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بغداد/ الزوراء:
ِمـن املتوقـع أن تنصف هيئـة التحكيم 
التابعـة لغرفـة التجارة الدوليـة العراق 
يف نزاعـه مع تركيا بشـأن اتفاقية خط 
األنابيـب بـني البلديـن، يف باريس تموز 
2022، فيمـا رجـح مختـص بشـؤون 
النزاعـات االقتصاديـة والتجاريـة بـني 
الرتكيـة  الحكومـة  تعـوض  أن  الـدول 
العراق بـني 25 ملياراً إىل 32 مليار دوالر 
ملخالفتها أحـكام اتفاقية خط األنابيب 
العراقية الرتكيـة املوقعة يف عام 1973.
وقال وزير النفط، إحسـان عبد الجبار، 
يف حوار اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”حل 
هذا النزاع وحماية حقوق العراق بموجب 
اتفاقياته الدولية، بمـا يف ذلك اتفاقيات 

خطـوط األنابيب العراقيـة الرتكية، لها 
أهمية كبرية بالنسـبة للبلد ومسـتقبله 

والدفاع عن حقوقه الضائعة“.

بغداد/ الزوراء:

قـال خبـري التنبـؤات الجويـة، صـادق عطية، 

ان موجة حـارة تجتاح أغلب مـدن البالد خالل 

االيام املقبلـة، متوقعا ارتفاعا بدرجات الحرارة 

فـوق املعـدل وهـي بدايـة ذروة أيـام الحر وما 

ُتعرف بـ“جمرة القيـظ“ يف العراق.وقال عطية 

يف منشـور له عىل مواقـع التواصل االجتماعي: 

إن درجـات الحرارة سـتتجاوز حاجز 50 درجة 

بقليـل يف مـدن جنـوب البـالد يومـي االثنـني 

والثالثاء.كما نوه إىل سـكون بالرياح السطحية 

وتوقعـات بارتفـاع معـدالت الرطوبـة واجواء 

مرهقـة يف مدينتـي البـرصة وميسـان ابتـداًء 

مـن يوم الثالثـاء تتبعها ذي قار ومـدن الفرات 

االوسـط الحقا، مبينا أنه من املتوقع ان تستمر 

عدة ايام.وأوضح عطية: أن ”جمرة القيظ“ هي 

فرتة من فرتات موسـم الصيف الالهبة تبدأ بعد 

منتصف شهر تموز وتستمر لغاية نهاية الثلث 

األول من آب.

بغداد/ الزوراء:
والجسـور  الطـرق  دائـرة  اقرتحـت 
التابعـة لـوزارة اإلعمار، امـس األحد، 
3 حلـول ملعالجة االختناقـات املرورية 
يف العاصمـة بغداد.وقـال مديـر عـام 
الطرق والجسور، عدنان أحمد مظلوم، 
خـالل نـدوة عقـدت بنـادي الصيد يف 
بغـداد تابعتهـا ”الـزوراء“: إنـه ”تـم 
إعداد دراسـة لحل مشـكلة االكتظاظ 
املروري يف بغـداد، اعتمـاداً عىل كونها 
مدينـة مدورة منذ تأسيسـها“، مؤكداً 
أن ”املـدن املدورة ال تنفـع معها عملياً 
إال الشـوارع الحلقية“.وأضاف مظلوم 
”بدأنا التفكري بفك االختناقات املرورية 

منذ عام 2001 عندما كانت بغداد فيها 
خمسمائة ألف سيارة فقط، وهي اآلن 
تكتـظ بماليني العجـالت التي ال يمكن 
إحصاؤها برقم معني عىل وجه الدقة“.
ولفت إىل أن ”لجنة مطلقة الصالحيات 
تشـكلت مـن شـخصيات متخصصة 
وضعـت ثـالث خطـط تحـل مشـكلة 
الزحامات نهائياً، والخطط ما زالت بني 
يدي الجهـات املعنية حاليـاً“، ملخصاً 
الحلـول بـ (3) نقاط تتمثل ”بإنشـاء 
4 شـوارع حلقية حول بغداد، وتفاوت 
الدوام بني دوائـر الدولة، ونقل املناطق 
الصناعيـة والتجاريـة والكراجـات اىل 

محيط العاصمة“.

الرباط/ متابعة الزوراء:
لليوم الخامس عىل التوايل، ال تزال مختلف 
فـرق التدخـل يف املغرب تكافـح النريان 
وسـوء األحوال الجوية الحتـواء حرائق 
الغابات بالشمال، التي اندلعت يف أقاليم 
العرائـش ووزان وتطوان وشفشـاون، 
للوكالـة  التابعـة   M24 قنـاة  بحسـب 
الرسمية.وتعمل فرق التدخل عىل تفادي 
وصول ألسـنة اللهب إىل املنازل القروية 
القريبـة من هـذه الغابـات الواقعة عىل 

سفوج جبال الريف الغربي. وقال رئيس 
املركـز الوطني لتدبـري املخاطر املناخية 
بالوكالـة الوطنية للمياه والغابات، فؤاد 
العسـايل، يف ترصيح للقناة إن ”الجهود 
الجبارة لفرق التدخل مكنت من تحويط 
الحرائـق بنحـو 50 يف املئـة، والجهـود 
متواصلـة إلتمام احتواء النريان يف أقرب 
وقـت ممكن“، مشـريا إىل أنـه تم إخالء 

بعض السكان. 

رسيالنكا/ متابعة الزوراء:
تتواصـل االحتجاجـات يف يومهـا املئـة 
يف رسيالنـكا رغم تنحي وفـرار الرئيس 
جوتابايـا راجاباكسـا بعـد أن حملـوه 
مسؤولية األزمة االقتصادية الكارثية يف 
البالد.وقالت وسائل اإلعالم إنه كان من 
املفـرتض يف البداية أن تسـتمر الحركة 
ملدة يومني، لكن املنظمني الذين فوجئوا 
باسـتجابة الحشـود التـي فاقت بكثري 

التوقعات، قرروا اإلبقـاء عىل االعتصام 
إىل أجل غري مسمى.فاألزمة االقتصادية 
التي أدت إىل نقص حاد يف الغذاء والدواء 
والوقـود والكهربـاء، وحـدت الغالبيـة 
العرقيـة السـنهالية البوذيـة وأقليـات 
التاميل واملسـلمني، املجموعات العرقية 
التـي يصعب التوفيق بينهـا، يف كراهية 
ومحيطـه.وكان  راجاباكسـا  الرئيـس 
املتظاهـرون قـد اقتحمـوا مقـر إقامة 

الرئيس الذي اضطر إىل الفرار يف 9 يوليو. 
وأرسـل راجاباكسـا خطاب اسـتقالته 
التـي أعلـن رئيس الربملـان الرسيالنكي 
الجمعة قبولها.ويبدو أن رئيس الوزراء 
رانيل ويكريميسينغه الذي نصب رئيسا 
باإلنابـة للبالد، هو املرشـح األوفر حظا 
الربملان  لخالفة راجاباكسـا. وسـيلتئم 
النتخاب رئيسـا جديـدا يف 20 يوليو.لم 
يكن ذلك كافيا لتهدئة املحتجني الذين ما 

زالوا يخيمون أمام املباني الرئاسية وإن 
انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا. 
وكتـب الناشـط براسـاد ويليكومبورا، 
يف تغريـدة ”مـر 100 يوم عـىل البداية“ 
مطالبا ويكريميسـينغه أيضـا بالتخيل 
عـن السـلطة.وأضاف ”لكننـا مـا زلنا 
بعيديـن عـن أي تغيري يف النظـام“، مع 
وسـم ”رانيل ارحل“ و“لسـت رئييس“.
املتظاهريـن  باسـم  متحـدث  وقـال 

املعتصمـني يف كولومبـو لوكالة فرانس 
بـرس ”نحـن نـدرس مـع املجموعـات 
املشـاركة يف (حملـة) النضـال توجيـه 
الحملـة ضد رانيـل ويكريميسـينغه“.
أمر الرئيس املؤقـت الجيش ببذل كل ما 
يف وسـعه للحفاظ عىل النظام، وسـيتم 
إرسـال تعزيزات مـن الرشطة والجيش 
إىل العاصمـة االثنني لضمان األمن حول 

الربملان قبل التصويت األربعاء.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكدت وزارة التخطيط سـعيها يف الفرتة املقبلة اىل 
تبني خطط وسياسات تهدف اىل التثقيف املجتمعي 
لتأثري زيادة السـكان عىل البنى التحتية يف العراق، 
فيمـا توقعت ان يصـل عدد السـكان يف ٢٠٣٠ اىل 

٥١ مليـون نسـمة.وقال املديـر العـام التنفيـذي 
للتعداد العام للسـكان يف وزارة التخطيط، سـمري 
خضري هـادي، يف حديث  لـ»الـزوراء»: ان «وزارة 
التخطيط تبنت سياسـة سـكانية وتعمـل عليها 
وهنـاك وثيقة معتمـدة من قبل مجلـس الوزراء، 

وتجـري عليهـا حاليـا عملية تحديـث عن طريق 
لجنة برئاسة وزير التخطيط «، مؤكدا ان «هنالك 
عـددا من النقـاط املهمـة التي سـنعمل عليها يف 
الفرتة املقبلة منها التثقيف املجتمعي لتأثري زيادة 
االنجـاب عىل البنى التحتية املوجـودة وما يفرزه 

من عملية ضغط عىل عدد السـكان واحتياجاتهم 
مـن املـدارس واملستشـفيات واألطبـاء، والكثـري 
من االمـور التي يحتاجونها للعيـش حياة كريمة 

وبرفاهية معقولة».

طهران/متابعة الزوراء:
كشـف رئيـس املجلس اإلسـرتاتيجي 
للسياسـات الخارجية يف إيران، كمال 
خـرازي، للجزيـرة أن بـالده لديهـا 
القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، 
وأنها أجرت مناورات موسـعة بهدف 
حـال  يف  اإلرسائيـيل  العمـق  رضب 

«استهداف منشآتنا الحساسة»، فيما 
رّحب خرازي بترصيحات السـعودية 
عـن مـد يـد الصداقـة إليـران، وقال 
إن طهران مسـتعدة للحـوار وإعادة 
العالقـات مـع الريـاض إىل طبيعتها.
وأكـد خـرازي أنـه ال قـرار يف بـالده 
بتصنيـع قنبلـة نوويـة رغـم وجود 

القـدرات الفنيـة الالزمـة لذلك.وقال 
خـرازي يف حديـث لقنـاة «الجزيرة»: 
إن إرسائيـل يف مرحلـة ضعف، ودعم 
الرئيـس األمريكـي جو بايـدن لها لن 
«اسـتهداف  وإن  للصـدارة،  يعيدهـا 
أمننا انطالقا من دول الجوار سيقابل 
بـرد عىل هذه الـدول ورد مبارش عىل 

مـع  املفاوضـات  إرسائيل».وبشـأن 
حـول  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 
الربنامج النووي، قال إنه من الصعب 
إجـراء حـوار مبـارش مع واشـنطن 
يف ظـل جدار سـميك من عـدم الثقة 

والسياسات األمريكية.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت وزارة الرتبية، امس األحد، موعـد بدء تقديم 
االعرتاضـات عـىل نتائج الثالـث املتوسـط يف عموم 
املحافظـات، فيمـا اكـدت ان امتحانـات السـادس 
اإلعدادي سـتجري بموعدها. وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: أن ”تقديم االعرتاضات عىل نتائج 
الثالث املتوسـط سـيكون ابتداًء من اليـوم وملدة 15 
يوماً“.وحسـمت وزارة الرتبية الجدل بشـأن تأجيل 
وتغيري جدول االمتحانات لطلبة السـادس اإلعدادي.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، يف ترصيح 
صحفي: إن ”امتحانات السـادس االعدادي ستجري 
يف موعدهـا املحدد مـن قبل وزارة الرتبيـة وال توجد 

نيـة لتغيريها“.واضـاف انه ”ال يمكـن إرباك الطلبة 
بتغيري جدول االمتحانات“، مؤكداً أن ”االسـتعدادات 
تامـة إلجـراء االمتحانـات وفـق الجـدول املعـد من 
قبـل الوزارة“.وأكدت لجنة الرتبيـة النيابية، يف وقت 
سـابق، أن امتحانات طلبة السادس اإلعدادي قائمة 
يف موعدها، مشرية اىل ان تأجيل االمتحانات يتعارض 
مـع انطـالق العام الـدرايس لـوزارة التعليـم العايل، 
ورضورة تهيئـة القاعـات االمتحانيـة التـي تحتاج 
تنسـيقا مسـبقا مع الـوزارة وفق تواريـخ محددة، 
فضـال عن امتحانـات الدور الثاني التي سـتتأجل يف 
هذه الحالة إىل شهر ترشين الثاني، بينما يكون قبول 

الطالب وبدء العام الدرايس يف ترشين األول.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
الغـاز املسـيل  السـودانية  أطلقـت الرشطـة 
لتفريق املتظاهرين قرب القرص الجمهوري يف 
الخرطوم.واحتشـد اآلالف يف عـدد من ميادين 
وشـوارع مدن العاصمة الخرطوم امس األحد 
اسـتجابة لدعـوة أطلقتهـا لجـان املقاومـة 
للمطالبة بالحكم املدني؛ وسط إجراءات أمنية 
مشـددة.ويف وقت سـابق انترشت قوات األمن 
السودانية يف شـوارع الخرطوم، وذلك استباقاً 
الحتجاجات تطالب بحكومـة مدنية يف البالد.

وذكـر صحفيون يف وكالـة ”فرانس برس“ أن 
العنارص وضعوا كتالً خرسـانية عىل الجسور 
التي تربط العاصمة بضواحيها، ولسـد الطرق 
الرئيسية املؤدية إىل مقر الجيش، املكان املعتاد 

للتظاهرات.كمـا أفاد شـهود عيـان بأن قوات 
عسـكرية انتـرشت، امـس االحـد، يف منطقة 
الروصـريص بوالية النيل األزرق، التي شـهدت 
اشتباكات قبلية أدت إىل مقتل 65، السبت.جاء 
هذه التحـركات، بعدما أعلنـت لجان املقاومة 
السـودانية التي تقود الحراك الشـعبي العودة 
مرة أخرى إىل الشـوارع يف العاصمة الخرطوم 
وتسـيري مظاهرة مليونيـة، اليـوم. وأضافت 
أن مطالبهـا مازالـت تتمثـل بإنهـاء الحكـم 
العسـكري، والعـودة إىل الحكـم املدنـي، وذلك 
وفق بيـان أصدرته.كما أكدت عىل عدم إعطاء 
أي رشعية أو اعرتاف باملكون العسـكري الذي 

يحكم البالد، وفق بيانها.
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الزوراء/ حسني فالح:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
رئيـس  منصـب  حسـم  عـدم  أن 
الجمهوريـة لـم يكن سـببا يف تأخري 
تشـكيل الحكومـة، وفيما اشـار اىل 

االطـار  داخـل  انقسـاما  هنـاك  ان 
رئيـس  منصـب  حـول  التنسـيقي 
الوزراء، استبعد محلل سيايس انفراج 
االزمـة السياسـية يف االيـام املقبلة.
وقـال النائـب عـن الحزب، شـريوان 

الدوبردانـي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن 
عقبة يف وقتهـا للتحالف الثالثي قدر 
ما كان منصب رئيس الوزراء يشـكل 
عقبة. مبينا: انه وبعد انسحاب التيار 

الصـدري وقـرار اإلطـار التنسـيقي 
بتشكيل الحكومة لم يعد اتفاق الكرد 
عىل مرشح لرئاسة الجمهورية مهماً، 
وهذا واضح لدى الحزب الديمقراطي 
الكردستاني.واضاف: ان وفد الحزب 

الديمقراطي الكردسـتاني يتواجد يف 
بغـداد منذ ايـام، ويعقـد اجتماعات 
التنسـيقي  اإلطـار  مـع  مسـتمرة 

واألطراف السنية. 
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بغداد/ الزوراء:
حدد مرصف الرافدين، يوم األحد، عمر املتقاعد 
دينار  ماليني   ٥ من  تبدأ  التي  السلفة  منح  يف 
االعالمي  املكتب  مليونا.واوضح   ٢٥ ولغاية 
املرصف  تعليمات  ان  أمس:  بيان  يف  للمرصف 
املتقاعدين  لعمر  اقىص  كحد  سنة   ٧٣ حددت 
ملنحهم السلفة .وأشار إىل أن التقديم عىل السلفة 
يكون من خالل فروع املرصف املنترشة يف بغداد 
السلفة  منح  ان  البيان:  واضاف  واملحافظات. 
يكون للمتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى املرصف 

حرصا .

@Ú‰é@73@ã‡»i@á«b‘næa@fiÏ9
äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹fl@25@Ú–‹èi
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بغداد/ الزوراء:
أصدر مجلس القضـاء األعىل، امس األحد، 
توضيحـاً بشـأن إلغـاء األحـكام الغيابية 
وتقديـم الطعـام للموقوفني.وذكـر بيـان 
للمجلـس تلقته «الزوراء»: انـه «بناًء عىل 
املناشـدة املقدمة من لفيف لذوي السجناء 
تقـرر إلغاء األحـكام الغيابية عن املتهمني 
يف حالـة تنازل املشـتكني واملدعـني بالحق 
الشـخيص يكـون يف حالـة مـا إذا كانـت 
الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق 
الخاص، أما إذا كانت من جرائم الحق العام 
فإن التنازل ال يعني إلغاء الحكم».وبشـأن 

تقديـم الطعـام للموقوفـني واملحكومـني 
املودعني يف سـجون اإلصالح، أوضح البيان 
بذلـك،  املختصـة  هـي  العـدل  «وزارة  أن 
حيث تتعاقد الـوزارة التي تدير السـجون 
ومؤسسات تأهيل االحداث ودور املالحظة 
مع رشكات خاصة ويحـدد بموجب العقد 
كميـة ونـوع الغـذاء الـذي يقـدم للنزالء 
واملودعني واملوقوفني».ونوه بأن «القضاة 
وأعضـاء اإلدعـاء العـام يتابعـون خـالل 
جوالتهم التفتيشية مدى صالحية الطعام 
الـذي يقدمـه املتعهـدون ومـدى وصـول 

وجبات الطعام يف األوقات املحددة».

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحة، امس االحـد، املوقف 
الوبائـي اليومي لفريوس كورونا املسـتجد 
يف العراق، فيما اكدت تسـجيل ٢٨٧٥ اصابة 
جديدة و ٣ حاالت وفاة وشفاء ٣٦٠٦ حالة.

وذكرت الـوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: 
ان عـدد الفحوصـات املختربيـة ليوم امس: 
٨٤٢٥، ليصبـح عـدد الفحوصـات الكليـة: 
١٨٩٣٦٦٩٥. مبينـة انه تم تسـجيل ٢٨٧٥ 

اصابة جديدة و ٣ حاالت وفاة وشفاء ٣٦٠٦ 
الشـفاء  حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
عـدد  بينمـا   ،(٪٩٧٫٥)  ٢٣٤٥٦١٩ الـكيل: 
حـاالت االصابات الكيل: ٢٤٠٥١٨٦، أما عدد 
الحاالت التي تحـت العالج: ٣٤٢٩٧، يف حني 
ان عـدد الحاالت الراقـدة يف العناية املركزة: 
٢٥، وعـدد حاالت الوفيات الـكيل: ٢٥٢٧٠،.
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: ٥٠٤٧، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٩١٦٦١٠.

bè◊bibuaä@êÓˆã€a@äaãœÎ@Ôz‰m@·Àä@Ú˜æa@‚ÏÓ‹€@bÿ„˝Ìãé@¿@pbubvny¸a@›ñaÏm
@ÜÏ”Ï€aÎ@ıaÎá€aÎ@ıaâÃ€a@¿@Üby@ò‘„@∂g@pÜc@ÚÌÜbón”¸a@Úflå˛a

بغداد/ الزوراء:
حزب  عنارص  من  خمسة  مقتل  كردستان  إقليم  يف  اإلرهاب  مكافحة  مديرية  أعلنت 
العمال الكردستاني خالل قصف استهدف مركبة غرب املوصل.وقالت مديرية مكافحة 
الهجوم وقع بطائرة مسرية  إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  إقليم كردستان يف  اإلرهاب يف 
خمسة  تقل  كانت  سيارة  استهدفت  عندما  املوصل،  غربي  الشام  مدخل  قرب  تركية 
الكردستاني وأّدى إىل مقتل خمسة مسلحني بينهم امرأة. العمال  من مسلحي حزب 

يذكر أنه يف ١٧ يونيو الفائت، أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب يف إقليم كردستان وقوع ٤ 
قتىل من مسلحي حزب العمال الكردستاني جراء استهدافهم بمسرّية تركية استهدفت 
سيارة كانت تقلهم يف بلدة كالر جنوب مدينة السليمانية شمال العراق، وأدت الغارة 
الخمسة كانوا يقودون سيارتهم يف  إن  الجهاز  إىل إصابة شخص خامس.وقال  أيضاً 
بلدة كالر يف حوايل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش عندما أصابتهم رضبة 

الطائرة املسرية.
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الزوراء/ حسني فالح:
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أكد 
رئيس  منصب  حسم  عدم  أن 
تأخري  يف  سببا  يكن  لم  الجمهورية 
ان  اىل  اشار  وفيما  الحكومة،  تشكيل 
هناك انقساما داخل االطار التنسيقي 
استبعد  الوزراء،  رئيس  منصب  حول 
محلل سيايس انفراج االزمة السياسية 

يف االيام املقبلة.
شريوان  الحزب،  عن  النائب  وقال 
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الدوبرداني، 
ان انتخاب رئيس الجمهورية لم يكن 
قدر  الثالثي  للتحالف  وقتها  يف  عقبة 
يشكل  الوزراء  رئيس  منصب  كان  ما 
عقبة. مبينا: انه وبعد انسحاب التيار 
التنسيقي  اإلطار  وقرار  الصدري 

بتشكيل الحكومة لم يعد اتفاق الكرد 
عىل مرشح لرئاسة الجمهورية مهماً، 
الديمقراطي  الحزب  لدى  وهذا واضح 

