء»، إىل أنَّ «محكمـة جنح 
الرصافـة أصـدرت حكمـاً غيابيـاً بالحبـس 
الشـديد ملُدَّة سنتني بحق املُفتِّش العام لوزارة 
ة سـابقاً؛ الرتكابه ُمخالفاٍت لواجباته  الصحَّ
الوظيفـة»، الفتًة إىل «قيـام املُدان باالحتفاظ 
بأوليَّـات وكتـب ومسـتندات تخـصُّ مكتب 
املُفتِّش العام وعدم تسـليمها بعد انتهاء فرتة 

عمله وإقالته من منصبه».
وتابعـت الدائرة إنَّ «محكمـة جنايات الكرخ 
– الهيئـة الثالثـة حكمت حضورياً بالسـجن 

ملُدَّة سـت سـنواٍت عىل رئيس لجنـة الرواتب 
يف  املحاربـني  لشـؤون  العامـة  املُديريَّـة  يف 
وزارة الدفـاع، ُمبيِّنـًة قيـام املُـدان باختالس 
رواتـب ُمنتسـبي املديريَّـة البالـغ مقدارهـا 

(١,٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار».
وأضافت إنَّ «املحكمتـني، بعد اطالعهما عىل 
لـة يف القضيَّتني، وجدتها كافية  األدلة املُتحصَّ
ومقنعـة لإلدانة، فأصدرتا قـرار اإلدانة وفق 
أحـكام املادتني (٣٣١) من قانـون العقوبات 
بحـق املُتَّهم يف القضيَّـة األوىل، و(٣١٥) بحق 

املُتَّهم يف القضيَّة الثانية».
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت يف حزيران 
املايض عن إصـدار محكمة جنايات الرصافة 
النزاهـة حكمـاً غيابيـاً  ـة بقضايـا  املُختصَّ
بالسـجن سـبع سـنواٍت عىل املُفتِّـش العام 
ة سـابقاً؛ إللحاقـه رضراً باملال  حَّ لوزارة الصِّ

العام.

بغداد/الزوراء:
خرجـت نقابـة املهندسـني، عـن صمتها 
بعد تنظيمها وقفـة احتجاجية للمطالبة 
بانقـاذ مهنتهـم مـن الضياع بعـد تذيلها 

قائمة املهن يف العراق.
وذكـرت النقابة يف بيـان ورد «الـزوراء»، 
ان «النقابـة بـادرت إىل إطـالق جملة من 
النشـاطات تهدف من خاللها اىل مشاركة 
املهندسـني الفعالة يف النقاش واالقرتاح و 
الضغـط من اجـل اعتماد قوانـني إنمائية 
تكون عىل مستوى التحديات التي تواجهنا 

كمهندسني».
وأضافت، أنه «اسـتكماال لهذه املسؤولية 
امللقاة عىل عاتقنا جاءت هذه الوقفة من 
أجل إيصـال املحاور التي تهم املهندسـني 
الترشيعيـة  السـلطات  يف  املسـؤولني  اىل 
والتنفيذية من اجل انقاذ املهنة الهندسية، 
وايجـاد حلـول عاجلة للزمالء املهندسـني 
من الواقـع املرتدي، حيـث أصبحت املهنة 

الهندسية تتذيل قائمة الوظائف يف العراق 
وبـات املهندس بـال عمل لذا فـأن النقابة 
ومن مسؤوليتها األخالقية واملهنية تطالب 
الحكومة و الجهـات ذات العالقة من اجل 
انقـاذ املهنة الهندسـية ورفع مسـتواها 
لتمكني املهندسـني للمشاركة يف بناء البلد 
بصـورة صحيحة و فعالة و ذلك من خالل 

ما ييل:
- تخصيـص درجـات وظيفيـة للزمـالء 

املهندسني الخريجني.
- تثبيـت الزمـالء املهندسـني مـن العقود 
واألجـور يف الـوزارات املختلفـة عىل املالك 

الدائم.
- إقرار قانـون حماية املهندس املقدم من 
قبل النقابة لحماية الزمالء املهندسني من 
االبتزاز والتهديد و تنظيم العمل الهنديس.

- تعديل احتسـاب املخصصات الهندسية 
للزمالء املهندسني بصورة عادلة يف جميع 

الوزارات.

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الزراعة، امس 
اتخـاذ اجـراءات  االربعـاء، 
وقائيـة لتجنـب االصابـات 
بالحمـى النزفيـة مع قرب 
وموسـم  االضحـى  عيـد 
الناطـق  االضاحي.وقـال 
حميـد  للـوزارة  الرسـمي 
النايف يف ترصيح صحفي ان 
«الـوزاراة، ومن خالل دائرة 

البيطرة احدى تشـكيالتها، 
وقائيـة  اجـراءات  اتخـذت 
مشـددة وذلك لقـرب حلول 
عيد االضحى املبارك و موسم 
حمايـة  بهـدف  االضاحـي 
االصابـات  مـن  املواطنـني 
النزفيـة  الحمـى  بمـرض 
والحد من انتشـارها».وأكد 
«االجـراءات  ان  النايـف، 
تضمنت منع ذبح الحيوانات 

الحيـة اال يف اماكـن خاصة 
مسـبقا  تحـدد  ومرخصـة 
وتكـون نظيفة وترش هذه 
بمبيد  والحيوانـات  االماكن 
مضـاد للطفيليـات (مـادة 
الدلتـا مثريـن) قبـل الذبح 
بمـدة ١٤ يومـاً عـىل االقل، 
وسيتم التحقق من تنفيذه، 
بشـهادة صحيـة  والتـزود 
بيطريـة تؤيد ذلك».واشـار 

اىل ان «االجـراءات االخـرى 
اسـتعداد  سـتنفذ  التـي 
املوسـم االضاحـي هو منع 
داخـل  الحيوانـات  حركـة 
او خـارج املحافظـة اال اذا 
كانت تحمل شهادة صحية 
بيطريـة تؤكـد عىل رشـها 
الدلتا مثرين وللفرتة  بمادة 
املحـددة»، مؤكدا «تشـكيل 
يف  تتواجـد  بيطريـة  فـرق 
الحيوانـات  بيـع  اماكـن 
الحيـة و املحـددة مـن قبل 
توفر  والواجب  املحافظـات 
فيهـا  الصحيـة  الـرشوط 
الشـهادات  تدقيق  لغـرض 
للحيوانـات». الحيـة 

االلتزام  «املواطنـني  ودعـا، 
ورشاء  الوقائية  باالجراءات 
القصابة  اللحوم من اماكن 
املرخصة رسميا، فضال عن 
املربني كافـة واصحاب بيع 
الحيوانـات اىل التعـاون مع 
الفرق البيطرية وتنفيذ هذه 
لغـرض حماية  االجـراءات 
انفسهم وحماية حيواناتهم 
مـن خطر االصابـة بمرض 

الحمى النزفية».

بغداد/الزوراء:
أعلنت بعثة األمم املتحدة (يونامي)، امس األربعاء، عن إصابة ٧ أشـخاص باستهداف عجلة تقل فريقاً عراقياً إلزالة 
األلغام، شمايل املوصل، مركز محافظة نينوى، مطالبة باجراء تحقيق يف الحادث وتوفري األمن للعاملني يف هذا املجال.

وقالـت البعثة األممية يف بيان ورد «الزوراء» إن «عبوة ناسـفة انفجرت تحت حافلة صغرية تقّل فريقاً عراقياً إلزالة 
األلغـام يضم نسـاء ورجاال يعملـون مع رشكة حلول التطهري الدوليـة (GCS) أثناء التوجه ملوقـع عملهم يف قضاء 
تلكيف شمال مدينة املوصل يف محافظة نينوى، ما أسفر عن إصابة سبعة موظفني بجروح طفيفة»، مبينة أنه «تم 
نقل املصابني إىل املستشـفى وقد أفيد بأنهم يف حالة مسـتقرة. وجرى ابالغ السـلطات العراقية بخصوص الحادث».

وناشدت األمم املتحدة يف العراق السلطات أن «تجري تحقيقاً معمقاً يف الحادث وأن تضمن توفري األمن الكايف للعاملني 
يف مجال إزالة األلغام»، معربة عن «تمنياتها بالشـفاء العاجـل للمصابني».وبينت البعثة األممية أن «هذه العمليات 
رضوريـة لتمكني العـودة اآلمنة والكريمة للنازحني وضمان سـالمة املجتمعات املحلية»، مؤكـدة أن «عمليات إزالة 

األلغام ستستمر يف نينوى مع تطبيق تدابري احرتازية إضافية للتخفيف من حدة املخاطر».
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بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة الصحة، امس األربعاء، 
خطتها لالستغناء تدريجياً عن اإلخالء 
الطبي، وفيما أشارت إىل تركيزها عىل 
االسـتقدام الطبي وإجـراء العمليات 
الجراحيـة داخـل العـراق، أكـدت أن 
الكثـري من النظـم الصحيـة يف العالم 

الغربي قائمة عىل الطبيب العراقي.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف 
البـدر، يف ترصيح صحفـي إن «مجال 
الطـب يف تطور مسـتمر يـكاد يكون 
بشـكل يومـي»، مؤكـداً أن «الطبيب 
العراقـي تأريخياً مشـهود له بالقدرة 
والكفاءة واملتابعة، والكثري من النظم 
الصحيـة يف العالـم الغربي قائمة عىل 
الطبيـب العراقـي الـذي نجـح يف كل 

مكان وزمان»
وأضاف البدر، أن «موضوع االستقدام 
الطبـي هـو جـزء مـن مهـام وزارة 
الصحة العراقية والتي ركزت عىل هذا 
الجانب أكثر مـن اإلخالء الطبي وذلك 
من أجـل التواصل مع آخـر ما توصل 
إليه الطب يف العالم من خالل استقدام 
الفـرق املتخصصة وإجـراء العمليات 

الجراحية واإلجـراءات الصحية داخل 
العـراق بمشـاركة الفـرق العراقيـة 
أن  إىل  والتمريضية».ولفـت  الطبيـة 
«الفكـرة من ذلـك هو تدريـب الفرق 
العراقيـة واكتسـاب املهـارات داخـل 
البـالد إضافة إىل أن التكلفة سـتكون 
أقل وأسهل عىل املريض ومرافقه داخل 
البـالد مـن دون الحاجة إىل السـفر».
ونبـه، بأنـه «ال يوجـد هنـاك مرض 
أو عمليـة مسـتعصية عـىل الطبيـب 
العراقي كونه مشهوداً لُه بالقدرة عىل 
الرغم من الظروف التي مرَّت يف البالد 
ال سـيما أن بعـض املحافظـات مرت 
بظروف قاسية والتي حتماً أثرت عىل 
تقديم مختلف أنـواع الخدمات ومنها 
الصحية».وتابع، أنه «يف الوقت الحايل 
تعمـل وزارة الصحـة عىل االسـتغناء 
بشـكل تدريجي عن اإلخـالء الطبي»، 
الفتـًا إىل أن «أي إجـراء صحـي معقد 
يكون داخل البالد من خالل االستقدام 
الـوزارة  مـالكات  وتطويـر  الطبـي 
وقدراتهـا الصحية مـن ناحيتي الكم 
والنـوع، وهذه هي الخطة التي تعمل 

عليها الوزارة».

بغداد/الزوراء:

شـكت مديرية تربية النجف األرشف من قلة مالكاتها التدريسـية، بعد فقدانها 

ألكثر من أربعـة آالف معلم ومدرس منذ العام ٢٠١٨ بعد إحالتهم عىل التقاعد، 

كاشفة يف الوقت نفسه عن إدخال ٣٢ بناية مدرسية إىل الخدمة املوسم الدرايس 

املقبل .

وقـال مدير الرتبية مردان البديري يف حـوار اطلعت عليه «الزوراء»، إن مديريته 

”تخلو حاليا من أي محارضين مجانيني، مشـريا إىل أنها رفعت حاجتها لوزارة 

الرتبية لشمولها بالدرجات الوظيفية املخصصة للمحافظة ضمن قانون الدعم 

الطارئ“، مبينا أن ”املديرية أرسـلت إىل وزارة املاليـة ٩٥٧٣ عقدا للمحارضين 

املجانيني ضمن قرار ٣١٥ بغية الحصول عىل تخصيصهم املايل ”.

وأوضح البديري أن ”النجف بحاجة إىل عدد كبري من املالكات التدريسية، خاصة 

أن هناك ٣٢ بناية مدرسـية قيد اإلنجاز إلدخالها الخدمة يف املوسم املقبل، لذلك 

فإن املديرية بحاجة إىل ما يرتاوح بني ٢٥٠٠ ـ ٣٠٠٠ تدرييس لسـد الشـواغر يف 

املدارس“، مشـريا اىل أنهـا ”فقدت أكثر من أربعة آالف مـن مالكاتها منذ العام 

٢٠١٨ بعد إحالتهم عىل التقاعد، وعدم تعويضهم حتى اآلن“. 
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بغداد/الزوراء:

أعلـن جهاز األمـن الوطني، امـس االربعاء، احبـاط تهريب 

(٨٢١) طناً ملحصويل الحنطة والرز يف ثالث محافظات.

وذكـر اعالم الجهـاز يف بيان ورد لـ «الزوراء»، انه «اسـتناداً 

للمعلومات االستخبارية وبعد استحصال املوافقات األصولية 

تمكنـت مفارز جهاز األمـن الوطني يف محافظـة بغداد من 

ضبـط ثمان عجـالت حمل نـوع تريلـة عىل متنهـا (٣٦٦) 

طنـاً من محصـول الحنطـة وإلقـاء القبض عـىل مالكيها 

الثمانية».

وأضـاف أن «مفـارز جهازنـا يف محافظـة كربالء املقدسـة 

تمكنـت من ضبط (٧) عجالت نوع تريلة محملة بما يقارب 

(٣١٥) طناً من محصول الحنطة، وعجلة نوع هينو محملة 

بـ (١٥) طناً من محصول الرز كانت معدة للتهريب إىل خارج 

املحافظـة حيث تم إلقاء القبض عىل أصحاب هذه العجالت 

وعددهم ثمانية متهمني».

أما يف محافظـة كركوك فقد ضبطـت مفارزنا عجلتني نوع 

تريلـة محملة بما يقارب (١٢٥) طنـاً من محصول الحنطة 

املهربة وإلقاء القبض عىل سائقيها، وفق البيان.

وتابع البيان، أن «الكميات املضبوطة من املادتني ُسـلمت إىل 

الجهـات ذات العالقة، فضالً عن تقديـم املتهمني إىل القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون».

بغداد/الزوراء:
أصـدرت وزارة التعليم العـايل ، توضيحاً 
الغـاء  اىل  التـي اشـارت  بشـأن االنبـاء 
االعرتاف بـ٢٧ جامعة ايرانية.وقال مدير 
اعالم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
حيـدر العبودي، يف ترصيـح صحفي، ان 
«الدليـل الجديـد الخاص بالدراسـة عىل 
النفقـة الخاصـة سـيدخل حيـز التنفيذ 
ابتـداء مـن ١ مـن شـهر أيلـول املقبل»، 
مضيفا ان «الدليل اعتمـد املعايري االتية: 
بالنسـبة للجامعـات لغـرض االبتعـاث 
يعتمـد الجامعـات ضمن االلـف االول يف 
شـانغهاي، واول ٥٠٠ يف كيـو اس، واول 

٢٥٠ يف التايمـز، واول ٢٥٠ يف كيـو اس، 
وهذه هـي التصنيفـات العاملية».ولفت 
اىل ان «هذه املعايري عىل مسـتوى النفقة 
الخاصـة»، مشـريا اىل ان «كل الجامعات 
الداخلة يف شـنغهاي مشمولة بذلك، وهو 
اول الـف بالتايمـز، واول ٥٠٠ يف الكيـو 
اس، وهي معطيات علمية تمثل متغريا».

وحسـب العبـودي فـان «الطالـب ربمـا 
يجـد مجموعـه يف سـنة ما غـري موجود 
يف الجامعـات ربمـا يف تصنيفات السـنة 
القادمة»، مبينـاً ان «االصدار الجديد من 
هـذه التصنيفـات، عندما تصـدر نتائج 
ترتيـب الجامعات عـىل مسـتوى العالم 

سـتجده متغرياً، تدخـل جامعة وتخرج 
اخرى، وهـذا ال يقترص عىل دولة محددة 
بل عىل كل دول العالم، وهذه املعايري التي 
اعتمدتهـا وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمي».مدير اعالم وزارة التعليم العايل، 
نـوه اىل ان «هـذه املعايـري واملتغـريات 
تنطبق عىل جميـع الجامعات يف املنطقة 
والعالـم»، مسـتدركا: «اذا يريـد الطالب 
ان يكـون مبتعثـا ويـدرس عـىل النفقة 
الخاصـة، اعتبـارا مـن ١ ايلـول املقبل، 
هنـاك دليل فيه متغريات، وهذا هو املتاح 
للجميع».يشار اىل ان الترسيبات تشري اىل 

إلغاء اإلعرتاف بـ ٢٧ جامعة ايرانية

ميسان/الزوراء:

أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 

األربعاء، عن وضع حجر األسـاس ملرشوع 

األبنيـة املدرسـية النموذجيـة يف ميسـان.

وقـال املتحدث باسـم األمانة حيـدر مجيد 

يف ترصيـح صحفـي إنـه «تم وضـع حجر 

األساس ملرشوع األبنية املدرسية النموذجية 

يف ميسان، البالغ عددها ٥٢ مدرسة موزعة 

بـني أقضيـة ونواحـي املحافظـة»، مبيناً، 

أن «ذلـك تم بحضور محافظ ميسـان عيل 

دواي».واضاف، أن «مراسـم وضع الحجر 

األسـاس، حرضها مديـر دائرة املشـاريع 

الوطنية واألبنية املدرسية يف األمانة العامة 

ملجلس الوزراء كـرار محمد، وممثل رشكة 

بـاور جاينـا الصينية يف محافظة ميسـان 

كاو، إضافـة إىل عـدد من مدريـري الدوائر 

والقادة العسكريني واألمنيني يف املحافظة».

فيما أشـاد مديـر دائرة املشـاريع الوطنية 

واألبنية املدرسـية يف األمانة العامة ملجلس 

الـوزراء كـرار محمـد خـالل حفـل وضع 

حجر األسـاس بـ»جهود محافظة ميسان 

االسـتثنائي بتهيئة قطع األرايض»، مشرياً 

اىل أنها «كانـت من املحافظات املميزة التي 

أنهت هـذا امللف».وبـنّي، أنهـا «تعمل اآلن 

بجهـد مضاعـف بالتنسـيق مـع مالكات 

األمانة العامة إلنجاح املرشوع».
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جمهورية العراق
وزارة الكهرباء                                                                                                 العدد:٧٤٢٦

الرشكة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية                                                         التاريخ:٢٠٢٢/٧/٥

املنطقة الجنوبية
فرع انتاج النارصية 

محطة كهرباء النارصية البخارية
اعــالن

تعلـن محطـة كهرباء النارصية البخارية احدى تشـكيالت وزارة الكهربـاء عن وجود مزايدة 
علنيـة لتأجري قطعة ارض شـاغرة بمسـاحة (٣٠٠م٢) داخل املحطة لغرض تشـييد جمعية 
عليهـا خاصـة بموظفني املحطة ويكون الدفع بالتقسـيط املريح ومـدة تأجري قطعة االرض 
سنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون موقع املزايدة يف (محطة كهرباء النارصية البخارية) فعىل 
الراغبـني االشـرتاك يف املزايدة العلنية ممـن تتوفر فيهم الرشوط املطلوبـة الحضور اىل موقع 

املزايدة.
الرشوط :-

١- تخضـع املزايـدة اىل قانـون بيع وايجار امـوال الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ املعدل وجميع 
القوانني النافذة ذات العالقة.

٢- ايـداع مبلـغ التأمينات والبالغ ٢٠٪ مـن قيمة املبلغ الكيل للسـعر التخميني بموجب صك 
مصدق ومعنون اىل محطة كهرباء النارصية البخارية.

٣- من تريس عليه املزايدة يتحمل اجور النرش واالعالن واي مصاريف اخرى.
٤- تكـون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة (٣٠) ثالثون يوماً تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وإذا 

صادف موعد املزايدة عطلة فيكون يف اليوم الذي يليه.
٥- يلتزم بجلب املستمسكات التالية :-

أ - براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب نافذ لغاية عام ٢٠٢١.
ب - هوية غرفة التجارة.

ت - املستمسكات الرسمية.

                                                            املهندس 
                                                          عزت ستار عبد
مدير محطة كهرباء النارصية البخارية



بغداد/ الزوراء:
حددت اللجنة املالية يف مجلس النواب، امس االربعاء، األسباب التي أدت 
إىل تعطيـل مناقشـة قانون توحيـد رواتب املوظفني، بينمـا أعربت عن 

أملها بإقراره خالل املرحلة املقبلة.
وقال عضو اللجنة، ناظم فاهم الشبيل، يف حوار اطلعت عليه «الزوراء»: 
إن ”هناك ثالثة أسباب تقف وراء عرقلة مناقشة قانون توحيد الرواتب، 
أولهـا الوضع السـيايس وانسـحاب الكتلـة الصدرية، ومـا رافقته من 

تداعيات أدت إىل تعطيل عمل اللجان الربملانية“.
وأضاف الشـبيل ”بينما كان السببان الثاني والثالث، هما رشوع اللجنة 
خـالل الفرتة املاضيـة بصياغة قانون األمـن الغذائي الذي تـم إقراره، 

وإعالن الربملان دخوله عطلة الفصل الترشيعي األول“.
وأوضـح أن ”قانون توحيد الرواتب يحتـاج إىل جهود من أعضاء اللجنة 
املالية مـن أجل إقراره“، منوها بأن ”اسـتقالة رئيس اللجنة وعدد من 
أعضائهـا تركت أثراً كبـرياً يف اللجنة، وذلك بسـبب انتظار مجيء بدالء 

عنهم لطرح القوانني“.
وأعـرب الشـبيل عن أمله ”بإقـرار القانون خالل املرحلـة املقبلة، برغم 

حجم الخالفات املوجودة داخل اللجنة“. 

بغداد/ الزوراء:
دعـت إدارة الرشكـة العامة لصناعـة البرتوكيمياويـات يف البرصة، امس 
االربعـاء، اىل رضورة تعاقـد وزارة الرتبيـة مـع مصنع الـورق يف البرصة 

لغرض رشاء الدفاتر من املصنع استعدادا للعام الدرايس املقبل.
وقال مدير عام الرشكة، عباس حيال، يف حديث صحفي: ان «مصنع الورق 
التابع لرشكته بدأ بإنتاج الدفاتر وبمواصفات عالية وبات منافسـا كبريا 
لإلنتـاج املوجود يف األسـواق، وبالتايل فإن وزارة الرتبيـة مطالبة بالتعاقد 

معنا لكي نقوم بتزويدهم باملستلزمات املدرسية» .
وأضـاف حيال ان «هنـاك مصنعا جديدا إلنتـاج الدفاتـر يف التاجي تابعا 
لرشكتنا سينتج ٤٢ مليون دفرت سنويا ممكن ان يدخل مستقبال للخدمة، 
وبإمكان وزارة الرتبية االسـتفادة من إنتاجه». مؤكدا أن «صناعة الورق 
والدفاتر سـتعود للواجهة، فلدينا ثالثة مصانع مهمة هي مصنع البرصة 

وميسان والتاجي».