الكردستاني.
الديمقراطي  الحزب  وفد  ان  واضاف: 
منذ  بغداد  يف  يتواجد  الكردستاني 
مع  مستمرة  اجتماعات  ويعقد  ايام، 
السنية.  واألطراف  التنسيقي  اإلطار 
داخل  كثرية  مشاكل  هناك  ان  مؤكدا: 
التنسيقي،  واإلطار  الشيعي  البيت 
أحدها مع  إىل جهتني،  انقسموا  حيث 
نوري املالكي الذي رشح نفسه ملنصب 
رئيس الوزراء، يف مقابل جهة تعارض 
أن  الصعوبة  ومن  املالكي،  ترشيح 

يحسم القرار خالل األيام املقبلة.
تأخري  يف  سببا  الكرد  يكن  لم  وتابع: 

الشيعي  فالبيت  الحكومة،  تشكيل 
رئاسة  مرشح  عىل  يتفق  أن  عليه 
وإذا  الحكومي،  والربنامج  الوزراء 
واحدة،  ساعة  الكرد  يمهل  لن  اتفق 
الربملان  إىل  ذاهبون  بأنهم  وسيقولون 
الكرد  مرشحي  عىل  وسيصوتون 
وأطراف  الجمهورية،  رئيس  ملنصب 
أيضاً   2018 عام  يف  ذلك  فعلت  اإلطار 

عندما صوتوا لربهم صالح.
أن يصوت  الصعب  انه من  اىل:  واشار 
صالح  برهم  عىل  التنسيقي  اإلطار 
هذه املرة، ولدينا معلومات بأن أطرافاً 
داخل اإلطار التنسيقي لن تصوت له، 
مقتدى  السيد  تغريدة  بعد  خصوصاً 
لديه  صالح  برهم  ان  مبينا:  الصدر. 
اإلطار  أطراف  مع  سابقة  مواقف 

تحالف  يف  وقتها  منضوية  كانت  التي 
انتخاب نائب رئيس  البناء، يف مسائل 
للوزراء  رئيس  وترشيح  الجمهورية، 
ولم  املهدي،  عبد  عادل  استقالة  بعد 
العديد من  من مطالبها رغم  أياً  ينفذ 
واليوم  بها،  جمعته  التي  اللقاءات 
يف  منضوية  كتل  ورؤساء  نواب  هناك 
بأي  صالح  لربهم  تصوت  لن  اإلطار 

شكل.
من جهته، قال املحلل السيايس، عصام 
الفييل، يف حديث لـ“الزوراء“: انه من 
يف  عقدتان  هنالك  العملية  الناحية 
املشهد السيايس العراقي، االوىل عقدة 
لم  اآلن  اىل  ونعتقد  الجمهورية  رئيس 
يتوصل الكرد اىل نتيجة بسبب ارصار 
برهم  ترشيح  عىل  الوطني  االتحاد 

يخرجوا  ان  يستطيعوا  ولم  صالح 
الديمقراطي  وكذلك  واحد،  بمرشح 
يدخل  بأن  يرتيض  ال  الكردستاني 
هذا  وعىل  مرشحني،  مع  تنافس  يف 
العراقي  السيايس  فاملشهد  االساس 

يتعقد يوما بعد يوم يف هذه املرحلة .
وأضاف: ان موضوع تشكيل الحكومة 
كل الترصيحات تقول اننا سنذهب اىل 
تشكيل الحكومة وسنختار شخصية، 
يف  جيلني  بني  الرصاع  طبيعة  لكن 
وجيل  التقليدي  الجيل  االوىل  الدرجة 
اوىل  انه  نفسه  يرى  الذي  الصقور 
بتشكيل الحكومة والجيل الجديد الذي 
ما  الحكومة  لتشكيل  يتطلع  مازال 
يجعل هناك صعوبة بحل االزمة خالل 

فرتة قليلة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
املقبلة  الفرتة  يف  سعيها  التخطيط  وزارة  أكدت 
التثقيف  اىل  تهدف  وسياسات  خطط  تبني  اىل 
املجتمعي لتأثري زيادة السكان عىل البنى التحتية 
يف العراق، فيما توقعت ان يصل عدد السكان يف 

2030 اىل 51 مليون نسمة.
وقال املدير العام التنفيذي للتعداد العام للسكان 
يف  هادي،  خضري  سمري  التخطيط،  وزارة  يف 
حديث  لـ“الزوراء“: ان ”وزارة التخطيط تبنت 
وثيقة  وهناك  عليها  وتعمل  سكانية  سياسة 
معتمدة من قبل مجلس الوزراء، وتجري عليها 
برئاسة  لجنة  طريق  عن  تحديث  عملية  حاليا 
من  عددا  ”هنالك  ان  مؤكدا   ،” التخطيط  وزير 
الفرتة  يف  عليها  سنعمل  التي  املهمة  النقاط 
زيادة  لتأثري  املجتمعي  التثقيف  منها  املقبلة 
االنجاب عىل البنى التحتية املوجودة وما يفرزه 
من عملية ضغط عىل عدد السكان واحتياجاتهم 
من املدارس واملستشفيات واألطباء، والكثري من 
كريمة  حياة  للعيش  يحتاجونها  التي  االمور 

وبرفاهية معقولة“.
عددا  تضم  املشكلة  اللجنة  ”هذه  ان  اىل  وأشار 

من وزارات الدولة كالعمل والصحة والكثري من 
الوزارات املساندة يف هذا املوضوع“.

كان   1977 العراق يف سنة  ان ”سكان  وأوضح   
يف حدود 12 مليون نسمة وحاليا يف سنة 2022 
وصل اىل 42 مليون بمعدل نمو 3.3، وهناك زيادة 

هذا  كل  الصحي،  بالوضع  وتحسن  بالوالدات 
يؤثر وسيؤدي اىل زيادة عدد السكان“، مستدركا 

”وحاليا هو يف طور االنخفاض اىل 2.6“.  
املليون  من  بأكثر  تقدر  املواليد  ”اعداد  ان  وبنّي 
سنويا ومن اسبابها الزواج املبكر وعدم استخدام 

وسائل تنظيم االرسة، كما ان معدالت الخصوبة 
عن  انخفاضها  من  الرغم  عىل  عالية  تزال  ال 
معدل  كان   1977 عام  ففي  السابقة،  السنوات 
الخصوبة 7.4 وحاليا يشكل اقل من 4، أي أربع 
والدات حية لكل امرأة يف سن االنجاب، ولكن ال 

يزال هذا الرقم مرتفعا قياسا بدول العالم“.   
ما  الخليج  ودول  ومرص  ”العراق  ان  واضاف   
زالت اعداد الوالدات فيها مرتفعة والعراق نسبته 
عالية قياسا بدول املنطقة“، مشريا اىل ان ”تونس 
اقل معدل خصوبة للسكان الن عندهم سياسة 

متبعة تسمى سياسة الطفل الواحد“.  
الزواج، أشار ”ما زال هناك تشجيع  وعن نسب 
يؤثر عىل معدالت نسب  املبكر وهذا  الزواج  عىل 
الطالق  نسب  يف  ارتفاع  ايضا  وهناك  الزواج، 
لكن قياسا باملنطقة فمعدالت الطالق يف العراق 

معتدلة“. 
 51 اىل   2030 العراق يف  وتوقع ان ”يصل سكان 
بعدد  املحافظات  أكثر  ”ان  اىل  الفتا  مليون“، 
نسبة  تشكل  زالت  ما  التي  بغداد  هي  السكان 
%23 من سكان العراق، أما اقل محافظة فهي 

محافظة املثنى قياسا اىل نسبة سكانها“.
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بغداد/ الزوراء:
هنأ كل من رئيس الجمهورية برهم 
الوزراء  مجلس  ورئيس  صالح، 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس 
وزعيم  الحلبويس،  محمد  النواب 
التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
”العيد  بحلول  املندائيني  الصابئة 

الكبري“ ورأس السنة املندائية.
برهم  الجمهورية،  رئيس  وقال 
صالح، يف تغريدة تابعتها ”الزوراء“: 
أبناء  اىل  والتربيكات  التهاني  ”أحر 
شعبنا األصيل من الصابئة املندائيني 
السنة  ورأس  الكبري  العيد  بحلول 
دورهم  ُمستحرضين  املندائية، 
يف  الجليلة  واسهاماتهم  الحضاري 

تاريخ البلد“.
عىل  للتأكيد  مناسبة  ”هي  وأضاف 
املواطنة  قيم  وإرساء  الصف  وحدة 
عىل  املقتدرة  الدولة  بناء  وتعزيز 

أسس الحرية واملساواة والعدالة“.
مجلس  رئيس  هنأ  جهته،  من 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
العيد  بحلول  املندائيني  الصابئة 

”دهوا ربا“ ورأس السنة املندائية.
وقال الكاظمي يف تغريدة له تابعتها 
وأصدق  التهاني  ”وافر  ”الزوراء“: 
التربيكات لألحبة من أهلنا الصابئة 
ربا“  ”دهوا  العيد  بحلول  املندائيني 
ورأس السنة املندائية التي نتمنى أن 
تعود عليهم بالخري والرفاه والسالم 

يف أحضان بلدهم.“ 
نحتفي  أن  عظيم  ”شعور  وأضاف 

الوطن واإلنسانية  إخوتنا يف  بأعياد 
السلمي  للتعايش  مثاالً  لنضع 

املتنّوع يف أرض الرافدين“.
مجلس  رئيس  هنأ  ذلك،  غضون  يف 
الصابئة  الحلبويس،  محمد  النواب 
العيد  حلول  بمناسبة  املندائيني 

الكبري.
وقال الحلبويس يف تغريدة له تابعتها 
”الزوراء“: ”نتقدَّم بأخلص التهاني 
الصابئة  إىل  التربيكات  وأصدق 
العراقي  شعبنا  أبناء  من  املندائيني 
والعالم أجمع، بمناسبة حلول العيد 
الكبري ”عيد رأس السنة املندائية““. 
ولكل  لهم  ”متمنني  وأضاف 
واملرسات،  األفراح  دوام  العراقيني 
الحبيب،  عراقنا  الله  يحفظ  وأن 
ويعّم فيه األمن واالستقرار والسالم 

والطمأنينة“.
الصدري،  التيار  زعيم  هنأ  ذلك،  اىل 
الصابئة  الصدر،  مقتدى  السيد 

املندائية بعيدهم االكرب.
له  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وقال 
الصابئة  ”نهنئ  ”الزوراء“:  تابعتها 
وبداية  األكرب  بعيدهم  املندائية 
السالم.. سائال  سنتهم وكذلك بعيد 
عليهم  يمن  ان  العظيم  الحي  الله 
الحبيب  عراقهم  يف  والسالم  باالمن 

مع اخوتهم من الطوائف االخرى“.
الكنزا ربا والتوراة  وأضاف ”وليكن 
للسالم  منطلقا  والقرآن  واإلنجيل 
واملحبة وجمع الشعب عىل اإلصالح 

واألمان“.

بغداد/ الزوراء:
3 متهمني بقتل  القبض عىل  أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس األحد، 
ضابط جنوب رشق العاصمة بغداد.وذكرت القيادة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أنه ”ضمن الجهود األمنية التي تنفذها قطعات الرشطة االتحادية لتأمني 
اللواء  من  قوة  تمكنت  املطلوبني،  عىل  القبض  وإلقاء  املسؤولية  قواطع 
الرابع الفرقة األوىل رشطة اتحادية، وضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني، 
من القاء القبض عىل ثالثة متهمني بجريمة قتل ضابط برتبة رائد منسوب 
اىل قيادة عمليات دياىل، عىل اثر خالف عائيل، حيث قاموا بإطالق النار عليه 
واصابته يف منطقة الرأس وفارق الحياة متأثراً بإصابته“.وأضافت أنه ”تم 
عىل الفور تشكيل فريق أمني بإمرة آمر الفوج الثاني اللواء الرابع ومفرزة 
من الجهد االستخباري التابع اىل وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، 
وبعد تحديد أوصاف املتهمني واستمكان محل تواجدهم تمت محارصتهم 
وإلقاء القبض عليهم يف منطقة (الزعفرانية) جنوب رشق بغداد“.ولفتت إىل 
أنه ”تمت إحالتهم اصولياً اىل جهة االختصاص إلكمال االجراءات القانونية 

والتحقيقية الالزمة بحقهم“.
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يف مسـاء يوم 15 يوليـو / تموز 2016، 

شـنت ”منظمة غولن اإلرهابية (فيتو) 

محاولـة انقالبيـة دمويـة ضـد شـعب 

وحكومة بلدي. كان هدفهم إقامة نظام 

أصـويل راديكايل مـواٍل فقـط لزعيمهم 

فتح الله غولن.

بينمـا غادرت وحـدات الجيـش التابعة 

ملنظمـة ”غولـن“ اإلرهابيـة  ثكناتهـا 

الحتـالل نقـاط رئيسـية مثـل جـرس 

وقصفـت  إسـطنبول،  يف  البوسـفور 

الطائرات الحربية واملروحيات الهجومية 

أهداًفـا اسـرتاتيجية مثـل مجلس األمة 

واملجمع الرئـايس وهيئة األركان العامة 

وإدارة الرشطـة؛ نـزل آالف املدنيـني إىل 

الشـوارع لوقف هذه املحاولة االنقالبية 

الغادرة غري املسـبوقة. قام االنقالبيون  

بقتل 251 مدنًيـا بريًئا وجرحوا اآلالف. 

يف تلـك الليلة، دافع الشـعب الرتكي عن 

الديمقراطيـة عـىل حسـاب أرواحهـم. 

كان هذا الـرد البطويل شـيًئا لم يتوقعه 

االنقالبيون.

لفهـم مـا حـدث، مـن الـرضوري فهم 

”غولـن“  ملنظمـة  الحقيقـي  الوجـه 

اإلرهابيـة. تأسسـت ”فيتـو“ يف أواخر 

السـتينيات باعتبارهـا ”حركـة دينية“ 

تسـمى ”الحركة الدينيـة“، ونجحت يف 

تغطية نواياها السيئة تحت ستار تعزيز 

التعليم والحوار بني األديان. 

تـم تنفيـذ عمليـات التسـلل املخطـط 

لها والواسـعة النطاق مـن قبل أعضاء 

”غولـن“ اإلرهابيـة إىل الجيـش وقوات 

حفـظ القانـون والقضـاء والعديد من 

ذلـك  يف  بمـا  الحكوميـة،  املؤسسـات 

وزارتـي، بشـكل رسي لعقـود من أجل 

خطة شـاملة، ونفذت املرحلـة األخرية 

منها يف 15 يوليو / تموز 2016. 

لـو نجحـت محاولـة االنقـالب، لكانت 

تركيـا مختلفـة تماًما اليـوم، ولم تكن 

الديمقراطيـة موجودة، وسـيتم تعليق 

الحقـوق والحريـات األساسـية إىل أجل 

غري مسـمى، وكان بلدي سيقع يف أيدي 

حكومة متطرفة.

لم تسـيطر منظمة ”غولـن“ اإلرهابية 

عىل جزء كبري من املؤسسـات التعليمية 

فحسـب، بـل امتلـك أيًضـا العديـد من 

املؤسسـات املالية.. تم دعم حسـاباتهم 

املرصفية من قبل أعضاء بارزين ملنظمة 

”غولن“ يف مجـايل الصناعـة والتجارة، 

وكذلـك من قبـل املوظفـني الحكوميني 

والجمهـور. كمـا تـم إغـراء العديد من 

املدنيـني األبريـاء للمسـاهمة يف املوارد 

املاليـة ملنظمـة فيتو، حيث تـم التالعب 

بمشـاعرهم الدينية. وتم توجيه الدخل 

الهائـل مـن مدارسـهم حـول العالم إىل 

هذه الحسـابات رساً يف انتظار تحركهم 

النهائي.

يف أعقـاب محاولة االنقـالب الدموية يف 

15 تموز 2016، تم البدء يف تطهري حازم 

للقطـاع العام، بمـا يف ذلك املؤسسـات 

الحكوميـة والجيـش، وكذلـك القطـاع 

الخـاص من جميـع األفـراد والرشكات 

التابعـة ملنظمة فيتو.. تـم القبض عىل 

بعض الشخصيات القيادية التي خططت 

ملحاولـة االنقـالب، وآخـرون فـروا من 

العدالة ولجـأوا إىل دول أجنبية.. ال يزال 

رئيس منظمة غولن اإلرهابية، فتح الله 

غولن، يقيم يف الواليات املتحدة.. تطالب 

حكومتنا منذ سـنوات بتسليم غولن إىل 

تركيا من الواليات املتحدة وكذلك تسليم 

أعضـاء يف منظمة غولـن اإلرهابية من 

الـدول األوروبية. لسـوء الحـظ، لم تتم 

تلبية هذه الطلبات حتى اليوم.

من ناحية أخـرى، هناك عدد متزايد من 

الحكومـات يف أجـزاء أخرى مـن العالم 

تدرك الخطر الذي تشـكله هذه املنظمة 

الخطـوات  وتتخـذ  عليهـا  اإلرهابيـة 

الالزمـة.. يتورط فيتو أيًضا يف أنشـطة 

غـري قانونيـة مثـل تزويـر التأشـريات 

األسـلحة.  وتهريـب  األمـوال  وغسـيل 

نتيجة لذلك، يتم تطهري أعضاء فيتو من 

القطاعني العام والخـاص يف العديد من 

البلـدان.. تم تحويـل العديد من املدارس 

يف الخارج التابعة لهذا التنظيم اإلرهابي 

إىل وقف املعارف الرتكي بعد عام 2016. 

اليوم، مـدارس معارف تعمـل يف العديد 

مـن البلـدان وتوفـر تعليًمـا ممتـاًزا يف 

جميع أنحاء العالم.

ال تختلـف طبيعة ونطاق نضـال تركيا 

ضد منظمـة غولـن اإلرهابيـة عن تلك 

ضـد  األخـرى  الـدول  تمارسـها  التـي 

املنظمات التي تقوم برتهيب املسـؤولني 

واملدنيني عىل حد سـواء، وُتعرض القيم 

األساسـية  والحقـوق  الديمقراطيـة 

والحريـات للخطـر.. تقـوم تركيـا بما 

فعلتـه الـدول املعنيـة يف حربهـا ضـد 

اإلرهـاب يف املـايض.. جميـع اإلجراءات 

متوافقة مع القانون.

اإلرهـاب ليـس له جنسـية أو عـرق أو 

دين.. هذا الخطر يهدد البرشية جمعاء. 

لذلك، يجب أن يكون الرد عىل هذا التهديد 

موحًدا وحازًما.. ليس ألي دولة الحق يف 

التمييـز بـني اإلرهابيـني وال يف تصنيف 

أي منظمـة إرهابية عـىل أنها ”مفيدة“ 

مسـؤولة  فيتـو  تفضيالتهـا..  حسـب 

باإلضافـة  األرواح  إزهـاق مئـات  عـن 

إىل جرائـم خطـرية أخـرى ضد الشـعب 

الرتكي.. بعد سـت سنوات من 15 تموز 

(يوليـو) 2016، تواصـل تركيـا حربها 

الحازمـة ضد منظمة غولـن اإلرهابية، 

كما هو الحـال محاربتها ضد منظمات 

اإلرهابية األخرى مثل منظمة بي كا كا، 

ب ي د/ي ب ك، جبهـة – حـزب التحرر 

الشعبي الثوري، وداعش.

نتوقع مـن املجتمع الـدويل أن يتضامن 

مع تركيا يف الحرب ضد اإلرهاب.

الرباط/ متابعة الزوراء:
لليـوم الخامـس عىل التوايل، ال تـزال مختلف 
فرق التدخل يف املغرب، تكافح النريان وسـوء 
األحـوال الجويـة الحتـواء حرائـق الغابـات 
بالشـمال، التـي اندلعـت يف أقاليـم العرائش 
ووزان وتطـوان وشفشـاون، بحسـب قناة 

M24 التابعة للوكالة الرسمية.
وتعمـل فـرق التدخـل، عـىل تفـادي وصول 
ألسـنة اللهب إىل املنـازل القروية القريبة من 
هذه الغابات الواقعة عىل سفوج جبال الريف 

الغربي .
وقـال رئيس املركـز الوطني لتدبـري املخاطر 
املناخيـة بالوكالة الوطنيـة للمياه والغابات، 
فؤاد العسـايل، يف ترصيح للقناة إن ”الجهود 
الجبـارة لفـرق التدخـل مكنت مـن تحويط 
الحرائق بنحو 50 يف املئة، والجهود متواصلة 
إلتمام احتـواء النريان يف أقرب وقت ممكن“، 

مشريا إىل أنه تم إخالء بعض السكان. 
وأضـاف أن ”هنـاك حوايل مـن 1200 عنرص 

يعملون بريا الحتواء النريان“. 
وأشار تقرير القناة املغربية، إىل أنه بعد اندالع 
الحرائق ”هّب كثري من املتطوعني من سكان  
القـرى واملدن املجـاورة لتقديم يـد العون يف 
حدود املمكـن، حيث يعمل البعـض كراقبني 
للوضـع يف األماكن التي تم السـيطرة عليها، 
منعا لعودة اشـتعالها من جديـد، يف حني أن 
بعضهـم يسـاهمون يف جلـب امليـاه والغذاء 

لعنارص فرق التدخل. 
ويتعـرّض املغرب منذ أيام عـدة ملوجة حارة 
بحيث اقرتبت الحرارة من 45 درجة مئوية يف 

وقت تعاني البالد جفافا اسـتثنائيا وإجهادا 
مائيا.

وجـرى حتى اآلن إجـالء 1325 أرسة موزعة 
عـىل 19 دوارا (قريـة)، اسـتنادا إىل مصادر 

محلية.
يف إقليم العرائش، حيـث رِصدت بؤرة حريق 
كبرية وُسـجلت وفاة شـخص، تـرضر نحو 
4660 هكتـارا، طالت ألسـنة النريان النصف 

منها تقريبا.
وُدمرت مئات الهكتـارات من أرايض الغابات 

يف أقاليم وزان وتطوان وتازة املجاورة.
وأشـارت صحيفة ”هسـربيس“ إىل أن تزايد 
املناطق املشـتعلة يف أقاليم الشـمال وجنوب 
رشق اململكـة، أبرز الحاجة إىل دعم أسـطول 
الحرائـق  املتخصصـة يف إخمـاد  الطائـرات 
”كناديـر“، التي يمتلك املغرب منها حاليا 11 

طائرة.
وعززت القوات امللكية الجوية، خالل السـنة 
الجارية، أسـطولها بثـالث طائـرات جديدة 
دخلـت مرحلـة الخدمـة بعد إجـراء تمارين 
طـريان مختلفـة، وقـد شـاركت يف إخمـاد 
الحرائق التي شـهدتها مناطق الشمال خالل 

اآلونة األخرية.
وبإمـكان هـذه الطائرات حمل سـتة أطنان 
مـن امليـاه املمزوجة ببعـض املواد لتشـكيل 
رغوة كيمياوية تطفئ النريان، كما بإمكانها 
الهبـوط خـارج املدرجات وعـىل الطرق غري 
املعبـدة، وأيضا عىل أسـطح األنهار والبحار، 
وأن تحمـل كميـات كبرية من ميـاه الوديان 

وتحلق عىل ارتفاع منخفض.

بغداد/ الزوراء:

دعـا وزير الخارجيَّة فؤاد حسـني، امس 

األحد، إىل تفعيـل االتفاقيات املوقعة بني 

العراق وبنغالديش. 

وذكـرت وزارة الخارجية يف بيـان تلقته 

”الزوراء“: أن ”حسـني اسـتقبل سـفري 

ُجمهورّيـة بنغالديش لـدى العراق أمدي 

اللقـاء  فضلـول بـاري، وجـرى خـالل 

اسـتعراض سـري العالقـات الثنائيَّة بني 

بغـداد ودكا، وُسـُبل تعزيزهـا بما يخدم 

مصالح الشعبني الصديقني“.

وأضافـت، أنه ”حرض اللقاء رئيس دائرة 

آسيا وأسـرتاليا وكالًة حيدر رايض نارص 

الشمرتي“.

وأشـار الوزيـر، بحسـب البيـان، إىل أن 

أفضـل  إقامـة  عـىل  حريـص  ”العـراق 

العالقات مع بلـدان العالم كافة، لتفعيل 

املصالـح املُتبادلـة وُمواجهـة املخاطـر 

املُشـَرتكة“، داعيـًا إىل ”رضورة تفعيـل 

العـراق  بـني  املُوقـعـة  االتفاقـيَّـات 

وبنغالديش“.

من جانبه أّكد أمدي فضلول، حرص بالده 

عـىل تعزيز التعـاون املُشـَرتك، وأهّمـيَّة 

تبادل الزيارات بني مسؤويل البلدين.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أطلقـت الرشطة السـودانية الغاز 
املسـيل لتفريـق املتظاهرين قرب 

القرص الجمهوري يف الخرطوم.
واحتشـد اآلالف يف عدد من ميادين 
وشـوارع مدن العاصمة الخرطوم  
لدعـوة  اسـتجابة  األحـد  امـس 
أطلقتها لجـان املقاومة للمطالبة 
بالحكـم املدني؛ وسـط إجـراءات 

أمنية مشددة.
ويف وقت سابق انترشت قوات األمن 
السـودانية يف شـوارع الخرطـوم، 
وذلك اسـتباقاً الحتجاجات تطالب 

بحكومة مدنية يف البالد.
وذكر صحفيون يف وكالة ”فرانس 
بـرس“ أن العنـارص وضعـوا كتالً 
خرسـانية عىل الجسور التي تربط 
العاصمة بضواحيها، ولسد الطرق 
الرئيسـية املؤدية إىل مقر الجيش، 

املكان املعتاد للتظاهرات.
كمـا أفاد شـهود عيان بـأن قوات 
عسـكرية انترشت، امس االحد، يف 
منطقـة الروصريص بواليـة النيل 
األزرق، التـي شـهدت اشـتباكات 

قبلية أدت إىل مقتل 65، السبت.
جاء هـذه التحركات، بعدما أعلنت 
لجان املقاومة السودانية التي تقود 
الحراك الشـعبي العودة مرة أخرى 
إىل الشـوارع يف العاصمة الخرطوم 

وتسيري مظاهرة مليونية، اليوم.
وأضافت أن مطالبها مازالت تتمثل 
بإنهاء الحكم العسـكري، والعودة 
إىل الحكـم املدني، وذلـك وفق بيان 

أصدرته.
إعطـاء  عـدم  عـىل  أكـدت  كمـا 
باملكـون  اعـرتاف  أو  رشعيـة  أي 
العسـكري الذي يحكم البالد، وفق 

بيانها.
ومنذ مساء السـبت؛ أغلقت قوات 

األمن السـودانية بحاويات شـحن 
ضخمة 3 جسـور رئيسـية تربط 
بني مدن العاصمة الثالثة الخرطوم 
بحـري،  والخرطـوم  درمـان  وأم 
كمـا أغلقـت عـددا من الشـوارع 

الرئيسية.
وتأتـي االحتجاجـات الجديـدة يف 
إطـار التصعيد املسـتمر منذ أكثر 
من 8 أشهر احتجاجا عىل إجراءات 
قائـد الجيش عبد الفتـاح الربهان 
التـي أنهـت الرشاكـة التـي كانت 
قائمـة بـني املدنيني والعسـكريني 
منـذ اإلطاحـة بنظـام اإلخـوان يف 

أبريل 2019.
ويف ظل حالـة الضبابية الشـديدة 
التـي تحيـط باملشـهد السـيايس 
وتعطل الحوار الذي تسـهله اآللية 
الثالثيـة املكونة مـن األمم املتحدة 
ومجموعـة  األفريقـي  واالتحـاد 
اإليقاد؛ تعيـش البالد أزمة طاحنة 

اقتصاديـة  تداعيـات  أفـرزت 
وسياسـية وأمنيـة وصفتها األمم 

املتحدة بـ“الخطرية“.
وترى القوى السياسـية الفاعلة يف 
الشـارع السـوداني أن حل األزمة 
يكمن يف إنهاء كافـة ما ترتب عىل 
والعرشيـن  الخامـس  إجـراءات 
مـن أكتوبر واالسـتمرار يف تفكيك 
تمكـني نظـام اإلخـوان وتوحيـد 
الجيش وفقا ألسـس مهنية متفق 
لقتـىل  العدالـة  وتحقيـق  عليهـا 
االحتجاجـات الذيـن بلـغ عددهم 
114 خـالل األشـهر الثمانية التي 
تلت إجراءات 25 أكتوبر، إضافة إىل 
املئات ممن قتلـوا يف فض اعتصام 
الثـوار أمام القيادة العامة للجيش 
يف الخرطـوم يف الثالـث مـن يونيو 

.2019
وأعلن الربهـان يف الرابع من يوليو 
انسـحاب الجيش من الحوار وترك 

لتشكيل  السياسـية  للقوى  املجال 
حكومـة كفـاءات يتـم بعدها حل 
مجلس السـيادة وتشكيل مجلس 
أعـىل لألمـن والدفـاع؛ لكـن قوى 
اإلعـالن  ذلـك  رفضـت  الشـارع 
واعتربته محاولة لرتسـيخ الحكم 
العسكري والتفاف عىل الثورة التي 

أطاحت بنظام اإلخوان.
ووفقا لوزير الخارجية السـوداني 
األسـبق ابراهيم طـه أيوب فإن ما 
يمـر به السـودان حاليا من جمود 
سـيايس وتدهور أمني واقتصادي 
يـيش بكارثة كـربى تتطلب رسعة 
جـزءا  أن  إىل  مشـريا  تداركهـا؛ 
كبريا مـن األزمة الحاليـة يعود إىل 
التداعيـات التي أفرزتهـا إجراءات 

25 أكتوبر.
وقـال أيـوب، ملوقـع سـكاي نيوز 
عربية، إن من املهم أن يعي الجميع 
أنه ال منـاص يف ظل الحراك الحايل 

من أن تميض الثـورة نحو تحقيق 
غاياتها والوصول إىل سلطة مدنية 
كاملـة وأن يعود الجيش إىل ثكناته 
ويـؤدي مهامـه الوطنيـة وفقا ملا 
تنـص عليـه الدسـاتري واملواثيـق 

املحلية والدولية.
يذكـر أن هـذه التظاهـرات جاءت 
بعد مقتل 9 متظاهرين مناهضني 
لقـرارات قائد الجيـش عبدالفتاح 
الربهـان، عىل يد قوات األمن يف 30 
حزيران/يونيـو املـايض، وتال ذلك 
بـدء اعتصامـات تعهـدت اللجان 

بأنها ستكون غري محدودة.
وبعـد أربعة أيـام مـن التحركات، 
أعلن الربهان أنه يريد إفساح املجال 

لتشكيل حكومة من املدنيني.
وبينما لـم يقتنع الشـارع بإعالن 
الربهـان الـذي رأى فيـه منـاورة 
أوامـر  ينفـذون  مدنيـني  لتعيـني 
الجيـش واالحتفـاظ بمجلس أعىل 
للقوات املسـلحة جنًبا إىل جنب مع 
الحكومـة يمكن أن تكـون له اليد 
العليـا عـىل السياسـة واالقتصاد، 
أكدت األحزاب والنقابات ومنظمات 
املجتمع املدني، أنها تنظم صفوفها 

إلخراج الجيش من السلطة.
وقال املتظاهرون إنهم لن يغادروا 
إىل أن يتـم اإلعـالن عـن تشـكيل 

حكومة مدنية بالكامل.
يذكر أن لجان املقاومة السـودانية 
كانـت تشـّكلت أثناء الثـورة التي 
أطاحـت بحكـم الرئيـس املعزول 

عمر البشري.
وتعرف تلك اللجان بأنها تنظيمات 
مناطقيـة شـبابية تولـت قيـادة 
الحراك االحتجاجي منذ 25 أكتوبر 
شـعبياً  تأييـداً  وتلقـى  املـايض، 
مكنهـا مـن تنظيـم االحتجاجات 

والتظاهرات واالعتصامات.
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طهران/متابعة الزوراء:
كشف رئيس املجلس اإلسـرتاتيجي للسياسات 
الخارجيـة يف إيران كمـال خـرازي للجزيرة أن 
بالده لديها القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، 
وأنهـا أجـرت منـاورات موسـعة بهدف رضب 
العمق اإلرسائييل يف حال ”اسـتهداف منشـآتنا 
الحساسـة“، فيمـا رّحب خـرازي بترصيحات 
السـعودية عن مد يد الصداقة إليـران، وقال إن 
طهران مسـتعدة للحوار وإعـادة العالقات مع 

الرياض إىل طبيعتها.
وأكد خرازي أنه ال قـرار يف بالده بتصنيع قنبلة 
نوويـة رغـم وجـود القـدرات الفنيـة الالزمـة 
لذلك.وقـال خرازي يف حديث لقنـاة ”الجزيرة“: 
إن إرسائيـل يف مرحلـة ضعـف، ودعـم الرئيس 
األمريكـي جو بايدن لهـا لن يعيدهـا للصدارة، 
وإن ”اسـتهداف أمننا انطالقا مـن دول الجوار 
سـيقابل برد عىل هـذه الـدول ورد مبارش عىل 
الواليـات  مـع  املفاوضـات  إرسائيل“.وبشـأن 
املتحـدة األمريكيـة حـول الربنامـج النـووي، 
قـال إنه مـن الصعب إجـراء حـوار مبارش مع 

واشـنطن يف ظـل جدار سـميك من عـدم الثقة 
والسياسـات األمريكية.كما ذكر أنه ال ضمانات 
أمريكيـة بشـأن الحفـاظ عىل االتفـاق النووي 
”وهـذا يفخـخ أي اتفاق ممكن“ حسـب قوله، 
مشـريا إىل أنه لو كانت الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية منصفة ومسـتقلة لكان من السهل حل 
الخالفات.وأكـد أنـه ال تفاوض مع أحد بشـأن 
”برنامجنـا الصاروخي وسياسـاتنا اإلقليمية“ 
ألن ذلك يعني االستسـالم.ودعا إىل إطالق حوار 
إقليمـي بحضـور دول مهمة، مثل السـعودية 
وتركيـا ومرص وقطر وغريها.وكشـف أن قطر 
قدمت مقرتحات مهمة بشأن الحوار اإلقليمي، 
وأن طهـران أبـدت اسـتعدادها الكامـل لذلـك، 
مشـددا عىل أن الحل الوحيد ألزمات اإلقليم هو 
تشـكيل مجمـع حـوار إقليمي لحـل الخالفات 

سياسيا وأمنيا.
وبشأن ما يوصف بـ“الناتو رشق أوسطي“، قال 
خرازي إنها فكرة سطحية وإن السعودية أكدت 
أنها غـري مطروحة، كما أكد أن ”إعالن القدس“ 
مجرد بيان مكرر لـن تكون له أي نتائج.ورّحب 

خرازي بترصيحات السعودية عن مد يد الصداقة 
إليران، وقال إن طهران مسـتعدة للحوار وإعادة 
العالقات مع الرياض إىل طبيعتها، مشـريا إىل أن 
إيـران والسـعودية دولتان إقليميتـان مهمتان، 
وحل الخالفات بينهما سـيؤدي لتحول إقليمي.

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  قـادة  وكان 

والواليـات املتحدة أكدوا يف ختام قمة جدة لألمن 
والتنميـة التـي عقـدت يف السـعودية بحضـور 
الرئيـس األمريكي جـو بايـدن التزامهم بحفظ 
بيـان  املنطقـة واستقرارها.وشـددوا، يف  أمـن 
خليجي أمريكي يف ختام قمة جدة، عىل الرشاكة 

اإلسرتاتيجية بني دول الخليج وواشنطن.
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جمهورية العراق                                      العدد: ٤٨٩
وزارة العدل                                     التأريخ: ٢٠٢٢/٧/٣

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه املدين (فؤاد كاظم سفاح)

لقـد تحقق لهـذه املديرية مديريـة تنفيذ النارصيـة انك مجهول 
محـل االقامة وليـس لديك موطن دائم او مؤقـت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغـك اعالنا بالحضور اىل املديرية لغرض التسـديد وخالل (٦٠) 
يومـاً تبدأ من اليوم التايل للنـرش اعتباراً من ٢٠٢٢/٧/٤ ويف حالة 
عدم حضورك سـتبارش هـذه املديرية بإجـراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة االحوال الشـخصية يف النارصية بالعـدد ٤٨٩٣ ش 

٢٠٢٠ يف ١٢/٢٠   
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أمن ومجتمع

بابل/الزوراء:
قطـع متظاهرون يف منطقـة الدبلة بناحية 
االبراهيمية بمحافظة بابل، شـارع الحلة - 

الديوانية، احتجاجا عىل شح املياه.
وقال املواطـن حيدر عيل من أهـايل منطقة 
الدبلة: إن «هذه التظاهرات جاءت احتجاجا 
عىل شح املياه مؤخرا، والذي تسبب بجفاف 
األرايض الزراعيـة، مصـدر رزقنا، فضال عن 
تأثري ذلك عىل احتياجات املواطنني االساسية 

األخرى».
وتشـهد ناحية اإلبراهيمية يف محافظة بابل 
بـني فرتة وأخـرى تظاهـرات احتجاجا عىل 
شـح مياه األنهـر وامليـاه الصالحة للرشب 
وخاصـة من قبل الفالحني املترضرين األبرز 

يف هذه األزمة.
كمـا تظاهـر املئـات مـن طلبـة السـادس 
االعـدادي امـام وزارة الرتبية يف بغداد، امس 
األحـد، للمطالبة بتعديل جـدول االمتحانات 

النهائية.
املئـات من املتظاهريـن من الطلبـة قطعوا 
طريق شـارع النضال باتجاه الكرادة وسط 
بغـداد للمطالبـة بتعديل جـدول امتحانات 

السادس االعدادي.
وانترشت قوات مكافحة الشغب حول موقع 
التظاهرات ومنعـت الطلبة من االقرتاب من 

سور وزارة الرتبية.
وكانـت وزارة الرتبيـة قـد اعلنـت جـدول 
امتحانات ”الدور االول“ للدراسـة االعدادية 

للعام الدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢ .
االمتحانـات  ان  بيـان:  يف  الـوزارة  وقالـت 
سـتنطلق يوم (االربعاء ٢٠ تموز) وتستمر 
لغاية يوم السـبت ( ٦ آب ٢٠٢٢). مبينة:ً ان 
االمتحـان يبدأ يف السـاعة السـابعة صباحاً 
حسـب التوقيت املحيل ملدينة بغـداد (داخل 

وخارج العراق) .
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بغداد/الزوراء:
أوضحت وزارة الصحـة، امس األحد، 
اجراءاتهـا تجـاه الحجـاج العائدين 
البـالد، فيمـا وجهـت رسـالة اىل  إىل 
املواطنني بعـد االرتفاع الحـاد بأعداد 

اصابات كورونا.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف 
البـدر، يف ترصيح صحفـي إن «وزارة 
الصحة جزء اسـايس من بعثة الحج، 
إذ إن البعثـة الطبيـة رافقت الحجيج 
منـذ األيام األوىل ملوسـم الحـج يف كل 

املنافذ».
وأشـار إىل أن «هنـاك أكثـر من مركز 
صحي مؤقت يف مكة املكرمة واملدينة 
املنورة تـم افتتاحها ملتابعـة الحاالت 
الصحيـة وتقديـم الرعايـة الطبية»، 
مؤكداً «استمرار عمل البعثة يف املنافذ 

الحدودية لغاية اآلن».
وأوضـح أن «مجموعـة مـن االطباء 
واملـالكات الصحيـة ترافـق الحجيج 
إثنـاء العودة، وهذا وفـق خطة معدة 
مسـبقاً وبمتابعـة من وزيـر الصحة 
من خالل مديرية العمليات والخدمات 

الطبية الطارئة».
وعـن زيـادة االصابـات بكورونا، أكد 
البدر أن «العراق يشـهد ارتفاعاً حاداً 
يف إعداد االصابـات بكورونا»، الفتاً إىل 
أنه «ال يزال االلتزام شـبه معدوم بما 
يخص االجـراءات الوقائية، إضافة إىل 

ضعف اإلقبال عىل تلقي اللقاح».
ودعـا املواطنـني إىل «االقبـال لتلقـي 
باالجـراءات  وااللتـزام  اللقـاح 
الوقائيـة وارتداء الكمامـات والتباعد 

الجسدي».

كركوك/الزوراء:

ألقت مفارز االسـتخبارات العسكرية 

القبض عىل ارهابيني اثنني وآخر متهم 

بقضايا فسـاد مايل أثنـاء محاولتهم 

دخـول كركـوك قادمـني مـن إحـدى 

املحافظات.

وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت 

«الزوراء» نسخة منه :»تأكيدا ملهامها 

يف افشال أي مخطط لدخول محافظة 

كركوك من قبل االرهابيني والخارجني 

عـن القانـون واسـتناداً اىل معلومات 

الفرقة  دقيقـة لشـعبة اسـتخبارات 

اآلليـة الثامنة وبالتنسـيق مع قسـم 

اسـتخبارات املقـر املتقـدم للعمليات 

املشـرتكة يف كركـوك وبالتعـاون مع 

لواء املشـاة اآليل ٣١، تم إحباط عملية 

دخـول إلرهابيني اثنـني من املطلوبني 

للقضاء وفـق احكام املـادة ٤ إرهاب 

وآخر متهم بقضايا فساد مايل تسببت 

بهـدر يف املـال العام اثنـاء محاولتهم 

دخـول محافظة كركـوك قادمني من 

انه «ويف  املحافظات».وأضـاف  احدى 

ضـوء ذلـك نصـب كمني محكـم لهم 

يف سـيطرة التون كوبـري وتم إللقاء 

القبـض عليهـم حيـث جرى تسـليم 

االرهابيـني اىل جهـة الطلـب، فيما تم 

تسـليم االخـر اىل الجهـات املختصـة 

التخاذ االجراءات القانونية بحقه».

@b„ÎäÏ◊@Êdìi@�aáÌáu@�aãÌâ•@äáóm@Úzó€a
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت مديريـة الدفـاع املدني، امـس االحد، توصيـات لتجنب 

الحرائـق مع تحذيـر هيأة االنـواء الجوية من ارتفـاع درجات 

الحـرارة يومـي االثنـني والثالثاء.وقال اعالم الدفـاع املدني انه 

:»مع اعالن الهيأة العامة لالنواء الحوية ارتفاع درجات الحرارة 

لليومـني املقبلـني ندعو املواطنـني اىل عدم التعـرض املبارش اىل 

اشـعة الشمس، فضال عن عدم إبقاء علب املعطرات (السربيه) 

داخل السـيارات والتي قد تنفجر وتؤدي اىل حريق داخل العجلة 

بسـبب تمددهـا بالحرارة».كمـا دعـا الدفـاع املدنـي اصحاب 

العجالت اىل «إبقاء جزء من النافذة مفتوحاً للتنسـيم، واالهايل 

اىل متابعة اسالك الكهرباء وتخفيف الحموالت عنها الن ارتفاع 

درجـات الحرارة يؤدي اىل سـحب امبريية اعـىل». وايضا طالب 

بـ»إبقاء قناتي الغاز خارج املنازل، ووضع اواني املياه للطيور 

والحيوانات التي ستتعرض للعطش مع ارتفاع حرارة الجو».

@ÈmbÓñÏm@äáóÌ@Ô„áæa@ bœá€a
@Òäaã®a@ b–mäa@Âfl@ãÌâ•@á»i

بغداد/الزوراء:

أعلنـت خليـة اإلعـالم األمنـي، امس األحـد، تمكـن وكالة 

االسـتخبارات من القبض عـىل ١٤ متهماً بينهـم متهمون 

بتجـارة املخـدرات والسـالح والتزوير، وضبط قطـع أثرية 

وأدويـة منتهية الصالحيـة يف محافظـات متفرقة.وذكرت 

الخليـة يف بيان ورد لـ «الـزوراء» أن «وكالة االسـتخبارات 

والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية ألقت القبض عىل ٤ 

من تجار املخدرات بينهم امرأة يف محافظتي كربالء والنجف 

وبحوزتهـم كميات من مادة الكرسـتال وادوات التعاطي».