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، أمس 
االربعـاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت بشـكل 

طفيف يف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا، 
صبـاح أمس، ١٤٨٣٥٠ دينـاراً عراقياً مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي 

األسعار نفسها التي سجلت ليوم الثالثاء.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٧٥٠ دينارا عراقيا لكل ١٠٠ 
دوالر امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ دينـارا عراقيا لكل 

١٠٠ دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
طفيفا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٣٥٠ دينارا لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٢٥٠ دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزيـر التجـارة، عـالء الجبـوري، 
والخزيـن  الغذائـي  األمـن  اسـتقرار 
االسـرتاتيجي. وفيمـا أعلنت الـوزارة، 
املاليـة ٥٠٠  امـس، تخصيـص وزارة 
مليار و٧٠٠ مليون دينار لثالثة جوانب، 
اشـارت اىل أن هنـاك خزيناً جيـداً من 

املواد الغذائية داخل البالد وخارجه.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقت «الـزوراء» 
نسـخة منـه: ان الجبوري اسـتقبل يف 
مكتبه، امـس االربعاء، النائـب الثاني 
لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، 
لبحـث عدد مـن ملفـات اهمها رصف 
مسـتحقات فالحي اقليم كوردسـتان 
واسـتالم  وتجهيـز  املاضيـة  لألعـوام 
والطحـني  الغذائيـة  السـلة  مفـردات 
واجـراءات الرقابة بما يتعلق بالتجهيز 

واالستالم.
وأكد وزير التجارة «عىل اهمية التعاون 
بني السـلطتني الترشيعيـة والتنفيذية 
وبما يسـهم يف تطوير االداء الحكومي 
الـذي سـينعكس بـدوره عـىل عمـل 
يف  القطاعـات وهـذا يصـب  مختلـف 
خدمة املواطنني».وأشـار اىل «استنفار 
كل الجهـود والطاقـات يف الـوزارة من 
اجـل ايصال املواد الغذائية اىل املواطنني 
ومتابعة والوكالء بشكل يومي من خالل 
اللجـان الرقابية وحثهـم عىل التواصل 
املواطنـني، واالرساع بتجهيزهـم  مـع 
بمفـردات السـلة الغذائيـة والطحني، 
وهذا اسـهم يف استقرار اسـعار سوق 
املـواد الغذائيـة يف املحافظـات كافـة، 

علماً ان هناك ارتفاعا عامليا يف اسـعار 
الحنطة واملواد الغذائية».

وأضاف الجبوري «انه بعد اقرار قانون 
االمن الغذائي وتوفري املبالغ املالية ليس 
هناك اي مشكلة يف تأمني االمن الغذائي 
مسـتقبالً». مؤكـدا يف الوقـت نفسـه 
ان «وزارتـه تسـعى مع الجهـات ذات 
العالقة لحل ملف مستحقات الفالحني 
لألعـوام املاضية وبالتعاون والتنسـيق 
مع االقليم لحسـم هـذا امللف».وناقش 
الجانبـان عـدداً مـن امللفـات أهمهـا 
املوسـم التسويقي واسـتالم محصول 
الحنطة لهذا العام وتأمني مسـتحقات 
الفالحني واملسـوقني كذلك تامني األمن 
الغذائـي وجهد الوزارة يف تطوير العمل 

بكافة قطاعاتها.
من جانب اخر، أعلنـت وزارة التجارة، 
امـس األربعاء، عـن تخصيـص وزارة 
املاليـة ٥٠٠ مليـار و٧٠٠ مليون دينار 
لثالثة جوانب، فيما اشارت اىل أن هناك 

خزينـاً جيداً مـن املـواد الغذائية داخل 
البالد وخارجه.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، محمد 
حنـون، يف حديث صحفـي: إن «عملية 
التعاقد بدأت منذ اليوم األول من إصدار 
قانون األمن الغذائـي، لتوفري مفردات 
السـلّة الغذائيـة مـن خـالل القطـاع 

الخاص».
صت ٥٠٠  وأضاف أن «وزارة املالية خصَّ
مليون ألغراض السـلة الغذائية و٢٠٠ 
مليـون ألغـراض رشاء الحنطة، فضالً 
عـن ٥٠٠ مليـار ملسـتحقات الفالحني 

واملزارعني».
وأشـار إىل أن «الـوزارة لديهـا خزيـن 
جيـد مـن املـواد الغذائية داخـل البالد 
وخارجه»، معرباً عن أمله بأن «يشـهد 
السوق اسـتقراراً نتيجة وجود كميات 
كبـرية مـن مـواد السـلة الغذائية لدى 
املـواد  وكالء  خـالل  مـن  املواطنـني 

الغذائية».

بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة املالية حسـابات الدولة 
العراقيـة لشـهر ايـار املايض للسـنة 
ان  اىل  اشـارت  والتـي   2022 املاليـة 
مسـاهمة النفـط يف املوازنة االتحادية 
ما زالـت مرتفعـة لتبلـغ %96، فيما 
عزت الحكومة ذلـك لتصفري الجمارك 
وارتفـاع أسـعار النفـط، اعتـرب خبري 
اقتصـادي االرتفـاع طبيعيـا القتصاد 
البالد الريعي إال انه بالوقت نفسه حذر 

من خطورته.
وتابعت ”الـزوراء“ البيانات والجداول 
التـي أصدرتهـا وزارة املالية يف شـهر 
تمـوز الجـاري لحسـابات شـهر ايار 
املايض والتي أشـارت إىل النفط ال يزال 
يشـكل املورد الرئييس ملوازنـة العراق 
العامـة، حيـث بلـغ %96 وهي نفس 
النسبة لشهر نيسان املايض، مما يؤكد 
ان االقتصـاد الريعـي هو األسـاس يف 

موازنة العراق العامة.
ومن خـالل جـداول املاليـة يتضح ان 
اجمايل االيـرادات النفطية لشـهر أيار 
بلغـت 59 تريليونا و785 مليارا و819 
مليونـا و356 ألفـا و654 دينارا وهي 
تمثل نسبة %96 من إجمايل اإليرادات، 
يف حـني بلغـت اجمـايل االيـرادات غري 
النفطيـة تريليونـني و432 مليـارا و 
775 مليونـا و493 الفـا و926 دينارا 
وهي تشـكل %4 من اجمايل االيرادات، 
فيما بلـغ اجمـايل االيـرادات النفطية 
و218  تريليونـا   62 النفطيـة  وغـري 

مليـارا و594 مليونا و850 الفا و580 
دينـارا وهـي اعـىل بنسـبة %95 عن 
نفس الفـرتة من العام املـايض 2021 
التـي بلغت 31 تريليونا و917 مليارا و 
236 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار 

النفط.
وحسـب تقريـر املالية فـإن االيرادات 
لشـهر ايار املايض جاءت من االيرادات 
النفطية  املتمثلة باإليـرادات  الجاريـة 
والثـروات املعدنية وبواقع 59 تريليونا 
و 489 مليـارا و 48 مليونا و 396 الفا 
و722 دينارا، وجاءت من الرضائب عىل 

الدخول والثـروات بواقـع 574 مليارا 
و774 مليونا و723 ألفا و503 دنانري، 
وجاءت ايضـا من الرضائب السـلعية 
ورسوم االنتاج بواقع 413 مليارا و30 
مليونا و36 ألفـا و822 دينارا وجاءت 
ايضا من الرسوم التي بلغت 479 مليارا 
و131 مليونـا و96 ألفـا و127 دينارا، 
ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 
352 مليـارا و741 مليونـا و60 الفـا 
و477 دينـارا ومن االيرادات التحويلية 
التي بلغـت 453 مليـارا و205 ماليني 
و204 آالف و609 دنانـري ومن ايرادات 

اخـرى بواقع 427 مليارا و362 مليونا 
و400 الف و503 دنانري.

وايضا جاءت من االيرادات الرأسمالية 
التـي بلغـت 29 مليـارا و301 مليـون 

و607 آالف و817 دينارا.
وطبقا لذلك فإن الفائض الفعيل لشهر 

ايار بلغ 21.834 تريليون دينار.
مـن جهته، اعتـرب الخبري املـايل، هالل 
الطحان، يف حديث صحفي: ان ”ارتفاع 
مسـاهمة القطاع النفطـي يف املوازنة 
االتحادية يعد طبيعيـا يف حالة العراق 
القتصـاده الريعي املعتمـد عىل النفط 

للحصول عىل العملـة الصعبة واهمال 
باقي القطاعات االقتصادية االخرى“.

وأضاف: ان أي دولـة تنتهج االقتصاد 
الريعـي كحالة العراق ُتعـد من األمور 
الخطـرية الن اقتصـاد البـالد مرتبـط 
بأسعار النفط العاملية وما تواجه هذه 
االسـعار من تقلبـات السـوق“، الفتا 
اىل ان ”مـا نشـهده اليـوم مـن ارتفاع 
ألسـعار النفـط قـد ال نشـهده نهائيا 
خالل السـنوات املقبلـة مع توجه دول 
العالم للتخيل عن الكربون واسـتخدام 

الطاقة النظيفة“.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املاليـة، مظهر محمد صالـح، قد أكد، 
 ،2021 العـام  آذار/مـارس  شـهر  يف 
ان اسـباب بقاء االقتصـاد ريعيا يعود 
اىل الحـروب وفـرض الحصـار خـالل 
الحقبة املاضية وما نشـهده اليوم من 
الرصاعات السياسـية، أدت اىل تشتيت 

للموارد االقتصادية.
العراقيـة  الدولـة  اسـتمرار  ويعـد 
باالعتمـاد عـىل النفط كمصـدر وحيد 
للموازنـة العامة يجعـل البالد يف خطر 
مـن األزمـات العاملية التـي تحدث بني 
الحـني واآلخر لتأثـر النفط بهـا، مما 
يجعـل العراق يتجه يف كل مرة لتغطية 
العجـز عرب االسـتدانة مـن الخارج او 
الداخل، وهو بذلك يشري إىل عدم القدرة 
عىل إدارة أمـوال الدولة بشـكل فعال، 
والعجـز عـن إيجـاد حلـول تمويليـة 

بديلة.

بغداد/ الزوراء:
أرش وزير التخطيط، خالد بتال النجم، 
امس األربعاء، خلـًال بنظام الرواتب يف 
القطاع الحكومي بالبالد، وفيما أشار إىل 
أن املوظفني يف الدرجة الخامسـة نزوالً 
هم تحت خـط الفقر، أكـد الحاجة إىل 
قرار سيايس ملعالجة الفوارق بالرواتب.

وقـال النجـم يف ترصيح صحفـي: إن 
”مسـح القوى العاملة رصد %17 من 
النساء يشـغلن املناصب االدارية وهي 
نسبة ليست قليلة“، الفتاً إىل أن ”نسبة 
النسـاء العاطالت عن العمل سـطحياً 
هي عاليـة لكن عند التفاصيل ليسـت 
عاليـة مقارنـة بعـدد الباحثـات عـن 
العمل وعدد النشطاء اقتصادياً“.ودعا 
الوزيـر إىل ”البحـث عن كيفيـة قراءة 
الرقم والنسـبة ال تقرأ بشكل مطلق“، 
مشـدداً عىل ”رضورة تقليـل الفوارق 
بـني ميـزات العمل الحكومـي وميزات 

القطاع الخاص“.
ولفـت إىل ”عدم وجود عدالة يف عائدات 
ورواتب القطاع الحكومي وهذه مثلبة 
عىل نظام الرواتب يف العراق“، موضحاً 
أن ”املوظفني ذاتهم يعلمون يف الوزارات 

بالدرجة واملؤهالت نفسـها إال أن راتب 
ودخـل أحدهما هو ضعـف أو أكثر من 

ضعف املوظف اآلخر“.
وأكـد أن ”املجلـس االقتصـادي ناقش 
هـذا األمـر، إال أنـه يحتـاج إىل قـرار 

سـيايس ربما لحكومة مستقرة يف ظل 
ظـروف اجتماعيـة مسـتقرة“، مبيناً 
أنـه ”ال توجد يف نظام الرواتب العراقية 
مسـاواة وعدالـة، وهـذا ايضـاً يؤرش 
خلـًال يف نظـام الرواتب“.وأشـار إىل أن 

”بعض الرواتب يف القطاع الخاص هي 
أعىل بكثري مـن الدخل الحكومي إذا ما 
قورنـت باإلمكانيات واملؤهـالت، لكن 
الثقافة االجتماعية السائدة وعدم فهم 
قانون الضمان االجتماعي يدفع الناس 

بما فيهم العاملـون يف القطاع الخاص 
البحـث عـن وظيفـة حكوميـة“. إىل 

ونوه بـأن ”الجهاز املركـزي لإلحصاء 
أجرى دراسـة عرب شـعب إحصائية يف 
املحافظـة واألقضيـة عن خـط الفقر 
للموظف، والتي أظهرت أن املوظفني يف 
الدرجة الخامسـة نزوالً هم تحت خط 
الفقر“، مشـرياً إىل ”التوسـع بالعينة، 
إذ تـم إدخـال مديريـات التخطيـط يف 
املحافظـات ومركـز الـوزارة وكانـت 
النتائـج مشـابهة“.وبنّي أن ”الشـاب 
خريـج بكالوريـوس يتعـني بالدرجـة 
السـابعة لكن أغلب العاملني يف القطاع 
الخـاص بالدرجـة نفسـها بمؤهـالت 
أقـل يكـون راتبهـم أعىل“، مشـرياً إىل 
أن ”دخـل العامـل يف القطاع الحكومي 
ليـس عاليـاً، إال إن البحث عن الضمان 
وراء اإلقبـال عىل القطـاع الحكومي“.

وأكد أن ”إحـدى النقاط املهمة لتفعيل 
القطـاع الخـاص هو قانـون الضمان 
االجتماعـي“، مشـرياً إىل أن ”صندوق 
التقاعـد يعانـي من ضغوطـات كبرية 
العتماده عىل نفس املنهاج وسياسـات 

التوظيف السابقة ”.
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بغداد/ الزوراء:
طرحـت هيئـة االسـتثمار يف محافظـة الديوانيـة العديـد مـن الفرص 
االستثمارية يف القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مؤكدة سعيها 
لتقديم التسـهيالت الرضورية لرشكات االستثمار املحلية واألجنبية، بما 

يف ذلك تخفيف أعباء الروتني اإلداري .
وأكد رئيس الهيئة، رزاق شرب، أثناء لقائه وفداً إيرانياً رسمياً بحسب بيان 
اطلعت عليه «الزوراء»: ان ”الهيئة طرحت أمام الوفد اإليراني الذي ترأسه 
وكيل وزارة الزراعة يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية العديد من الفرص 
االسـتثمارية الكبـرية يف القطاع الزراعي بشـقيه النباتـي والحيواني».
مشرياً إىل «عزم الهيئة تقديم الدعم الكايف لرشكات االستثمار، من خالل 
تسـهيل اإلجراءات اإلدارية وتذليل املعوقات بالتنسيق مع الدوائر املعنية 

ملنح إجازات االستثمار يف فرتة زمنية قصرية“.
ووصف شرب فرص االستثمار الزراعي يف الديوانية ”بالنادرة للمستثمرين 
املحليني واألجانب، خصوصاً أنهـا من بني املحافظات املعروفة بطابعها 
الزراعـي وتتمتـع بموقع جغرايف مميـز، وتحتوي عىل مسـاحات أرض 
صالحة للزراعـة ومؤهالت أخرى“.وكان وفد إيراني رفيع املسـتوى قد 
زار الديوانيـة برفقة عدد من املسـتثمرين اإليرانيني، واطلع عىل الفرص 
االسـتثمارية املتاحـة وأبـدى خالل لقائـه بعدد من مسـؤويل املحافظة 

رغبته بإنشاء مشاريع زراعية كبرية. 

بغداد/ الزوراء:
تصدر العراق قائمة الدول األكثر استريادا للسلع واملواد اإلستهالكية من 

تركيا خالل النصف األول من العام ٢٠٢٢.
جـاء ذلك وفقا إلحصائيـة نرشتها وكالة «األناضول» الرتكية الرسـمية 
عـن صـادرات بلدها إىل دول الجـوار والتي قالت إنها بلغـت ١١٫٤ مليار 

دوالر خالل األشهر الستة األوىل من العام الحايل.
وقالـت الوكالة نقال عن بيانات وزارة التجـارة: إن الصادرات إىل كل من 
بلغاريا وجورجيا والعراق وإيران وسـوريا واليونان ارتفعت ٢٥٫٤ باملئة 

خالل املدة املذكورة، مقارنة بالفرتة نفسها من العام املايض.
وتصـدر العراق قائمة دول الجوار األكثر اسـتريادا بــ ٤ مليارات و٨٣٧ 
مليـون دوالر، وحلـت بلغاريا ثانيـا بمليارين و٢٦٥ مليونـا، ثم اليونان 

بمليار و٥٥٨ مليونا، وإيران بمليار و١٥٩ مليون دوالر.
وجـاءت جورجيا باملرتبة الخامسـة بــ٨٩٧ مليونـا و٧٤٠ ألف دوالر، 

وسوريا بـ ٧٢٩ مليونا و٩٢٨ ألف دوالر.
وذكـر أن قيمة الصـادرات الرتكية خالل األشـهر الــ ٦ األوىل من العام 

املايض، كانت ٩ مليارات و١٣١ مليون دوالر.
يشـار أن إجمايل الصادرات الرتكية خالل النصف األول من العام الحايل، 
سـجلت رقما قياسيا ببلوغها ١٢٦ مليار دوالر، بزيادة ٢٠ باملئة مقارنة 

بالفرتة نفسها من ٢٠٢١.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفع سـعر خام البرصة املتوسـط والثقيل، امس األربعاء، ليسجال أكثر 

من ١٠٠ دوالر للربميل.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر آلسـيا ٠٫٩٨ دوالر وبنسـبة تغيري 

بلغت ٠٫٩٣٪ ليصل اىل ١٠٦٫٣٠ دوالرات للربميل الواحد.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا ٠٫٤٨ دوالر وبنسبة تغيري بلغت 

٠٫٤٧٪ ليصل اىل ١٠٣٫١٠ دوالرات.
وأعلنت رشكة بريطانية ان العراق أزال خام البرصة الخفيف من خياراتها 
للتصديـر لعمالء النفط الخام خالل هذا العام ٢٠٢٢، مع تخصيص هذه 

الدرجة لالستهالك املحيل.
وكانت رشكة سـومو طلبت قبل العام ٢٠٢٢ من املشرتين ترشيح خامي 
البرصة املتوسط والثقيل ومزيج كركوك لتخصيصاتها للعام ٢٠٢٢، ولم 

ُترش إىل خام البرصة الخفيف.

بغداد/ الزوراء:
طرأ انخفاض كبري عىل أسعار الذهب االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية، 
امس االربعاء.وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر 
يف العاصمة   بغداد سجلت، صباح أمس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ 
مـن الذهب الخليجـي والرتكي واألوربي بلغ ٣٦٣ الف دينار، وسـعر رشاء 
٣٥٩ ألفاً، وكانت األسعار قد سجلت صباح الثالثاء ٣٧١ الف دينار للمثقال 
الواحد.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي 

سجل انخفاضا أيضاً عند ٣٢٣ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣١٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٦٥ ألف دينار و٣٧٥ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقـال الذهب العراقي بـني ٣٢٥ ألفاً و ٣٣٥ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ä¸ÎÜ@100@÷Ïœ@ç–‘Ì@Òãój€a@‚bÇ

@aÜa7néa@ãr◊˛a@Êaá‹j€a@äáónÌ@÷aã»€a
ãËíc@6@fi˝Ç@bÓ◊ãm@Âfl
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بغداد/ متابعة الزوراء
وصـف رشار حيدر، رئيس نـادي الكرخ، أداء االتحاد العراقي لكرة القدم برئاسـة عدنان درجال، بالضعيف 
جداً.وقـال حيدر ان التخبطات مازالت مسـتمرة يف عمل االتحاد الحايل، واألخطـاء ترافق عمل أغلب اللجان 
دون تصحيح املسار».وواصل: «لجنة الحكام اعتمدت يف املوسم الفائت عىل أسماء شابة لذلك كثرت األخطاء 
التي تحملتها األندية وأثرت عىل ترتيبها.واسـتطرد «لسـت معارضاً لعمل االتحاد الحايل، ولكن ملاذا لم يتخذ 
قـرارات يف بعض الخروقات املالية التي حصلت أثناء اسـتضافة مدينة أربيـل إحدى مجموعات بطولة غرب 
آسـيا؟ وما مدى صحة أنباء منح عيدية مقدارها ٢٠٠٠ دوالر لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة، رغم أن 

بعضهم رصح أن عمله تطوعي وبدون مقابل، وكل هذه األمور بحاجة إىل توضيح من اتحاد الكرة».

ãºcÎ@ã–ñc

%b»€a@Ú€Ï�ji@·Ë‘€dn€@bm@aÏæa@fib�ic@‚�ãÿÌ@ÚÓjæÎ¸a@Ú‰v‹€a@êÓˆä

@›j‘æa@ojè€a@bÓéa@Ú€Ï�ji@Òã®a@p¸aç„@üÏ©@á»nèÌ@lbjì‹€@Ú«äbóæa@kÉn‰fl

بغداد/ الزوراء
أكَد النائُب األول لرئيِس االتحاد 
العراقّي لكرِة القدم، عيل جبار، 
أن االتحـاد يسـعى إىل إقامـِة 
دوري منظٍم وسـليٍم يسهُم يف 
االرتقاِء بواقِع ُكرتنا ُمستقبالً، 
جـاَء ذلك يف املؤتمـِر الّصحفي  
األسـبوعي الذي عقدُه االتحاُد 

يف مقره.
وقاَل جبار إن عدد الفرق التي 
ستشـارُك يف الدوري املمتاِز أو 
أي ُمسـمى آخـر سـيكون ٢٠ 
النظـام األسـاّيس  فريقـاً ألن 
لالتحـاِد الذي أقرتـه الجمعيُة 
العمومّية يلزُم بإقامِة مسابقِة 
املسـتوى األول من ٢٠ فريقاً، 
وتغيـريه يحتـاُج إىل التصويِت 
باملوافقـِة مـن قبـل الجمعية 

العمومية.
معايـرُي  سـتطبُق  وأضـاَف 
الرتاخيـص عـىل األنديـِة التي 
ستشـارُك يف الدوري باملستوى 

لتطويـِر  خطـوٍة  يف  األول 
املنافسـِة وإظهارهـا باملظهر 

الالئق.
وأشاَر إىل إن نهائي كأس العراق 
للموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ سيقاُم 
يف السـادس عرش من الشـهر 
الحايل يف ملعـِب الحبيبّية، وإن 
التأخري جاَء بسـبب االستعداِد 

األمثل للنهائي وجلب الُرعاة.
وبنّيَ إن تسمية مدرب املنتخب 
املُقبـل تتعلـُق بالجانـِب املايل، 
والرياضـة  الَشـباب  ووزيـر 
رئيـس االتحاد عدنـان درجال 
يسعى إىل توفرِي السيولِة املالّية 
املقبـل  املـدرِب  عقـد  لتأمـني 

للمنتخِب الوطني.
واختتـَم النائـب األول لرئيـِس 
االتحـاد، عـيل جبـار، حديثـه 
بالقول: إن االتحـاد يعمُل عىل 
إقامِة دوري املحرتفني للموسم 
املقبل ويعّززُه بتوفرِي منظومِة 

الفار.

بغداد/ متابعة الزوراء 

الشـبابي مع  تعـادل منتخبنـا 

شـقيقه اللبنانـي بنتيجة 1-1، 

يف املبـاراة الوديـة الثانيـة التي 

املنتخبـني عـىل ملعب  جمعـت 

الشعب الدويل.

تحضـريات  ضمـن  ذلـك  جـاء 

يف  للمشـاركة  ولبنـان  العـراق 

بطولة كأس العرب. 

افتتـح كاظـم رعـد، التسـجيل 

للمنتخـب الشـبابي يف الدقيقة 

الرابعة، وسجل عيل مناع، هدف 

التعادل ملنتخب لبنان يف الدقيقة 

التاسعة.

وشـهدت الدقائـق األوىل، إثـارة 

املواجهـة،  طـريف  مـن  ونديـة 

رعـد يف وضـع  ونجـح كاظـم 

العـراق باملقدمـة، بعـد متابعة 

جيدة، وسـدد الكرة عىل يسـار 

الحارس.

وبعد 5 دقائق، سجل عيل مناع، 

هدفـا رائعا عىل يمـني الحارس 

العراقي.

وسـيطرت العشـوائية عىل أداء 

املنتخبني يف الشـوط الثاني بعد 

كثرة التبديالت التي أجراها عماد 

محمد مدرب أسود الرافدين.

وكانـت املباراة الوديـة األوىل قد 

انتهـت بفـوز العـراق، بثالثيـة 

دون رد.