وأضـاف البيان: «تم ضبط مذخر يحتوي عىل ادوية منتهية 

الصالحيـة، واخـرى غري خاضعة للفحص بلغـت كميتها ٢ 

طن والقبض عىل صاحب املذخر يف محافظة صالح الدين».

وأشـار إىل أن مفارز الوكالة «ألقـت القبض أيضاً عىل متهم 

بتزويـر العمـالت بمحافظة ذي قـار و٣ متهمني وفق املواد 

القانونيـة ٢٤٠ و٣٧٢ يف محافظة بابل».وتابع البيان: «كما 

تـم إلقاء القبض عىل متهم ومتهمة بحوزتهما قطعة اثرية 

يف محافظة كربالء، ومتهـم آخر بالرتويج للحركات الدينية 

املتطرفـة يف املحافظـة ذاتهـا، فيما ألقت القبـض عىل احد 

تجار السـالح يف محافظة ميسـان وبحوزتـه كميات كبرية 

من االسلحة املتنوعة واالعتدة والقبض عىل متهم بالتهريب 

الكمركي وبحوزته اسلحة رشاشة يف محافظة البرصة».

بغداد/الزوراء:
أفادت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، 
امس األحد، بصدور أمٍر باسـتقدام مديٍر 
عـامٍّ يف وزارة املاليَّـة؛ إلرضاره بمصالح 

الجهة التي كان يعمل فيها.
وذكـرت الدائـرة يف بيان ورد «الـزوراء»، 
ة  أن «محكمـة تحقيق الرصافـة املُختصَّ
بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقداٍم بحقِّ 
املدير العـام للرشكة العراقيَّـة للخدمات 
املرصفيَّـة سـابقاً؛ عن قضيَّة املُخالفات 
الحاصلة يف عقد رشاء سيَّاراٍت، ُمبيِّنًة أنَّ 
الرشكـة ارتكبت ُمخالفـاٍت يف عقد رشاء 

(١٠) سيَّاراٍت نوع (فورد)».
وأضافت أنَّ «الهيئة سـبق أن ألَّفت لجنًة 
تحقيقيَّـًة تتـوىلَّ تدقيق إجـراءات العقد 
الـذي أبرمته الرشكـة العراقيَّة للخدمات 
املرصفيَّــة يف وزارة املاليَّة»، الفتًة إىل «أنَّ 

اللجنة يف مراحلها األخرية إلنجاز وإكمال 
ـدت الدائرة أنَّ «املحكمة  تحقيقاتها».وأكَّ
أصدرت أمر االسـتقدام بحقِّ املُدير العام 

يف وزارة املاليَّـة سـابقاً وفق أحكام املادة 
(٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم 

(١١١ لسنة ١٩٦٩)».

اربيل/الزوراء:
اكد قائد عسكري يف قوات البيشمركة، امس االحد، 
انخفـاض الهجمـات اإلرهابيـة ونشـاط عنارص 
تنظيـم داعـش يف اطـراف خانقـني وحـدود اقليم 
كردسـتان بنسـبة تجـاوزت ٩٠٪ خـالل األشـهر 

األخرية.
وقال امـر  اللواء الثالث املحور األول للبيشـمركة، 
املقـدم جليـل مام فائـق، يف ترصيـح صحفي: ان 
«نشـاط عنارص داعـش وهجماتهـم اإلرهابية يف 
حـدود خانقني انخفض بشـكل كبري بنسـبة ٩٠٪ 
خالل األشهر الستة األخرية بعدما كانت الهجمات 

ترتاوح بني ست اىل سبع هجمات يف الشهر».
اىل  داعـش  ونشـاط  الهجمـات  انخفـاض  وعـزا 
«فاعليـة التنسـيق املشـرتك يف مركـز خانقني بني 
الجيـش العراقي والبيشـمركة وتبـادل املعلومات 

األمنية واالستخبارية برسعة متناهية، مما أسهم 
بتحجيم تحركات داعش ومفارزه املتخفية».

واسـتدرك فائـق ان «وجـود بؤر لداعـش يقترص 
حاليـا يف مناطـق حـوض اإلصالح شـمايل جلوالء 
والقـرى السـاخنة مسـتغلني البسـاتني واألرايض 

الزراعية الوعرة».
وأشـار اىل ان «قواطـع مسـؤوليات اللـواء الثالث 
للبيشـمركة املمتـدة مـن اطـراف خانقـني مرورا 
بمناطق (كوله جـو) وحدود قضاء كفري، مؤمنة 
وخاليـة من بـؤر داعش بفعـل الدوريـات األمنية 

والكمائن والرصد املتواصل لقوات البيشمركة».
وتتعـرض مناطـق اطـراف جلـوالء وخانقني منذ 
عـام ٢٠١٧ لهجمات وتعرضات مسـتمرة بسـبب 
الفراغات التي خلفها انسـحاب قوات البيشـمركة 
والتي تحولت اىل مالذات ومنطلقات لتنظيم داعش 

الستهداف املدنيني والقطعات األمنية.
وتتضمن اتفاقية التنسـيق املشـرتك بـني وزارتي 
الدفاع والبيشـمركة أربعة بنـود، االول فتح مراكز 
التنسيق املشرتك، والثاني مسك الثغرات االمنية بني 
الجيش والبيشـمركة، والثالث فتـح ونصب نقاط 
تفتيش مشـرتكة بـني الجانبني، والرابـع عمليات 
توسـعية يف املحاور لتمشـيط القواطـع ومطاردة 
بـؤر وأوكار داعـش اىل جانـب تبـادل املعلومـات 

األمنية واالستخبارية ملكافحة اإلرهاب.
وتعـد الفراغات األمنية بني قـوات الجيش العراقي 
والبيشـمركة، أحـد أبـرز التحديـات أمـام جهود 
محاربـة فلول داعـش يف العراق، وتمتـد الفراغات 
من الحدود السـورية شـماالً عند محافظة نينوى 
مـروراً بمحافظة صالح الديـن وكركوك وصوال إىل 

دياىل عىل حدود إيران.

البرصة/الزوراء:
يواجـه سـكان محافظـة البـرصة خطرا 
بيئيـا يتمثـل يف ارتفـاع اللسـان امللحي يف 
مياه شط العرب، فضال عن معاناتهم من 
ارتفاع درجـات الحرارة التـي تبلغ أحيانا 
٥١ إىل ٥٣ درجـة مئوية وتصحبها رطوبة 

عالية هي االسوأ منذ سنوات.
وقـال الناشـط البيئـي حيـدر دهـام إن 
”تعرض شط العرب ملوجات ملحية قادمة 
من الخليج العربـي يلقي بظالله الوخيمة 

عىل البيئة املحيطة بهذا النهر“.
واضـاف دهام ان ”نسـبة امللوحة ارتفاعا 
كبريا يف بعـض مناطق محافظـة البرصة 
متجـاوزة املواصفات املسـموح بها ملياه 
االسـتخدام أو مياه الرشب، كما يف قضاء 

القرنة أو منطقة السيبة أو سيحان“.
وأشـار إىل أن ”دخول امللوحـة من الخليج 
وامتزاجهـا مع امللوثـات املوجودة يف النهر 

نفسـه -التي تأتـي من القنـوات الداخلية 
واملجاري وميـاه الرصف الصحي والبزول 
الزراعية ومن الـورش الصناعية وغريها- 

يعمل عـىل تكويـن خليط كيميائي سـام 
للنواحـي  صالحـة  غـري  امليـاه  ويجعـل 

الحياتية“.

بغداد/الزوراء:
كشـفت مديرية مكافحـة اإلجرام يف بغداد عن مالبسـات جريمة 
قتـل غامضة ملتهـم قتل صديقه ورمى جثتـه يف منطقة النهروان 

رشقي العاصمة.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت «الزوراء» نسـخة منه ان «مفارز 
مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من الكشـف عن جريمة قتل 

غامضة ملتهم قتل صديقه ورمى جثته يف منطقة النهروان».
وأضاف البيان «جرت عملية القبض بعد أن استنجد شقيق املجني 
عليه بمفارز مكتب بغداد الجديدة ملكافحة اإلجرام عن خطف أخيه 

من قبل شخص مجهول، وعىل الفور وألهمية املوضوع تم تشكيل 
فريـق عمـل ملتابعة الحالة وبعـد التحري وجمـع املعلومات وبعد 
جهـد كبري ومميز وخالل {خمس سـاعات} تم التوصل إىل العجلة 
التـي اسـتقلها املجني عليه، حيث تم ضبـط العجلة والقبض عىل 
املتهم وانتشال الجثة من املنطقة».وبنّي انه «ولدى إجراء التحقيق 
معـه اعرتف املتهم رصاحة بارتكابه لجريمة القتل، ودونت أقواله 
باالعـرتاف ابتدائيا وصدقت قضائيا وتم عرض األوراق التحقيقية 
أمـام أنظار قايض التحقيق وقـرر توقيفه وفق أحكام املادة  ٤٠٦ 

من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر أمني يف النجف امس االحد بإيقاف مسـؤولني أمنيني 

كبريين عىل خلفية الخروقات األمنية يف املحافظة.
وأبلغ مصدر أمني أن «قوة امنية كبرية بقيادة مدير االستخبارات 
العامـة اللـواء حيدر غـايل تدخل محافظـة النجـف للتحقيق يف 

الخروقات االمنية األخرية يف املحافظة».
وأضـاف املصـدر أن «القـوة االمنيـة حجـزت عـىل الفـور مدير 

استخبارات ومدير مكافحة الجريمة االقتصادية يف املحافظة.
وتابـع املصـدر أن «القوة األمنيـة التقت قائد رشطـة املحافظة 
وتدارسـت معه الخطـط األمنية باملحافظة والتوقعات تشـري اىل 
اعفاء عدد من الضباط االمنيني يف النجف من مناصبهم ال سـميا 

الضابطني املحتجزين».

نفـت مديريـة رشطـة النجف، أمـس االول السـبت، مـا تناقلته 
بعـض مواقـع التواصل االجتماعـي عن حصول انهيـار أمني يف 

املحافظة.
وقالت يف بيان ورد «الزوراء»: «نؤكد ان هذه االكاذيب والشائعات 
لن تؤثر يف الواقع االمني»، موضحة أن «األجهزة األمنية تعمل ليال 
ونهارا لحماية املواطنني والزائريـن واملمتلكات الخاصة والعامة 
ولكـن هناك من يتناول الوضـع األمني بقصد وبدون قصد لغاية 

معينة أو بجهل وبدون معرفة»
وبينـت رشطـة النجف يف بيانهـا ان «األجهزة األمنيـة تعمل عىل 
محاربـة الجريمـة ومالحقـة املجرمـني واملطلوبـني للقضـاء»، 
الفتة إىل أن «ما وقع من جرائم هي جنائية مكتشـفة، وأطرافها 

معروفون، ويف حال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم عليها»

بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة املـوارد املائيـة، امـس األحد، 
عـدد اآلبار املحفـورة منذ بدايـة العام، فيما 
أشـارت اىل أن من ضمنها ١٥٠ برئاً يف دياىل.

وقال املتحدث باسـم وزارة املوارد املائية عيل 
رايض  يف ترصيـح صحفـي إن «دائرة املياه 
الجوفيـة التابعة لوزارة املـوارد املائية والتي 
تمتلك خارطة واسعة لحجم الخزانات املائية 
الجوفيـة يف العـراق، باالضافـة اىل امتالكها 
أجهـزة وكـوادر فنيـة متخصصـة، قامـت 
بتحديـد مقـدار الخزيـن املائي»، مشـرياً اىل 
أن «هـذه الدائـرة قامت من خـالل املعدات 
وضمـن ضوابط ومحـددات الـوزارة بحفر 
املئات من اآلبـار يف جميع محافظات العراق 
وخاصة يف املناطق التي يصعب وصول املياه 

السـطحية لها».واضاف أن «الهدف من ذلك 
هـو تأمـني امليـاه الخـام ملحطات اإلسـالة 
إلنتاج مياه الرشب، فضـًال عن تأمني املياه 
للبستنة، لتخفيف آثار الشحِّ املائي عن هذه 
املناطق»، مؤكداً أن «استخدام املياه الجوفية 
يجـب أن يتم ضمن ضوابط ومحددات وزارة 
املـوارد املائيـة، والبـد مـن املحافظـة عـىل 
هـذه الثـروة اسـوة بالحفاظ عـىل الخزين 
املائـي للميـاه السـطحية السـتخدامها يف 
ظروف الشحِّ املائي».واشـار اىل أن «الوزارة 
التسمح بعملية الحفر الجائر والتجاوز عىل 
امليـاه الجوفية، خاصـة ان التجـاوز عليها 
اليختلف عن التجاوز عىل املياه السطحية»، 
مشـدداً عىل «أهمية أن يكـون الحفر ضمن 
محـددات وضوابـط الـوزارة، باالضافـة اىل 

تأكيدها  االسـتخدام األمثل للمياه الجوفية 
مـن اجـل تحقيق الغايـة املرجـوة من هذه 
أن  اىل  رايض  هدرها».ولفـت  وعـدم  امليـاه 
«االسـتخدام الجائر للميـاه الجوفية ادى اىل 
مشاكل كثرية ، كما حصل يف محافظة املثنى 
التـي انحرست فيها املياه عن بحرية سـاوة 
بسـبب الحفر الجائـر»، الفتاً اىل «اسـتمرار 
حملـة رفـع التجـاوزات وردم الكثـري مـن 
اآلبـار املتجاوزة، إضافة اىل تأهيل العديد من 
اآلبار».بـدوره، قال مدير عام املركز الوطني 
إلدارة املـوارد املائية بالـوزارة حاتم حميد يف 
ترصيـح صحفي ان «اآلبـار التي تم حفرها 
خالل النصف األول من هـذا العام تبلغ نحو 
٥٠٠ برئاً»، مبيناً «أن هذه اآلبار موزعة عىل 
جميع محافظـات العراق».وأضاف أن «من 

بني هذه اآلبـار هناك ١٥٠ برئاً تم حفرها يف 
محافظة دياىل ملعالجة شحِّ املياه»، موضحاً 
أن «أغلـب هذه اآلبار تـم حفرها يف املناطق 
البعيدة لتوفري مياه الرشب فضالً عن توفري 
ميـاه ري للبسـاتني».وبني أن «حفـر اآلبار 
يتم وفق خطط مدروسة، إال إن هناك أعداداً 
كبرية من اآلبار املتجاوزة، والوزارة تعمل عىل 
الحد من ظاهرة التجاوز يف اآلبار بالتنسـيق 
مـع وزارة الزراعة».واكد انه «بسـبب شـحِّ 
املياه كانت هنـاك حاجة كبرية لحفر اآلبار، 
من اجل سـد النقـص يف مياه الرشب ومياه 
ري البسـاتني، وان خطط الـوزارة الزراعية 
للموسـم الصيفـي كانت نحو مليـون دونم 
اعتماداً عـىل املياه الجوفية التي اسـتنزفت 

بسبب التجاوز عليها».



بغداد/ متابعة الزوراء:
احتـل العراق املرتبـة الرابعة بني أكثـر الدول اسـتريادا للمجوهرات من 

تركيا خالل األشهر الستة األوىل من العام 2022.
وحققت صادرات تركيا من قطاع املجوهرات نموا بنسـبة 9 باملئة خالل 
النصـف األول 2022، مقارنـة بالفـرتة ذاتهـا مـن العام املـايض، لتبلغ 

عائداتها نحو 2.7 مليار دوالر.
وبحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس املصدرين األتراك، نرشتها وكالة 
”األناضول“ الرسـمية الرتكية، فقد بلغ إجمايل الصادرات الرتكية خالل 
النصـف األول مـن العام الحايل 126 مليـار دوالر، بزيادة بلغت 20 باملئة 
مقارنـة بالفرتة ذاتها من 2021.وأوضحـت املعطيات أن قيمة صادرات 
املجوهرات يف النصف األول من 2022، بلغت مليارين و697 مليونا و965 
ألـف دوالر بعد أن كانت مليارين و476 مليونا و319 ألف دوالر يف الفرتة 
ذاتهـا من 2021.وحلـت الواليات املتحـدة يف املركز األول ضمـن البلدان 
األكثر استريادا للمجوهرات الرتكية خالل النصف األول من 2022، بواقع 
505 ماليـني و742 ألـف دوالر.وجاءت اإلمـارات يف املركز الثاني بـ 478 
مليونـا و249 ألـف دوالر، تلتها هونـغ كونغ بـ282 مليونـا و799 ألف 

دوالر، ثم العراق بـ 152 مليونا و536 ألف دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، امس األحد، إعادة العمل بالروزنامة الزراعية.

وقال الناطق الرسـمي للـوزارة، حميد النايف، يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
إنـه ”بناًء عىل ما عرضه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي عىل مجلس 
الوزراء بجلسـته الخامسـة والعرشين واملنعقـدة يف 2 /7 /2022، ومن 
أجـل حماية املنتج املحـيل، تمت إعادة العمـل بالروزنامـة الزراعية من 
خالل تخويل وزير الزراعة يف عملية فتح ومنع االسترياد استناداً إىل وفرة 

وشحة املنتج املحيل استثناء من قرارات مجلس الوزراء ذات العالقة“.
وأضـاف النايـف أن ”هذا القرار هو ألجـل حماية املنتـج الزراعي املحيل 
بشـقيه النباتي والحيواني“، موضحاً أن ”هذا القرار جاء لدعم الفالحني 
واملزارعـني ومنتجـي الدواجن بغيـة حماية املنتج املحـيل وزيادة انتاجه 

فضالً عن استقرار أسعاره“.

بغداد/ الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكية، امـس األحد، أن صادرات 
العراق النفطيـة اىل الواليات املتحدة 
خالل االسـبوع املايض بلغت كمعدل 
أكثـر مـن 300 ألـف برميـل يوميا، 
ليكـون رابـع أكـرب مصـدر للنفـط 

إليها.
وقالـت اإلدارة يف جـدول لها اطلعت 
”متوسـط  ان  ”الـزوراء“:  عليـه 
االسـتريادات االمريكيـة مـن النفط 
الخـام خـالل االسـبوع املـايض من 
5.957 ماليـني  بلغـت  دول  ثمانـي 
برميـل يوميـا مرتفعة بمقـدار 55 

الف برميل باليوم عن األسبوع الذي 
سـبقه والـذي بلـغ 5.902 ماليـني 

برميل يوميا“.
العـراق  ”الصـادرات  ان  واضافـت 
النفطيـة ألمريكا بلغـت معدل 302 
ألـف برميل يوميا األسـبوع املايض، 
منخفضا عن األسـبوع الذي سـبقه 
الـذي بلغت فيه الصـادرات النفطية 
ألمريكا معدل 362 الف برميل يوميا، 
اال انه ما زال رابع أكرب مصدر للنفط 

ألمريكا خالل األسبوع املايض“.
اإليـرادات  ”اكثـر  ان  اىل  واشـارت 
النفطيـة ألمريـكا خـالل األسـبوع 
املايض جاءت مـن كندا وبمعدل بلغ 

3.827 ماليـني برميل يوميـا، تلتها 
السـعودية بمعدل 634 الـف برميل 
يوميا، وبلغت االيرادات النفطية من 
املكسـيك بمعـدل 310 آالف برميـل 
يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 213 

الف برميل يوميا“.
”كميـة  فغـن  لـإلدارة  ووفقـا 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفط 
الخـام من االكـوادور بلغـت بمعدل 
149 الف برميل يوميا، ومن الربازيل 
بمعدل 143 الـف برميل يوميا، ومن 
نيجرييا بمعدل 79 الف برميل يوميا، 
فيمـا لم يتـم اسـترياد اي كمية من 

روسـيا او ترينداد توباغو“.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس 

االحد، منخفضا بنسبة (0.25%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم 
امس كما ييل: بلغ عدد االسهم املتداولة (172.664.067) 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمـة االسـهم (164.610.803) 

دنانري. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل 
(568.42) نقطة منخفضا بنسـبة (%0.25) عن اغالقه 

يف الجلسة السابقة البالغ (569.84) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (26) رشكة من اصـل (103) رشكة 
مدرجـة يف السـوق، واصبـح عـدد الـرشكات املوقوفـة 
بقـرار من هيئـة االوراق املالية لعـدم التزامها بتعليمات 
االفصاح املايل (11) رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 

املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (250) مليون سهم 
بقيمة بلغت مليـون دينار من خالل تنفيذ صفقة واحدة 

عىل اسهم رشكة واحدة فقط.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة مـن املسـتثمرين غري 
العراقيني يف السـوق (5) ماليني سهم بقيمة بلغت (16) 
مليون دينار من خالل تنفيذ (16) صفقة عىل اسهم أربع 

رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد اسـتخدم انظمة 
التـداول االلكرتونـي وااليـداع املركـزي منذ عـام 2009، 
ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظـم خمس جلسـات تـداول اسـبوعيا مـن االحد اىل 
الخميـس، ومدرج فيـه 105 رشكات مسـاهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصـارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت اجمـايل مبيعات البنك املركـزي العراقي مع اول افتتـاح للمزاد بعد 

عطلة عيد االضحى، امس االحد، اكثر من 260 مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنـك املركزي باع امس خالل مـزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 262 مليوناً و30 ألفاً و207 دوالرات، غطاها البنك بسعر رصف 

اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وبـنّي املصدر ان معظم هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 239 مليوناً و130 ألفاً و207 دوالرات، 
فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعات نقدية بلغـت 22 مليوناً و900 ألف 
دوالر.وأشار إىل ان 33 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و12 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 126 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقـي“ يف األسـواق املحلية، امس 

األحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 351 الف دينار، وسـعر الرشاء 347 الفاً، وهي 

نفس االسعار التي سجلت صباح امس السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سـجل 

استقرارا أيضاً عند 314 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 310 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 310 الفـاً و 320 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ِمـن املتوقع أن تنصـف هيئة التحكيم 
التابعة لغرفة التجـارة الدولية العراق 
يف نزاعه مع تركيا بشأن اتفاقية خط 
األنابيب بني البلديـن، يف باريس تموز 
2022. فيمـا رجـح مختص بشـؤون 
النزاعـات االقتصاديـة والتجارية بني 
الـدول أن تعـوض الحكومـة الرتكية 
العـراق بـني 25 مليـاراً إىل 32 مليـار 
دوالر ملخالفتهـا أحـكام اتفاقية خط 
األنابيـب العراقية الرتكيـة املوقعة يف 

عام 1973.
وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار، 
يف حـوار اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن 
”حل هذا النزاع وحماية حقوق العراق 
بموجب اتفاقياتـه الدولية، بما يف ذلك 
اتفاقيـات خطـوط األنابيـب العراقية 
الرتكيـة، لهـا أهميـة كبرية بالنسـبة 
للبلد ومسـتقبله والدفـاع عن حقوقه 

الضائعة“.
وأضاف عبد الجبار أن ”هيئة التحكيم 
أغلقت عرض القضية من قبل األطراف، 
بعد سـماع لوائحهـم ودفوعاتهم، وأن 
ال فرصـة أخـرى للتمديـد أو التأجيل 

للدعوى“، الفتـا إىل أن ”هيئة التحكيم 
التابعة لغرفة التجارة الدولية يف باريس 
سوف تصدر قرارها النهائي والحاسم 

خالل األشهر القليلة املقبلة“.
وتابـع أن ”العـراق تمكـن مـن خالل 
انتـداب خـرباء بالقانـون يف الـوزارة 
واملكاتـب الدولية من انتـزاع االعرتاف 

القانونـي من املحكمـة بإلـزام تركيا 
بعد صـدور القرار بدفـع التعويضات 

املذكورة يف حيثيات دعاواه“. 
مـن جهتـه، رجـح املختص بشـؤون 
النزاعـات االقتصاديـة والتجارية بني 
الدول، املحامي جعفر الساعدي، امس 
االحـد، أن تعـوض الحكومـة الرتكية 

العراق بني 25 ملياراً إىل 32 مليار دوالر 
ملخالفتها أحكام اتفاقية خط األنابيب 
العراقية الرتكية املوقعة يف عام 1973.
وقال الساعدي يف ترصيح صحفي: إن 
”االتفاقيـة تنص عىل وجـوب امتثال 
الحكومـة الرتكية لتعليمـات الجانب 
العراقـي يف مـا يتعلق بحركـة النفط 

الخـام اآلتـي مـن العـراق يف جميـع 
مراكـز التخزين والترصيـف واملحطة 
النهائيـة“. مبينـا ”أن هنـاك مبالـغ 
ضائعـة ناجمـة عـن تلـك املخالفات 

الرتكية“.
وأضاف أن ”سيطرة العراق عىل األنبوب 
”عنرص سـيادي جديـد“ للتعامل مع 
تركيـا وفقـاً ملعادلة التـوازن املفقود 
بشـأن عقـد اتفاقيـة لتقاسـم املياه 
بني البلدين يف نهـري دجلة والفرات“، 
منتقـدا ”موقف تركيا الـذي ما زال ال 
يكرتث للجفاف والتصحر الذي يجتاح 
البالد بسبب تقليص كميات املياه التي 

تطلقها“.
وتابـع السـاعدي أنـه ”يتعـني عـىل 
الحكومة العراقيـة أوالً اللجوء للطرق 
الدبلوماسية لحل النوعيات بني العراق 
والدول املجاورة بالطرق الدبلوماسية 
لكـون العـراق لديه عالقـات تاريخية 
دون  مـن  الجـوار  دول  مـع  وطيـدة 
حالـة  ويف  باملنطقـة،  أزمـات  خلـق 
فشـل الحلول الدبلوماسية بخصوص 
الحقـول النفطيـة واملائيـة اللجوء إىل 

املحاكم الدولية“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية العراقيـة القبض عىل عدد 
كبـري من مهربي املشـتقات النفطية خالل اآلونة 
األخـرية، مؤكدة اسـتمرار تنسـيقها مـع وزارة 
النفط لـردع املتورطني يف عمليـات تهريب النفط 

التي انترشت يف العراق بعد 2003.
وكشـف جهاز األمن الوطني العراقي عن حصيلة 
عملياته ضد مهربي املشتقات النفطية، إذ ضبط 
أكثر من مليون لرت مهرب وقبض عىل 117 متهماً 

بالتهريب.
وأعلـن الجهـاز يف بيـان مصـادرة 49 صهريجـاً 
وعجلـة كانت معـدة للتهريب، وضبـط 93 وكراً 
و496 خزانـاً كانت تسـتخدم لتخزين املشـتقات 
النفطيـة خالفاً للضوابـط األصوليـة، إضافة إىل 
غلق 11 محطة ملخالفتها الضوابط أو اسـتغاللها 

لألزمة.
وقـال مدير العالقـات واإلعـالم يف وزارة الداخلية 
العراقية، اللواء سعد معن، يف ترصيح صحايف: إن 
”جهود القوات األمنية مستمرة وبمساندة وكالة 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف الوزارة أو 
من خالل شؤون القوات االتحادية، ومنها تحديداً 
مديريـة الطاقة وبدعـم من قبـل الحكومة، ملنع 

تهريب املشتقات النفطية“.
وأضاف أن ”هناك كثرياً من عمليات إلقاء القبض 
عـىل املتهمني بتهريـب املشـتقات النفطية خالل 
الفرتة األخرية، وبالتنسـيق مع قيـادات الرشطة 
والعمليات، إضافة إىل تلقـي املعلومات التي تأتي 
مـن قبل املواطنني“، مؤكداً أن ”العمل مسـتمر يف 

هذا االتجاه“.
وأشار إىل ”وجود تنسيق مع الجهات ذات العالقة 
مثـل وزارة النفط، ولدينـا مديرية رشطة الطاقة 
التي تحتوي عىل األقسام التخصصية ذات العالقة 

بالنفط والكهرباء، فضالً عن التنسـيق مع الفرق 
الرقابيـة املعنية ومنهـا وزارة النفط ملنع تهريب 
املشـتقات النفطيـة التـي تؤثر يف اقتصـاد البالد 

واملواطنني“.
من جهته، أوضح الباحث االقتصادي، بسام رعد: 
أن ”عمليـات تهريب املشـتقات النفطية تعد من 
الجرائـم االقتصاديـة، إذ تمثـل رضراً كبـرياً عىل 
االقتصاد العراقي وتسـهم يف خلق أزمات وقودية 
داخلية ظهرت يف احتشاد املواطنني أمام محطات 
الوقـود بأعداد كبرية لتأمني متطلبات سـياراتهم 
بسـبب ازديـاد الطلـب نتيجـة ارتفـاع درجـات 
الحـرارة، إضافة إىل ما أحدثتـه عمليات التهريب 
خـالل الفرتة املاضية من إربـاك عىل عميلة توفري 

املنتجات النفطية“.

وتابع رعـد لـ“اندبندنـت عربيـة“: إن ”عمليات 
تشـديد الخنـاق عىل مهربـي املنتجـات النفطية 
وإلقـاء القبض عـىل العرشات منهـم تمثل نرصاً 
لالقتصـاد العراقـي، إذ تعد جريمـة التهريب من 
الجرائـم االقتصاديـة التـي تهـدد اقتصـاد البلد، 
واستشـعر املـرشع العراقـي خطورتها ورضورة 
التصـدي لها بحـزم، لذا أصـدر قانـون مكافحة  
لسـنة   (41) رقـم  ومشـتقاته  النفـط  تهريـب 

.“2008
وزاد أن ”النجاح يف منع تهريب املشتقات النفطية 
وتضييق الخناق عىل املهربني يسـهمان يف حماية 
ثروات الشعب النفطية واالقتصادية ويضعان حداً 
لألزمات يف شح الوقود بسبب عمليات التهريب“.

من جانبه، قال الباحث السـيايس، نبيل العيل: إنه 

”مـن الرضوري إيقـاف أعمال التهريـب املمنهج 
واملستمر للمشتقات البرتولية من مناطق العراق 
تجاه إقليم كردستان بسـبب فروق األسعار التي 
حدثت أخرياً، ونتيجة اختـالف يف منهجية اإلنتاج 
والبيع للمشتقات النفطية بني املنطقة االتحادية 

يف العراق ومنطقة إقليم كردستان“.
موضحاً أن ”هامش الفروق السعرية املرتفع جداً 
والذي يقـارب 300 يف املئة دفع كثريين إىل انتهاج 
مهنة جمع املشـتقات وتهريبهـا تجاه املناطق يف 
كردسـتان، مما تسـبب يف فجوة عجـز كبرية قد 
تصـل إىل 5 ماليني لرت يومياً مـن البنزين الخاص 

بالسيارات“. 
السـلطات األمنيـة يف إحـدى  وزاد ”اسـتطاعت 
حمالتها إيقاف تهريب واحتجاز ما يقارب مليون 
لـرت من البنزين يف يـوم واحد خالل حملتها األوىل، 
وقد تستمر تلك الجهود األمنية إليقاف االستنزاف 
وإنهـاء األزمة التي تسـببت يف طوابـري مزدحمة 
من السـيارات عىل محطات الوقـود، خصوصاً يف 
املحافظات املحاذية لحدود إقليم كردستان بسبب 
شـح الوقود أو تزايد الطلب ألغراض التهريب، أو 
لسـبب آخر هو انتقال أصحـاب املركبات يف إقليم 
كردسـتان إىل املناطـق القريبة املحاذيـة لإلقليم 

ألغراض التزود بالوقود“.
ولفت إىل أن ”جهود مؤسسـاتية موازية قد تنهي 
األزمـة وتقلـل دافـع التهريـب، وهو مـا أجرته 
السـلطات يف كردسـتان مـن قرارات وسياسـات 
دعمـت مـن خاللهـا األسـعار الخاصـة بالوقود 
املجهز من الخارج ملصلحة مسـتوردين محليني، 
وأسهمت تلك القرارات يف خفض سعر اللرت الواحد 
للمستهلك، مع سياسـات أخرى اتخذتها الوزارة 
يف بغـداد من شـأنها دعـم اإلقليم بتوفـري الوقود 

وتخفيف األزمة“.
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بغداد/ الزوراء:
اكـدت وزارة التجـارة، امس االحـد، انسـيابية تجهيز املطاحـن للحصة 
الرابعـة من مـادة الطحني.وقالت التجـارة يف بيان تلقته ”الـزوراء“: إن 
”التجهيـز مسـتمر باملطاحن العاملـة يف دياىل وواسـط وكربالء والنجف 
والبـرصة وذي قـار وكركوك اىل الـوكالء بمادة الطحـني ضمن مخصص 
الحصة الرابعة مع انسـيابية تدفق الحبوب من السايلوات وتحقيق نسب 
متقدمة يف توزيع الطحني“.واضاف أن ”سـايلوات تجارة الحبوب تواصل 
تجهيـز املطاحن بوجبات جديدة من خلطات الحبوب إلكمال عملية انتاج 
وتجهيـز مخصـص الحصـة الرابعة مـن الطحني“.مشـريا اىل ”مواصلة 
اللجان املشرتكة متابعتها لعملية تجهيز الطحني عند الوكالء يف محافظات 
نينوى وبابل والسماوة والديوانية وصالح الدين“.واوضح البيان ان ”فرق 
السـيطرة النوعية تقوم بسـحب النماذج من الحبوب املتسلمة والطحني 
املنتـج ألغراض الفحص املخربي، فضال عـن ارشافها عىل تدعيم الطحني 
بمـاد الربيمكس“. الفتا اىل ”ارشاف الوحدات الرقابية عىل فحص الخبازة 
وتجهيز الوكالء وتجري استبيانات منفصلة لعينات من العوائل عن نوعية 

الطحني املجهز ومتابعة اسعار الطحني يف االسواق املحلية“.

بغداد/ الزوراء:
حـلَّ العراق يف املركز الرابع بقائمة أكرب الدول العربية املُصدرة لالنبعاثات 

الضارة من قطاع الطاقة، وبنسبة نمو سنوية 8.7%.
وحسـب اإلحصائية لرشكة النفـط الربيطانية بي بـي ارتفعت انبعاثات 
ثاني أكسـيد الكربون لقطاع الطاقة العراقي خالل العام املايض 2021 إىل 

141 مليون طن، مقابل 130 مليون طن خالل 2020.
ومـع احتالل العراق املركـز الرابع بني الدول العربيـة املُصدرة لالنبعاثات 
الضـارة، ارتفعت انبعاثات العراق من الحرق خالل العام املايض 2021 إىل 

35.8 مليون طن، مقابل 34.7 مليون طن خالل 2020.
ووفقـا لإلحصائية؛ فإن السـعودية تصـدرت قائمة أكرب الـدول العربية 
املُصـدرة لالنبعاثات الضارة، من قطاع الطاقة خالل 2021، إذ نما إجمايل 
انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنحو %1.4.، حيث ارتفعت انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة السعودي إىل 575.3 مليون طن خالل 

2021، مقابل 569.2 مليون طن خالل 2020.
وحلـت دول اإلمارات العربيـة املتحدة يف املركز الثانـي بقائمة أكثر الدول 
العربيـة املُصـدرة لالنبعاثات الضارة من قطاع الطاقـة خالل 2021، مع 

وترية نمو سنوية 5.4%.
وجـاءت مـرص يف املركـز الثالـث بقائمة أكـرب الـدول العربيـة املُصدرة 
لالنبعاثات الضارة بقطاع الطاقة خالل العام املايض 2021، بعد تسجيلها 

نسبة نمو سنوية بلغت 8.4%.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االحـد، يف البورصـة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد، فيما ارتفعـت يف اقليم 
كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصتـي الكفـاح والحارثيـة املركزيتني يف 
بغداد، سـجلت، صباح امس، 148450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دوالر 
أمريكي، فيما سجلت األسعار صباح السبت 148600 دينار عراقي مقابل 
كل 100 دوالر أمريكي.وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء اسـتقرت يف 
محال الصريفة باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 
دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 148000 
دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا عما سجل قبل عيد االضحى، حيث بلغ 
سـعر البيـع 148600 دينار لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر الرشاء 

148500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت الرشكة العامة ملوانـئ العراق، امس األحد، قرب تسـلمها املرحلة 

األوىل من الطريق الرسيع الرابط بني ميناء الفاو الكبري والنفق املغمور. 
وقال املديـر العام للرشكة، فرحان الفرطويس، يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
إن ”موانـئ العـراق تأمـل اسـتالم املرحلـة االوىل من الطريـق الرسيع يف 
نهايـة الشـهر املقبل بطول 51 كم وبعـرض 45 م وبارتفاع 1 م من مادة 
السـبيس“، مبينـاً ان ”الرشكة املنفذة اسـتبقت االحداث وبـدأت بتنفيذ 
الطبقـة الثانيـة وبأطـوال مختلفة“.وأضـاف أن ”الرشكـة املنفذة بدأت 
بتهيئـة الطبقة الثالثة، إذ أن كل طبقة لهـا مواصفات من اجل التنفيذ“. 
موضحـا ”أن االعمـال يف الطريق الرسيع تجري بشـكل متقـن ومطابق 
للخرائـط والتصاميم“.ولفـت اىل ان ”الطريق الرسيع سـيكون بطول 63 
كم وسريبط ميناء الفاو الكبري بالطريق الدويل الرسيع عرب النفق املغمور 

الذي ينفذ تحت قناة خور الزبري املالحية“.

@bÓ◊ãm@Âfl@paãÁÏ™@ÜäÏnèÌ@÷aã»€a
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@150@Ïz‰i

@›‡»€a@ÒÜb«g@Â‹»m@Ú«aäç€a
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ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@ã‘nèÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa

@ÚÓiã»€a@fiÎá€a@\5◊c\Äi@b»iaä@÷aã»€a
\Òäbõ€a^@pbqb»j„˝€@Òäáó�æa
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@çÓË§@ÚÓibÓè„a@á◊˚m@Òäbvn€a
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@läáæa@ÚÓ‡èm@ ÏöÏfl@Z‚aáñ@·Ó»„
a7r◊@ãÇdm@?†Ï€a@kÉn‰‡‹€@=‰u˛a

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء، نعيم صدام، أن مسألة تسمية املالك التدريبي ملنتخبنا الوطني 

يجب أن تحسم قريباً .
وقـال صدام ان « موضوع تسـمية املدرب تأخـرت كثرياً عن موعدها وكان مـن املفروض ان يعلن عن 
املـالك التدريبي لقيـادة املنتخب الوطني خصوصاً موضوع التوجه اىل املـدرب االجنبي أم املدرب املحيل 

وحسم املوضوع «.
وبـني صـدام أن « هناك مقومات إلنجاح عمل املدرب األجنبي يجب توفريها والتي تخدم الكرة العراقية 

ونحن بحاجة اىل وضع أفضل لتوفري أقىص استفادة من املدرب األجنبي ملدة أربع سنوات «.

ãºcÎ@ã–ñc

·«á€aÎ@‚b‡nÁ¸a@Ú‹”@ÏÿìÌ@\·Óÿ®a@áj«@á‡´^@Ú‡◊˝æa@¿@bÓée@ÚÌç„Îãi@kybñ

@Ôfl˝é�a@Âflbõn€a@ÒäÎá€@a7õ•@ı˝iã◊@ãÿè»fl@cájÌ@áÓ€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
الريـايض  أربيـل  نـادي  أعلـن 
تعاقده مع العب الوسـط مؤيد 
عبد الباسـط، قادما من الزوراء 

يف صفقة تمتد ملوسم واحد.
ويعد عبد الباسـط من العنارص 
التي برزت بشكل كبري يف املوسم 
املنقـيض ونـال اإلشـادة عقب 

املستويات الثابتة مع الزوراء.
وسـبق لعبـد الباسـط أن مثـل 
وزاخـو  الشـمال  غـاز  أنديـة 
السـابقة،  املواسـم  والزوراء يف 

وسـيلعب إىل جانب نبيل صباح 
املنضـم حديثـا ألربيل.يذكر أن 
نـادي أربيـل تعاقـد مؤخرا مع 
جنـاح النفـط جاسـم محمـد، 
إضافة إىل مدافـع الزوراء أحمد 
أربيـل  مكنزي.ويقـود  حسـن 
املدرب السـوري نـزار محروس 
الـذي تم تمديد عقده، ويسـعى 
خالل فرتة االنتقـاالت الصيفية 
السـتقطاب عنارص جديدة من 
للظهـور  املحليـني واملحرتفـني 

بغداد/ متابعة الزوراءبشكل قوي يف املوسم املقبل.
أكد مـدرب فريق النجف بكرة القدم، 
احمـد خلـف، أن مهمته مـع غزالن 
الباديـة ليسـت بالسـهلة، مبينـاً أن 
طموحـات الفريـق كبـرية وتحتـاج 

لعمل مركز.
وقال خلـف إن“ فريـق النجف واحٌد 
مـن الفـرق الجماهرييـة الطموحة، 
جميـع  عـىل  للمنافسـة  ويسـعى 
البطـوالت وأن يكون دائماً يف املقدمة 
وهذا ما يجعل املهمة صعبة ألن تلبية 
طموحان الفريق تحتاج لعمل دؤوب 
ومركز“.وأضـاف خلـف أن“ الجهاز 
الفريـق  بنـاء  طـور  يف  اآلن  الفنـي 
متكامـل، وبالفعل إجرينـا اتصاالت 
مع مجموعة مـن الالعبني من الذين 
تـم ترشـيحهم، والكثري منهـم ابدى 
املوافقة املبدئية لتمثيل النادي، ونحن 

بانتظار التوقيع الرسمي“.

القـدرة عـىل  وتابـع خلـف ”لدينـا 
تشكيل فريق قوي يكون رقماً صعباً 
ومنافسـاً شـديداً  يف املوسم املقبل“، 
ـه خلف شـكره للهيـأة اإلدارية  ووجَّ
للنادي ولجماهـري الغزالن عىل الثقة 
الكبرية التي منحت له بتسلمه مهمة 

قيادة الفريق للموسم املقبل.

@ıaäÎç€a@k«¸@·ö@Â‹»Ì@›Óiäc@Üb„
¡ébj€a@áj«@áÌ˚fl@’ibè€a

@’Ìãœ@›Óÿìn€@Û»è„@Z—v‰€a@läáfl
›j‘æa@·éÏæa@¿@Úèœb‰æa@Û‹«@äÜb”

كربالء املقدسة/ عباس الرحيمي
بطـل من أبطـال العراق يف لعبـة املالكمة 
للـوزن الخفيف تمكن مـن الحصول عىل 
امليداليـة الربونزيـة يف البطولة اآلسـيوية 
التـي أقيمـت مؤخراً يف أوزبكسـتان.. إنه 
الالعب الدويل الكربالئي والطالب الجامعي 

محمد عبد الحكيم .
وقـال عبـد الحكيـم إن ”دخـويل اىل عالم 
املالكمـة كان صدفـة، إذ كنـت أذهب مع 
خايل الكابتن واملالكم السابق أحمد هشام 
اىل نـادي العـراق بهدف التسـلية ال أكثر؛ 
فتعلقت باللعبة وبقيـت أذهب اىل النادي 
يومياً، فتوَّلد لدي حـبٌّ للعبة املالكمة، ثمَّ 
استمريت عىل هذا األمر اىل أن وفقني الله 

فيها“.
واضاف عبـد الحكيـم أن ” لعبة املالكمة 
مـن األلعـاب الجميلـة وهي ليسـت كما 
يتصورهـا الناس بأنها عنف وقسـوة بل 
هي لعبة تمنح ممارسها القوة والشجاعة 

والصرب والتحمل“.

ولفـت عبـد الحكيم اىل أن ” مشـاركته يف 
بطولـة العـرب التـي أقيمت يف السـودان 
عربيـة  دولـة  عرشيـن  ضمـت  والتـي 
وأسـفرت القرعة عـن املواجهة مع بطل 
العالـم املالكـم الجزائـري وكان التنافس 
قوياً مع بطل عاملي والعب اوملبياد وكانت 
النزاالت قوية جداً والخصم قوياً فخرست 
النزال بفـارق النقاط وحصلت عىل املركز 

الرابع ”.
 وأشار عبد الحكيم اىل أن ” األوزان املفضلة 
يف عالـم املالكمـة هـي األوزان الخفيفـة 
فهـي األوزان األقوى عىل مسـتوى العالم 

والبطوالت العاملية واالكثر عدداً“. 
اإلعـداد  ”مـدة  أن  الحكيـم  عبـد  وبـني 
للمعسكر التدريبي استعداداً للمشاركة يف 
بطولة آسيا يف اوزبكستان بلغت خمسني 
يومـاً، عـرشون منهـا يف بغداد وخمسـة 
عرش يوماً يف السـليمانية ومـا تبّقى كان 
يف خانقني كمعسكر داخيل بعدها سافرنا 

اىل طشقند“.