@¿@⁄äbìÌ@b‘Ìãœ@ÊÎãì«@ZÒãÿ€a@Üb•a
åbn‡æa@Òãÿ€a@äÎái@Ú‹j‘æa@ÚÉè‰€a

@…fl@fiÜb»nÌ@lbjì€a@kÉn‰fl
lã»‹€@a7õ•@Ô„b‰j‹€a@È‘Ó‘í

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  كـرّم 
العراقيـة  رعـد حمـودي العبـي  منتخب 
العـراق باملـواي تـاي لتحقيقهم خمسـة 
أوسمة يف بطولة العالم األخرية التي أقيمت 

يف العاصمة االماراتية أبو ظبي.
ويف معـرض حديثه للوفد املشـارك أشـاد 
حمـودي باالتحـاد العراقـي للمـواي تاي 
واصفاً إياه باتحاد االنجاز الدائم  يف جميع 
مشاركات منتخباته الخارجية عىل الصعد 

العربية واالقليمية والقارية والعاملية.
وأعرب حمودي عن سـعادته لصغر أعمار 
العبـي املنتخـب الوطنـي األول موصيهم 
بمواصلـة النجـاح واالبتعاد عـن الغرور، 
واالستمرار بالتدريبات الجاَدة، واملحافظة 

عىل السلوك القويم.
اليافعـة  األعمـار  ان  اىل  ولفـت حمـودي 
للمنتخب الوطني سـيكون لهـا دور كبري 
خـالل السـنوات املقبلـة عـرب إداء ناجـح 
ملجلـس إدارة االتحـاد وتنامـي الخـربات 

الفنية للجهازين التدريبي واالداري.

مـن جانبه قـال رئيـس االتحـاد العراقي 
للمـواي تـاي  مصطفـى جبـار علـك ان 
النتائـج االيجابية التـي تحققت يف بطولة 
العالـم سـيكون لها أثر كبري لدى أوسـاط 
اللعبة ولجميع املنتخبات الوطنية ملختلف 

الفئات العمرية.
ولفت علـك اىل ان هذه النجاحات ما كانت 
لتتحقـق لوال رعاية رئيس وأعضاء املكتب 
التنفيـذي والتواصـل الدائم مـع الوفد من 
قبل رئيـس اللجنة األوملبيـة واألمني العام 
السـيد هيثم عبدالحميد واملايل السيد أحمد 

صربي.
هـذا وقد حـرض التكريـم األمـني املايل 
للجنة األوملبية الوطنيـة العراقية أحمد 
صربي حيث شـمل مدربي املنتخب عيل 
ساهر ومحمد حسـن، وخمسة العبني 
هـم مصطفـى التكريتـي الـذي حقق 
الوسـام الفيض، وأربعـة العبني حققوا 
أربعة أوسـمة نحاسية هم عيل الكناني 
ووسـام مقـداد وكاظـم عـودة وأيوب 

محمد.

البحرين /رحيم عودة 
تتواصـل يف صالـة مدينـة خليفـة 
الرياضيـة يف العاصمـة البحرينية 
املنامـة منافسـات النسـخة األوىل 
لبطولـة آسـيا للمصارعـة تحـت 
برعايـة  تقـام  والتـي  و20   15
املجلـس األعىل للشـباب والرياضة  

البحريني  والتي ينظمهـا االتحـاد 
للمصارعـة بالتعاون مـع املجلس 
البحريني لأللعاب القتالية واالتحاد 
وبـإرشاف  للمصارعـة  اآلسـيوي 
مبـارش مـن قبـل االتحـاد الـدويل 
للمصارعة ” وقد أسـفرت النتائج 
الحـرة لفئة  الفرقيـة باملصارعـة 

تحت ١٥ سـنة عـن فـوز منتخب 
إيـران  يليـه  األول  باملركـز  الهنـد 
باملركز الثاني وكازاخستان باملركز 

الثالث .
الوطنـي  منتخبنـا   أجـرى  وقـد 
الوطني للشـباب باملصارعة الحرة 
فنـدق  صالـة  يف  تدريبيـة  وحـدة 
ريدسون دبلومات بإرشاف املدربني 
رائد عبد الجليل واإليراني مصطفى 
يف  للمشـاركة  تحضـريا  ناريمـان 
نـزاالت البطولـة التـي مـن املؤمل 
لهـا ان تنطلق يوم السـبت القادم 
التدريبيـة   الوحـدة   تضمنـت   ”
للمنتخب إجراء التدريبات الخاصة 
النظريـة  واملحـارضات  بالتكنيـك 
مـن أجل رفـع معنويـات الالعبني 
لغرض تحقيـق االنجازات املرشفة 
وتقديم كل ما لديهم من إمكانيات 
ومستويات من أجل التنافس بقوة 

مع بقية املصارعني ”.

 مـن جانبـه  اشـاد نائـب رئيـس 
االتحاد العراقي املركزي للمصارعة 
مهدي حسن إسماعيل  باملستويات 
التي قدمها العبي منتخبنا الوطني 
لألحداث وهم يتنافسـون إىل جانب 
بقيـة ابطـال املتقدمة مثـل إيران 
والهنـد  واليابـان  وكازاخسـتان 
وكانوا عىل مسـافة قريبة جدا من 
الظفر باوسـمة التفـوق أال إن قلة 
الخربة حالت دون ذلك ” مؤكدا عىل 
أن املشاركة يف هذا التجمع اآلسيوي 
الكبـري خصوصـا وأن دول القـارة 
تعد من الدول املتقدمة عىل مستوى 
العالـم قد ألقت بظاللهـا اإليجابية 
عىل املصارعة العراقيـة التي بدأت 
تشهد تطورا كبريا يف اآلونة األخرية 
بالرغـم من فرتة اإلعـداد القصرية 
بعد الفـوز بلقب البطولـة العربية 
وأن شـاء الله سـتكون لنا كلمة يف 

املناسبات الرياضية القادمة .

@@@@åãi¸a@ÊaÏ‰»€a@›�vèÌ@ëaÏæa@äÏè€aÎ@@÷Ï–n€a@‚b”äa@Û‹«@ùj‘m@Ú†ãì€a
@@@@@ÈmbÓ�»∑@ÅÏjÌ@@Ú»iä¸a@fiÏó–€a@äÎÜ

@@@Ô„br€a@·è‘€a
 بغداد / صالح  عبد املهدي 

بـني العرشين من ايلـول 2021 والثالث 

من تموز  2022 مسـافة زمنية عمرها 

255 يومـا  هـي  كامـل ما اسـتغرقته 

منافسات دوري الكرة املمتاز  بنسخته 

التي انتهت قبل ايـام ولم  يجف حربها 

الـدرع  اختـار  حيـث  اللحظـة  حتـى 

االسـتقرار  يف القلعة الخـرضاء  للمرة 

الخامسة تاريخيا فيما ذهبت الوصافة 

اىل وكر الصقور فيمـا جاء الطلبة ثالثا 

والنفـط رابعـا  ، ( الـزوراء  ) تسـلط 

االضواء عىل ابرز ماجادت به املسـابقة 

من معطيـات  عرب هـذه املحصلة التي 

نقدمهـا عىل حلقات حيـث نقوم اليوم  

بجولة نسـتكمل فيها تسـليط االضواء 

عىل بقيـة النجـوم الذين انتزعـوا درع 

الدوري  ..

ëaÏæa@ÜÏ‡´
 الجـدال بان املحـرتف الدويل السـوري  

محمود املـواس  كان العنوان االبرز بني 

مهاجمي الـدوري بشـكل مطلق  فهو 

العـب فرض نفسـه نجما فـوق العادة  

يف القلعـة الخـرضاء  باهدافـه الوفرية  

وجهوده الكبرية  ليكلل تالقه يف املوسم  

باحـراز لقـب هـداف الـدوري  بعد ان 

سـجل 22 هدفـا  ليكـون اول محرتف 

يحرز هذا اللقب الشـخيص  منذ انطالق 

الدوري  مؤكدا بانه من طينة املهاجمني 

الكبار لذلك سـعت ادارة النادي للتمسك  

بخدماته وحل االشكال الذي حصل مع 

نادي السيلية القطري   .

@ÒãÁç€a@áj«@ı˝«
 الحديـث عـن عـالء عبد الزهـرة يعني  

الحديـث عن خـربة مرتاكمـة يف موقع 

الهجـوم وحـس تهديفـي رائـع  رغـم 

التقـدم بالعمر  فضال عـىل كونه  قائدا 

وموجهـا لزمـالءه عندما يحمل شـارة 

قيادة الفريـق ، تعرض لالصابة اللعينة  

فابتعـد عـن  مباريـات كثـرية لفريقه  

لذلك لم يتمكن من زيادة رصيده البالغ 

اربعة اهداف .

 ÜÎÎaÜ á‡´
عندمـا تسـنح الفرصـة  لهـذا الالعب   

الهداف فانه  يقدم االداء الالفت لالنظار 

عديـدة  مباريـات  يف  ماحصـل  وهـو 

لفريقه   فكان ذلك جواز مرور مستحق 

للتشـكيلة الدوليـة يف غـري مناسـبة  ، 

ويتميز محمـد داوود بالرسعة واملهارة  

ولـه  ثمانية اهداف  يف الـدوري الفائت 

حل بهـا  ثانيا يف الئحة هـدايف الرشطة 

بعد  املواس  .  

ãÁçfl@á‡´
مـع التحاقـه بالقلعـة الخـرضاء  بعد 

شـفاءه من االصابـة التي تعـرض لها  

اصبح العب الوسط املبدع  محمد مزهر  

موضـع ثقة  مدربه  يف ضـوء تحركاته  

الناجحـة وكراته الخطرية  ومشـاغبته  

للمدافعني  املنافسـني ، لعـب محمد  يف 

اكثر من مركز  وكان عند حسـن الظن 

ليكسب حب الجمهور الرشطاوي  حتى 

عندما يشارك احتياطيا  .

@äÏíb«@Âèy
 منـذ التحاقـه بصفوف القيثـارة  قبل 

موسـمني و حسـن عاشـور يقدم اداء 

مرضيا مع فريقه سواء شارك اساسيا 

او بديـال مـن خـالل مسـتواه الثابـت 

وطموحه املرشوع بان يكون احد صناع 

االنجاز الكبـري ، خاض افضل مبارياته 

امـام النفـط يف املرحلـة االوىل   واربيل 

يف املرحلـة الثانيـة  وفـاز الرشطـة  يف 

املباراتني بهدف دون مقابل .

@fib–u@á‡´
ادخل نفسـه  يف دائرة النجومية عندما 

لعب للطلبة يف املوسم قبل املنتهي فكان 

الرشطاويـون  يسـتقطبه  ان  طبيعيـا 

ليكـون احد العالمات الفارقة يف وسـط 

امليدان  وكذلـك يف تنفيذ الركالت الثابتة 

حيث سـجل منهـا اجمل اهدافـه  ,  لم 

يشـرتك اساسيا  عىل الدوام  اال انه كان 

عنرصا فاعـال  وورقة رابحة  يف توليفة  

مؤمن سليمان   , سجل لفريقه الجديد 

ثالثة  اهداف  جميلة وساهم يف صناعة 

اهداف اخرى  .

@·éb”@÷aåã€a@áj«
قاشـد منتخب الشباب  الحائز عىل لقب 

بطولة غرب اسـيا , العـب مقاتل  يؤدي 

دوره  يف منطقـة العمليـات  كما ينبغي 

بفعل املجهودات السـخية التي يقدمها 

، تاقلـم برسعـة قياسـية مع  اسـلوب 

فريقـه الجديد بعد انتقالـه  اليه مطلع 

املوسم الحايل قادما  من الكرخ .  

@k€bÀ@äb‡«
العـب موهـوب نـال اعجابـه  املتابعني  

واملراقبـني  يف ضـوء مـا يمتلكـه مـن 

رسعة ومهارة عاليـة  ومجهود وفري يف 

تنظيـم الهجمات  بما جعـل منه  العبا 

مؤثرا وقوة اليسـتهان بها ليس يف فريق 

الرشطة فقط وانما  مع املنتخب االوملبي 

ايضا  .

@@—éÏÌ@Ô‹«
مهاجم مهاري  غالبا ماتكون مشاركته 

نقطة تحـول ايجابـي يف الفريق  ليؤكد 

بانـه مـازال يبـيل بـالء حسـنا  رغـم 

مشـاركته احتياطيـا  يف اغلب املباريات 

، مثـل املنتخـب الوطنـي يف التصفيـات 

املوندياليـة االخرية  سـجل ثالثة اهداف 

مؤثرة  كما  صنع اكثر من هدف لزمالءه  

يف الفريق .

@ÎãÌå@áºa
العـب جيـد  انتقـل لصفـوف الرشطة 

مطلع املوسـم املنتهـي  قادما من زاخو 

فقدم اداء جيدا  يف وسـط امليدان ناهيك 

عن القيام بواجباته الدفاعية  عىل اكمل 

وجـه ، لعـب اساسـيا  يف املباراتني امام 

القوة الجوية ونفط الوسط  كما شارك 

احتياطيا يف مباريات اخرى كثرية وكان 

عند حسن ظن مدربه .

 áËfl Ô‹«
وهنـاك ايضـا الالعب عيل مهـدي  الذي 

نجح يف اشـغال موقعه سـواء يف الدفاع 

او الوسط باداءه الثابت ولياقته البدنية 

العالية  وتحركاته السليمة رغم ان اغلب 

مشاركاته كانت من دكة البدالء. 

ê„ÏÌ@µèy
املهاجم القادم من فريق امليناء  كان عند 

حسـن الظن يف ضوء تحركاته  الناجحة 

وكراته الخطرية  ومشاغبته  للمدافعني  

املنافسـني  رغم انه  لم يشارك اساسيا , 

و شغل يونس  اكثر من مركز  يف الوسط 

والهجوم .

ÚÓ‘i@’€bn‹€Î
فريـق  يف  املبدعـني  الئحـة  وتضمنـت 

الرشطة الحائز عىل الدرع  اسماء اخرى  

ففـي الدفاع هناك  خـرض عيل  وصادق 

زامـل  وعمار كاظم قبـل انتقاله  لنفط 

البرصة  ويف الهجوم هناك  محمد قاسم 

نصيـف  القـادم مـن نفط البـرصة  اىل 

جانب املحرتف النايجريي مايكل اوهانو  

الذي انتهت عالقتـه بالفريق عن طريق 

الرتايض  وعذرا ملن فاتنا ذكره .

÷Ï–n€a@‚b”äa
لـو دققنـا مليـا يف االنجـاز الرشطاوي 

لوجدنـا بـان  الفريق قد اسـتحوذ  عىل 

ارقـام التفوق عـن جدارة واسـتحقاق  

فهـو  الطرف  االكثر فـوزا  ( 28 مباراة 

)  واالقل خسـارة ( 3 مباريات )  واالقل 

تعادال ( 7  مباريات )  واالفضل هجوما ( 

64 هدفا )  و ثاني اقوى  الفرق دفاعا  ( 

21 هدفا ) بفارق هدف واحد عن النفط 

كما انه ضم يف صفوفـه  هداف الدوري 

محمود املواس برصيد 22 هدفا .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االرسة الصحفية قدمت احر التهاني والتربيكات 
اىل الزمـالء محمـود السـعدي ومزهـر كاظـم 
وجليـل صبيـح ونعيم حاجم وكريـم قحطان 
ومحمد الرشيفي بمناسـبة عيد ميالدهم الذي 
صـادف قبل ايام قليلـة، متمنني لهم ولعوائلهم 

الكريمة الصحة والسالمة والسعادة الدائمة.  
 *******************

االرسة الصحفية باركت نيل الزميل باسم العذاري 
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 

البكالوريـوس يف قسـم  الرياضيـة،  شـهادة 
الصحافة بكلية االعالم من الجامعة االسالمية 
التوفيـق  كل  االرشف،  النجـف  محافظـة  يف 

والنجاح لزميلنـا يف حياته ومشـوراه االكاديمي 
املقبل.
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ليدز / متابعة الزوراء
أّكـدت مصـادر صحافية اقرتاب ليـدز يونايتد مـن التعاقد مع 

األمريكي تايلر آدامز قادماً من اليبزيغ.
املصـادر أشـارت إىل أّن الالعب البالغ مـن العمر ثالثة وعرشين 
عامـاً سـينتقل إىل ليدز بصفقة قـدرت بعرشيـن مليون جنيه 

أسرتليني.
ورغم الـدور املحوري الذي ظّل الالعب يقـوم به رفقة املنتخب 
األمريكـي إالّ أن الالعب فشـل يف حجز مقعد أسـايس له ضمن 
الفريـق األملانـي ليأتـي خيـار الرحيـل إىل ليدز حيث سـيعمل 
مجدداً تحت قيـادة مواطنه جييس مارش املدرب الحايل للفريق 

اإلنكليزي.

ميالنو / متابعة الزوراء
قال تقرير صحفي إيطايل إن السـويدي زالتان إبراهيموفيتش، 

نجم ميالن، لن يعتزل كرة القدم هذا الصيف.
وانتهـى عقد إبراهيموفيتش مع ميالن، بنهاية يونيو/حزيران 

املايض، وبإمكانه الرحيل بشكل مجاني هذا الصيف.
وبحسب شبكة ”سكاي سبورت إيطاليا“، فإن إبراهيموفيتش 

لن يعتزل هذا الصيف، وسيوقع عقدا جديدا مع ميالن.
وأضـاف التقريـر، أن إبراهيموفيتش الذي سـيبلغ عامه ال41 
يف أكتوبر/ترشيـن أول املقبل، سـيوقع مـع ميالن حتى صيف 

.2023
وأشـار إىل أن النجم السـويدي سـيحصل عىل راتب سنوي، قد 

يصل إىل 1.5 مليون يورو، بجانب بعض املتغريات.
يذكر أن إبراهيموفيتش خضع لجراحة يف الركبة قبل شهرين، 

ومن املقرر أن يغيب ملدة 6 أو 7 أشهر.
يشـار إىل أن إبراهيموفيتـش نجـح يف التتويـج بلقـب الدوري 
اإليطايل مع ميالن باملوسـم املنرصم، بعد منافسـة رشسة مع 

الغريم إنرت.

باريس / متابعة الزوراء 
أعلن فريق باريس سان جريمان، بطل الدوري الفرنيس، بشكل رسمي، 

تويل املدرب الفرنيس كريستوف غالتييه تدريبه.
ويبلغ غالتييه من العمر ٥٥ عاماً وتوىل خالل مسريته التدريبية قيادة 
إيتيان بني عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٧ حيث حقق معه لقب  كل من سانت 

كأس الرابطة الفرنسية موسم ٢٠١٢-٢٠١٣.
وتوىل غالتييه تدريب ليل بني عامي ٢٠١٧ و٢٠٢١ وحقق مع الفريق 
اإلنجاز األبرز يف مسريته التدريبة عندما توج معه بلقب الدوري الفرنيس 
موسم (٢٠٢٠-٢٠٢١) قبل أن يتجه إىل تدريب نيس يف املوسم املايض 
(٢٠٢١-٢٠٢٢) وحصل معه عىل املركز الثاني يف النسخة املاضية من 

كأس فرنسا.
خالل  جريمان  سان  باريس  نادي  رئيس  الخليفي  غانم  نارص  وقال 

الفريق املؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقد لتقديم  مدرب 
اإلعالم  لوسائل  غالتييه  كريستوف  هدف الجديد  إن 
الفرنيس  الدوري  بطل  جريمان  سان  تقديم إدارة  هو 
الفريق  يساعد  السابق  من  أفضل  عىل مردود 

تحقيق طموحاته.
أنه  جريمان  سان  باريس  رئيس  وأضاف 
كريستوف  بانتداب  وفخور  جدا  سعيد 
عىل  سيساعدنا  أنه   » مضيفاً:  غالتييه 

تحقيق أهدافنا».
وقال نارص غانم الخليفي إن الهدف األسايس 
واملثابرة  الدؤوب  العمل  هو  حالياً  للفريق 

الكل  أن  مؤكداً  عرصية  قدم  كرة  وتقديم 
ينتظر أداًء جميالً من الفريق البارييس.

من جانبه قال غالتييه يف أول ترصيح 
تدريب  مسؤولية  توليه  بعد  له 

ال  إنه  جريمان  سان  باريس 
الفريق  هذا  من  أفضل  يوجد 

لتويل تدريبه مضيفاً أنه يريد 
الفوز باأللقاب وجلب املزيد 
فريق  وبناء  الالعبني  من 

كبري وقوي.
يتمنى  أنه  غالتييه  بقاء النجم وأوضح 

العب من طراز الربازييل نيمار مع الفريق ألنه 
مع  مبابي  كيليان  ببقاء  جدا  سعدت   » مضيفاً:  عاملي 
بالنسبة  للغاية  مهم  أمر  هذا  ألن  جريمان  سان  باريس 

للكرة الفرنسية بشكل عام».

مدريد / متابعة الزوراء
انتقال  إمكانية  مدى  عن  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 
مانشسرت  رونالدو، مهاجم  كريستيانو  الربتغايل  األسطورة 

يونايتد، للعب بألوان أتلتيكو مدريد، يف املوسم املقبل.
عن  الرحيل  رونالدو،  طلب  عن  ترددت  قد  أنباء  وكانت 
بدوري  املشاركة  يف  لرغبته  الصيف،  هذا  يونايتد  مانشسرت 

أولد  يف  يتحقق  لن  ما  وهو  املقبل،  املوسم  أوروبا  أبطال 
جدول  يف  السادس  املركز  الفريق  احتالل  بعد  ترافورد، 

ترتيب الربيمريليج.
فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وبحسب 
مع  للتعاقد  ماسة  حاجة  يف  سيكون  مدريد  أتلتيكو 
ألفارو  استمرار  عدم  حال  الصيف،  هذا  جديد  مهاجم 

موراتا.
وارتبط اسم رونالدو خالل الساعات املاضية، باالنتقال 

دفع  ما  مدريد، وهو  أتلتيكو  بينها  من  ناد،  من  أكثر  إىل 
العديد من مشجعي الروخيبالنكوس للخروج عرب مواقع 

ريال  أسطورة  مع  التعاقد  لرفض  االجتماعي،  التواصل 
مدريد.

أحسن  يف  األتليتي  وجماهري  رونالدو  بني  العالقة  تكن  ولم 
أحوالها عندما كان العبا يف صفوف املرينجي من عام ٢٠٠٩ 

وحتى عام ٢٠١٨.
ويعترب رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد يف شباك 

أتلتيكو، ودائما ما كانت احتفاالته تثري غضب مشجعي 
القطب الثاني يف مدريد.

ويمبلدون / متابعة الزوراء
نهائي  نصف  إىل  جابر  أنس  التونسية  النجمة  تأهلت 
بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها عىل التشيكية ماري 

بوزكوفا ٢-١.
وحققت جابر فوزاً بنتيجة ٣-٦، ٦-١ و٦-١، لترضب 

موعداً يف نصف النهائي مع األملانية تاتيانا ماريا.
نهائي  نصف  عاملياً  ثانية  املصنفة  جابر  أنس  وبلغت 
كما  مسريتها،  يف  مرة  ألول  الكربى  البطوالت  إحدى 

باتت أول عربية تتأهل إىل نصف نهائي بطولة كربى.
للغاية،  سعيدة  «أنا  عاماً:   ٢٧ البالغة  الالعبة  وقالت 

خصوصاً ألنه حدث عىل هذا امللعب الذي أحبه».
ستجعلني  أنها  أعلم  «كنت  منافستها:  عن  وأضافت 
استيقظت  أنني  ويسعدني  نقطة،  كل  أجل  من  أعمل 
للغاية  لعبت بشكل جيد  ثم  الثانية ومن  املجموعة  يف 

يف الثالثة».
وستواجه جابر التي كانت أول العبة عربية تبلغ ربع 
املفتوحة عام ٢٠٢٠،  نهائي بطولة كربى يف أسرتاليا 

صديقتها ماريا، للتنافس عىل بطاقة النهائي.
إنها  أحبها،  «تاتيانا  األملانية:  منافستها  عن  وقالت 

صديقة رائعة، رشيكتي يف حفالت الشواء!».
نصف  إىل  املتأهالت  أوىل  ماريا  تاتيانا  األملانية  وباتت 
نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها عىل مواطنتها 

جويل نيماير بمجموعتني لواحدة.
ملصلحتها  األوىل  املجموعة  حسمت  قد  كانت  نيماير 
بفوزها  النتيجة  قلب  من  تمكنت  ماريا  أن  إال   ،٦-٤
الثالثة  املجموعة  أنهت  ثم   ،٦-٢ الثانية  املجموعة  يف 
النهائي يف ويمبلدون ألول مرة  ٧-٥ لتتأهل إىل نصف 

يف مسريتها.
دجوكوفيتش  نوفاك  اللقب  حامل  الرصبي  وقلب 
وحقق  سينر،  يانيك  اإليطايل  منافسه  عىل  الطاولة 
ليبلغ  بمجموعتني،  متأخراً  كان  بعدما  مثرياً  انتصاراً 

نصف نهائي بطولة ويمبلدون التنس.