بغداد/ حسام عبد الرضا
بحضـور رئيس االتحـاد العراقي 
لكرة اليـد محمد االعرجي، أجرى 
اوىل وحداتـه  الوطنـي  منتخبنـا 
معسـكره  ضمـن  التدريبيـة 
محافظـة  يف  واملقـام  التدريبـي 
كربـالء اسـتعدادا للمشـاركة يف 

دورة التضامـن اإلسـالمي والتي 
سـتقام يف مدينـة قونيـا الرتكية 

خالل شهر اب املقبل.
املعسـكر التدريبـي الداخـيل من 
املقرر ان يسـتمر حتى السـادس 
والعرشين من شـهر تموز الحايل 
تدريبيتـني  وحدتـني  وبواقـع 

صباحية ومسائية، عىل ان يغادر 
بعدهـا املنتخب إىل مدينـه قونيا 
للدخول يف معسـكر تدريبي اخري 
دورة  منافسـات  انطـالق  قبـل 
العاب التضامن اإلسـالمي ما بني 
التاسـع والثامن عرش من شـهر 

اب املقبل.
الوطنـي  منتخبنـا  ان  اىل  يشـار 
خـاض ثـالث مباريـات تجريبية 
األخـري  التدريبـي  معسـكره  يف 
منتخبـات  امـام  القاهـرة  يف 
والكونغـو  والسـنغال  انغـوال 

الديمقراطية.
ويف سياق منفصل، انتظم منتخب 
الناشئني بمعسكر تدريبي داخيل 
السـليمانية  محافظـة  يف  يقـام 
اسـتعدادا للمشـاركة يف البطولة 
اآلسيوية التاسـعة والتي ستقام 
يف اململكـة البحرينيـة خالل املدة 
من العرشيـن حتـى الثالثني من 

شهر اب املقبل.
رضـا  املنتخـب  مـرشف  وأكـد 
الجاروش: ان املعسكر التدريبي يف 
السليمانية سيستمر لغاية الثامن 
والعرشين من الشـهر الحايل عىل 
ان يغادر بعدها منتخب الناشئني 
يف الثالـث مـن شـهر اب املقبـل 
طهـران  اإليرانيـة  العاصمـة  اىل 
لالنتظام يف  معسكر تدريبي أخري 
يستمر لعرشة أيام  تتخلله خوض 

عدد من املباريات الودية .
ويـرشف عـىل تدريـب منتخـب 
الناشـئني ظافـر صاحـب مدربا 
واملدربني املساعدين محمد كاظم 
واوات احمد ووسام فاضل مدربا 

للحراس.
وأوقعت القرعة منتخب الناشئني 
اىل جانـب  الثانيـة  املجموعـة  يف 
والسـعودية  اليابـان  منتخبـات 

وقطر واالمارات والكويت.

áÌáßa@·éÏ‡‹€@åbn‡æa@äÎá€a@ÚÓ€e@·è®@ÚÌá„˛a@…fl@…‡n∞@Òãÿ€a@Üb•a@NN@aáÀ
Ú†äÎ@¿@Öãÿ€aÎ@Ú†ãì€a@…õÌ@ÏÓé�a

بغـداد/ امـري الداغسـتاني- حسـني 
عمار

 أعلن االتحاد العراقـي لكرة القدم انه 
سـيعقد اجتماعاً مع االندية الرياضية 
خـالل األسـبوع الphgي لالتفاق عىل 
صيغـة نهائية آلليـة وشـكل الدوري 

الكروي للموسم املقبل.
وقـال عضو االتحـاد رحيـم لفتة: ان 
”االتحاد سـيجتمع هذا األسـبوع مع 
األندية للتوصل إىل صيغة نهائية لشكل 
الدوري، الذي سبق أن أعلن انه سيكون 
دوري محرتفني للموسم 2022-2023 

بدالً من الدوري املمتاز“.
املحرتفـني يخضـع  ان ”دوري  وبـني 
ملعايـري خاصـة مرتبطـة بالرتاخيص 
ترغـب  التـي  واالنديـة  االسـيوية، 
باملشـاركة يف دوري املحرتفـني املقبل 
عليهـا ان تطبـق معايـري الرتاخيـص 
لهـا  ليسـمح  بحذافريهـا  اآلسـيوية 

باملشاركة يف املنافسات“.
إىل  الفـرق  ”تقسـيم  ان  لفتـة  ورأى 
مسـتويني اول وثـاٍن، ويف حـال تعذر 
التوصل ملشاركة العدد املستويف للفرق 
املمتازة سيذهب االتحاد ألندية املستوى 

الثاني التي تمتلك الرتاخيص“.
النهائيـة  ”املقـررات  ان  اىل  واشـار 
سـتتضح بعـد االجتمـاع املقبـل مـع 
االندية وسـيتم الخروج بنتيجة تريض 

جميع األطراف“.
وتابع لفتة ”اتحاد كرة القدم سيشكل 
لجنة خاصة بـدوري املحرتفني لتضع 
وعـدد  بالـدوري  الخاصـة  املعايـري 
األندية التي تمتلك الرخصة االسـيوية 

للمشاركة يف املوسم املقبل“.
ومن جهة، أكد عضو لجنة املسابقات 
يف االتحـاد العراقي لكـرة القدم، نجم 
االويس: ان قـرار هبـوط اربعـة فـرق 
وصعود فريقني للموسـم املقبل مازال 
سـاري املفعول مالم يستجد يشء من 

االتحاد يخص دوري املحرتفني .
وقـال االويس إن“ لجنة املسـابقات يف 
اتحاد الكرة قدمت رؤيتها لالتحاد قبل 
بداية الدوري وعقدنا اجتماعاً فنياً مع 
االندية وتم تبليغ الجميع بقرار هبوط 

أربع فرق وصعود فريقني ”.
واضـاف االويس ان“ املكتـب التنفيذي 

قام بدراسـة هذا املوضوع واقر نظام 
املسـابقات واعلن عىل لسانه اكثر من 
عضـو يف املكتـب التنفيـذي يف اجتماع 
رسـمي“، مبينا ان“ القرار سـاٍر حتى 
اآلن مالـم يسـتجد يشء يخص دوري 

املحرتفني“.
املحرتفـني  “دوري  ان  االويس  وبـني 
يحتاج اىل تحضري جيد من قبل االندية 
واالتحـاد وتحديـد خطـوات النجـاح 
املسـابقة مـن جميع الجوانـب املالية 

واالدارية والفنية ”.
وعـن عمل لجنـة املسـابقات، اوضح 
االويس ان“ اللجنة  لم تقدم استقالتها 

سوى مرة واحدة وتم عقد اجتماع مع 
املكتب التنفيذي وتمت معالجة بعض 
االمور التي تخص عمل اللجنة، ونحن 
اآلن مستمرون بالعمل واكملنا املوسم 
بنجاح، أاما قرار بقـاء اعضاء اللجنة 
مـن عدمه فيخـص املكتـب التنفيذي 

حرصاً ”.
ويف سياق منفصل، وضع قرار االتحاد 
اآلسـيوي لكـرة القدم بتأجيـل دوري 
أبطال آسيا للعام الحايل اىل العام 2023، 
فريقـي نادي الكرخ بطل كاس العراق 
بنسخته الحالية، ونادي الرشطة بطل 
الدوري العراقي أمام منافسـة جديدة 

قد تحرم الفريقني من تمثيل العراق يف 
دوري أبطال آسيا يف العام املقبل.

وأوضـح الناطـق باسـم اتحـاد الكرة 
بطـل  ان  املوسـوي:  احمـد  العراقـي 
الدوري الرشطة وبطـل الكأس الكرخ 
للموسـم األخـري سـيواجهان وضعـا 
حرجا بسبب تأجيل دوري أبطال آسيا 
لهذا العام بقد يبعدهما من املشـاركة 
إن لم يبتسـم لهما الحظ يف مواجهتني 
حاسـمتني يالقيان فيها بطيل الكأس 

والدوري للموسم املقبل.
وبـني: ان سـبب ذلـك هـو أن االتحاد 
أبطـال  دوري  ان  ابلغنـا  االسـيوي 

آسـيا وبطولة كأس االتحاد االسـيوي 
سيؤجالن إىل شهر آب من العام املقبل 
2023.وتابـع: وعـىل هذا األسـاس أن 
الكـرخ، بطـل كاس العـراق للموسـم 
الحـايل، سـيواجه بطل املوسـم املقبل 
لبطولـة كأس العراق بمبـاراة فاصلة 
والفائز سيمثل العراق يف كأس االتحاد 
االسـيوي.واضاف: ان الحـال ينطبـق 
كذلك عىل بطل الدوري املمتاز الرشطة 
للموسـم 2022-2021 الذي سـيلعب 
ايضاً مع بطل الدوري للموسـم املقبل 
يف مباراة فاصلة الفائز سيمثل العراق 

بدوري ابطال اسيا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
محرر االخبار الرياضية يف وكالة االنباء العراقية 
(واع)، الزميـل حسـني عمـار، اكـد اكتسـاب 
(زوجته) الشفاء التام من االزمة الصحية التي 
تعرضت لها قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، 
دعواتنـا الصادقة لزوجة زميلنا بالشـفاء التام 
وان يمـن عليهـا العـيل القدير بالصحـة والعافية 

التامتني.
  *****************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل رائـد عبد الوهـاب، احتفل 
بعيد ميالده يوم امـس االحد، خالص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
تغلَب منتخُب َشباب العراق عىل نظريه 
من  أهداٍف  بثالثِة  األحد،  امي  الليبّي، 
يف  أقيمت  التي  املباراِة  يف  مقابٍل  دون 

امللعِب الرديف لنادي أبها السعودي. 
منتخبنا  ِم  بتقدُّ األول  شوُط  انتهى 
الدقيقة  يف  جاَء  ردٍّ  دون  من  بهدٍف 
(17) عن طريِق عبد القادر أيوب بعد 
كرته  ووضع  اليسار  جهِة  من  توغله 
هذا  لينتهي  الليبي  املُنتخِب  شباِك  يف 

الشوط بهذا الهدف.
األفضلّيُة  استمرت  الثاني  الشوِط  ويف 
العراقّية، حيُث أضاَف منتخبنا الهدَف 
عمر  من   (50) الدقيقِة  يف  الثاني 
املباراِة عن طريِق الالعب عيل شاخوان 
بلند  لعبها  التي  الكرة  متابعته  بعد 
الليبي،  الحارِس  من  وارتدت  ازاد 
بعدها أضاَف عبد القادر أيوب الهدَف 
ملنتخبنا  والثالث  له  الشخّيص  الثاني 
الدقيقة (59) بعد تمريراٍت جميلٍة  يف 
قاسم  الرزاق  وعبد  شاخوان  عيل  بني 
الذي  أيوب  القادر  عبد  عند  انتهت 

خارج  من  قويٍة  بتسديدٍة  أسكنها 
الحارس  يساِر  عىل  الجزاء  منطقِة 

الليبي لتنتهي املباراُة بتلك النتيجة.
عماد  الشباب،  منتخب  مدرُب  وزجَّ 
ملنِح  بدالء  العبني  بعرشة  محمد، 
للوقوف  الالعبني  لجميع  الفرصِة 
ستالقي  التي  املُناسبِة  التشكيلِة  عىل 
موريتانيا يف الثالث والعرشين من هذا 
الشهر يف افتتاِح مبارياته ضمن بطولِة 

كأس العرب لكرِة القدم للشباب.
االتحاد  ُعضو  التقى  جانبه،  من 
منتخب  ُمرشف  القدم  لكرِة  العراقّي 
االتحاد  ُعضو  نارص،  محمد  الشباب، 
عىل  واملُرشف  الله  سعد  هاشم  الليبي 
درَع  نارص  وقّدَم  الليبي،  املنتخب 
املكتب  عن  نيابًة  الخاّص  االتحاد 
التنفيذي تقديرًا للعالقاِت الطيبِة التي 

تجمع االتحادين والشعب الشقيق. 
وعّربَ سعد الله عن شكره لتلك املبادرِة، 
الزيارات بني االتحادين،  تبادَل  ُمتمنياً 
الليبية  املنتخبات  جميع  وكذلك 

والعراقّية لكرِة القدم.

@È‘Ó‘í@Û‹«@åÏ–Ì@lbjì€a@kÉn‰fl
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ليما / متابعة الزوراء
أعلـن اإلتحـاد البـريويف لكـرة القـدم أن األرجنتيني 

ريـكاردو غاريـكا تخـىل عـن مهماتـه مدرباً 
للمنتخـب الوطنـي بعـد 7 أعـوام ناجحـة 

قضاها مع ”بالنكريوخا“.
وقـاد األرجنتيني املكنـى ”إل تيغري“ 

والبالغ 64 عامـاً املنتخب البريويف إىل 
نهائيات مونديـال 2018، وذلك بعد 
36 عامـاً من املشـاركة االخرية للـ 

”بيكولور“ يف كأس العالم.
كما سـاهم يف خـوض البريو عقب 
احتاللهـا للمركز الـخ يف املجموعة 

املشـرتكة لتصفيـات قـارة أمـريكا 
العالـم  كأس  إىل  املؤهلـة  الجنوبيـة 

FIFA قطـر 2022™ امللحـق الدويل، إالّ 
انه فشل يف تخطي عقبة املنتخب األسرتايل 

بخسارته بركالت الرتجيح 4-5 بعد تعادلهما 

سلباً عىل ستاد أحمد بن عيل يف 13 حزيران/يونيو.
وفشـلت البـريو، املصنفـة 21 عامليـاً والتي 
يقودهـا غاريكا منذ 2015، يف الوصول 

اىل كأس العالم للمرة السادسـة بعد 
و1982  و1978  و1970   1930

و2018.
وبات غاريكا أيقونة حّية يف البريو، 

وصـل  قيادتـه  فتحـت 
نهائـي  إىل  املنتخـب 
مسـابقة كوبا أمريكا 
ليخـرس   2019 عـام 

أمام الربازيل صاحبة 
األرض 3-1.

عـن ولـم يكشـف االتحـاد  البـريويف 
اسم بديل لغاريكا، فيما وجهت له أبرز األندية 
املحلية انتقادات عنيفة عىل خلفية ”ادارة سيئة“ 

للمفاوضات مع املدرب األرجنتيني

يوجني / متابعة الزوراء
أحـرز الصينـي وانـغ جيانـان ذهبيـة 
النسـخة  الطويـل يف  الوثـب  مسـابقة 
الثامنـة عرشة من بطولة العالم أللعاب 

القوى يف مدينة يوجني األمريكية.
إنجـازه يف محاولتـه  وحقـق جيانـان 
األخرية بقفـزه 8.36 م حارما اليوناني 
ميلتياديـس تينتوغلـو، بطـل أوملبيـاد 
طوكيو الصيف املايض، من لقبه العاملي 

األول.
وكان تينتوغلـو فارضـاً سـيطرته عىل 
املسـابقة ويف طريقه إىل املعدن األصفر 
بتحقيقـه 8.30 م يف محاولتـه الثانيـة 
ثـم 8.32 م يف محاولتـه الخـة، قبل أن 

يصدمه جيانان.
وتلقى تينتوغلو الرضبة ذاتها التي كان 
وجههـا يف أوملبياد طوكيـو إىل الكوبيني 
خوان ميغل إيتشـيفاريا ومايكل ماسو 
عندما ظفر باللقب عندما حقق 8.41 م 

يف محاولته األخرية.
وعادت الربونزية إىل السويرسي سيمون 

إيهامر (8.16 م).
وهي امليداليـة الثانية لجيانان يف بطولة 
العالم بعـد الربونزية التي ظفر بها قبل 
سـبع سـنوات يف بالده يف نسـخة بكني 

2015 عندما كان عمره 18 عاماً.
يف املقابل، منح كل من تينتوغلو وإيهامر 
أول ميداليـة عاملية يف الوثـب الطويل يف 

فئة الرجال يف التاريخ إىل بلديهما.

وكان اليوناني يمنـي النفس بأن تكون 
العاملـي  العـرس  الثالثـة يف  مشـاركته 
موفقـة مـن أجل الظفـر باللقـب الذي 

استعىص عليه يف النسختني األخريتني.
وتوج األمريكي فريد كرييل بذهبية سباق 
100 م يف بطولـة العالـم الثامنة عرشة 
أللعاب القوى املقامـة يف بالده وتحديداً 
مدينـة يوجني، يف ثالثيـة أمريكية للمرة 

الثالثة يف تاريخ البطولة.
وقطـع كـرييل مسـافة السـباق بزمـن 
9.86 ثوان متقدماً عىل مواطنيه مارفن 
براييس وترايفـون بروميل اللذين حققا 

معا 9.88 ثوان.
كوملـان،  كريسـتيان  مواطنهـم  وحـل 

حامل اللقب يف الدوحة 2019، سادسـًا 
بزمن 10.01 ثوان.

وأحرزت األمريكية تشـاييس إييل ذهبية 
الكـرة الحديـد يف بطولة العالـم أللعاب 

القوى يف مدينة يوجني األمريكية.
وحسمت إييل اللقب العاملي يف محاولتها 
األوىل عندمـا سـجلت 20.49 م متقدمة 
عىل حاملة اللقب وبطلة أوملبياد طوكيو 
الصيف املـايض الصينية غونـغ ليجياو 
م  بــ20.39  بالفضيـة  اكتفـت  التـي 
حققتها يف محاولتها الخة قبل األخرية.

وعادت الربونزية إىل الهولندية جيسيكا 
شـيلدر برميهـا 19.77 م يف محاولتيها 

الثانية والخة قبل األخرية.

وهـي الذهبيـة األوىل للواليات املتحدة يف 
النسـخة العاملية التي تسـتضيفها عىل 

أرضها للمرة األوىل يف تاريخها.
يف املقابـل، عـززت ليجيـاو البالغة من 
العمـر 33 عاماً رقمهـا القيايس يف عدد 
امليداليات يف املسابقة ويف النسخة الثامنة 
عىل التوايل بحصدها امليدالية السابعة يف 
إنجاز غري مسـبوق بينها لقبان عامليان 
(2017 و2019) وفضية (2015) وثالث 

برونزيات (2009 و2011 و2013).
وحققـت اإلثيوبية ليتيسـينبيت غيداي 
ذهبية سباق 10 آالف مرت ضمن بطولة 
العالم أللعاب القوى - أوريغون 2022.

وقطعت غيداي مسـافة السـباق بزمن 
عـىل  متقدمـة  دقيقـة،   30.09.94
الكينيتـني هيلـني أوبـريي (30.10:02 
د) ومارغاريـت تشـيليمو كيبكيمبوي 
(30.10.07)، فيمـا حلت حاملة اللقب 
الهولنديـة سـيفان حسـن رابعة بزمن 

30.10:56 د.
ونجحت غيداي، حاملـة الرقم القيايس 
 8 يف  د   29.01:03) للسـباق  العاملـي 
االنطـالق  يف   ،(2021 حزيران/يونيـو 
برسعة يف الـ400 م األخرية وتمكنت من 
اجتياز خط النهاية بفـارق ضئيل أمام 
أوبريي، فيما فشلت حسن بطلة السباق 
األوملبي يف طوكيو أيضاً الصيف املايض، 
يف تدارك املوقف يف األمتار األخرية بعدما 

ظلت تراقب السباق منذ البداية.

وعوضـت غيـداي (24 عامـاً) فضيـة 
السـباق يف النسـخة األخـرية يف الدوحة 
2019 عندما حلت وصيفة خلف حسن، 
وبرونزيـة أوملبياد طوكيو خلف حسـن 

والبحرينية كالكيدان غيزاهيغني.
ولـم تشـارك حسـن يف سـباقات كثرية 
هذا املوسـم رغبة منها يف توفري طاقتها 
للهـدف األهم بالنسـبة لها وهـو دورة 

األلعاب األوملبية يف باريس عام 2024.
وسـتتنافس العداءات مجـدداً يف يوجني 
عندمـا تخوضان غمار سـباق 5 آالف م 

السبت املقبل.
وقالـت غيـداي: ”كان هـذا أكـرب هدف 
بالنسـبة يل. الحلـم تحـول إىل حقيقة. 

هذا الفـوز أهم بالنسـبة يل من تحقيق 
رقم قيايس عاملي، وأنا سعيدة جًدا بهذا 

اإلنجاز“.
وأضافـت: ”كنت أفكـر يف الفـوز بهذه 
امليداليـة الذهبية منذ عـام 2019. لكن 
حسـن كانت دائًما موجودة. كنت أيًضا 

أشاهد أوبريي“.
وتابعت: ”هـذه املرة، كنت أشـاهدهما 
وأدركـت أننـي يجـب أن أكـون رسيعة 
جًدا يف آخر 300 م. تمكنت من البقاء يف 
املقدمة وحافظت عىل وتريتي حتى خط 

النهاية“.
وأردفـت قائلـة: ”لدّي الحلـم التايل اآلن 
وهو الفوز بامليدالية الذهبية لسـباق 5 

االف م... أنا واثقة جداً اآلن“.
أوبـريي  نالـت املخرضمـة  املقابـل،  يف 
ميداليتها الرابعة يف املونديال بعد ذهبية 
سـباق 5 آالف م يف نسختي لندن 2017 
والدوحـة 2019 وبرونزيـة 1500 م يف 

موسكو 2013.
وحقـق البطـل البولنـدي بافـل فايدك 
إنجـازاً تاريخيـاً بإحـرازه ذهبيـة رمي 
املطرقة للمرة الخة توالياً، ضمن بطولة 
العالم أللعاب القوى - أوريغون 2022.