 ،٦-٢  ،٦-٣  ،٢-٦  ،٥-٧ بنتيجة  دجوكوفيتش  وفاز 
أحد  مع  النهائي  نصف  يف  موعداً  ليرضب  و٦-٢، 
الالعبني الربيطاني كامريون نوري أو البلجيكي دافيد 

غوفني.
جداً  «مربوك  قائالً:  لسينر  تحّية  دجوكوفيتش  ووجه 

بالنسبة  جداً  ناضج  إنه  الكبرية،  املعركة  عىل  ليانيك 
لسنه، أمامه متسع من الوقت».

وأضاف أن «املجموعتني األوليني مقارنة باملجموعات 
الثالث التالية، مثل مباراتني مختلفتني. كان هو الالعب 

األفضل يف أول مجموعتني».
يف  متتالية  ألقاب  ثالثة  بآخر  الفائز  «دجوكو»  وتابع 
الثانية، أخذت قسطاً  ويمبلدون: «يف نهاية املجموعة 
من  القليل  لنفيس  وقلت  املياه،  دورة  يف  الراحة  من 
كرست  أفكاري  تجميع  وحاولت  الحمايس،  الكالم 

إرساله مبكراً املجموعة الثالثة».
وأردف: «رأيت القليل من الشك ينسل يف حركته. لدي 
خربة سنوات عدة يف اللعب عىل هذه املالعب والتعامل 

مع الضغوط».
فقط  العب  رابع  يصبح  أن  إىل  دجوكوفيتش  ويسعى 
يحرز اللقب اإلنكليزي أربع مرات توالياً بعد السويدي 
والسويرسي  سامرباس  بيت  واألمريكي  بورغ  بيورن 
يف  السابع  لقبه  إحراز  يريد  أنه  كما  فيدرر.  روجيه 
الرقم  من  واحد  لقب  مسافة  عىل  ليصبح  البطولة 

القيايس املسجل باسم فيدرر.
الربيطاني  النهائي  نصف  يف  دجوكوفيتش  ويواجه 
حساب  عىل  مثريا  فوزا  حقق  الذي  نوري  كامريون 

البلجيكي دافيد غوفان بثالث مجموعات الثنتني.
حيث  األوىل  األربع  باملجموعات  الفوز  الالعبان  تبادل 
تقدم غوفان مرتني وعادله نوري يف مناسبتني،  قبل 
بسبعة  الفاصلة  املجموعة  األرض  يكسب صاحب  أن 
أول نصف  أشواط لخمسة ويميض ملالقاة دجوكو يف 

نهائي له يف البطوالت األربع الكربى.

ساوباولو / متابعة الزوراء
يعتقد الربازييل فينيسيوس جونيور، 
نجم ريال مدريد، أن تتويجه بالكرة 
الذهبية، مسألة وقت، مشريًا إىل أنه 
يهدف أوال لتطوير نفسه، واللحاق 
ولوكا  بنزيما  كريم  تتويجات  بعدد 
دوري  يف  ومارسيلو  مودريتش 

أبطال أوروبا.
وقال فينيسيوس يف ترصيح لشبكة 
حًقا  أحب  «ال  الربازيلية:   «TNT»
أراها  املقابالت،  من  الكثري  إجراء 
مملة للغاية ألنهم يسألون األسئلة 

نفسها».
هديف  أشاهد  مرة  كل  «يف  وأضاف: 
أشعر  األبطال،  دوري  نهائي  يف 
أي  هناك  أن  أعتقد  ال  بالسعادة، 

يشء أفضل يف العالم من ذلك».
بنزيما،  مع  السابق  خالفه  وعن 

أوضح: «اتصل بي وقتها، وقال يل: 
كثريًا،  بك  معجب  أنني  تعلم  «أنت 
وأنا  صحيًحا»،  يكن  لم  قيل  وما 

أصدقه، لدي مودة كبرية تجاهه».
كيف  يعرف  «بنزيما  وتابع: 
مع  لعبه  أتابع  كنت  لقد  يعاملني، 
قبل، وأنا معجب به كثريًا، وقدرتي 
عىل اللعب معه اليوم ال تصدق، لقد 
اعتربني يف مقابلة له مؤخرًا، ضمن 
أنا  لذلك  العالم،  يف  ٥ العبني  أفضل 

سعيد حًقا».
بالكرة  فوزه  إمكانية  وعن 
سيأتي  يشء  «إنه  علق:  الذهبية، 
 ٣٥ العمر  من  يبلغ  كريم  وقته، 
أن  وسبق  بها،  سيفوز  واآلن  عاًما 
الـ٣٣،  سن  يف  مودريتش  بها  فاز 
ألتطور،  عديدة  سنوات  ولدي 
أن  الله  أراد  إذا  جًدا  الطريق طويل 

أفوز بها».
أُصنف نفيس،  أن  أحب  «ال  وأكمل: 
سأترك ذلك للناس، لكن تذكر أنني 
وهدًفا  النهائي،  يف  هدًفا  سجلت 
تمريرة  وقدمت  النهائي،  نصف  يف 

حاسمة يف ربع النهائي».
فقط،  عاما   ٢١ «عمري  وأوضح: 
كريم  مثل  بالعبني  اللحاق  أريد 
ومودريتش ومارسيلو، الذين فازوا 
أريد  أبطال،  دوري  ألقاب  بخمسة 

االقرتاب منهم قدر اإلمكان».
تسديده  طريقة  انتقاد  وعن 
الجمهور  «يتحدث  ختم:  للكرة، 
عن ذلك كثريًا، لكني املوسم املايض 
يتذكر  ال  األمور،  من  الكثري  أثبّت 
األول  موسمي  يف  أنني  الجمهور 
مرتني،  الشهر  العب  بجائزة  فزت 

وتعرضت لإلصابة».
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

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

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

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

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

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

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

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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تورينو / متابعة الزوراء
حسم يوفنتوس اإليطايل صفقة األرجنتيني 
أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جريمان 
االنضمام  عىل  معه  اتفق  بعدما  السابق، 

للفريق يف صفقة انتقال حر.
باريس  مع  عاما)   ٣٤) ماريا  دي  تعاقد  وانتهى 
سان جريمان، بنهاية املوسم املنقيض، وتم 
االتفاق بني الثنائي عىل عدم التجديد.

خبري  رومانو،  فابريزيو  وأكد 
أوروبا،  يف  االنتقاالت  سوق 

التوقيع  عىل  ماريا،  دي  مع  كامل  التفاق  توصل  يوفنتوس  أن 
للبيانكونريي.

وأوضح رومانو، أن يوفنتوس بدأ يف تجهيز العقود حاليا، بعد االتفاق 
عىل جميع البنود، والتي من أبرزها التوقيع ملدة موسم واحد.

إيطاليا هذا األسبوع، من أجل  إىل  أن يسافر دي ماريا  املقرر  ومن 
الفرنيس بول بوجبا، نجم  بينما سيصل  الطبي،  للكشف  الخضوع 
مانشسرت يونايتد السابق، إىل تورينو، يوم السبت، لحسم تعاقده 
رسميا.وأشار رومانو، إىل أن دي ماريا لم يرغب يف العودة إىل إنجلرتا، 
عىل الرغم من العروض التي قدمت له، حيث أراد تجربة اللعب يف بلد 

مختلف قبل العودة إىل األرجنتني.

مراكش / متابعة الزوراء
حقق املنتخب املغربي املضيف فوزاً مستحقاً عىل نظريه األوغندي (٣-١) يف الجولة 

الثانية من منافسات املجموعة األوىل وبلغ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات.
( ١٤ من ركلة جزاء)  آني عيان  املغرب جاءت عن طريق كل من روزيال  أهداف 
ونرسين الشاد (٦٨) وغزالن الشباك (٨٤ من ركلة جزاء) يف حني سجلت كومونتايل 

(٣٢) هدف أوغندا.
فاسو  بوركينا  سيدات  عىل  األول  بعد  املغرب  لسيدات  الثاني  الفوز  وهو 
أمام  األهداف  بفارق  األوىل  املجموعة  فتصدرن  األوىل  الجولة  يف  (١-صفر) 
السنغال التي تأهلت أيضاً إىل ربع النهائي بفوزها عىل بوركينا فاسو بهدف 

دون مقابل.
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تونس/متابعة الزوراء:
الوطنيـة  النقابـة  أعلنـت 
للصحفيني التونسـيني، رفضها 
ملختلـف البنـود املقيـدة لحرية 
العامـة  وللحريـات  الصحافـة 
والفردية، يف مرشوع الدسـتور 
الـذي اقرتحه الرئيـس التونيس 
قيس سـعّيد لالستفتاء يوم ٢٥ 

يوليو/تموز الحايل.
بيـان  يف  النقابـة،  واعرتضـت 
أصدرتـه الثالثـاء، عـىل إعـداد 
سـعّيد فصـول الدسـتور «من 
مكونـات  مـع  التشـاور  دون 
املجتمع من سياسيني ومجتمع 
ومختصني،  وأكاديميـني  مدني 
يف توجـه انفـرادي واضح نحو 
يف  التونسـيني  حـق  مصـادرة 
النقاش العام حول مسـتقبلهم 

ومستقبل األجيال القادمة».
«املـرشوع  أن  إىل  وأشـارت 

يتضمن دسرتة لحرية الصحافة 
والتعبـري، مع فتـح املجال أمام 
الرتاجع عن جوهر هذه الحرية 
بمقتىض عبارات فضفاضة مثل 
القومي  العامـة واألمـن  اآلداب 
والصحة العموميـة، عالوة عىل 
حذف مبدأي التناسـب واحرتام 
الديمقراطيـة  املدنيـة  الدولـة 
عنـد وضـع ضوابـط للحقـوق 
والحريـات، مثلمـا نـص عليـه 
الفصـل ٤٩ من دسـتور ٢٠١٤، 
وهو ما يمثل تراجعاً خطرياً عن 
املكاسـب التي حققتهـا الثورة 

التونسية يف هذا املجال».
كمـا لفتـت إىل أنه «يلغـي باب 
ومنهـا  الدسـتورية،  الهيئـات 
و  السـمعي  االتصـال  هيئـة 
البـرصي، بما يفتح املجال أمام 
بالتدخـل  التنفيذيـة  السـلطة 
املبـارش يف قطـاع اإلعـالم عرب 

منـح إجـازات البـث وسـحبها 
وتسـليط العقوبـات، وهـو ما 
الثورة  يتعارض مـع مكاسـب 
واملعايري الدولية وتعديل اإلعالم 
بطريقة تشاركية، وعرب هيئات 
وفاعلـة،  مسـتقلة  دسـتورية 
هيمنـة  مربـع  إىل  ويرجعـه 
توظيفـه  ومحاولـة  السـلطة 

ورضب استقالليته».
ونبهـت إىل أنه «لـم يتضمن أي 
ضمانات للفصل بني السلطات، 
مـع منـح رئيـس الجمهوريـة 
صالحيات مطلقة من دون تقييد 
أو رقابـة مـن أي جهـة أخرى  
ممـا يفتح املجـال أمـام نظام 
رئاسوي مطلق غري ديمقراطي 
الفـردي». الحكـم  ويكـرس 

وأكـدت النقابـة عـىل رفضهـا 
مرشوع الدستور املعروض عىل 
االسـتفتاء، ونبهت إىل خطورته 

و»عدم اسـتجابته ملبادئ حرية 
الصحافـة والتعبـري والحقـوق 
والحريات واسـتقاللية القضاء 
والفصل بني السلطات والتوازن 
يف مـا بينها، ولتنكـره لنضاالت 
أجيال من املناضالت واملناضلني 
من أجل دولة مدنية ديمقراطية 
اجتماعية تحرتم كرامة اإلنسان 
املواطنـات  تطلعـات  وتدعـم 

واملواطنني يف العدالة واملسـاواة 
والبيئة والتنميـة والقضاء عىل 
التمييز ومناهضة  كافة أشكال 
اإلفالت من العقاب».وقال نقيب 
الصحفيـني التونسـيني، محمد 
ياسـني الجـاليص، إن «مرشوع 
الدسـتور املقـرتح يفتـح الباب 
أمـام تغـول السـلطة يف املجال 

اإلعالمي».

نيويورك / متابعة الزوراء:
 عـىل الرغم مـن االعـرتاف املتزايد 
باملشـكلة، تواصل الواليات املتحدة 
بمعـدل  تمـوت  صحفهـا  رؤيـة 
صحيفتني يف األسبوع، وفقا لتقرير 
صـدر األربعـاء عـن حالـة األخبار 

املحلية.
للصحافـة  ميديـل  كليـة  وقالـت 
واإلعـالم واالتصـاالت التسـويقية 
املتكاملة بجامعة نورث وسرتن إن 
مناطق البلد التي تجد نفسها دون 
مصدر موثوق لألخبار املحلية تميل 
إىل أن تكـون أفقر وأكرب سـنا وأقل 
تعليمـا من تلك التي تتـم تغطيتها 

جيدا.
وذكر التقريـر أنه توجد يف الواليات 
املتحـدة ٦٣٧٧ صحيفـة يف نهايـة 
مايو، فيما كان يبلغ عددها ٨٨٩١ 
يف ٢٠٠٥. وأغلقـت ٣٦٠ صحيفـة 
منـذ نهايـة عـام ٢٠١٩، جميعها 
باسـتثناء ٢٤ صحيفـة أسـبوعية 

تخدم املجتمعات الصغرية.
إن  وسـرتن  نـورث  تقريـر  وقـال 
مـا يقـدر بنحـو ٧٥٠٠٠ صحـايف 
عملـوا يف الصحـف يف عـام ٢٠٠٦، 
واآلن انخفـض العـدد إىل ٣١٠٠٠. 
وتراجعت عائدات الصحف السنوية 
مـن ٥٠ مليـار دوالر إىل ٢١ مليـار 

دوالر يف نفس الفرتة.
املتربعـني  أن  مـن  الرغـم  وعـىل 
مـن  املزيـد  يولـون  والسياسـيني 

أن  إال  املشـكلة،  لهـذه  االهتمـام 
العوامـل التي أدت إىل انهيار نموذج 
اإلعالن يف الصناعة لم تتغري. وقالت 
بينلوبـي مـوس أبرناثي األسـتاذة 
الزائـرة يف معهـد ميـدل واملؤلفـة 
تشـجيع  إن  للتقريـر،  الرئيسـية 
النمو يف قطاع األخبار الرقمي فقط 
يف السـنوات األخرية لـم يكن كافيا 

لتعويض االتجاهات العامة.
وقال التقريـر إن العديد من املواقع 
الرقميـة تركـز عىل قضايـا فردية 
وتتجمـع يف أو بالقـرب مـن املدن 

الكربى.
وقـدر التقرير أن حـوايل ٧٠ مليون 
أمريكي يعيشـون يف مقاطعة إما ال 
توجد بها منظمـة إخبارية محلية 
أو ال توجـد بهـا سـوى مؤسسـة 

واحدة.
وقالـت أبرناثي ”مـا هو عىل املحك 
ذلـك هـو ديمقراطيتنـا،  حقـا يف 

فضـال عـن تماسـكنا االجتماعي 
واملجتمعي“.

وقال التقريـر إن ٤٠ من أكرب ١٠٠ 
صحيفة يف البالد تنرش فقط نسخا 
رقميـة مـرة واحـدة عـىل األقل يف 
األسـبوع. وقال تيم فرانكلني مدير 
مبـادرة ميديـل لألخبـار املحليـة، 
إن التضخـم من املرجـح أن يعجل 

باالبتعاد عن اإلصدارات املطبوعة.
وأضـاف التقريـر أن معظـم زخم 
الصناعة مدفوعة بالنمو يف سالسل 
الصحـف، بمـا يف ذلـك السالسـل 
اإلقليميـة الجديـدة التـي اشـرتت 
املئـات مـن الصحـف يف األسـواق 

الصغرية أو املتوسطة الحجم.
وتابـع أن أقـل مـن ثلـث الصحف 
األسـبوعية يف البـالد البالغ عددها 
٥١٤٧ صحيفة والعرشات من ١٥٠ 
صحيفة يوميـة محليـة وإقليمية 

مملوكة ومدارة محليا.
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بغداد/نينا:
 اعلن املرصـد العراقي للحريات 
لنقابـة  الصحفية،التابـع 
الصحفيـني العراقيـني ان قـوة 
الشـغب  مكافحـة  جهـاز  مـن 
مصـورا  إحتجـزت  البـرصة  يف 
تلفزيونيـا كان يقـوم بتغطيـة 
تظاهـرة للمحارضين الرتبويني 
عند مبنـى املحافظة صباح يوم 
الثالثاء ثم أطلقت رساحه الحقا 
بعـد أخـذ تعهـدات عليـه بعدم 
التغطية يف املكان الذي كان يقوم 

فيه بعمله.
وذكـر املرصد يف بيـان:» ان كرار 
حسـني صدام يعمـل مصورا يف 
قنـاة WTV العراقيـة ومقرهـا 
مبنـى  اىل  توجـه  وكان  بغـداد 
كان  حيـث  البـرصة  محافظـة 

عـدد مـن املحارضيـن يقفـون 
لإلحتجـاج واملطالبـة بحقوقهم 
وعند السـاعة العـارشة صباحا 

تم حجز صدام وأخـذ تعهد منه 
بعـدم التغطية، ثم أطلق رساحه 

الحقا».

@¿@aäÏófl@…‰fl@ZÚÓ–zó€a@pbÌãz‹€@Ô”aã»€a@áñãæa
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بغداد / نينا:
 اطلقت منظمة اليونسكو ، يوم الثالثاء 
بالرشاكـة  مكثفـة  تدريبيـة  دورة   ،
مـع هيئـة االعـالم واالتصـاالت ووزارة 
الداخلية ، تسـتهدف ضباط ومنتسـبي 
الـوزارة وموظفي الهيئـة واالكاديميني 
واالعـالم  بالصحافـة  املتخصصـني 
املدافعـني عـن حقـوق   ، والصحفيـني 

االنسان .
وترتكـز الـدورة التدريبية التي تسـتمر 
حـول   » اوناليــن   » اسـابيع  خمسـة 
الـرأي  عـن  التعبـري  حريـة  مفاهيـم 
وتكييفها القانوني مع القوانني الدولية 
واملحلية ، وسالمة الصحفيني وحمايتهم 

.
وقـال رئيس خلية االعـالم االمني اللواء 
سعد معن ، ان « وزارة الداخلية سترشك 
عددا كبريا جدا من ضباطها ومنتسبيها 
يف هـذا الربنامج التدريبي الذي سـيوفر 
معلومـات كافيـة للضباط واملنتسـبني 
االعالميـني  مـع  التعامـل  آليـة  حـول 
والصحفيـني ضمـن مناخات مناسـبة 
لحريـة التعبـري والسـالمة الصحفيـة ، 
كما سـتكون هناك محـارضات نظرية 
وعملية مفيدة وفق معايري عاملية، تكون 

مشـرتكة بـني االعالميـني والصحفيني 
والقانونيني يف وزارة الداخلية «.

االتصـال  برنامـج  مديـر  اكـد  بـدوره 
واملعلومـات يف يونسـكو العـراق ضياء 
الـرساي ، ان « املـرشوع يتضمن تدريبا 
مكثفا / اونالين / ملدة خمسـة اسابيع 
ملنتسبي وزارة الداخلية ضباطا ومراتب 
، والقضـاة والجهـات السـاندة للقضاء 
ومنظمي االعـالم واالتصـاالت يف نقابة 
الصحفيـني العراقيـني وهيئـة االعـالم 
 ، صحفيـة  واكاديميـات  واالتصـاالت 

ومدافعني عن حقوق االنسان «.
واضـاف ، ان « املنهـاج التدريبـي تـم 
تطويـره بجهـود مشـرتكة ملـدة سـنة 
كاملة بني اليونسـكو ومؤسسات دولية 
منها مؤسسة الرشطة الدولية ، ويسلط 
الضوء عىل آخر تحديثات مضامني حرية 
التعبري عن الـرأي بقوانينها واجراءاتها 
والتكييفـات املحليـة والدوليـة املتعلقة 

بحرية التعبري عن الرأي « .
وتابـع :» نسـعى اىل زج اكـرب عـدد من 
يف  الداخليـة  وزارة  ومنتسـبي  ضبـاط 

املرحلـة االوىل للربنامـج التدريبي ، الذي 
سـيكون مفتوحـا للصحفيـني ، وهـو 
برنامـج تفاعـيل عـرب شـبكة االنرتنت 
،يتضمـن مجموعة اختبـارات للحصول 
عىل شهادة التدريب ، ويعد خطوة مهمة 
يف مجال اسـتجابة العراق لالسـتعراض 
الـدويل الشـامل وتوصيـات جنيف عام 

٢٠١٩ التي سرتاجع قريبا «.
مـن جانبـه اكـد مديـر التنظيـم املرئي 
واملسـموع يف هيئة االعـالم واالتصاالت 
حسـني الرساي ، ان « الربنامج التدريبي 
سـينطلق مـن منظمة اليونسـكو ويعد 
من قبل منظمـة الرشطة الدولية ، فيما 
ستعمل هيئة االتصاالت ومكتب منظمة 
الداخليـة  ووزارة  بغـداد  يف  اليونسـكو 
عىل توفري االرضية املناسـبة للمشاركة 
يف هـذا الربنامج التدريبي الذي سـيوفر 
معلومات غزيرة للصحفيني واالعالميني 
يف حق الحصول عىل املعلومة والسـالمة 
الصحفية واملعرفة الدولية.  واوضح ، ان 
« الربنامج يشمل ايضا القيادات االمنية 
واملؤسسـات القضائيـة حـول مكافحة 
االفـالت مـن العقاب ، وصـوال اىل توفري 
بيئـة سـليمة للصحفي يف حـق التعبري 

وحق الحصول عىل املعلومة «.
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 باريس/متابعة الزوراء:
يشـّكل التغري املناخي تهديًدا كبريًا 
للدول بسـبب آثاره عىل السكان، ال 
سيما يف البلدان املضطربة سياسًيا 
وتلك التي تعانـي من انعدام املوارد 
أو سوء اإلدارة والتي تشهد حروًبا، 
ممـا يثـري القلـق بشـأن قدرتهـا 
عـىل مجابهـة الخطر املحـدق بها 
نتيجة هـذا التغـري الـذي ال يتعلق 
فقـط بدرجـات الحـرارة املرتفعة  
والجفاف، بل يشـمل الطقس وقلة 
األمطار والقطاع الزراعي ومصادر 
امليـاه وانبعاثات الغازات وغري ذلك 
مـن التأثريات، علًما أّن التغيريات يف 
منطقة واحدة قد تؤدي إىل تغيريات 
يف مناطـق أخـرى، بحسـب األمـم 

املتحدة.
ومن هنا، يتضـح أنّ  األمن الغذائي 
يرتبط بشكل وثيق باملناخ والطقس 
والظـروف البيئيـة للـدول، ووفًقا 
ملـا أصدرته بعثـة األمـم املتحدة يف 
العراق، فإّن «العراق من أكثر البلدان 
تأثراً باملناخ يف العالم، وهناك حاجة 
التخـاذ إجـراءات مناخيـة عاجلة 
لحمايـة البيئة لألجيـال القادمة». 
كذلك، فقـد أبلغت املمثلـة األممية 
يف العراق جنني بالسـخارت مجلس 
األمـن بـأّن «التصحر مصـدر قلق 
التقاعـس عن  رئيـيس واسـتمرار 
عمل يشء سيكون له ثمن باهظ».

ويف جانـب ذي صلـة، مـن املتوقع 
أن يصـل العجـز املائـي يف العـراق 
إىل ١٠٫٨ مليـار مـرت مكعب بحلول 
العام ٢٠٣٥ بحسب دراسات وزارة 
املوارد املائية، وذلك بسـبب الرتاجع 
يف مناسـيب نهري دجلـة والفرات 
والتبخـر يف مياه السـدود واعتماد 

الطرق التقليدية يف ري املزروعات.

وليس بعيًدا عـن العراق وتحديًدا يف 
سـوريا البلد املجـاور الذي تعصف 
بـه ظروف صعبة تسـببت بارتفاع 
نسـب الفقـر وشـح الغـذاء وقلة 
املـوارد، أشـار وكيـل األمـني العام 
لألمم املتحدة للشـؤون اإلنسـانية 
مارتن غريفيث إىل أّن ٩٠ باملئة من 
السـوريني يعيشـون يف فقـر، وأّن 
٦٠ باملئة منهـم يعانون من انعدام 

األمن الغذائي.
كيف نكتب عن األمن الغذائي؟

الدوليني  تقّدم شـبكة الصحفيـني 
يمكـن  التـي  اإلرشـادات  بعـض 
االسـتعانة بها إليجـاد قصص عن 
املناخ وتأثرياته وعن األمن الغذائي:

* االعتمـاد يف طـرح القصـة عـىل 

تقاريـر  مثـل  املوثوقـة،  املصـادر 
الهيئـة الحكوميـة الدوليـة املعنية 
بتغـرّي املنـاخ (IPCC)، والجمعيـة 

.(AAAS) األمريكية لتقدم العلوم
التقاريـر  ومتابعـة  االطـالع   *  
الدوريـات  واألبحـاث املنشـورة يف 
العلميـة الرصينـة كمجلـة العلوم 

األمريكية.
* توّخـي األسـس العلمية يف كتابة 
التقاريـر عـن األمن الغذائـي ألنها 
واالجتهـاد  التحليـل  تحتمـل  ال 

الشخيص.
* تبسـيط مـا يتحـدث بـه علماء 
املنـاخ وتحذيراتهم عن مسـتويات 
الخطر وتقديم املصطلحات بشـكل 
واضح للدراسـات التي يتم التحدث 

عنها.
* إجـراء املقابـالت الصحفيـة مع 
املسـؤولني،  غـري  مـن  املواطنـني 
املتأثرة واألشـّد  والوصـول للفئات 
فقرًا، والسـماح لهـم بالتعبري عن 
معاناتهـم ورصاعهم ألجـل البقاء 

مع قلة املوارد الحياتية.
* عـدم االكتفـاء بطـرح املشـكلة 
والكتابـة عنهـا، بل طـرح الحلول 
التي من شـأنها التقليـل من وطأة 

تغرّي األمن الغذائي.
ومـا  باإلحصـاءات  االسـتعانة   *

توفره من بيانات مهمة.
* االنتفـاع من البيانـات املفتوحة 
املصـدر والتـي تعـّد بمثابـة كنـز 

معلوماتي ثمني.

* اسـتخدام الوسـائط املتعـددة يف 
القصـص وجعلهـا تشـكل عامـل 

جذب للمتلقي.
خـالل  مـن  املحتـوى  عـرض   *

االنفوجرافيك والتصاميم الجذابة.
البحـث  للصحفيـني  يمكـن  كمـا 
يف زوايـا أخـرى لهـا صلـة بالغذاء 

ومنها:
* البذور وأنواعها وتسليم املحاصيل 
بعـد الحصـاد واالسـتثمار الزراعي 

وآثاره البيئية.
والسـمكية  الحيوانيـة  الثـروة   *
وتأثرهمـا بجفـاف األنهـار وغـالء 

أسعار األعالف.
* هجرة املزارعني ألراضيهم والعمل 

بوظائف بعيدة عن الزراعة.

* إدارة امليـاه والتعاطـي مـع هذا 
امللـف املرتبط بالعوامـل املؤثرة عىل 
البلـدان  يف  وخصوًصـا  مصـادره 

املتشاطئة.
* مخاطر الحروب والخالفات الدولية 
وتأثريهـا عـىل تلبيـة االحتياجـات 

االستهالكية للمواطنني.
تفتـك  التـي  الزراعيـة  اآلفـات   *
االسرتاتيجية  وباألخص  باملحاصيل 
تسـتخدم  التـي  املبيـدات  وقلـة 

ملكافحتها.
* الوسائل التي تساعد بالحفاظ عىل 

الثروة املائية وتقنني استهالكها.
* ارتفـاع أسـعار الوقـود املسـبب 

بارتفاع أسعار شحن البضائع.
* تقييم السياسة التجارية ومتابعة 
النظم الغذائيـة الزراعية ودورها يف 

تعزيز األمن الغذائي.
* الفساد واستغالل األزمات لتمرير 

مكاسب لجهات سياسية.
ويف لبنـان، نشـأت أزمـة ملّحة عىل 
مسـتوى األمن الغذائي، بعد تراجع 
قيمـة العملـة الوطنيـة، وبحسـب 
تقريـر للبنك الدويل تـّم التحذير من 
أّن معـدل الفقر يف لبنان سـيتخطى 
الـ٥٠ يف املئة، وهي نسـبة مرتفعة 
جـداً خصوصـاً أنها تـرضب فئات 

الشباب.
آالف  وجـود  مـن  الرغـم  وعـىل 
للدولـة  يمكـن  التـي  الهكتـارات 
اسـتغاللها زراعياً، إال أّن مسـاهمة 
القطـاع الزراعي اللبناني يف السـلة 
الغذائيـة الوطنيـة ال تـزال طفيفة. 
ويسـتورد لبنان ما بني ٦٥ إىل ٨٠ يف 
املئة من حاجاته الغذائية. وإذا أردنا 
تعداد وحرص املشكالت التي تعصف 
باألمـن الغذائي يف لبنـان يمكننا أن 
نحـيص الكثـري منهـا ويف مقّدمتها 

غياب سياسة وطنية لألمن الغذائي، 
وعجز قطاع الزراعة عن تلبية حاجة 
السـوق املحليـة. ويتضـح أّن أزمة 
األمن الغذائي يتفّرع منها العديد من 
القضايا عىل مسـتويات عدة منها: 
سالسـل التوريـد الدوليـة، ارتفـاع 
الحـروب،  الطاقـة نتيجـة  أسـعار 
سـوء إدارة واسـتغالل املـوارد، قلة 
السياسـات  غيـاب  العاملـة،  اليـد 
املناكفـات واالصطفافات  الوطنية، 

السياسية. 
وملتابعـة مواضيـع متعلقـة باألمن 
الغذائي يمكن أن يعتمد الصحفيون/

ات عىل ما ييل: 
إذا  الرسـمية  املصـادر  * مالحقـة 
توّفرت والتواصل مع الجمعيات التي 
تصدر دراسات ومناشري متخصصة 
باألمـن الغذائي مثل منظمة األغذية 

العاملية.
* املعاينـة امليدانيـة ال غنى عنها إذ 
تعطي الصحفـي االنطباع الصحيح 

عن واقع املشكلة.
يجـب  ميدانًيـا،  العمـل  كان  إذا   *
عـىل الصحفيني اإلملـام بكيفية أخذ 

العينات من الرتبة أو املياه.
* يجب التشبيك مع مختربات بيئية 

معتمدة من أجل نتائج دقيقة.
* التشـبيك مـع مؤسسـات دولية 
التغـرّي  بمراقبـة  تعنـى  مسـتقلة 

املناخي مثل مراقب املناخ.
* اإلملام باملواضيـع املحيطة باألمن 
الغذائـي مثـل كيفية عمل سالسـل 

التوريد.
* مراقبة األخبار الخاّصة بالنزاعات 
الدوليـة املؤثـرة عىل األمـن الغذائي 
الروسـية  العاملي واملحـيل كالحرب 
(عن/شـبكة  وأثرهـا.  أوكرانيـا  يف 

الصحفيني الدوليني)
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إسالم أباد/متابعة الزوراء:
اعتقـل األمن الباكسـتاني اإلعالمي الشـهري يف باكسـتان، 
عمـران رياض خان، بسـبب انتقاداته للحكومـة، واتهامه 
رئيس الوزراء شهباز رشيف بالفساد والفشل يف قيادة البالد.
وقـال وزير الداخليـة يف الحكومة املحليـة يف إقليم البنجاب 

ملك أحمـد خان، يف بيان مقتضب، إّن الصحفي اعتقل وهو 
يف طريقـه من مدينة الهور إىل العاصمة إسـالم أباد، مؤكداً 
أنـه اعتقل يف قضية قدمها أحد املواطنـني لألمن، وادعى أّن 
الصحفي تحدث عرب وسـائل اإلعالم ضد مؤسسـات الدولة 
وأساء لسمعة املؤسسة العسكرية.من جانبه، قال محامي 

الصحفي عيل إشـفاق، يف ترصيـح، إّن الصحفي اعتقل من 
قبـل الرشطـة والقـوات الخاصـة، معترباً ذلـك خطوة غري 
قانونيـة؛ ألّن محكمة إسـالم أباد قضت برتكـه حراً بكفالة 
خالل مجريات التحقيق يف ١٧ قضية مرفوعة ضده، وطلب 

من جميع أجهزة األمن عدم اعتقاله.



Ô€b��i@áÓ1a@áj«
لقد أولـت الدراسـات السـيميائية اهتماما 
بالغـا للعتبـات النصيـة باعتبارها نصوصا 
موازيـة paratexte أو نصوصـا مصاحبة، 
حيـث ”يطلق عىل مجمـوع امللفوظات التي 
تحيط بالنـص [ومنها] العنوان [العتبة]..“ 
(1) إذ يسـاهم يف ”إجـالء حضـور النـص 
وتلقيه واسـتهالكه..“ (2) أو كما أشـار إىل 

ذلك (جريار جينيت 1987:7)..
تثـري بنيـة العنـوان: ”مواسـم الغيـاب“ يف 
املتلقـي جملـة مـن التسـاؤالت باعتبارها 
محفزات عىل مرايا التأويـل لعتبٍة مفارقٍة، 
فمواسـم ومفردها موسم، والجمع دال عىل 
الكثرة وهو عىل وزن مفاعل وغالبا ما تحيل 
كلمة مواسـم يف لغة التواصل العادية - من 
غـري محموالت- عىل اسـم مكان (َمْوِسـم، 
َمْفِعل) للداللة عىل موضع تجمع القوم وهو 
سوق موسمية عامرة كـ ”سوق األربعاء“، 
أو كموسـم الحج، أو موسم ويل من األولياء 
لكـن  سـنة..  كل  مـرة  يقـام  الصالحـني، 
”مواسـم“ عتبة الديوان تختلـف بانزياحها 
اللغوي والداليل تماما عن هذه املواسـم التي 
يكون فيها الحضور مختلفا إذ هي ”مواسم 
الغيـاب“ والغيـاب لفظ مضاف إىل مواسـم 
النكـرة إلزالة اللبـس عن املتلقـي، ووضعه 
أمام مرآة من مرايـا التلقي والتأويل لجملة 
البنيـة العتباتيـة، حيـث أن املواسـم تمتاز 
بالحضور، و“مواسـم“ شـاعرنا تفرَّدت بـ 
”الغيـاب“.. وهنـا مربط الفـرس إذ يصبح 
الغياُب معنويـا يحيُل عـىل دالالت متعددة: 
كالفراق والفراغ وعدم الحضور، واالنفصال 
واالختفـاء، واألفـول واالشـتياق.. واالبتعاد 

والنزوح وغريها.. 
تعتـرب العتبـة ”مواسـم الغيـاب“ عالمـة 
لغويـة مفتاحيـة تحمـل مجموعـة مـن 
اإلشـارات املفعمة بخيوطها املشـعة، عىل 
متون القصائد.. واإليحـاءات اللّماعة التي 

ُتْبلُج للمتلقـي طريق االنفتاح عىل قراءات 
تأويلية عدة محتملة، وبالتايل تسعفه عىل 
تلمس العالئق الناظمة لعتبات القصائد يف 
عالقاتها بالعتبة األساس.. ومن تم جاءت 
العتبـات التالية: (دمـوع مؤجلة/ ما وراء 
الحلم/ يف حرضة الشـوق/ قلق/ عواصف 
عابثـة/ رحلـة متعبـة/ احتـواء/ أرشعة 
النجاة/ حلقة مفرغـة/ أغنيات مرهقة/ 
بقايـا رؤى..) بـل جلّهـا تحمـل قاسـما 
بوليسـيميا (3) مشـرتكا يف الداللة والبعد 

السيميائي بينها..
يالحـظ املتلقـي ترتيب النسـق الشـعري 
بإحكام عرب جمـل فعلية معربة عن تضام 
بنية العنوان/ العتبة ببنية النص الشعري 
يف كلّيتـه من خالل توظيـف مجموعة من 
األفعـال باعتبارهـا عالمات لغويـة، بغية 
اسـتثمارها يف عمليـة التبليـغ والتواصـل 
مع املتلقي، فأفعـال: (أعيا.. أنهك.. أنزع.. 
آلم.. يربك.. تحار...) تشّكل جميعها بنيات 
نسـقية لجمل فعلية تحيل تركيبيا ودالليا 
عىل ما يفّجر الّدمع يف مآقي الشاعر.. وهو 

ما يحيل أيضا عىل مرجعية داللية واضحة 
وقوية لعتبة: (مواسم الغياب).. 

وبـني تأثري قسـوة الغيـاب والتنائي تأتي: 
(دموع مؤجلة).. لذلك اسـتعمل الشـاعر 
جمال فعلية أخرى حاملة ملعاني التخفيف 
من وطأة املوقف.. وشّدة الحال واملآل.. من 
قبيل: (أراوده.. أحيط.. ويمنح.. أرخى...) 
معـربا عـن مسـاحة عاطفيـة شاسـعة 
يمتلكهـا قلـب الشـاعر الحتـواء األقـىس 
العاطفي من املعاناة، وامتصاص األشـقى 

الوجداني من مخلفات الغياب.. فتأمل:
”أعيا الهوى قلبي

واتهك خاطري رس
أراوده ألبلغ مرفأه

عيلِّ أحيط به..
فأنزع حريتي عّني

ويمنح إن سألته ملجأه
حتى إذا ما آملته شكايتي

أرخى املوّدة للشكّي وبوأه
لكنه مازال يربك حيلتي

وتحار عيني البكر

يف أن تقرَأه
وهو الذي.. 

حني احتواه بلطفه
آواه من غمز العيون وبرأه

َفَغَدا يمرُّ عىل الخواِطِر باِسًما
ودموعه.. 

دون املدامع مرجأة
ليلوذ متكئا عىل جنح الجوى
فلربما تغدو املراجع منسأة

من ذا يلوم القلب..
إذا سكن الهوى فيه

فأغواه املقام وصّبـأه؟“ الديوان: (ص: 9، 
(10

(مواسـم  الشـعري  الديـوان  بنـاء  تميـز 
الغياب) بنسقية عتباتية، تندرج يف السياق 
العام ملعاني (الغياب) ودالالته املمكنة بما 
يحيل عليه من عالمات لغوية ترمز وتؤرش 

عىل ذلك.. 
ومما يدل عىل توجع الشـاعر، وبث شكواه 
للمتلقـي، مـا جاء مـن عالمـات رصيحة 
التـأوه  ملعانـي  اآلن  ذات  يف  ومضمـرة 
والشـكوى يف بنيات العتبات املؤثثة لفضاء 

الديوان ككل... 
يتنقـل املتلقـي يف فضاء الديوان ”مواسـم 
الغيـاب“ عـرب منصـات الفتـة، تثـري فيه 
العالقـات  عـن  البحـث  نحـو  االنجـذاب 
املرتابطـة لألبعاد الداللية للبنـى الرتكيبية 
التـي أوحت للشـاعر بحـاالت (الغياب) يف 
ال  إذ  واإلنسـانية،  الوجوديـة  تمظهراتـه 
ينبغـي أن يدرس موضـوع الغياب بمعزل 
عـن الذات الشـاعرة يف عالقاتهـا بالنفيس 
واالجتماعـي والوجـودي خاصـة، كل ذلك 
ضمن منظومة فلسفية ووجودية لجدلية: 
(غياب/ حضور) = (حضـور/ غياب)، إذ 
أن (الغيـاب) غالبا ما يكون نتيجة لسـبب 
أو ألسـباب معينة كالفقدان أو الهجران أو 
الضياع.. حتى املساءات تخرج عن أزمنتها 

الوردية املنتظرة، لتتحول إىل أحزان ودموع 
ونزيف.. كما يف قصيـدة: ”ما وراء الحلم“ 

يقول الشاعر:
”مسـاء الحزن يا سـلمى

مساء الّدمع يف عينيك يقتلني
وينزف من حنايا القلب

أمنيتي التي ذهبت سدى
يف خلوة السلوى

بال أفق يبرشني..
بأن الصبح مطلع عىل ّرسي
يراقب من وراء الحلم آهاتي

ويكتم غيظه كمدا عىل حايل“ الديوان: (ص: 
(13

ينقـش  أن  ”الغيـاب“  شـبح  ويسـتطيع 
الحـادة عـىل نفسـية  بأزاميلـه املسـننة 
الشـاعر، فيتمثـل لـه يف كل يشء حولـه، 
ويلبـس  الجهـات،  جميـع  مـن  يسـّوره 
عليـه طيـب الحيـاة، ولذاذة االقـرتاب من 
املحبـوب.. مناديا سـلماه، لعلّهـا تنتبه إىل 
ما يؤرق نفسيته من أحالم وآالم، اختلطت 
عليـه وأرخـت بثقـل الهموم عليـه، حتى 
غّطت عنان سـمائها التي هي قبلة الدعاء 

والرجاء.. يقول:
”اآلن يا سلمى سماؤك

لم تعد تصغي ألحالمي وآالمي
ورحُت برغم 

ما أظهرُت من جلد 
وما ألخفيُت من جزع

أعّد ثواني السـاعات
عّل الليل يعرب يف هدوء
فوق أغنيتي السقيمة

دونما وجل ُيؤرِّقها
كأّن الّسـهد مأمور بنجـواه“ الديوان: (ص: 

(15
لكن األمـل ظلَّ معقوًدا ومعلًقـا عىل العودة 
بعـد طـول غيـاب، ظنًّا منـه أنها لـن تعود 

ثانية..:

.. ”... وُكنـُت أَُظـنُّ
ُكنـُت أَُظـنُّ أَنَّـكِ لَـْن َتُعـودِي

َمرًَّة أُخرَى..
وأّني َقْد أَُموُت َغًدا 

إِذا أَْخلَْفِت َموِعَدنا..
وَها َقْد ُعدِت يا َسلَمى!“ الديوان: (ص: 16)

ويف قصيدته: (مواسـم الغياب) التي وسم 
بها ديوانه وهي الرابعة ترتيبا عىل مستوى 
الديـوان.. تتجىل أرسار الغيـاب، وتتمظهر 
دالالتـه الوجدانية بقوة مـن خالل املعجم 
اللغـوي والحقل الـداليل لتيمـة (الغياب)، 
الـذات  بمسـاءلة  نصـه  الشـاعر  ليبـدأ 
ومحاورة الوجدان الذي يعكس آثار الغياب 

عىل نفسيته.. فيقول:
”سيل عن َحنيِني َمواِسَم.. 

ُتدِرُك أَنَّ َحَصاَد الَهَوى لَْم َيِتْم
َسلِيِها أَُخْنُت؟

ُتِجْبِك: َنَعْم
وأَني ِحنَي.. 

أَُبِوُئ لِلِذكرياِت َمقاِعَد َحويل
ِبـِي وأَبكـي ُبـَكاءَ الصَّ

ُتداِعُبني ِمْنِك ِذكرَى َصِبيَّْة
أَُمرُّ ِبها َفْوَق ُحزني َعليِك، 

عىل لَيلٍة..
ُكنِت ِفيها الرباَح الَّذي َيحَتويِني“ (ص: 25)

بأسـلوب بليغ، ولغة شـعرية رائقة تسلُب 
لـّب املتلقي إىل النظر بعمـق يف أبعاد النص 
ومعانيه.. يحملك الشـاعر سـامي أبو بدر 
عىل صهـوة الجمال التعبـريي، لريتقي بك 
نحو قمـة اإلبداع وبالغة اإلمتـاع، ليطوف 
بك يف فضاء ديوانه: (مواسـم الغياب) بني 
أوجاع تمخضت عن قساوة (الغياب) وشدة 
آثاره النفسية والوجدانية، وآمال يسترشف 
بصيصها من مشـكاة (الحضور) الروحي 
املفعمـة باألمـل وكـّوة الرتقب والتشـوق 
والرغبة يف الوصال.. هذه بعض اإلشـارات 

الالفتة.. فاقرأ وتدبر، وانظر وتبرص...

Èíbjö@á‡´@NÜ
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ولدت قصيدة النثر مـن رحم الحداثة ، 
نتيجـة طبيعية لتزاوج الشـعر بالنثر ، 
وقد ولدت محملة بجينات تسـقط من 
الشـعر الـوزن والقافيـة والعـروض ، 
وتحافظ عىل السـجع الذي يميز النص 
النثري  ، واستطاعت أن تفرض نفسها 
عىل السـاحة األدبية العامليـة والعربية 

فيما بعد. 
الشـاعر والناقـد  أن  التاريـخ  ويذكـر 
 Charles Baudelaire الفرنـيس بودلري
« هو أول من كتب قصائده النثرية عام 
1857 عقب نرش ديوانـه أزهار النثر  ،  
مدفوعا بالرغبة يف شكل شعري يمكنه 
مـن اسـتيعاب العديـد مـن تناقضات 
الحياة اليومية حتى يقتنص يف شباكه 

الوجه النسبي الهارب للجمال 
حيث يقول يف احد قصائده 

العالم، رتيب وصغري، باألمس، غدا
دائما يرينا يف مرآته صورتنا

واحة من الرعب يف صحراء من الضجر 
» موسوعة ويكيبيديا . 

وتعد الناقدة الفرنسـية  سـوزان برنار 
نوفمـرب   19)  (Suzanne Bernard  )
رائـدة    ،(2007 يوليـو   17  -  1932
النثـر“،  صياغـة مصطلـح ”قصيـدة 
حيـث  الحديـث.  األدب  يف  وتسـويقه 
أعـدت  يف العـام 1958 أطروحـة لنيل 
تحـت  اآلداب،  يف  الدكتـوراه  شـهادة 
عنوان: قصيدة النثـر: من بودلري حتى 

 Le Poème en prose,) “أيامنـا هـذه
 (de Baudelaire Jusqu’à nos jours
يف جامعة باريس، وبلغ عدد صفحاتها 
عندمـا نـرشت األطروحة يف فرنسـا يف 
كتاب، نحـو 814 صفحة، موزعة عىل 
ثالثـة فصول مع مقدمـة تاريخية عن 
قصيدة النثر ما قبل بودلري، وتشـري  إىل 
أن قصيـدة النثر هي قطعة نثر موجزة 

بمـا فيه الكفاية،  موحدة،  مضغوطة،  
خلق حر ليس له من رضورة غري رغبة 
املؤلف يف البنـاء خارجا عن كل تحديد، 
من األخـذ يف االعتبـار إيقاعها الخاص 
وموسـيقاها الداخلية التي تعتمد عىل 
األلفـاظ وتتابعهـا والصـور وتكاملها 
والحالـة العامـة للقصيـدة  ،  ويضيف 
أنيس الحـاج  أنَّ النظم ليـس هو الذي 
يميز الشـعر عن النثر خالل حديثه عن 
قصيـدة النثر، كما ورد يف مجلة شـعر 
حـول مفهـوم قصيدة النثر ويـرى  أنَّ 
قصيدة النثر شعٌر، وليست نثرًا جميًال، 
بـل هـي قصيـدة مكتملة وكائـٌن حي 
مسـتقل، مادتها النثر وغايتها الشعر، 
والنثر املادة التكوينية فيها، لذلك ألحق 
باسـمها كلمـة النثر لتبيان منشـأها، 
َيت قصيدًة للتأكيد عـىل أنَّ النثر  وسـمِّ
يمكـن أن يكـون شـعرًا دون التزامـه 
ببحور الشـعر والضوابط التقليدية، و 
البد مـن توافر ثـالث رشوط يف قصيدة 
النثر،  اإليجاز  ،  والتوهج  ،  واملجانية  
وبما أن اإلبـداع األدبي يعني خلق يشء 
جديد لم يكن موجودا من قبل (التحرر 
من الشـعر العمودي وشعر التفعيلة  ) 

يتميز باالسـتمرارية وقـوة األثر،  نجد 
أن قصيـدة النثر تعد لونـا إبداعيا ألنها 
لـم تخرج مـن عباءة الخليـل بن أحمد 
الفراهيـدي وبحوره وتفعيالتـه  ،  وال 
مـن مدرسـة نـازك املالئكـة يف شـعر 
التفعيلة واستطاعت أن تجد لها مكانا 

متميزا بني ألوان الشعر األخرى  . 
وتأسيسـا عىل ما سبق نجد أن قصيدة 
النثر خرجت عىل كل التقاليد واألشكال 
املتوارثة واملسـتقرة يف الشـعر العربي  
كالوزن والقافية يف الشـعر العمودي و 
التفعيلة يف الشـعر الحـر وكأنها تحرر 
العقـل العربـي مـن العـودة للمـايض 
وتنطلـق به مـن الحـارض إىل نقطة ما 
صوب املسـتقبل بلون جديد من الشعر 
يعتمد فقط عىل ثقافة الشاعر ورؤيته 
الذاتيـة ملا يجـول بخاطـره او ما يدور 
حوله من أحداث، ولهـذا يمكن تعريف 
قصيدة النثر بأنها لون من الوان الشعر 
الذي يكتـب بحرية مطلقـة وال يعتمد 
عىل األشكال التقليدية املعروفة، وإنما 
يعتمد عىل التكثيف واإليجاز واملجانية، 
األوزان  تحدثهـا  ال  موسـيقى  ولـه 

والقوايف.