وحقق فايديك إنجازه الخارق يف محاولته 
الثالثة عندما سجل 81.98 م وهو أفضل 
رقم هذا العام يف املسـابقة، متفوقاً عىل 
مواطنـه فويتشـيخ نوفيتسـكي، بطل 
أوملبيـاد طوكيـو الصيـف املـايض، مع 

81.03 يف محاولته الثالثة أيضاً.
وكانت الربونزية مـن نصيب النرويجي 
إيفيند هنريكسن بـ80.87 م يف محاولته 

الثانية وهو أفضل رقم له هذا املوسم.
وتأهـل الجزائـري عبد املالـك لحولو إىل 
نصـف نهائي سـباق 400 مـرت حواجز 
ضمـن بطولة العالـم أللعـاب القوى - 

أوريغون 2022.
ويف األدوار اإلقصائيـة، أكمـل عبد املالك 
لحولو السـباق يف املركز الثاني (49.58 
ثانية) فيما جاء األمريكي راي بنجامني 

يف املركز األول (49.06 ثانية).
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مانشسرت / متابعة الزوراء
يجهز مسـؤولو مانشسـرت يونايتد إغراءات جديدة للهولندي 
فرينكـي دي يونج، العب وسـط برشـلونة، من أجـل إقناعه 

باللعب يف ”أولد ترافورد“ خالل املوسم املقبل.
كان برشـلونة قد أعلن أن دي يونج سيغادر مع بعثة الفريق 
للواليـات املتحدة األمريكية، لخـوض الجولة التحضريية قبل 

املوسم الجديد.
وقالـت صحيفة سـبورت اإلسـبانية، إن مانشسـرت يونايتد 
يرفـض االستسـالم يف الصفقـة، حتـى بعد سـفر دي يونج 

ألمريكا، ويجهز الشياطني الحمر حالًيا عرًضا جديًدا.
كانـت تقارير صحفية، زعمت أن يونايتـد توصل التفاق مع 
برشـلونة حول ضم دي يونج مقابل 85 مليـون يورو، بينما 

جاء الرفض من الالعب الهولندي.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية، إىل أن يونايتد سيغري دي يونج 
يف العـرض الجديـد، براتـب ضخـم يعوضه عن راتبـه الكبري 
يف برشـلونة، باإلضافـة إىل األمـوال املؤجلـة لـه لـدى النادي 
الكتالوني.وأُجرب دي يونج عىل خفض راتبه يف برشلونة خالل 
املواسم املاضية؛ بسبب أزمة فريوس كورونا، مع تأجيل جزء 

من مستحقاته للسنوات املقبلة.
وأوضحت أن مانشسرت يونايتد يراهن عىل موافقة دي يونج، 
ال سيما أن برشلونة يضغط عليه لخفض راتبه الحايل، إذا أراد 

االستمرار يف ”كامب نو“.
وذكرت ”سـبورت“، أن الحسم النهائي لصفقة دي يونج، قد 

يحدث خالل أسبوع من اآلن.

لندن / متابعة الزوراء
حجز املنتخب اإلسباني مقعداً يف ربع نهائي بطولة أمم أوروربا للسيدات 
بعـد فوزه املثري عىل الدانمارك بهـدف دون مقابل يف املباراة القوية التي 

جمعتهما ضمن مباريات املجموعة الثانية.
حققت أملانيا العالمـة الكاملة يف املجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 

للسيدات بفوزها العريض عىل فنلندا بثالثة أهداف دون رد.
وافتتحت صوفيا كلينريني ثالثية املانشـافت قبل نهاية الشـوط األول 
بخمـس دقائـق.. وبعـد العـودة مـن االسـرتاحة ضاعفت 
مواطنتها أليكسـندرا بـوب تقدم أملانيـا بتوقيعها عىل 

الهدف الثاني.
فيما اختتمت نيكول أنيومي أهداف منتخبها مدونة 
عـىل الثالث يف الدقيقة الثالثة والسـتني، لتتأهل 
أملانيـا لربـع النهائـي متصـدرة للمجموعـة 

بتسع نقاط.

ميونيخ / متابعة الزوراء
بعث البولنـدي روبـرت ليفاندوفسـكي، مهاجم 
النـادي  إىل جمهـور  برسـالة  ميونيـخ،  بايـرن 

البافاري، عقب اقرتابه من التوقيع لربشلونة.
وأعلن الناديان، التوصل إىل اتفاق بشأن الصفقة، 

لكن لم يوقع املهاجم البولندي مع البارسا بعد.
ونـرش ليفاندوفسـكي صورة قميصه مـع بايرن، عىل 
شبكة ”إنسـتجرام“، وعلق عليها: ”أود أن أشكر زمالئي 
يف الفريـق واملوظفـني وإدارة النـادي وكل مـن دعمنـي 
دائما، وسـاعدنا عىل الفـوز باأللقاب“.وأضاف: ”فخور 
بما حققناه معا.. وقبل كل يشء، أرغب يف شكر الجمهور 
الـذي جعـل بايـرن ناديـا اسـتثنائيا عـىل هـذا النحو. 
يرشفنـي أن أمضيت 8 سـنوات رائعة مـع هذا النادي 
وجمهوره.. وبايرن سيبقى يف قلبي إىل األبد“.يذكر أن 
ليفاندوفسكي يف طريقه حاليا إىل ميامي األمريكية 

(معسكر البارسـا) إلجراء الكشف الطبي هناك، وتوقيع 
عقـود انتقالـه إىل برشـلونة.وقالت تقاريـر إن الصفقة 
بلغـت 45 مليون يـورو، باإلضافة إىل متغـريات بقيمة 5 

ماليني أخرى

روما / متابعة الزوراء
كشـف تقرير صحفـي إيطايل عـن قرار 
باولـو ديبـاال، نجـم يوفنتوس السـابق، 
بشـأن الفريـق الـذي سـيمثله املوسـم 

املقبل.
ورحل ديباال عن صفوف السـيدة العجوز 
بنهايـة يونيو/حزيـران املـايض، عقـب 
نهايـة عقـده مع الفريـق، فيمـا يرتبط 
األرجنتينـي بالعديـد مـن األنديـة، عـىل 

رأسها ”إنرت ونابويل وميالن وروما“.
وبحسـب موقـع ”توتو مريكاتـو ويب“ 
اإليطايل، فإن ديباال مستعد لقبول عرض 

رومـا، واملوافقـة عـىل االنضمـام لنادي 
العاصمـة، واللعـب تحـت قيـادة املدرب 

الربتغايل جوزيه مورينيو.
وأضافـت أن الجيالـورويس قـدم عرضا 
فيمـا  مقبلـة،  سـنوات   4 ملـدة  لديبـاال 
سـيحصل الالعـب عـىل 6 ماليـني يورو 

كراتب سنوي.
يشار إىل أن ديباال يرتبط بشدة باالنضمام 
إىل إنرت ميالن، لكن النرياتزوري بحاجة إىل 
بيع أحد مهاجميه سـواء برحيل التشييل 
أليكسـيس سانشـيز أو البوسـني إيدين 
دجيكـو، وهو مـا يجد فيه إنـرت صعوبة 

بالوقت الحايل.
ويعد قرار ديباال بمثابة املفاجأة، خاصة 
أنـه تلقـى عروضـا مـن أنديـة عديدة 

تشـارك يف دوري أبطال أوروبا املوسم 
املقبل، عىل عكس روما الذي سيخوض 

منافسات الدوري األوروبي.
مـن الجديـر بالذكـر أن مورينيـو، كان 

قـد أبـدى إحباطـه مـن تحـركات إدارة 
الصيفـي  املريكاتـو  يف  الجيالـورويس 
الجـاري، وقـال يف ترصيحـات صحفية: 

”أنـا محبـط بعض اليشء من سـوق 
انتقاالت روما، لكن ال داعي للقلق.. 

أثينا / متابعة الزوراء
أعلـن نـادي أريس سـالونيك اليونانـي تعاقده مع املهاجـم املخرضم الـدويل اإليفواري 
جريفينيو، املتحرر من أي عقد، يف صفقة ملدة عامني.ويف سن الـ 35 عاماً يأمل العب ليل 
ولومان الفرنسـيني السابق يف أن يعوض موسـمه املايض املخيب لآلمال جراء تعرضه 
الصابـة يف الربـاط الصليبي يف الركبة مع فريقه طرابزون سـبور الرتكي املتوج بطالً 
للدوري.وسـيخوض جريفينيو يف اليونان غمار خ بطولة أوروبية بعد مغامرته األوىل 
يف الـدوري البلجيكـي مع فريق بيفرييـن (2007-2005)، وثم مـروره لفرتة أربعة 
أعوام يف الـ ”ليغ1“ ومسـاهمته يف فوز ليـل بثنائية الدوري والكأس  يف عام 2011، 
قبل أن ينتقل إىل أرسنال االنكليزي ليعود ويقيض 6 أعوام يف إيطاليا بني روما وبارما.

شـهدت مسرية الالعب اإليفواري مشـاركته يف الدوري الصيني ملدة ثالثة مواسم بني 
عامي 2016 و 2018. أما الصعيد الدويل، فقد توج مع منتخب بالده بمسابقة كأس أمم 

إفريقيا عام 2015، علماً انه خاض 88 مباراة دولية، وسـجل 23 هدفاً.
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يوجني / متابعة الزوراء
أعلنت وحـدة النزاهـة يف االتحاد 
إيقـاف  القـوى  أللعـاب  الـدويل 
العداءين الكيني لورانس تشريونو 
واألمريكي راندولـف روس بجرم 
خـرق قواعـد التنشـيط، وبالتايل 

اسُتبعدا من مونديال يوجني.
وكان مرتقباً أن يتنافس العّداءآن، 
بمشـاركة تشـريونو يف املاراثون 

وروس يف سباقات 400 م.
وقالـت وحدة النزاهـة يف بيان إن 
إيجابيـاً  كان  تشـريونو  اختبـار 
ملادة الرتايميتازايدين، وهي مادة 
محظـورة، بعـد اختبـار خـارج 

املنافسات يف 23 أيار/مايو.
وأضافت أنه تم حظر روس بسبب 
مراقبـة  بآليـة  ”العبـث  مزاعـم 

املنشطات“.
وكان تشـريونو البالـغ 33 عاماً 
فاز بماراثون بوسطن وشيكاغو، 

األلعـاب  دورة  يف  رابعـاً  وحـّل 
األوملبية الصيفية يف طوكيو العام 
املايض.وأشـارت وحـدة النزاهـة 
إىل أن العـداء الكينـي أُبلـغ بـأن 
العينـة كانـت إيجابيـة مـن قبل 
مختـرب الوكالة العامليـة ملكافحة 

املنشـطات (وادا) يف لوزان يف 13 
الذي  الوقـت  تموز/يوليـو، وهو 
كان تشـريونو متوجهـاً فيـه إىل 
يوجني.ولفتت هـذه الوحدة التي 
تتخـذ مـن موناكو مقـراً لها، إن 
بالنتيجـة عنـد  تبلّـغ  تشـريونو 

وصولـه، وأنه قّدم اسـتئنافاً من 
دون جدوى.

وأضافـت أنهـا اشـتكت للمخترب 
من اإلبالغ عـن النتيجة اإليجابية 
بعـد 47 يوماً مـن االختبار، رغم 
أن قواعـد ”وادا“ تنـص عـىل أن 
لدى املختـربات 20 يومـًا لتقديم 

النتائج.
”حـرم  التأخـري  أن  إىل  ولفتـت 
رياضيـاً كينيـاً آخـر مـن فرصة 
املشـاركة بـدالً من تشـريونو يف 

املاراثون“.
وكان روس البالغ 21 عاماً ضمن 
بامليدالية  الفائز  الفريق األمريكي 
الذهبيـة يف سـباق 400 م تتابـع 
يف طوكيو، وشـارك يف التصفيات 
مـن دون النهائي.ولفتـت وحدة 
روس  ضـد  اإلدعـاء  إىل  النزاهـة 
”ينبع من سـلوك الريـايض أثناء 

التحقيق يف انتهاك محتمل.
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لندن / متابعة الزوراء
أعلن تشـيليس ضم مهاجم آرسنال الشاب، أوماري هاتشينسون، 

البالغ من العمر 18 عاًما.
وكان الالعـب قد بدأ مسـريته الكرويـة مع البلـوز، وانضم الحًقا 
إىل فريق آرسـنال تحت 12 عاًما، بعد اسـرتاحة قصرية للعب كرة 
الصاالت، وقد تلقى حينها إشـادة من األسطورة الربازيلية، بيليه، 

بعد مشاركته ببطولة يف جنوب لندن.
وسـيعود هاتشينسـون اآلن إىل سـتامفورد بريدج، بعد فشـله يف 

اقتحام الفريق األول آلرسنال، خالل آخر عام ونصف العام.
لكـن رغم ذلك، أثار الالعب الشـاب اإلعجـاب يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز الرديف، باملوسـم املايض، حيث لعـب دوًرا مهًما يف احتالل 

آرسنال للمركز الثالث.
كما بدأ هاتشينسون مسريته عىل املستوى الدويل، حيث ظهر ألول 

مرة مع منتخب جامايكا، يف وقت سابق من املوسم املايض.
وعنـد التوقيـع مـع هاتشينسـون، قال مسـؤول فريق الشـباب 
يف البلـوز، جيـم فريـزر: ”يسـعدنا أن أوماري وافق عـىل التوقيع 
لتشـيليس.. إنه إضافة رائعة، وينضم إلينا كموهبة ناشئة مثرية، 

تأمل يف ترك انطباع رسيع بني الكبار“.
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باريس/متابعة الزوراء:
ماذا يعني «تشـجيع» املواقع اإللكرتونية 
لإلجهاض؟ هذا سـؤال ُمحري ألي شخص 
ينـرش أعماله عـرب اإلنرتنت. فقـد قامت 
 (NRLC) اللجنـة الوطنية للحق يف الحياة
مؤخـرًا بإصـدار ترشيع نموذجـي جديد 
ُيلقـي  مـا  وهـو  اإلجهـاض،  ملكافحـة 
بالصحفيـني الذيـن يغطـون اإلجهـاض 
يف مرمـى النـريان القانونية. كمـا أّن هذا 
الترشيع الجديد – الـذي تأمل اللجنة بأن 
تعتمـده املجالس الترشيعيـة للواليات يف 
جميع أنحاء البالد – من شـأنه أن يعرّض 
الناس للعقوبات الجنائية واملدنية بسبب 
«املسـاعدة أو التحريض» عىل اإلجهاض، 
بمـا يف ذلـك «اسـتضافة أو إدارة موقـع 
اإلنرتنـت  خدمـة  تقديـم  أو  إلكرتونـي 
لتشجيع أو تيسـري الجهود للحصول عىل 

اإلجهاض غري القانوني».
وليـس من املسـتغرب أّن النـص ال يقدم 
أي إرشـادات حـول مدى اتسـاع أو ضيق 
تفسـري الترشيـع: فهل يضّم مـادة حول 
كيفية الحصـول عىل اإلجهـاض الدوائي 
عن طريـق الربيد أو حول تغطية اإلجماع 
الطبـي عـىل أنـه آمـن؟ وماذا عـن نرش 
القصص حـول افتتـاح عيـادة إجهاض 
جديـدة، أو حـول عمل أطبـاء اإلجهاض 
أو املدافعني عنـه أو القابالت؟ وهل ُيعترب 
املوقع اإللكرتوني «مشجًعا» ملجرد تذكري 
القـراء بأّن اإلجهاض مـا زال قانونًيا وأّن 
النـاس من حقهم االحتفـاظ بمواعيدهم 
لـدى العيـادات بغض النظر عن املسـودة 
املرسبـة لقـرار املحكمة العليـا يف قضية 
«دوبس ضد عيادة صحة املرأة الكاملة»؟ 
[منـذ نرش هـذا املقال، أصبـح اإلجهاض 

غري قانوني يف ثماني واليات أمريكية].
إذا كان األمـر كذلك، فـإىل جانب مقدمي 
خدمـات اإلجهاض واملدافعـني عنه الذين 
مسـتمرة  مراقبـة  بالفعـل  يواجهـون 

ومضايقـات وعنف من حركـة مناهضة 
يواجـه  قـد  األمريكيـة،  اإلجهـاض 
اإلخباريـة  املؤسسـات  يف  الصحفيـون 
 DAME ومجلـة   Prism مثـل  املوثوقـة 
اإلخباريـة وموقـع   Rewire ومجموعـة 
Scalawag وغريهـا خطـرًا قانونًيا ملجرد 
أداء عملهم: أي محاربة املعلومات املضللة 
وتزويد القراء بمعلومات محدثة ومعمقة 
وقائمة عىل الحقائق وتعكس وضع البالد 

وتساعدهم يف تحديد مواقفهم.
وبالطبـع، هـذه هـي املشـكلة، إذ ليس 
من املصادفـة أن يهاجـم الترشيع البنية 
اإلجهـاض  حـول  املعلوماتيـة  التحتيـة 
برمتهـا، بمـا يف ذلك التغطيـة اإلخبارية. 
فاألخبار هـي املعلومات، واملعلومات هي 
القوة. وعندما يحظى الناس بقوة املعرفة 
بشأن حقوقهم وكيفية ممارستها، يكون 
من األصعب كثريًا عىل الدولة أن تسـلبهم 
إّن االسـتفادة  الجسـدية.  اسـتقالليتهم 

من قـوة املعلومات والصحافـة نيابة عن 
األشـخاص املهمشـني – بمـا يف ذلك من 
يسعون للحصول عىل رعاية اإلجهاض – 
تمثل تهديًدا متأصًال للسلطة، لذا غالًبا ما 

تلجأ السلطة إىل قمع التعبري.
وتحظى الواليات املتحدة بتاريخ طويل من 
محاوالت التعتيم عـىل املعلومات املتعلقة 
بحقوق املهمشني، وهذا ما يتضمنه دائًما 
عمل الصحفيني. ففي القرن التاسع عرش 
عىل سـبيل املثال، أقـّر الكونجرس حظرًا 
للنرش ملنع دعاة إلغاء العبودية من تقديم 
أي التماسـات ضد العبوديـة، بينما أقرّت 
الواليـات الجنوبية عـدة قوانني لحظر أي 

خطاب مناهض للعبودية.
وال تقترص مشـكلة قوانني حظر التعبري 
– اليـوم وعـىل مـر التاريـخ – عـىل أنها 
تمنح ذوي النوايا السـيئة أدوات التجريم 
والغرامـات الالزمة إلسـكات أولئك الذين 
يختلفـون معهم، بـل إنها تمتـد أيًضا إىل 

تطبيع العنف الجسـدي. فقد كان العنف 
ضد الصحفيني منتًرشا عىل نطاق واسع يف 
القرن التاسع عرش، واألهم من ذلك أنه لم 
يقترص عىل األماكـن التي تم فيها تجريم 
مثـل هـذا الخطـاب املناهـض للعبودية. 
ففي عام ١٨٣٧، قامـت مجموعة مؤيدة 
املناهـض  الصحفـي  بقتـل  للعبوديـة 
إياليجا لوفجوي وتدمري مطبعته يف والية 
إلينـوي «الحرة». ويف العام التايل يف مدينة 
فيالدلفيا، أشعلت مجموعة مشابهة النار 
يف «قاعة بنسـلفانيا»، حيث كان يجتمع 
مناهضـو العبوديـة، والتـي كانت تضم 
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Freeman املناهضة للعبودية.
واجـه  العبوديـة،  إلغـاء  بعـد  وحتـى 
الصحفيـون التهديـدات املسـتمرة ضـد 
الجريئـة  تغطيتهـم  بسـبب  سـالمتهم 
والدقيقـة للمظالم، مثل حـوادث اإلعدام 
رأسـها  القانـون، وعـىل  نطـاق  خـارج 

إعدام الصحفية آيـدا ب. ويلز. ويف الوقت 
الحـارض، يظـّل مـن الواضـح أّن قوانني 
حظر التعبري تشـكل جـزًءا من مجموعة 
أكرب من املمارسـات التي تشـجع العنف 

ضد الجماعات التي تستهدفها.
واآلن، مع صدور قانون يستهدف الخطاب 
املتعلق باإلجهاض عىل وجه التحديد، فإّن 
الخطـر داهم بشـكل خـاص، ألّن العديد 
من الصحفيني الذيـن يقودون الدفاع عن 
الحقوق اإلنجابية وتغطية قضايا العدالة 
هـم مـن النسـاء ذوات البـرشة امللونـة 
اللواتي يواجهن بالفعل مضايقات بشكل 

غري متكافئ.
وعـىل الرغـم مـن عـدم تبنـي أي واليـة 
للترشيع النموذجي حتى اآلن، إّال أّن هناك 
الكثري من األسـباب التـي تدعو إىل القلق، 
ألّن هـذه الترشيعات التـي تحظر التعبري 
تنتـرش  أصبحـت  اإلجهـاض  وتناهـض 
برسعة مثرية للقلق يف السـنوات األخرية، 
كما هـو الحـال مـع العديد مـن مقلدي 

الحظر الحاسم لإلجهاض يف تكساس. 
بـل إّن إحـدى مـواد الترشيـع النموذجي 
املناهضـة لإلجهاض قد تّم تبنيها بالفعل 
يف والية نرباسكا. وإذا اكتسب هذا الترشيع 
زخًما بعد السقوط املتوقع لحكم «رو ضد 
وايد»، فإّن ذلك سـيؤدي بشكل مبارش إىل 
تجريم الصحفيني واملؤسسات اإلخبارية، 
ال سيما تلك التي تقودها األقليات والنساء 
وغريهم من األشـخاص املهمشـني الذين 

يشاركون يف النقاش حول اإلجهاض.
أّما بالنسـبة للتعديل األول، فـال ُيتوقع أن 
يسـاعد كثريًا، إذ يحظر الترشيع «تشجيع 
الحصـول عـىل اإلجهـاض»، وهـو مـا قد 
يعنـي فعلًيـا أي يشء، وهذا هـو املقصود. 
فالقسـوة والغموض همـا الهدف من مثل 
هذه القوانني، وهذا بالضبط ما استخدمه 
املحافظـون يف قوانـني «ال تقـل مثيل» وما 
ُيدعـى بقانـون مناهضة «نظريـة العرق 
السـيئة  التعريفـات  وتـؤدي  النقديـة». 