Ô‡Ó‡n€a@Åbjñ@NÜ
املنهج بأبسـط صوره قواعد يستعني بها الناقد عىل 
قراءة النص، رشيطة أن ال يخضعه إلرغاماتها، وأن 
ينطلـق مـن خصوصية هويـة النص الفنيـة ال من 
إمـالءات منهجـه وتعاليـه … بمعنـى أّن النص هنا 
هو مركز العملية النقدية، واملنهج هو الوسيلة التي 
يقدمهـا الناقد بني يدي القـراءة ليفتح حوارا فاعال 

مع النص، ويجَد املداخل الصالحة لسرب أغواره .
والسـؤال الذي نريد أن نعثر عـىل إجابات مقنعة له 
هنا، هو : هل أن نقد النقد منهج؟ وكيف يتمُّ فحُص 

د من صالحيته بوصفه منهجا؟ ذلك والتأكُّ
ملـا قررنا يف اسـتهالل املقال بـأن (املنهـج) قواعد، 
فالبد من أن نؤَرش مقوّمات هذه القواعد، واملحّددات 
التي تجعل منها ِمَحّكات قابلة للتطبيق، يرى بعض 
الباحثـني أن املنهـج يقوم عىل دعامتني أساسـيتني 

هما : 
1. النظرية .

2. املنظومة املصطلحية .
فالنظرية - بحسـب مـا أرى - هي الخلفية الفكرية 
التي يصدر عنها املنهـج، فاملنهج النفيس مثال، جاء 
نتيجة لنضوج األفكار التي طرحها فرويد وجماعته 
يف حقل الطـب النفيس، وهذا املنهـج امتداد طبيعي 
لها، لكّن الفرق بينهما أن (النظرية فكرة مطروحة) 
واملنهج (إجراء معيـاري وقراءة موضوعية وتطبيق 

عميل وتماس مبارش مع النص).
وأمـا املنظومة املصطلحية فهـي برأيي : لغة املنهج 
املوضوعية التـي تمنحه ُهوّيتـه الخاصة، ولتتضح 

الصورة أكثر، لنأخذ مثاال عىل ذلك: 
(إذا وجدنـا كتابـا نقديـا يمارس فعـال تحليليا عىل 
طائفـة من نصـوص، ووجدنا مؤلّفه يكـّرر يف لغته 
النقدية عبارات من مثل : املؤول، العالمة، اإلشـارة، 
اآليقونـة، املاثـول… الـخ ، ونجـد أن ذلك قد شـّكل 
ظاهرة عنده، وهيمن عىل معجمه النقدي، فبإمكاننا 
أن نقّرر  - برسعة - بأنه يهتدي باملنهج السـيميائي 

وهو ُيحلّل).
 وال نناقـش هنـا مـن يخلـط أوراق املصطلـح، بل 
مـن يظهر معجمـه صافيا ال شـوائب فيـه، تنتمي 
لقواميـس مناهـج أخـرى، وهكذا ينبغـي أن يفعل 
الناقـد املوضوعـي املنضبـط، الـذي يريـد أن يخرج 

بنتائج علمية ُمرِضية.
وبعكس ذلك، سـيقع االجـراء املختلط ضمن (غياب 
املنهج وضبابيته) أو ما أسميه بـ(الطفولة النقدية)، 
فكما أن الطفل يف مقتبل العمر يؤّدي حركاته بفطرة 
وعفوية، فـإن (النَُّوْيِقد) سـيقّدم قـراءة فطرية ال 

تسري عىل هدي منهج معنّي. 
فـإذا وصلنـا إىل هذه النتيجـة املبدئية، فلنـا اآلن أن 
نتسـاءل : هل لنا أن نعثر يف النقـود التي تّدعي أنها 
تسـري عىل هدي (منهج نقد النقد!) هذه املُحّددات؟ 
وبمعنـى آخر ، هـل لنقد النقد نظريـة فكرية يّتكئ 
تمنحـه  خاصـة  مصطلحيـة  ومنظومـة  عليهـا، 

(ُهويته)؟
مهمـا ِقيل وُيقـال، فال يمكـن - برأيـي - أن تكون 
االجابة عن هذا السـؤال إيجابية ! ألننا أمام مسـألة 
عائمـة، وفكرة طافيـة، فكل من يمـارس يف الحياة 

انتقـاد ُمنَتِقـد فهـو يقـع يف طابور ممـاريس (نقد 
النقـد)، وهـو طابـور طويـل، وممارسـة عامـة، 
تسـتهدف كل (النصـوص النقديـة) املنهجية وغري 
املنهجيـة، وتحاكـم اإلجراءات النقديـة بمعايري من 
منظومتها هي، فـإذا أخذ (ناقد النقـد) عىل (ناقد) 
ما عدم اسـتعماله مصطلحات ( جـاك دريدا) وهو 
(يمارس لعبة التفكيك مع نص ما) مثال، فسيخضع 
التفكيكـي)  (املنهـج  ملعايـري  النقـد) هـذا  (ناقـد 

ومصطلحاته وفكره.
وهـذا يعنـي بأّنـه - أعنـي نقـد النقـد - ال يتمّتـع 
بصفات ُمِميِّزَة، تسـاعده عىل تكوين ُهوّية خاصة، 
بـل هـو مقاربـة عامـة ال حـدود لها واضحـة، وال 
معايـري مخّصصة، وال قامـوس محـّدد، وإّنما هي 
نزعـة وصفيـة رافضـة يف الغالب، تنتمي ملـا ُيعرف 
بـ(خطـاب الضد)، تمـارس الردع والرفـض واملنع 
إذا ما وجدت خرقا منهجيا، وهي (سـلطة رقابية)، 
لـذا فـإن  ممارسـتها - برأيـي - ال يمكـن أن تكون 
فرديـة، بل البد من أن تكون جماعية، ُيشـرتط فيها 

أن تتمّتع بخلفية ثقافية واسـعة، وشـعبية عريقة 
وقاعدة جماهريية عريضـة، وتاريخ حافل يف قراءة 
النصـوص، وسـمعة منهجية علميـة رصينة، وهي 

هنا تقرتب من عمل (املجامع اللغوية).
أي أننا يمكن أن نقرتح تأسيس (جمعية نقد النقد) 
اإلقليميـة، بعـد أن يتـم اختيـار  مقر لهـا يف إحدى 
العواصـم العربية، وتخضع عمليـة اختيار األعضاء 
للممارسـة الديمقراطيـة، فينتخـب كل اتحاد أدباء 
من االتحادات العربية عضوا يمّثله يف هذه الجمعية، 
ولها هيكلية خاصة، وُتناط بها أعمال معّينة، أهمها 
: مراقبة توليـد املصطلحات النقدية، والكشـف عن 
األخطـاء املنهجية يف تطبيق املناهج، وإصدار دورية 

خاصة بها، وغري ذلك . 
وهنـا ، ونحـن عىل باب نهايـة املقال، نسـتطيع أن 
نقّرر - وهذا قابل لألخذ والرد - بأن (نقد النقد) ليس 
منهجاً، بل هو ممارسـة تقع يف منطقة ما ُيمكن أن 
نسّميه بـ(ما بعد املنهج)، وهي مرحلة عمرية يصل 

إليها الناقد، بعد أن ُيحال عىل التقاعد .
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ثقافية

حديقة الكتب الكثرية بفلسفتها و إيحاءاتها
 النجوم التي تلدغ جسد السماء بربيقها

السـهل األخرض العشبي الذي يخفي وجه الرتاب 
و ما عليه

البحر الواسع املعنى بهدوئه... بصخبه... بغناه
الكروان الذي تقف عىل تفاصيل تقاسيمه تنهيدة 

طويلة يبللها ال  آااااااه
امللح الذي تعرف مرارته و ال تتمنى زواله

سكر الصبار الذي تناضل لتظفر به
عينااااااااااااك

عذرا أيتها اللغة الشحيحة
كيف الوصال لوصفها؟

أ كلما جذبني ربيع  القلم
تقتفي كلماتك أثري يا ديكارت

أعيش اآلن
يف اللحظات الحرجة

من نيسان
أزهر بشكل غري مرئي

أراها و ال  أراني
النهار يكحلني بسواد وردة الهالفيتي

فتأمليني....
كم أنا مؤرق بالجمال؟!

رمش يحبس يف رسيره األمنيات
يشء دافئ يتدفق من قزحيتها هامسا

هات كل شوقك الضال
شوقك املتمرد عىل الذكريات النائمة

سأروضها
يف قصائد عارية.... من الضيق

ما بال أقنعتي و مراياي؟
أين إنعكاسات الكذبة املتلونة؟

يخربني الال مرئي يف الحب
سفن نبضك تبحر يف الوضوح

و فؤادك قبطان ماهر
أنزل مرساتك ال تبطئ

تحت املوجة العالية
ستجد لحطامك.... مالذا

أنى لشوقك بعد اللحظة أن ينضب
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كثـرياً  نسـتخدمها  كلمـة  التـرسع 
للتعبـري عـن التهـور، ونسـتخدمها 
الحكمـة؛  قليـل  اإلنسـان  لوصـف 
فالتـرسع يف الحكـم عـىل اآلخريـن، 
يسـاهم يف خلق العديد من املشاكل، 
وقد يـؤدي إىل ظلم األشـخاص، كما 
أن الترسع غالباً يأتي بنتائج سلبية؛ 
فكما قيل: «العجلة من الشـيطان»، 
والترسع يف اتخاذ القرارات الحاسمة، 
قـد ينهي مسـرية الشـخص مبكراً، 
وهناك خسـائر كثرية قد تسقط عىل 
األرس واملجتمعات نتيجة الشخصيات 

املترسعة.
وقـد تعانـي بعـض الزوجـات مـن 
تلـك السـلبيات يف حـال كان الـزوج 
من النـوع املترسع، كثـري العجلة يف 
قراراتـه وترصفاتـه، وهنـاك نماذج 

كثرية عليك الحذر منها، وهي:
األزواج  بعـض  الوظيفـة:  تغيـري 
قـد يصابـون بامللـل من عملهـم، أو 
يواجهون بعـض املضايقات به؛ مما 
يجعلهم يتخذون قراراً مترسعاً برتكه 
دون دراسة العواقب التي سوف تطرأ 
عـىل األرسة، وبـدون وجـود وظيفة 

بديلة تسـاعد عىل اسـتمرار شؤون 
املنزل، وهنا قد تتهدد األرسة، ويجب 
عليـك كزوجة، التعامل مع األمر قبل 

وقوع الكارثة، كأن تدريس معه أبعاد 
املوضوع وسلبياته.

الغـرية املترسعـة: قد تكـون الغرية 

للتعبـري عـن الحـب وعـن  أسـلوباً 
مشـاعرنا تجاه من نحـب، ولكن إذا 
كانـت تلك الغـرية ال يحكمها العقل؛ 

فقد تؤدي إىل مشـاكل أرسية عديدة، 
واجهـن  الزوجـات  بعـض  وهنـاك 
مواقـف قاسـية، قـد تصـل إىل حـد 
التعدي الجسدي والطالق نتيجة غرية 
أزواجهـن وإصـدار أحكام مسـبقة 

خاطئة بطريقة مترسعة.
أن  املمتـع  مـن  فجائيـة:  قـرارات 
آلخـر  حـني  مـن  زوجـك  يفاجئـك 
بإحـدى املفاجـآت، ولكـن إذا كانت 
تلك املفاجأة مـن النوع باهظ الثمن 
وغري مدروسـة، قد تعود عىل أرستك 
بالـرضر، وقد تسـبب أزمـات مالية 
غـري محسـوبة، وهنـا يأتـي دورك؛ 
فإذا كان زوجك من ذلك النوع، عليك 
أن تـرصي عـىل إرشاكك يف كل كبرية 

وصغرية.
األخطـاء  مـن  الحكـم:  يف  التـرسع 
يف  الراسـخة  والعيـوب  الشـائعة 
اإلنسان، الترسع يف الحكم؛ فال يجوز 
لإلنسان العاقل والفاهم والواعي أن 
يترسع بإصـدار حكم عـىل اآلخرين 
دون أن تكـون لديه األدلة والرباهني؛ 
فقد يفقـد بذلك مصداقيتـه والكثري 

من العالقات االجتماعية واألرسية.

إذا كنت تريد ابتسـامة صحية، فسـتعرف بالفعل 
أهمية تنظيف األسـنان بالفرشاة، لكن هل فكرت 
يف نظامك الغذائي؟ تعترب املنتجات املليئة بالسـكر 
مـن بـني أسـوأ األطعمـة لألسـنان؛ ألنهـا تخلق 
الظروف املالئمة لتسـوس األسـنان.بدالً من ذلك، 
ركز عىل تناول املزيد من األطعمة الغنية باملغذيات 
التي تقوي أسـنانك وتحميها من التسوس.يف هذا 
التقرير سـوف نتعمـق يف أفضل وأسـوأ املأكوالت 
لألسنان حتى نتمكن من اتخاذ خيارات أكثر ذكاًء 

يف اختيار أطعمتنا.
أطعمة ضارة لألسـنان .. السكريات!السـكريات، 
الغازيـة،  املرشوبـات  الشـوكوال،  البسـكويت، 
الحلويـات بأنواعهـا، هي مأكـوالت ال ترض فقط 
بصحتـك البدنيـة، وإنمـا بأسـنانك أيضـاً، إذ إّن 
عملية تشـكل النخور تتم بواسطة السكر املوجود 
عىل سـطح األسنان باعتبار أّن السـكر هو الغذاء 
الرئيـيس للجراثيم املرضة باألسـنان.ومن خاللها 
تنتج الجراثيم الحموضـة التي تهاجم املينا تاركة 

وراءها نخوراً صغرية تسـتقبل البكترييا (النخور 
السنية).

وللحد من اسـتهالك السكر األبيض بكميات كبرية 
يمكنـك االسـتعاضة عنه بأنواع أخـرى أقل رضراً 
وأكثـر مقاومـة للجراثيـم مثـل الزيليتـول الـذي 
يشـبه إىل حد كبري يف حالوته السـكر األبيض ويتم 
اسـتخراجه من الذرة أو الخشـب الخام، كما يعد 
أحـد العنارص املوجودة يف العديـد من الخرضاوات 
والفاكهة.ويدخـل يف صناعـة العلـك الخـايل مـن 
السـكر األبيض الذي يسـاعد عىل تقليـل البكترييا 
داخل الفم ويسـاعد عىل زيادة إفـراز اللعاب الذي 
يساهم بشكل كبري يف تنظيف الحفرة الفموية من 

البكترييا والجراثيم.
الفاكهة الحمضّية

يعتـرب الليمـون والربتقـال والجريـب فـروت من 
الفاكهـة الحمضية التي تحتوي بشـكل كبري عىل 

الحمض والسكر.
وال شـكَّ أّن السـكر والحمض سـيكون لهما تأثري 

مزدوج سـلبي عىل األسـنان يلحق الـرضر باملينا 
عن طريق سحلها أو تشـكيل الفجوات فيها.وبما 
أّن هـذه األنـواع مـن الفاكهة هي مفيدة للجسـم 
الحتوائهـا عـىل فيتامني C ننصـح بتناولها ضمن 

النطاق املقبول.
الخبز  البسـيطة مثل  الكربوهيدراتالكربوهيدرات 
األبيـض واملعكرونة والشـيبس هي مـن األطعمة 
الضـارة جـداً باألسـنان ألنهـا تلتصق باألسـنان 
وتعلـق بقاياهـا بينها أيضـاً؛ مما يسـبب تجمع 
اللويحـة السـنية والجـري عىل السـطح؛ مما يزيد 
من خطـر اإلصابة بالنخور السـنية.للتخلص من 
أرضارهـا يمكنك اسـتبدالها بخيارات أكثـر أماناً 
وأقـل رضراً مثل اسـتبدال الخبز األبيـض بالخبز 
األسـمر الـذي يحتـوي عـىل حبـوب كاملـة مـع 
قشـورها املليئـة بالفيتامينـات واملعادن.إضافـة 
إىل الخبـز املصنـوع مـن الكينـوا الغنـي باأللياف 
والربوتينـات والفيتامينـات ومضادات األكسـدة.

إضافـة إىل حرصك يف حـال تناولـك الخبز األبيض 

أو الشـيبس أو املعكرونـة عـىل تنظيـف أسـنانك 
بشكل جيد بالفرشاة والخيط للتخلص من البقايا 

العالقة بني األسنان.
األطعمة القاسية

تناول األطعمة القاسـية له تأثـري ميكانيكي عىل 
األسـنان، فهي ترضها بشـكل مبـارش عن طريق 

عملية االحتكاك بني جسمني صلبني.
النـاس  العديـد مـن  املثـال، هنـاك  عـىل سـبيل 
يسـتمتعون عند قضم مكعبات الثلج بأسـنانهم، 
لكنهـم ال يـدرون أّن هذه العملية تتسـبب بتكرس 

أسنانهم أو تصدعها وإضعافها.
إضافة إىل تسـببها بتشكل فجوات يف مينا األسنان 

التي ستتحول يف وقت الحق إىل نخور.
ناهيك عن زيادة الحساسية السنية بسبب السحل 
املستمر الذي يسببه مكعب الثلج عىل مينا األسنان 

بشكل كبري.
وهذا األمر ينطبـق أيضاً عىل جميع أنواع األطعمة 

واملأكوالت القاسية. 
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يسـتخدم الباذنجـان، املعـروف أيضـاً 
باسـم الباتنجان، يف العديد من األطباق 

املختلفة حول العالم.
ورغـم اعتبـاره غالباً مـن الخرضاوات، 
فإنه مـن الناحيـة الفنية فاكهـة، ألنه 
ينمـو مـن نبات مزهـر، ويحتـوي عىل 

بذور.
1. غني بالعديد من العنارص الغذائية

الباذنجان غذاء غني بالعنارص الغذائية، 
مـا يعني أنه يحتـوي عىل كميـة جيدة 
من الفيتامينـات واملعادن واأللياف، مع 

سعرات حرارية قليلة.
2. يحتوي عىل نسبة عالية من مضادات 

األكسدة
باإلضافـة إىل احتوائـه عـىل مجموعـة 
واملعـادن،  الفيتامينـات  مـن  متنوعـة 
يحتـوي الباذنجـان عىل عـدد كبري من 

مضادات األكسدة.
مضادات األكسـدة هي مواد تساعد عىل 
حماية الجسم من األرضار التي تسببها 

املـواد الضـارة املعروفة باسـم الجذور 
الحرة.

3. قد يقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب

بفضل محتـواه من مضادات األكسـدة 
يف  الباذنجـان  يسـاعد  قـد  واألليـاف، 
تقليل مخاطـر اإلصابة بأمراض القلب، 
عن طريق خفض نسـب الكوليسـرتول 
والدهـون الثالثيـة، وهما مـن عالمات 
الدم التي يمكن أن تؤدي إىل زيادة خطر 
اإلصابة بأمراض القلـب عند ارتفاعها، 

.WebMD وفقاً ملوقع
4. قد يسـاعد عىل السـيطرة عىل نسبة 

السكر يف الدم
قد تسـاعد إضافة الباذنجان إىل نظامك 
الغذائي يف الحفاظ عىل نسـبة السكر يف 

الدم تحت السيطرة.
ويعود هذا يف املقام األول إىل أن الباذنجان 
يحتـوي عىل نسـبة عالية مـن األلياف، 
التـي يمكـن أن تخفض نسـبة السـكر 

يف الـدم، عن طريق إبطـاء معدل هضم 
وامتصاص السكر يف الجسم.

يحافظ االمتصاص البطيء عىل استقرار 
مستويات السكر يف الدم، ويمنع حدوث 

طفرات وانهيارات ضارة.
5. مـن فوائـد الباذنجان أنـه يمكن أن 

يساعد يف فقدان الوزن
الباذنجان غني باأللياف وقليل السعرات 
الحراريـة، ما يجعله إضافة ممتازة ألي 

نظام لفقدان الوزن.
تتحـرك األليـاف عرب الجهـاز الهضمي 
ببطء، ويمكن أن تعزز الشعور بالشبع، 

ما يقلل من تناول السعرات الحرارية.
6. قد يكون مفيداً يف مكافحة الرسطان

يحتوي الباذنجان عـىل العديد من املواد 
التي يمكن أن تحارب الخاليا الرسطانية 

وتسبب موتها.
رغـم أن البحـث حـول هـذا املوضـوع 
محـدود، فقـد ثبت أن هذه املـواد فعالة 
بشـكل خاص ضـد رسطـان الجلد عند 

تطبيقهـا مبـارشة عىل الجلـد، وفقاً ملا 
.Scientific Research جاء يف مجلة

7. الباذنجان يساعد يف الهضم
يعتـرب الباذنجان، مثله مثـل العديد من 
جيـداً  مصـدراً  األخـرى،  الخـرضاوات 

لأللياف الغذائيـة، وهو عنرص رضوري 
يف أي نظـام غذائـي متـوازن. يمكن أن 
تكون األلياف رضوريـة لصحة الجهاز 
األمعـاء  لحـركات  وكذلـك  الهضمـي، 

املنتظمة.

هل سبق أن ذهبت إىل حوض السباحة أو أن أخذت حماماً طويالً وشاهدت أّن أصابع 
قدميـك أو رجليك بـدأت بالتجعد؟ قد تكون معتاداً األمر ولكن هل تسـاءلت يوماً عن 
أسباب تجعد اليدين والقدمني يف املاء وعدم تجعد أجزاء الجسم األخرى مثل الساعدين 
والجذع والسـاقني والوجه؟ شـغلت هذه التجاعيد التي يسّببها املاء للجلد عىل أطراف 
أصابـع اليدين والقدمـني أفكار العلمـاء وعملهم لعقود، وقد تحري معظمهم بشـأن 
أسـباب هذه التجاعيـد يف املقـام األول.لكن يف اآلونـة األخرية، جذب انتبـاه الباحثني 
السـؤال عن السـبب والغرض منها، ومع ذلك، ربما يكون األمر األكثر إثارة لالهتمام 
هو ما يمكن أن تكشفه أصابعنا املنكمشة عن صحتنا.األمر يستغرق نحو 3.5 دقيقة 
يف املـاء الدافئ وتعترب 40 درجة مئوية درجة الحـرارة املثىل لكي تبدأ أطراف أصابعك 
يف التجعد.بينمـا يف درجات الحرارة الباردة التي تبلـغ نحو 20 درجة مئوية يمكن أن 
تسـتغرق ما يصل إىل 10 دقائق.فيما يسـتغرق األمر نحـو 30 دقيقة من وقت النقع 
للوصول إىل أقىص قدر من التجاعيد.ويرشح موقع Verywell Health الطبي األمريكي 
السبب، قائالً إنه ال أحد يفهم بالضبط سبب تجعد أصابعنا يف املياه عىل الرغم من أننا 
نفهـم كيـف تتجعد، مضيفاً أّن عملية تجاعيد األصابع ليسـت عمليـة تناضح والتي 
تعنـي تدفق املياه من مكان إىل آخر وذلك لعدة أسـباب هي:فقـط جلد أصابع اليدين 
والقدمني يتجعد، فيما قد يتسبب التناضح يف تجعد كل الجلد إذا كان هذا هو السبب.ال 
تؤثر األعصاب السمبثاوية عىل التناضح، إذا ترضرت األعصاب السمبثاوية يف أصابع 
اليديـن والقدمني، فلن تعـود تتجعد.الجلد يف الواقع غري منفذ للماء، واملاء ال يمكن أن 
يتدفق داخل أو خارج الجلد، وهذا هو السـبب يف أن قطرة من املاء سـوف تتبخر عند 
وضعهـا عىل الجلد.ُيعتقد أن تنشـيط العصب الودي هو الحافـز الذي يؤدي إىل تجعد 
األصابـع، إذ تنقبـض األوعية الدموية الطرفية عند تنشـيط الجهـاز العصبي الودي.

ويعترب الجهاز العصبي الودي مهماً يف التحكم بعدد من وظائف الجسـم، وضمن ذلك 
معـدل رضبات القلب وضغط الدم.والجهـاز العصبي الودي جزء من جهازك العصبي 
الـالإرادي، الـذي يتفاعل مـع البيئة الخارجية للحفاظ عىل اسـتقرار جسـمك، ويعد 
التعـرض للماء محفزاً مهماً للجهاز العصبي الالإرادي.عند غمر أيدينا يف املاء، تنفتح 
قنوات العرق يف أصابعنا للسـماح بدخول املـاء؛ مما يؤدي إىل اختالل توازن األمالح يف 
برشتنا.يـؤدي هذا التغيري يف توازن امللح إىل تحفيز األليـاف العصبية يف األصابع؛ مما 
يؤدي إىل انقباض األوعية الدموية حول القنوات العرقية. ويؤدي هذا بدوره إىل فقدان 
الحجم يف املنطقة اللحمية من طرف اإلصبع؛ مما يؤدي إىل شـد الجلد املَُغِطي لألسفل 
بحيـث يتحول إىل تجاعيد.يعتمد نمط التجاعيد عـىل الطريقة التي ترتكز بها الطبقة 
الخارجية من الجلد- البرشة- عىل الطبقات املوجودة تحتها.هناك جدل مستمر حول 
سـبب تطوير أجسـامنا لهذه القدرة عىل تجعد الجلد، ال سيما أّن التجاعيد تدفع املاء 
بعيداً عن الجلد.أحدث نظرية تم اقرتاحها يف دراسة نرشتها املكتبة الوطنية األمريكية 
للطب يف العام 2013، هي أن تجاعيد الجلد تمنحك قدرة أفضل عىل اإلمساك باألشياء 
بأصابـع مبللة.ويمكن تشـبيه األمر بإطارات السـيارات التي بإمكانهـا البقاء ثابتة 
عىل األرض عند السـري يف شارع ميلء باملياه بسـبب النقشات املحفورة عليه.ويقرتح 
الباحثـون أن باقـي الجسـم ال يتجعد عنـد غمره يف املـاء، ألن اليديـن والقدمني هما 
املناطق الوحيدة يف الجسم التي تمسك األشياء.ومن املمكن أنَّ هذا منح أسالفنا ميزة 
رئيسـية فيما يتعلق بامليش عىل الصخور الرطبة عىل سـبيل املثال، أو ربما سـاعدهم 

عند الصيد أو البحث عن طعام مثل املحار. 

مـن  تُعـد  لـم  الشمسـية  النظـارات 
كماليات الرفاهية التي تجّمل املظهر، 
لكنها باتت أسلحة لحماية العينني من 
األشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي 
زادت بشـكل ملحوظ عىل مدى العقود 

القليلة املاضية، وفقاً ملوقع ناسا.
إال أن معظمنـا قـد يـرتدد قبـل رشاء 
يلتـزم  ال  أو  الشمسـية،  النظـارات 
بوضعها كما يجب. لكن أرضار تعرض 
العني ألشـعة الشـمس الضارة بشكل 
دائم قد تسبب الكثري من املشاكل التي 

تؤثر عىل البرص.
لتجنـب هـذه األرضار، عليـك ارتـداء 
نظارتك الشمسـية. وإن كنت يف حرية 
كيف تختار أفضلها، سـنخربك ببعض 

النصائح أيضاً.
عـادًة ال يتسـبب تعريـض العـني غري 
املحمية لألشعة فوق البنفسجية لفرتة 

وجيزة يف ظهور أي أعراض.
لكن يمكن أن يـؤدي التعرض الطويل 
ألشـعة الشـمس بدون حمايـة العني 
بارتداء النظارة إىل حالة تعرف باسـم 

التهاب القرنية الضوئي.
يمكـن تشـبيه هـذه الحالـة بحـروق 
القرنيـة، وهـي الطـرف  الشـمس يف 
الشـفاف يف مقدمة العني. مما يتسبب 
بمـوت الطبقـة الخارجية مـن خاليا 

القرنية.
ينتج عن هذا ألم شـديد يؤثر عىل كلتا 

العينني، والذي يبدأ بعد 6 إىل 12 ساعة 
من التعرض.

يشـمل العـالج مسـكنات األلـم التي 
تؤخذ عـن طريق الفـم ومراهم العني 
باملضادات الحيوية أثناء انتظار تجديد 

خاليا القرنية.
تسـتغرق عملية التشايف من 24 إىل 72 
سـاعة ويمكن أن يتـم الشـفاء التام 

دون أي مضاعفات.
يمكن أن يؤدي التعرض املتكرر لألشعة 
فـوق البنفسـجية دون حماية كافية 
للعـني إىل تلـف دائـم للعـني. وتشـمل 
أمـراض العيـون املرتبطـة بالتعرض 
املزمن لألشـعة فـوق البنفسـجية ما 

ييل:
إعتام عدسة العني

يف هـذه الحالـة تصبـح عدسـة العني 
الشفافة غائمة ومغبشة. وهذا يسبب 
عدم وضـوح الرؤية والعمـى يف نهاية 
املطاف إذا لم يعالج. تشـري التقديرات 
إىل أن مـا يصـل إىل %20 مـن حـاالت 
إعتام عدسة العني يكون سببها أو أحد 
عوامل تفاقمها هو التعرض لألشـعة 

فوق البنفسجية.
ويعترب ارتداء النظارات الشمسية أحد 
أكثـر الطـرق فاعلية يف منـع حصول 

إعتام عدسة العني.
لحمية العني

تحدث هذه الحالة عندما ينمو نسـيج 

امللتحمـة عـىل القرنيـة. امللتحمة هي 
الغشـاء الشـفاف الذي يغطـي الجزء 
األبيـض مـن العـني وعـادة ال يغطي 

القرنية.
عىل الرغم من أنه غري رسطاني، إال أن 
وجود اللحمية يمكن أن يسـبب تهيجاً 

واحمراراً والتهاباً مزمناً.
تنمـو اللحمية ببطء عىل مدى شـهور 
وسـنوات، ويمكـن أن تعيـق الرؤيـة 
عندمـا تنمـو فـوق حدقة العـني. قد 
تسـبب أيضـاً الالبؤرية، وهـي انحناء 

القرنية، مما يؤدي إىل تشوش الرؤية.
يشـمل عـالج اللحمية الخفيـف الذي 
ال يؤثر عىل الرؤية، اسـتخدام الدموع 
تؤثـر  التـي  تلـك  أمـا  االصطناعيـة. 
عـىل الرؤية فقـد تتطلب االسـتئصال 

الجراحي.
ومـرة أخـرى، يعـد التعـرض املزمـن 
لألشعة فوق البنفسـجية للعيون غري 

املحمية سبباً رئيسياً لتطور اللحمية.
التنكس البقعي

يصيب هذا املرض الجزء من الشـبكية 
املسـؤولة عـن الرؤيـة املركزيـة التي 
تسـمح لك برؤية التفاصيـل الدقيقة. 

وقد يؤدي إىل ضعف شديد يف البرص.
يشـمل العـالج حقن األدويـة مبارشة 
يف العـني ويهـدف إىل الحـد مـن تطور 
املرض؛ لكن ال يمكن عالج الرضر الذي 

حدث للعني بشكل كامل.

التعـرض  بـني  االرتبـاط  أن  حـني  يف 
لألشـعة فـوق البنفسـجية والتنكس 
البقعي أقل وضوحاً من إعتام عدسـة 
العني أو اللحمية، فإن اإلشـعاع قصري 
يف  (املوجـود  األزرق  والضـوء  املوجـة 
ضوء الشمس السـاطع) يسببان تلفاً 

لشبكية العني.
يرتبـط  الشـديد  للضـوء  والتعـرض 
بالتنكس البقعي. لذلك من املهم ارتداء 
النظارات الشمسية للحد من التعرض 

املفرط للضوء لشبكية العني.
الرسطان

عىل الرغم من أنه نادر، إال أن التعرض 
املزمن لألشعة فوق البنفسجية يرتبط 
بزيادة معدالت اإلصابـة بأنواع معينة 
مـن رسطانـات العـني، مثـل رسطان 
الخاليا الحرشفية يف امللتحمة ورسطان 
الجلـد داخل العني ورسطانات الجلد يف 
الجفن وحول العني، حيث ال يسـتخدم 

الناس واقي الشمس بشكل روتيني.
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مـن مّنا ال تحلـم بقوة خارقة 
أفـكار  قـراءة  مـن  تمّكنهـا 
الـكالم  واكتشـاف  حبيبهـا، 
الصـادق مـن امللّفـق وحّتـى 
التوّصـل اىل األفـكار التـي لم 
تصل اىل حـدود الشـفاه، ولم 
ُترتجـم كالمـًا وبقيـت طـّي 

الكتمان؟!
فرغم أّن القـوى الخارقة تلك 
إّنما  ليسـت موجـودة فعـًال، 
اتقانـك تحليـل لغـة الجسـد 
يوصلك لهدفك املنشود بأسهل 
مّمـا تتوقعـني. إليـك تحليـل 
الذي  العـني  وضعيـات بؤبـؤ 
مـا  كل  عـن  السـتار  ينــزل 

تظنينه مخفياّ.

- النظر اىل اليسار:
لحظة يّتجه بؤبؤ عينه اىل جهة 
اليسـار بعـد أن تطرحي عليه 
سـؤاالً، إعريف أّن حبيبك يقول 
الصـدق. هل تعرفني ملاذا؟ ألّن 
الدراسات أشـارت اىل أّن بؤبؤ 
العـني يتحّول اىل اليسـار حني 
يقوم الشخص بفعل التفتيش 
التفكـري  وليـس  الذاكـرة  يف 
أو التلفيـق. أتركـي لـه حرية 
التذّكـر مـن دون أن تضغطي 

عليه يف هذه الحال. 
- النظر اىل اليمني:

حـني يّتجـه بؤبؤ العـني نحو 
جهـة اليمـني، فهـذا يعني أّن 
أن يكـون  الشـخص يحـاول 

مبتكـراً وينهـل مـن خيالـه. 
فحـني تطرحـي عـىل حبيبك 
انحـراف  وتالحظـني  سـؤاالً 
بؤبـؤ عينـه نحـو اليمـني يف 
شـكل رسيع وعفوي، فاعريف 
أّنه يحـاول بناء سـيناريو لم 
يحصل أصـًال، أو بمعنى أكثر 

دّقة هو يكذب! 
- تمدد البؤبؤ:

مـن املتعـارف عليـه أّن بؤبؤ 
يكـون  حـني  يتمـدد  العـني 
الشـخص معجباً أو متحمساً 
ملا يسـمعه أو يـراه. فإن كنت 
عينـي  يف  تنظـران  وحبيبـك 
بعضكمـا البعـض والحظـت 
تمدداً أو اّتساعاً يف بؤبؤ عينه، 

تأّكدي مـن إعجابه املطلق بك 
واستحواذك عىل أفكاره، أو قد 
يكون السبب استمتاعه بقّصة 
تخربينه بها أو تقّصينها عليه 

أو ملجرّد وجوده اىل جانبك. 
انقباض البؤبؤ:

إن كان تمدد بؤبؤ العني داللة 
اىل إعجاب حبيبك وحماسـته، 
فلألسـف إّن انقباضـه يعنـي 
تقّصـني  كنـت  فـإن  مللـه! 
عـىل مسـمعه حكايـة معينة 
عينـه  بؤبـؤ  أن  وتشـعرين 
يصغر شيئاً فيشء، فاعريف أّنه 
ليـس مهتماً أبـداً بما تقولني، 
اىل درجـة أّنـه قـد يتوّقف عن 

االصغاء واالنتباه. 
- انخفاض يف رّفة العني: 

بحسب الدراسات العلمية يدّل 
اىل انعدام رفرفة العني يف شكل 
مفاجـئ وليـس بسـبب تعب 
أو إرهاق أو حـال صحية عىل 
الكذب والتلفيق، ألّن هذا دليل 
اىل عمل الدماغ يف شكل رسيع 
ومتواصـل عىل توليفـة ذكية 
مـن الـكالم والتـّرصف تظهر 
منطقية وطبيعيـة وتبعد عن 

صاحبها شبه االّتهام. 
- ارتفاع يف رّفة العني: 

خالفـًا للحالة السـابقة، فإن 
التزايد املفاجـئ يف فتح العني 
وإغالقهـا دليل واضـح اىل أّن 
من هو أمامك مأخوذ بما يرى 
أو يسمع، لدرجة أّن حماسته 
أبعدته عن قدرة السيطرة عىل 

أبسط حركاته الجسدية. 

مـن  زغلـول  الدكتـور حاتـم 

فربايـر   7  ) الجيـزة  مواليـد 

كنـدي،  مـرصي   ،(1957

بمجموعـة  عامليـا  معـروف 

واالخرتاعـات. األبحـاث  مـن 

درس حاتـم زغلول الهندسـة 

اإللكرتونية يف جامعة القاهرة 

بالجيـزة، وحصل عـىل درجة 

 .1979 عـام  البكالوريـوس 

الرياضـات  كذلـك  ودرس 

التطبيقية بجامعة عني شمس. 

ثم عمل يف رشكة شـلومربجر 

العامليـة للتنقيب عـن البرتول 

يف الفرتة مـن 1981 إىل 1983 

كمهندس متخصص يف قياس 

النفطيـة.  اآلبـار  خصائـص 

يف  مسـاعد  كمـدرس  وعمـل 

جامعـة كالجاري (كربى مدن 

الكنديـة) مـن  ألبريتـا  واليـة 

 .1989 وحتـى   1984 العـام 

وحصل عىل درجة املاجيسـتري 

يف الفيزيـاء من نفس الجامعة 

عـام 1985. وعمـل كمـدرس 

لإلحصاء يف جامعة آتاباكسـا 

يف الفـرتة مـن 1988 وحتـى 

1990. وعمل كباحث يف رشكة 

”تيلـوس“ الكندية لالتصاالت 

من العـام 1989 حتى 1993.

البداية كانت عام 1989 حيث 

كان يعمـل يف رشكة اتصاالت 

كنديـة بعد هجرتـه من مرص 

وتوصـل   ،1983 العـام  يف 

الخرتاعه بالتعـاون مع رفيق 

دربـه وصديق عمـره الدكتور 

ميشـيل فتـوش، مضيفـا أن 

وعملـه  للهندسـة  دراسـته 

يف  سـاعداه  البـرتول  بمجـال 

االخرتاع.الرشكة  لهذا  التوصل 

البحث  الكندية طلبـت منهما 

عن وسـيلة لالرتقاء بالهواتف 

رسعـة  وزيـادة  النقالـة 

اإلنرتنـت ”وكانت تعمل وقتها 

بخدمـة ”التـو جـي“ ونجحا 

الخاصيـة  لتلـك  التوصـل  يف 

عـن طريـق دراسـة، وتأثـري 

الكهرومغناطيسـية  املوجات 

التـي تسـتطيع نقـل الربامج 

واملعلومات والصـور وغريها، 

مؤكـدا أنه طلب مـن الرشكة 

تصميم هواتف جديدة تناسب 

التـي  الجديـدة  التكنولوجيـا 

تـم التوصـل لهـا مـن خـالل 

 “ WOFDM” مـا يعـرف بــ

قاعـدة  عليهـا  بنيـت  والتـي 

الـواي فـاي، وتتيـح االتصال 

الالسـلكي عـايل الرسعـة بني 

األجهـزة اإللكرتونية وبعضها 

مثـل الحواسـيب الشـخصية 

املحمولة.حصـل  والهواتـف 

عـىل بـراءة اخرتاعـه وزميله 

وسـجاله  وكنـدا  أمـريكا  يف 

رشكـة  وأسسـا  باسـمهما، 

لتسويقه بمساعدة مساهمني 

كبار ورشكات كـربى، وخالل 

العام 1991 تم اإلعالن رسميا 

عـن اخـرتاع خدمـة ”الـواي 

فـاي“، ثم تم تصميم الهواتف 

باالخـرتاع  لتعمـل  النقالـة 

الجديـد، مشـريا إىل أنـه أعلن 

عن أول هاتف نقـال يعمل بـ 

”الواي فـاي“ يف العام 1993، 

ثم تم تطوير الخدمة والهواتف 

لتعمل برسعة الثري جي“ عام 

1998، وأعلـن عن تصنيع أول 

محمـول يعمل بذلـك يف العام 

.2000

صــــورة و حــــدث
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أبـــــــراج

ربمـا تفكـر يف تغيـري مجموعـة مـن األصدقـاء 
للتجديـد أو ربما تفكر يف ممارسـة هواية جديدة. 
تشعر أن كل ما كنت تتمناه يقرتب منك ويصبح أمام 
عينيك. كلما كنت عنيـدا يف ترصفاتك اليوم، زادت حدة 

النزاعات والخالفات بينك وبني اآلخرين.

ال تفعل ما يمليه عليك اآلخرون. سـتكون 
جـادا يف عملك وسـتكون كل األمور واضحة 
أمامـك. قـد يسـهم تعلمـك ألشـياء جديدة يف 
نجاحك املستقبل دون أن تدرك. قم بعملك فحسب 

وابتعد عن الزمالء الذين ال تثق بهم لتتقدم.

ليـس لديك أي حمـاس أو حافـز للدفاع حتى 
عن حقوقك اليوم. إذا حاول أحد األشـخاص أن 
يتحداك، ربما تخرس من الجولة األوىل! قد تسـتطيع 
أن تفـوز عـىل خصمك فقـط بأسـلوبك الحكيم، فكن 
ذكيا. اسـتمع بحرص النتقادات اآلخرين، واستفد من 

أخطائك.

تسـتطيع اإلجابـة عـن كل األسـئلة التـي قد 
يطرحهـا عليـك الحبيب. عليـك أن تجري بعض 
التعديـالت يف قراراتك اليـوم. يقوم الحبيب بأمور ال 
تعلمها، ولكن قدرتك عىل اكتشاف هذه األمور، ستجعله 

يقدم لك العديد من املربرات ولكنك لن تقبلها.

يوم جميـل ومرشق عـىل كل األصعدة.تبحث 
عـن أكثر من طريقة السـتغالل طاقتـك اليوم. 
قم بدعـوة أحد األصدقـاء للقيام برحلـة ما. تريد 
أن تلتقـي بأكرب عدد من األشـخاص هـذا اليوم، فأنت 
شـخص اجتماعـي جدا. قربـك من الحبيب سـيجعلك 

أفضل، فكن عىل اتصال به.

هــذا الـوقـت البــد فـيـه مـن اسـتـخـدام 
الـذكــاء والدبلوماسـية فـى البيـت، فعليك أن 
تصلـح وضعـا ما. ابـدأ بإصـالح نفسـك أوال. اخرت 
األماكـن التي تحب قضـاء وقت فراغـك فيها بمفردك 

فأنت تستحق األفضل.

سـتبحث عـن مشـاريع جديدة ألنـك ترى 
أن األمـر يخرج عن سـيطرتك يوماً بعد يوم 
واملشاريع القديمة لم تعد تجدي نفعا. ستتقدم 
يف عملك بال شك. حاول أن تتوقع ما قد سيحدث يف 

املستقبل وترصف عىل هذا األساس.

ستجري بعض التحقيقات وقد تغري رأيك يف 
بعض املسائل املتعلقة بالعمل. سيكون هّمك 
األكـرب اليوم هو هدفـك الذي تسـعى إلنجازه. 
استعمل خربتك ومهاراتك وتأكد من أن ردود الفعل 

عىل ذلك ستكون إيجابية.

تحـرك إذا أردت أن تحصـد ثماراً طيبـة اليوم. 
سـيقدر اآلخـرون جهـودك. سـترشف عـىل كل 
األمور بنفسـك و لن تدع أحدا يخاطبك بطريقة غري 
الئقة. ال تقلق إذا شعرت بالحاجة إىل الرصاخ أو البكاء. 
قد تستشـري أحد األشـخاص ألنك ستشعر بالحاجة إىل 

ذلك.

ستشـعر بـأن املسـائل العاطفية صعبـة أكثر من 
ذي قبل وسـيكون عليـك إيجاد حل رسيـع. ال تقلق 
إذا شـعرت بأن األمور سـاءت قليال بينـك وبني الحبيب 
فمن الطبيعي أن يحصل سـوء تفاهـم يف بعض األحيان. إنه 
الوقت املناسـب للخروج مع الحبيب، حاول أن تستمتع معه 

بمشاهدة فيلم رومانيس.

مـن املتوقـع أن تلتقي بشـخص ما اليـوم يغري 
حياتك بشـكل جذري خاصة عىل املستوى املهني. 
إذا كنت محبطا بسبب شعورك بالتعب واإلرهاق وعدم 
القدرة عىل تحقيق أي جديد، سيسـاعدك هذا الشخص 

عىل تحقيق التقدم والتميز.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتصل مع الزمـالء إىل حلول متميـزة لألمور 
العمليـة العالقـة التي تشـغل بالك. سـيختارك 
بعض الناس لتعمل لديهم ألنك باعتقادهم األفضل، 
ال تـرتدد يف قبـول العـرض الذي يقـدم لـك. األصدقاء 

والعائلة بحاجة إىل اهتمامك وعطفك، فاهتم بهم.

تغـزو  الفرنسـية  القـوات   -  1543
لوكسمبورغ.

1798 - الواليات املتحدة تضم جزر هاواي 
إليها.

1846 - القـوات األمريكية تحتـل مدينتا 
«مونتـريي» و«يربـا بوينـا»، وهـي أول 

خطوة لضم كاليفورنيا إليها.
يف  العسـكرية  الخدمـة  بدايـة   -  1863
الواليـات املتحـدة، وكانت تكلفـة اإلعفاء 

من الخدمة العسكرية تقدر بمئة دوالر.
1937 - وقـوع حادثة جـرس ماركو بولو 
بـني القـوات اليابانية والقـوات الصينية، 
اليابانيـني  لدخـول  مهـدت  التـي  وهـي 

للعاصمة بكني.
1951 - بدايـة البـث التلفزيوني امللون يف 

الواليات املتحدة.
يف  التلفزيونـي  البـث  بدايـة   -  1965

السعودية.
1978 - استقالل جزر سليمان عن اململكة 

املتحدة.
1986 - الحكومـة األردنيـة تصـدر قرار 
بإغـالق مكاتب حركة فتـح يف األردن بعد 
توتـر العالقات بـني امللك حسـني ورئيس 

الحركة يارس عرفات.
1994 - قـوات اليمـن الشـمايل أو كمـا 
تسـمى بالقوات الحكوميـة تدخل مدينة 
عدن عاصمة الشـطر الجنوبي يف املرحلة 
األخـرية من الحـرب األهليـة والتي كانت 

تهدف إىل إلغاء الوحدة بني الشطرين.
2005 - هجـوم إرهابي يف لندن عىل مرتو 
األنفـاق وحافلـة نقـل أدى إىل مقتـل 52 

مدنًيا وجرح حوايل 700 آخرين.
2007 -تفجري يف بلدة آمريل جنوب كركوك 
بشاحنة مفخخة أدى ملقتل 105 أشخاص 

عىل األقل وجرح حوايل 240 أخرين.
2011 - الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب 
ميقاتي تنال ثقة مجلـس النواب بأغلبية 
68 صوًتـا مـن أصـل 128 نائًبـا يتألـف 
منهم مجلـس النواب مع انسـحاب نواب 

املعارضة من جلسة الثقة.
الليبيـون يتوجهـون لصناديـق   -  2012
االقـرتاع النتخـاب أول برملان بعـد الثورة 
التي أطاحت بمعمر القذايف وأول انتخابات 

حرة منذ عام 1969.
2013 -ترحيـل املتهم األردنـي أبي قتادة 
األردن  إىل  بريطانيـا  مـن  الفلسـطيني 

ملحاكمته.
حادثـة  يف  شـخصني  مـرصع   -  2015
تصـادم جوي بني طائرتي إف16- فايتنغ 
فالكون وسيسـنا 150 يف مونكس كورنر 

يف كاروالينا الجنوبية.

اكتشفي أفكار الرجل من شكل بؤبؤ العين
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÑÌäbn€a@Âfl@pbÓóÉí

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــاك اويــ ــب  واتعات ــب  العت ــت  وك ــي  يج
ــاي اويــــــــ ــك  اذنوب ــك  بدي ــن  واخليه

ــوف باجلفــــ ــرك  يح ــر  جم ــلتك  الش ــا  ان
ــاي املـــ ــك  يلوح ــك  علي ــف  خاي ــل  واض

ــه أداويـــــــــ ــك  من ــى  املض ــهم  س ــر  أث
ــاي اجلـــــ ــهمك  لس ــكان  م ــي  وأحضرل

ــك بيــــــــــــ ــم  وأه ــك  من ــزن  احل ــه  أتلك
ــاي ــل ملكـــــــــــ ــرك مث ــه اليس ــا ملك وي

ــوت م ــش  العط ــن  م ــوت  أم ــره  صبي ــل  مث
ــاي املـــــ ــرك  أخس ــا  وم ــي  دمعت ــرب  أش

ــروح جـــ ــل  واحتم ــر  صب ــي  روح وكل 
ــواي اهــــــــــ ــل  احتم ــاف  التخ ــرح  اج

ــالن يفـــــ ــش  العط ــي  وصديق ــره  صبي
؟ ــاي  املــــــــ ــع  تكط ــن  م أذل  ــبالك  حس

acebook
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1.عسـكري وسـيايس أوربي قـاد العالـم اىل ويالت 
الحروب.

2.تجده يف كل غرفة / ثرثار (م).
3.مـرضوب به املثل يف جمـع املال يف القـرآن الكريم 

(م)/ فيه الحياة(م).
4.عاصمة دولة أفريقية.

5. طائر مائي.
6.كتاب اخالقي مشهور للفيلسوف افالطون(م9.

7.مدينة يف اليمن / غزير (م).
8.لعب أو لهو (م)/ مساعد إداري.

9.مدينة مهمة يف بريطانيا (م).

1.عالم فلكي عربي ألف كتاب املناظر.
2.احد االنبياء / أشيد (م).

3.ُيزيد (م)/ اليشء مقسوم عىل اربعة.
4.فرتة زمنية.

5.احدى اسلحة الحرب البحرية / أداة رشط.
6.التأوه (م) / يمنح العلم (م).

7.نصف تذيل / اسم من اسماء الله الحسنى.
8.يخـرج مـن النـريان / احد أبنـاء النبـي يعقـوب ( عليه 

السالم).
9. قبيلة اسسـت وحكمـت فرتة يف االندلس اشـهر مآثرهم 

بناء قرص الحمراء يف طليطلة (م).

العالم المصري الدكتور حاتم 
زغلول مخترع الـ ”واي فاي“



بعد خمسة أيام فقط من إعالن عودتها إىل القاهرة، تعاقدت النجمة 
اللبنانية سينتيا خليفة عىل بطولة القصة األوىل من مسلسل «حدث 
بالفعل» الذي يعد أول مسلسل عربي متخصص يف قضايا األمراض 
النفسية، ويقدم وقائع حقيقية من ٩ دول عربية.املسلسل يشارك 
يف بطولة قصته األوىل النجم ماجد املرصي والفنانة بسمة والفنانة 
قصة   ١٠١ العمل  ويقدم  محمود،  عبدالله  وأحمد  رئيس  رنا 
عربية  دول   ٩ من  النفسية،  باألمراض  أحداثه  تتعلق  حقيقية 
ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص يف 
نخبة  املختلفة  املسلسل  قصص  بطولة  العربي.ويجسد  الوطن 
كبرية من نجوم الفن، وينتمي العمل لنوعية الحلقات املنفصلة 
املتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم 
من  العديد  عىل  الضوء  العمل  ويلقي  األخرى،  القصص  عن 
األمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثريها عىل حياة األشخاص 
املصابني بها، وتدور األحداث يف قالب تشويقي إنساني.مسلسل 
«أكتيف  مع  بالتعاون  أجينيس»  «بي  إنتاج  من  بالفعل»  «حدث 
ميديا برودكشن» دبي اإلمارات العربية املتحدة، وتأليف د. فادي 
وإخراج  ماهر،  دينا  وديكور  رضا،  كريم  تصوير  ومدير  النجار، 
هشام الرشيدي، يف أول تجربة تليفزيونية له بعد النجاح الكبري 

الذي حققته من خالل فيلم «ماكو».

للغناء  الساهر  كاظم  النجم  يعود  متى 
إجابة  عن  يبحث  ظل  سؤال  مرص؟  يف 
سنوية  وعود  مع  مضت،  عاماً   ١٢ طوال 
هذا  ولكن  القاهرة،  يف  وجوده  باحتمال 
الشمايل  الساحل  إىل  الوعود  انتقلت  العام 
املتخصصة  الرشكات  إحدى  إعالن  بعد 
التعاقد  عن  الغنائية،  الحفالت  تنظيم  يف 
شهر  يف  حفل  لتقديم  العراقي  النجم  مع 

أغسطس املقبل.
الرشكة نرشت بالفعل أول مقطع دعائي 
موقع  عىل  حسابها  عرب  املنتظر  للحفل 
إنستغرام، معلنة: ألول مرة منذ أكثر من 

إىل مرص،  يأتي  الساهر  كاظم  ١٠ سنني، 
شهر  يف  الشمايل  الساحل  يف  سيرشفنا 
تخمني  متابعيها  من  وطلبت  أغسطس، 

موقع الحفل.
وكالعادة خلت صفحات كاظم الساهر من 
حيث  مرص؛  يف  املنتظر  للحفل  إشارة  أي 
تقترص الئحة حفالته القادمة عىل حفلني 
يوليو  من   ١٢ و   ١١ يومي  أسطنبول  يف 
الجاري، وبعدها حفل بريوت يوم ١٥ من 
يف  الجاري  الشهر  حفالت  وتختتم  يوليو، 

عمان يوم الخميس ٢٨ من يوليو.
وسبق أن أعلن كاظم الساهر عن وجوده 

الثاني  بالنصف  بأمريكا  غنائية  جولة  يف 
من شهر أغسطس املقبل، تبدأ يوم ١٨ من 
مدينة تورنتو، وتنتقل بعدها إىل شيكاغو 
ومن بعدها ديرتويت ثم العاصمة واشنطن 

وتختتم يوم ٢٧ يف نيوجرييس.
تقديم  عن  غائب  الساهر  كاظم  أن  ُيذكر 
 ،٢٠٠٩ عام  منذ صيف  الحفالت يف مرص 
مدن  عدة  يف  لإلقامة  بعدها  انتقل  حيث 
دعوته  وتمت  بريوت،  منها  أخرى  عربية 
مهرجان  يف  للمشاركة  مرة  من  أكثر 
ظروف  حالت  ولكن  العربية،  املوسيقى 

تعاقداته عىل قبول الدعوة.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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تشهد األرايض املقدسـة أعداداً كبرية 
من حجـاج بيت الله كل عـام، ولكن 
مع ظهور جائحة كورونا عام 2020 
بـرزت املخـاوف واملحاذيـر وُفرضت 
قيود عديدة عىل مناسك الحج، ولكن 
مع موسـم الحـج التـايل يف 2021 تم 
تخفيـف القيـود وبـدأت وزارة الحج 
والعمرة يف توفري خدمات تكنولوجية 

بهدف تيسري شعائر حج بيت الله.
ومن بني هذه الخدمـات التي توفرت 
بدايـة من العـام املـايض 2021، وتم 
 ،2022 الحـايل  للموسـم  تمديدهـا 
كانـت خدمـة بطاقات الحـج الذكية 
وتوفـري روبوتـات حديثـة للتعقيـم 
ومكافحة األوبئة وغريها، خاصة مع 
إعـالن السـعودية اسـتقبالها مليون 
حاج هذا املوسـم.من أبـرز الخدمات 
التكنولوجية الحديثة املقدمة للحجاج 
هـذا العام خدمـة الروبوتـات الذكية 
التـي أطلقت العام املـايض بالتعاون 
 ،STC من رشكة االتصاالت السعودية
وهذه الروبوتات معدة مسبقاً برامج 
تستخدم الذكاء االصطناعي للتفاعل 
مع الحجاج؛ إمـا لتقديم ماء الرشب 
من برئ زمزم، أو الروبوتات اإلرشادية 

التي يمكنها اإلجابة عىل التسـاؤالت 
وتقديم الدعم التوجيهي.

روبوتات أخـرى توفرت منذ موسـم 
الحـج املايض واسـتمر اسـتخدامها، 
وهـي روبوتـات التعقيـم ومكافحة 
األوبئـة والتـي تنترش بشـكل آيل عرب 
مسار معد مسبقاً ”ورّش“ املطهرات 

واستخدام مواد التعقيم لألرضيات.
كمـا أن أغلب الروبوتات املسـتخدمة 
تحتـوي عىل مستشـعرات الصدمات 
لتفـادي أية حوادث، بجـوار إمكانية 

عملها لفرتات طويلة.
خدمة بطاقات الحج الذكية: مستمرة 
أيضاً منذ أن أطلقت عام 2021، وهي 
عبـارة عـن بطاقات ممغنطـة ذكية 
ملحق بها قارئ إشارات بتكنولوجيا 
NFC (االتصـال باملجـاالت القريبة) 

.QR قارئ أكواد
املعلومـات  عـىل  تحتـوي  البطاقـة 
إقامتـه  ومـكان  بالحـاج  الخاصـة 
واملعلومات الطبية والشـخصية عنه 
لتيسـري الوصول إليها، كمـا تحتوي 
البطاقة عىل مجموعة من التعليمات 
الحجـاج وطـرق  اإلرشـادية ألمـان 

الترصف يف حاالت طارئة.

يف ظّل تفاقم أزمتي الكهرباء واملحروقات وتراجع احتياطات 
سيما  ال  البديلة  بالطاقات  االهتمام  يزداد  الطبيعية،  املوارد 

الطاقة الهوائية.
وتطّورت أجهزة الطاقة الهوائية  أو ما يعرف بـ»التوربينات» 
حقيبتك  يف  وضعها  باستطاعتك  بات  أنه  حّتى  ملحوظ  بشكل 
شحن  نفاذ  من  القلق  دون  من  تريده  مكان  أي  إىل  والذهاب 

هاتفك أو حاسوبك.فأينما كنت، يف الطبيعة، يف الجبل أو يف مخّيم،  
بإمكانك شحن هاتفك بمعّدل ٤ مرّات من خالل هذا التوربني الذي ال 
يتعدّى حجمه حجم قنينة ماء وال يزيد وزنه عن الـ١٫٣ كيلوغراًما.

كّل ما عليك فعله هو غرس هذا التوربني الذي صّنعته رشكة شاين 
يف األرض بعد فتح شفراته الثالثة الطويلة.

عندها يتخذ تلقائيًّا اتجاه الهواء ويبدأ بتوليد الكهرباء من نسمات 
الهواء برسعة ١٣ كيلومرت بالساعة ومن الكتل الهوائية بحدود 

٤٥ كيلومرت بالساعة.
وهذا التوربني قادر عىل شحن األجهزة املوصولة به مبارشًة 

التي  الطاقة  نسبة  أن  الداخلية.ورغم  بطاريته  شحن  أو 
لحجمه  نظرًا  جدًّا  كبرية  ليس  التوربني  هذا  يولدها 

الصغري، لكّن هناك أجهزة مشابهة أكرب حجًما كفيلة 
وحدها بتأمني الطاقة لـ١٥ منزًال . لذلك، تعمل بلدان 

النائية  للمناطق  الالزمة  الطاقة  توفري  عىل  عديدة 
من خاللها.

حذف  ملستخدميه  تسمح  جديدة  خدمة  واتساب،  تطبيق  أطلق 
الرسائل داخل املحادثات النصية، خالل فرتة تصل إىل ٦٠ ساعة بعد 

إرسالها، حتى يف حال قراءتها من جانب الطرف اآلخر.
ولم تكن ميزة حذف الرسائل داخل املحادثات النصية بجديدة، حيث 
بعد  النصية  الرسائل  حذف  إمكانية   ٢٠١٧ عام  منذ  واتساب  أتاح 
إرسالها، بينما حدثها عىل مدار كل تلك السنوات ليصل الحد األقىص 
املسموح بالحذف إىل ساعة و٨ دقائق و١٦ ثانية، قبل أن تصل مع 

اإلطالق األخري إىل ٦٠ ساعة، أي يومني و١٢ ساعة.
وعن الرس وراء اهتمام واتساب لزيادة املدة املسموح فيها بالحذف 
دوريًّا، يقول خبري وسائل التواصل االجتماعي محمد الحارثي، إنها 
مدة  املستخدم  أمام  ليصبح  املستخدمني،  لرغبات  استجابة  جاءت 
زمنية كافية إلعادة النظر يف الرسائل، التي يرسلها إىل الطرف اآلخر، 

وبالتايل يفكر جيًدا يف محتواها، ويكون يف يده الخيار لحذفها.
التي تشمل النصوص والصور والفيديو، جاءت  وأضاف، أن «امليزة 
للحفاظ عىل خصوصية رسائل املستخدم، من خالل تدمري الرسائل 
التي ال يريد االحتفاظ بها لفرتة أطول من الوقت من هاتفه وجهاز 

الطرف اآلخر».
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مهما ترفع انفك عاليا سيكون املوت محطتك االخرية يف قطار الحياة ، 
ومهما تصعر خدك للناس ، وترسق تبخرت الطاووس سيالحقك املرض 
عندما تتقدم بالعمر ويفتك بالغرور الذي انت فيه ، ومهما اجتهدت يف 
الوصول اىل راحة البال واطمئنان النفس فلن تجد غري التواضع واملحبة 
قائمة  فالحياة  الجميل  العالم  هذا  يدخل  والعاقل من   ، امامك  والعفو 
عىل اركان الحب بكل اشكاله وصوره والوانه وبدونه تتحول الحياة اىل 

شجرة بال ثمر ، وسعي بدون امل ، ومسرية بال هدف أو غاية .
الذي ال يعرف  التواضع  التي تقوم عىل  تلك  الحياة  العالقات يف  وأجمل 

التعايل ، وأسعد القلوب ما كان واحة للتفاهم واحرتام آراء اآلخرين .
والثقة  التفاؤل واالمل  بمفاتيح  له  االبواب فافتحوا قلوبكم  العيد عىل 

بالنفس ، ليكن فرصة رائعة إلزاحة كل مظاهر الكره والضغينة .
تعانقوا بصدق يرحمكم الله ، وتصافحوا بقوة ايها االعزاء وتأكدوا ان 
الحياة اكثر ما يعكر صفوها هو االنحراف عن جادة االعراف التي تجعل 

الحياة عاشقة ومعشوقة .
ازرعوا البسمة عىل شفاه الصغار ، اطبعوا قبالتكم عىل جبني االمهات ، 
اجعلوا شفاهكم متمسكة بأيادي اآلباء ، لنسمع كركرات االطفال وهم 

ينشدون للعيد ، لنصفق ملوج الفرح القادم من بوابات العيد .
اغسلوا قلوبكم بعطر العيد ، فهو فرصة يف لبس الجديد وتناول الحلوى 
الحقد  مظاهر  كل  خلع  فعيدهم  الكبار  اما   ، االطفال  عند  واللعب 
والغطرسة والتعايل ، فال يحلو العيد اال بالفرح ، وال يأتي الفرح اال من 

قلوب نقية صافية مرتعة باإليمان .  
الحالل وعليهم مد يد  الله عليهم بالرزق  العيد مفتوحة ملن مّن  ابواب 
راحة  ستجدون  القليل  أدفعوا   ، واملحتاجني  للفقراء  واملساعدة  العون 
عليهم  الله  أنعم  ملن  مرشعة  العيد  وأبواب   ، النفس  وصفاء  الضمري 
، واألبواب  العون لهم  بالصحة والعافية وعليهم زيارة املرىض وتقديم 
عتبكم  فأزيحوا  او صديق  اخ  قلبه عتب عىل  يف  ملن  اىل جهد  تحتاج  ال 
أويل  وعىل  وصلت  العيد  وبشائر   ، للتسامح  قلوبكم  وافتحوا  بالتهاني 
األمر استثمار هذه املناسبة بتقديم الخدمات للشعب الذي عانى كثريا 
من االزمات املتالحقة ، وزغاريد العيد وصلت اىل مسامعنا وعىل الجميع 
للوطن  الوفاء  إلعالن  مناسبة  فهي   ، الفرح  كرنفاالت  يف  املشاركة 

وللناس .
املحبة  من  بفيض  ومعطرة   ، الفجر  بأنفاس  مغسولة  الورد  من  باقة 
اىل كل من يزهر الحب يف قلبه ، واىل كل عراقي يتطلع اىل حياة ال تعرف 
الضيم او الظلم ، كل عام وانتم بخري ، اعاده الله عىل الجميع بالخري 

واليمن والربكات .
اىل اللقاء

@›Ìá‰ßa@áºa

@›◊Î@ÜäÏ€a@Âfl@Ú”bi
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الزميل  اىل  التربيكات  وأعطر  التهاني  بأجمل  اتقدم 

الشمري  سيماء  وزوجته  املشهداني  رعد  العزيز 

بمناسبة زفافهما .

أسأل الله أن يبارك لكما ويرزقكما السعادة والفرحة 

، وأن تقر أعينكما بالذرية الصالحة، وأن تعيشا حياة 

 .. والهناء  والرحمة  بالحب  مليئة  ومستقرة،  جميلة 

زواج مبارك ألحىل عروسني.
áÌç€a@ÛÓ±@

الفنانة  العرب»  ستار  «سوبر  فجرت 
كربى  مفاجأة  كرزون  ديانا  األردنية 
عن  باالعتذار  حاسماً  قراراً  اتخاذها  بعد 

املشاركة يف مهرجان جرش.
وقالت ديانا إن هذا القرار جاء بعد دراسة 
لتنظيم  حثيثة  ومراقبة  مستفيضة 
املهرجان وما شهده من تخّبط كبري، وتعّمد 
القائمني عىل املهرجان عدم تقدير واحرتام 

األردني  الفنان 
كاف،  بنحو 
آخره  كان 
أسماء  غياب 
نني  لفنا ا
نيني  د ر أل ا
مل  لكا با
برنامج  عن 
الذي  املهرجان 
املؤتمر  يف  ُوّزع 
لصحفي  ا
باإلعالن  الخاص 
فعاليات  عن 
 ٢٠٢٢ جرش 
صباح  عقد  والذي 

أمس االثنني.
أن  كرزون  وبّينت 
مفاوضاتها  خالل  الرتاكمات  من  الكثري 
مع إدارة املهرجان دفعتها لحسم املوضوع 
نهائياً، أبزرها عدم احرتام مواعيد الفنانني 
فرض  ومحاولة  والتزاماتهم،  األردنيني 
ووضعهم  بها،  للغناء  عليهم  محددة  أيام 
عىل الهامش ضمن حفالت النجوم العرب، 
وكذلك عدم تقدير الفنان األردني مادياً رغم 

أن هذه األمر ليس األساس، لكنه يشري إىل 
يف  واحرتافيتها  املهرجان  إدارة  جدية  عدم 
سطعت  الذين  األردن  فناني  مع  التعامل 

أسماؤهم يف كل أرجاء الوطن العربي.
األردن»  «صوت  مع  حدث  ما  أن  وأضافت 
الفنان عمر العبدالالت كان رسالة واضحة 
من إدارة املهرجان أنها ال تلتفت إىل نجومية 
حساب  عىل  تهميشهم  وتحاول  األردنيني 

اآلخرين.
وتقديرها  الكامل  احرتامها  ديانا  وأكدت 
لنجومية جميع ضيوف األردن من الفنانني 
اعتذارها  وأن  جرش،  يف  املشاركني  العرب 

يتعلق بها شخصياً وبآلية التعامل معها.
املدرج  حفالت  عن  كرزون  غياب  وُيعد 
أن  بعد  للمهرجان  كبرية  خسارة  الجنوبي 
بات وجودها أساسياً ضمن حفالت جرش، 
تمتلكها  التي  الطاغية  الشعبية  إىل  إضافة 
حفلها  خالل  للجميع  ظاهرة  كانت  والتي 
امتألت  أن  بعد  االستقالل،  بعيد  األخري 
جنبات املدرج الروماني يف العاصمة عمان 
بأكثر من ١٠ آالف متفرج، وكان ضعف هذا 
العدد يف الساحات الخارجية للمدرج الذين 
البوابات  إغالق  بعد  الدخول  عن  عجزوا 

لعدم وجود متسع الستقبال أي أحد.
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كشفت املغنّية الربيطانّية أديل أّنها عاشت 
تجربة «عميقة» خالل االحتجاجات 
 ،٢٠٠٣ عام  العراق  حرب  ضد 
وهذا األمر الذي ألهمها لكتابة 
كانت  حني  األوىل  أغنيتها 
عمرها.ويف  من  الـ١٦  يف 
اسرتجعت  إذاعي،  حديث 
حني  املوسيقية  بدايتها 
كانت مع صديقتها أوليفيا 
وأمها  يف الطريق إىل املسرية 
يف اليوم التايل ضد حرب العراق 
أنها  إىل  الربملان.وأشارت  أمام 
وأوليفيا كانتا تكتبان شعارات الالفتات، 
إىل  عادت  وعندما  حينها  بالقوة  وأنهاشعرت 
املنزل، كتبت األغنية.ووصفت أديل Hometown Glory بأنها «أول أغنية 
كتبتها كما يجب».وبعد انقطاع عن الساحة الفنية أكثر من ٥ سنوات، 
أحيت أديل حفلة يف مهرجان مهرجان BST Hyde Park غّنت فيها باقة 
من  أغانيها الجديدة، مع تخصيص قسم كبري ألغانيها القديمة الشهرية.

وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو من الحفلة تظهر 
فيه أديل وهي تبكي سبب تفاعل وغناء الجمهور معها.وحرض الحفلة 
النجوم واملشاهري، مثل املمثل الكوميدي ومقدم الربامج جيمس  بعض 
املغنية  توقفت  ذلك،  كروز.إىل  توم  العاملي  هوليوود  ونجم  كوردن، 
الصفوف،  الفوىض يف  بعد نشوب بعض  الغناء  الشهرية مرات عّدة عن 
األمن؟»،  أين  «توقفوا،  وتقول:  الجمهور  إىل  تشري  وهي  أديل  وظهرت 
وعند سقوط أحد األشخاص مغشيا عليه، طلبت من الجمهور االبتعاد 

حاولة الوصول إليه.أما أبرز لقطات الحفلة عن طريق املسعفني أثناء 
لقطة  ألديل، فكانت  السابق  الزوج  جمعت 

ن  طفلها سيمو والد  كونيكي 
صديقها  مع  أنجيلو، 
بول  ريتش  الحايل 
يستمتعان  وهما 
للغناء  بعودتها 
إىل  جنباً 

جنب.