والصياغة الغامضة لهذه القوانني إىل عدم 
اليقني بشـأن ما هو محظـور، بحيث يبدأ 

الناس يف مراقبة كالمهم بدافع الحذر.
والنتيجة هـي أّن قدًرا هائـًال من املحتوى 
يتـم التحكم فيه بـدون أن تضطـر الدولة 
إىل التحـرك لفـرض القانون. وعـىل الرغم 
مـن التوقعـات بإلغـاء مثـل هـذه البنود 
باعتبارهـا انتهاكات للتعديـل األول، نظرًا 
لكونهـا غامضة وفضفاضة، إّال أّنه لم يعد 
من املسـلم به أن املحكمـة العليا األمريكية 
أو املحاكـم الفيدراليـة سـتلتزم بسـابقة 
طويلة األمد للقيام بذلك. وغالًبا لن تعرتض 
املحاكم العليا للواليات التي يسـيطر عليها 
الجمهوريون بأغلبية ساحقة. وبالتايل، إذا 
تم اعتمـاد الترشيع النموذجـي، يمكن أن 
يسـتخدمه النشـطاء األثريـاء املناهضون 
لإلجهاض لتقييد املؤسسات اإلخبارية من 
خالل دعـاوى قضائية مكلفـة، مما يهدر 

الوقت واملال يف عملياتنا املستمرة.
ومع التهديد بانتشـار قوانني مثل الترشيع 
النموذجـي، أصبح من املُلـح اآلن أكثر من 
أي وقـت مـىض أن ندعـم الصحافـة التي 
ال تتعامـل مـع اإلجهـاض عىل أنـه قضية 
تتعامـل  بـل  مجـردة،  ثقافيـة»  «حـرب 
بجديـة مع األثر اإلنسـاني لتقييد إمكانية 
الحصـول عىل اإلجهـاض. ويعنـي ذلك أن 
تواصل القـراءة واملشـاركة وتقديم الدعم 
املايل ملؤسسـات األخبار املفضلة لديك كلما 
أمكـن، وكذلك دعـم املنظمـات التي تقدم 

املساعدة القانونية لغرف األخبار.
أّمـا بالنسـبة للعاملـني يف مجـال اإلعالم، 
وحتى يف غيـاب الحمايـة القانونية، علينا 
أن نسـتمر يف تغطيـة الحقائـق املتعلقـة 
باإلجهـاض ومحاسـبة أصحـاب النفـوذ 
وتسـليط الضوء عىل مناهـيض اإلجهاض 
املتعصبني وكذلك عىل الحركات الحاسـمة 
التي تدافع عن حق الحصول عىل اإلجهاض 

يف جميع أنحاء البالد.
 (عن/شبكة الصحفيني الدوليني)

صـدرت يف مـرص توجيهـات 
إىل رؤسـاء تحريـر الصحـف 
حـول  اإلخباريـة،  واملواقـع 
سياسـة النرش تجاه اململكة 
العربيـة السـعودية، وتحديداً 
زيـارة  بتغطيـة  يتعلـق  مـا 
الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
إليهـا ومقتل الصيديل املرصي 
أحمد عبد الهـادي فيها، وفق 

ما كشفت مصادر.
وأكدت املصادر أن التوجيهات 
اشـارت اىل تحـايش نـرش أي 
مقتـل  واقعـة  عـن  تقاريـر 
الصيـديل املـرصي يف اململكـة 

العربية السعودية.
ونـرشت نقابـة الصيادلـة يف 
محافظـة املنوفيـة بياناً نعت 
فيه الصيديل أحمد عبد الهادي 
(٣٤ عاماً) وقالت إنه قتل عىل 

يد امرأة أثناء عمله يف صيدلية 
يف اململكة. 

وقالت وزارة القوى العاملة إن 
الوزير محمد سـعفان «يتابع 

مـع مكتـب التمثيـل العمايل 
العامة املرصية  القنصليـة  يف 
يف العاصمـة الريـاض واقعة 
وفـاة الصيـديل الـذي أطلقت 

النـار عليـه سـيدة سـعودية 
وهـو داخـل الصيدليـة التـي 
يعمـل فيها، ويف وقـت دوامه 
الرسـمي، مما أدى إىل إصابته 

برصاصتني يف منطقة الظهر، 
املستشـفى  إىل  نقلـه  وتـم 
ملحاولـة إنقاذ حياتـه، إال أنه 
فـارق الحياة فـور وصوله». 
وأضاف املتحدث باسم الوزارة 
أن «الرشطة ألقت القبض عىل 
السيدة، وتم تفريغ الكامريات 
ملحاولـة  التحقيقـات  وبـدء 
الوصول إىل أسباب الحادث». 

وأشارت املصادر اىل أن االشارة 
اىل تحـايش نرش أي أخبار عن 
مقتل الصيديل املرصي هدفها 
العـام يف  الـرأي  إثـارة  عـدم 
البالد وتأجيـج الغضب تجاه 
الـذي  الوقـت  يف  السـعودية، 
كان فيه الرئيـس عبد الفتاح 
السييس يسـتعد للمشاركة يف 
القمة األمريكيـة الخليجية يف 

مدينة جدة السبت.

بريوت/متابعة الزوراء:
 نفذ موّظفو الوكالة الوطنية لإلعالم 
يف لبنان إرضاباً اسـتمر يومني، من 
أجل تحصيل مسـتحقاتهم املالية، 
يف إطار ما أقرّته الحكومة اللبنانية 

مطلع عام ٢٠٢٢.
ومن املطالب التي رفعها املوظفون 
بحسـب بيان ”تحويـل الراتب عىل 
أسـاس سـعر رصف ٨٠٠٠ لـرية، 
أسـوة برواتـب القضـاة، إعطاؤنا 
مـا يكفي من بدل نقـل تمكننا من 
الوصـول إىل عملنـا، إعـادة السـري 
باقـرتاح قانـون إفـادة متعاقـدي 
وزارة اإلعـالم من رشعـة التقاعد، 
إفـادة اإلعالميـني يف الـوزارة مـن 
بطاقات هاتفية مجانية تصدر عن 
وزارة االتصـاالت تسـهيالً لعملهم 

املتواصل عىل مدار األسبوع“.
وأدى إرضاب املوّظفـني إىل توّقـف 
املوقع عن نرش األخبار، مع العلم أن 
الوكالة تعّد مـن املصادر اإلخبارية 

الرسمية األساسية.
الصحافة  وأعلـن نقيـب محـرري 
اللبنانيـة جوزيف القصيفي التأييد 
املطلـق للتحـرك ومطالـب الزمالء 
والزميـالت املحّقـة وتفهمه الكبري 
ملعاناتهم يف هذه األحـوال الصعبة 
التي طالتهم وهددت لقمة عيشهم. 
ودعت النقابة املسؤولني املعنيني إىل 
تحقيـق مطالـب املوظفني برسعة 
الكريـم يف  العمـل  وتوفـري رشوط 
مكاتبهم ودفع بدل النقل املستحقة 

لهم يف مواقيتها دون تأخري.
أعلـن تجمـع نقابـة  مـن جهتـه 
الصحافـة البديلـة دعمـه ملوظفي 
الوكالة الوطنية لإلعالم يف معركتهم 

لنيل حقوقهم األساسية.
وبعد إعالن اإلرضاب، عقد العاملون 
الخميـس  ظهـر  اإلعـالم  وزارة  يف 
جمعيـة عموميـة لتـدارس ما آلت 

إليه األوضاع املعيشية املأساوية. 
أّنـه  املجتمعـون  أكـد  بيـان،  ويف 
”لطاملا كانـت وزارة اإلعـالم، التي 
تضـم ’الوكالـة الوطنيـة لإلعـالم‘ 
و‘إذاعة لبنان‘ ومديرية الدراسـات 
الديـوان  ومصلحـة  واملنشـورات 
واملـورد  املـدّوي  اإلعـالم  صـوت 
األسـايس والرئيـيس لكل وسـيلة، 
ومسـموعة  ومرئيـة  مكتوبـة 
وإلكرتونيـة. ولطاملا أوصلت صوت 
الجميع وتابعت ونقلت وغطت عىل 
مساحة لبنان كله، ولم تتذمر يوماً 
من ضائقـة معيشـية، وال أوقفها 

عن العمل ظـرف قاهر، وال أقعدها 
عن مهمتها قطع طريق أو انفجار 
أو كورونـا أو قطع كهربـاء وماء. 
اليـوم اختلفـت الصورة ومـا عدنا 

قادرين عىل التحمل. 
وأضاف البيـان ”وبما أننا جزء من 
موظفـي القطاع العـام الذين بدأوا 
إرضاباً مفتوحـًا واكبناهم فيه من 
خـالل التغطيـة الوافيـة، وبمـا أن 
رواتبنـا التـي لم تعد تسـاوي أكثر 
من خمسـة يف املئة مـن قيمتها لن 
تـرصف يف نهاية الشـهر، علما أننا 
شـأن كّل موظفي القطـاع العام ال 
نتقاىض بدل نقل وانتقال منذ أكثر 
من أربعة أشـهر، وبمـا أننا لم نعد 
نقوى عـىل الوصول إىل مركز عملنا 
وال حتـى العمـل من املنـزل يف ظّل 

انقطـاع الكهرباء وتحليق أسـعار 
اإلنرتنـت واالتصـاالت، لـكّل هـذه 
االعتبـارات مجتمعـة قررنـا هذه 
املـرة، مكرهني بفعـل كّل الظروف 
القاتمـة، أن نبـدأ إرضابـاً تحذيرياً 
عن العمل يستمّر يومني، مفسحني 
املجال أمـام مسـاعي الوزير حتى 
 ٢١ يف  املقبـل  الخميـس  مسـاء 

يوليو“.
وهـدد البيـان ”مـا لـم نلمـس أّي 
خطوات فعلية إيجابية من املعنيني، 
سـيكون إرضابنـا مفتوحـاً يف كل 
الوزارة اعتباراً مـن صباح الجمعة 
يف ٢٢ يوليو، فنصمت بدل أن نكون 
الصوت املـدّوي، لعل الصمت يكون 
أكثـر تعبرياً من الصـوت وأبلغ من 

أّي رسالة إعالمية“.

دمشق/متابعة الزوراء:
 بـدأ صانعو املحتوى عىل موقـع يوتيوب يف الفرتة 
األخـرية يهتمـون اهتمامـا فريدا مـن نوعه وغري 
مسـبوق بسـوريا، البلد الذي مزقته الحرب، كنوع 

من تجارة اإلعجابات املربحة.
ويتهافت صانعو املحتوى عىل السـفر إىل سـوريا 
بأعداد قياسـية هذا العام ودون قيـود، مما يمنح 
الجمهور نظـرة نادرة إىل البلد الذي مزقته الحرب. 
لكـن هـؤالء املبدعـني تعرضـوا يف الوقـت نفسـه 
النتقادات بسـبب ”ترديدهم عـن قصد أو عن غري 
قصـد رواية الحكومة عن الحرب األهلية“ حسـب 

قول نشطاء.
وعىل مدى عقد من الزمان كان دخولك إىل سـوريا 
كسـائح أمرًا مسـتحيًال، ولكن بعـد أن خّفت حدة 
القتال يف سوريا يف عام ٢٠١٩ عاد السياح الباحثني 
عـن املغامرة ومسـتخدمو يوتيوب حتـى أوقفهم 

كوفيد - ١٩، ثم عادوا من جديد بعد رفع القيود.
وذكـر تقرير أعـده موقـع ”بزنس إنسـايدر“ أن 
١٠ شـخصيات مشـهورة عـىل األقل سـافرت إىل 
سـوريا خالل األشـهر االثنـي عـرش املاضية، من 
بينها سـايمون ويلسـون ونجم برنامج ”بولد اند 
بانكربـت“ بنجامـني ريتـش وجانيـت نيوينهـام 

وغوغهام يلدريم.
يف مقاطـع الفيديـو قاموا بالتجول يف سـوريا عرب 
السـيارات، حيث نقلهم مرشـدون سـياحيون إىل 
املطاعم واألسـواق واملعالم الرتاثيـة والتاريخية يف 
املناطق التي تسـيطر عليها الحكومة مثل حمص 
ودمشـق، والتقوا بالسـكان املحليني وهم يتلقون 

دروًسا يف التاريخ من قبل مرشديهم.
ويحـاول جميع منشـئي املحتوى الذيـن يزورون 
سـوريا تقريًبـا تجنـب إبـداء الرأي حـول الحرب 
األهلية، حيث أشـاد معظمهم بالشـعب السـوري 
وقالوا إن نظرتهم إىل البلد قد تغريت نحو األفضل.

وقـال أيـوب موراتا، السـوري الـذي ينظم رحالت 
لألجانب يف البلد، ”هناك عدد كبري من املؤثرين عىل 
يوتيـوب يحاولون املجـيء، وهي تجارة بالنسـبة 
إليهـم“. وأضاف ”السـياح اآلن هم من الشـباب، 
ويحاول معظمهم القيـام برحالت ومغامرات، وال 

تمانـع الحكومـة يف وصول املؤثرين عـىل يوتيوب 
طاملا كان كل يشء تحت السيطرة“.

ويعتمد الدخول إىل سوريا كسائح أوالً عىل الحصول 
عىل ترصيح أمني مـن مديرية املخابرات العامة يف 
البـالد، وهو أمر ممكن فقط من خالل حجز رحلة 
تؤّمنها رشكة من رشكات السـفر السـورية. وكل 

هذه الرشكات تحتاج إىل موافقة لتعمل.
وُيسـمح للسـياح األجانـب باختيار املـكان الذي 
يريدون الذهاب إليه يف سـوريا، طاملا أنهم يقيمون 
يف مناطق خاضعة لسـيطرة الحكومة وقريبة من 
مرشـديهم، وفًقا ملوراتا وشني هوران اللذين تدير 
رشكتهما ”روكـي رود ترافيل“ جوالت منتظمة يف 

سوريا.
وقال هوران ”هناك طرق وبلدات معينة محظورة 
ألسـباب أمنيـة ولضمان سـالمتنا، لكـن ال يوجد 
ترصيح حكومي بشأن اختيار الزبائن أو خط سري 

الرحلة أو من نتعامل معهم“.
وقالت خبـرية املعلومات املضللة يف سـوريا صويف 
فولريتون ”بالطبع تتم مراقبتك عىل مدار السـاعة 
وطـوال أيـام األسـبوع“. وأضافـت ”قـد يعتقـد 
األشـخاص الذيـن يقومـون بهذه الجـوالت أنهم 
أحـرار يف فعل ما يريدون، لكنهـم أحرار يف فعل ما 
يريدون يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة: لن 
ترى هؤالء املدونني يف إدلب“، املنطقة التي تسيطر 

عليها الجماعات املتمردة السورية.
ومن الواضح أن املؤثرين عىل يوتيوب الذين سافروا 
مؤخرًا إىل سـوريا يقدمون نظرة رضورية ومهمة 
عىل مستوى الشارع ملجتمع عرف بالعنف املفرط، 
وهو ما فعلتـه صانعة املحتوى التي تدعى جانيت 
نيوينهـام، التي زارت سـوريا يف أواخر عام ٢٠٢١ 
وحصـد أحد مقاطع الفيديو التي أعدتها ١٨٥٠٠٠ 
مشـاهدة. وقالـت ”لـم نسـمع أبـًدا عن الشـعب 
السـوري. نسـمع فقـط عـن الحـرب“. وتابعـت 
”أحـاول فقـط أن أظهـر لجمهـوري -وأعضاؤه 
غربيون بنسبة ٩٠ يف املئة- كيف تبدو سوريا، فهو 
ال يعرف عنها شـيًئا“.وقالت نيوينهام إنها ال ترى 
أي مؤرش عىل أن مرشـدها له عالقة بالحكومة أو 

بأجهزتها األمنية.
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 - طالب بماسـرت: التواصـل البيداغوجي 
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خريبكة.
صـدر لـه :  عبد السـالم الهراس إنسـانا 
ومفكرا وأديبا، تقديم: د. الحسان شهيد، 

دار البشري للثقافة العلوم، مرص، 2019.
2) النقد واإلبـداع: مداخل عامة معضودة 
بالحب واملنهج، تقديم: د. محمد بودويك، 

دار حكاوي، مرص. 2021.
نرش يف العديد من الصحف واملجالت

 * بدايـًة مـا تعريفكم للنقـد البناء؟ وما 
الفرُق بينه وبني النقد الهّدام؟ 

ـٌس   - النقـد البّناُء هو رأٌي، أو ُحْكٌم مؤسَّ
بضوابـَط يهـدُف إىل تعديل الخطـاب، أو 
السـلوك من أجل اإلنمـاء واالرتقاء. فهو 
يبني الشخصيَة معرفيًّا، وقيميًّا، ومهاريا. 
وهو ُيسـهم يف تعزيز الروابط اإلنسـانية، 
وال ُيفسـد ُودَّ األطراف. فالنقـُد البناُء هو 
الذي يصنع املناعَة الفكريَة. فالنقُد البناُء، 
إذن، ممارسـٌة تحليليٌة تقويميٌة. وُسّمي 
النقـُد البنـاُء بنـاًء؛ ألنـه يبنـي الخطاَب 
خصيَة. وسـمي النقُد الهداُم هّداما؛  والشَّ
ألنـه يهـدم كل يشء. واالنتقـاُل من النقد 
البنـاء إىل النقـد الهـّدام كأننـا ننتقل من 
(النقـد) إىل (الَفْقـد)! ألن املُْنَتقد قد يفقد 
ما عنـده من ثقـة يف النفـس، والرغبة يف 
التواصـل مـع اآلخـر، كمـا أن هـذا النقَد 
”الهّداَم“ يصنع العـداَء والضغينَة، وغالًبا 
ما يكـون وراء هذا النقد مواقـُف عدائية 
ونزوع انتقامي، ويف بعض األحيان يهدف 
إىل تشـويه الحقائق. إنَّ للنقد الهّدام آثاًرا 
سـيكولوجيًة وخيمًة! كما أنه نقٌد يسعى 
إىل إحباط الطرف اآلخـر وإضعافه. وهذا 
النوع من النقد موجود يف حياتنا اليومية.

 *إىل أيِّ مدى يحتاج شباُبنا اليوَم إىل الحس 
النقدي يف ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية 
والرسعة يف تناقل املعلومات واالنفتاح عىل 

الدول والثقافات واألشخاص؟ 
- هذا السؤال هو سؤال األسئلة لراهنيته. 
فكلمـا كانِت املعرفـُة مطروحًة يف غوغل، 
زادت الحاجة إىل الحس النقدي، والحاجة 
 ، والتبـنيُّ والتحقيـق،  التمحيـص  إىل 

والضبـط؛ ألن ”غوغـل“ حاطـب ليل! وال 
يمكن لشبابنا أن يستهلكوا كل ما يعثرون 
عليه من أفكار ومعلومات؛ ألنَّ يف الشباكة 
وتمييـز  ـمنَي،  والسَّ الغـثَّ  العنكبوتيـة 
هـذا مـن ذاك ال بد مـن التسـلح بالحس 
النقـدي، ومواجهة العالَـم االفرتايض غري 
اآلمـن. ويحتـاج شـبابنا الحـس النقدي 
من أجل التصدي لألفكار التي ال تتناسـب 
وعقيدتنـا وديننا، وفحص األخبار الزائفة 
والتحّقـق من اإلشـاعات، كمـا أن الحسَّ 
النقديَّ يجّنب الشـباب السـذاجة ورسعة 
التصديـق.. والشـباُب الذيـن ال يمتلكون 
اسـتقطاُبهم،  يسـهل  النقـديَّ  الِحـسَّ 
واسـتدراُجهم إىل مواقع معينة. ولنسـج 
ال مـع اآلخر ال  حـوار نقدي افـرتايض فعَّ
بد من التفكري النقدي الحجاجي. وأشـري، 
ـعب األدبية أكثر جرأة  هنا، بأن طالب الشُّ
يف مواجهـة األفكار ونقدهـا، بينما طالُب 

عب العلمية تقل جرأتهم النقدية. الشُّ
 *مـا رأيكم فيمن ينتقد ابتغاء السـخرية 

والتقليل من قيمة اآلخرين وشأنهم؟
- ينبغـي أن نفّرق بني ُسـخريتني، فالنقد 
اخر عند الفالسـفة والنقاد والشعراء  السَّ
موجـود يف كثـري مـن املصنفـات. فالنقد 
السـاخر عنـد الجاحـظ (تــ: 255 هـ)، 
مثـال، هدفه الرتويـح عن النفـوس أثناء 
قـراءة كتبـه املَُطوَّلة، ودفع السـآمة عن 
القـارئ. وكانت السـخرية عند أبي العالء 

املعري (تـ: 449 هـ) سـالًحا لروحه التي 
قهرت متاعـب الحياة. غري أن السـخريَة 
حـادٍّ  ذكاء  إىل  تحتـاج  النقديـَة  األدبيـَة 
كـذكاء الجاحظ، وبديهة حارضة كبديهة 
أبي العالء.. والنقد السـاخر يسـتفيد منه 
األدب! أما النقد السـاخر عند العوام فهو 
يقطع الروابط اإلنسانية. ويولّد الرغبة يف 
االنتقام، والّتمرد. وبعض الشباب ال يحب 
هـذا النوع من النقد، وقد يؤدي إىل شـكل 
مـن أشـكال العنـف. فالسـخرية مقدمة 
ـخريُة من  من مقدمـات العنـف. أما السُّ
أجل السـخرية، واالنتقـاص من اآلخرين، 
وتحقريهـم فهـذا لـْن يقبـل ال رشعا وال 
قانوًنـا وال عقال. واآليـُة الكريمُة واضحٌة 
رصيحٌة صارمٌة، قال تعاىل: ”يا أيها الذين 
آمنوا ال يسـخر قوٌم من قوم عىس أّيكونوا 
خـريا منهم وال نسـاٌء من نسـاء عىس أن 
يكـّن خـرًيا منهـن..“. (الُحُجـرات، اآلية: 
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*كيـف ينبغي أن نتعامل مـع َمْن ينتقدنا 

انتقاًدا حقيقيًّا داخل األرسة وخارجها؟
- ينبغي أن نشـكره عىل ذلـك! وينبغي أن 
ننظر هل اآلخر مستعد للنقد؟ ولكْن، ماذا 
نقصـد بالنقد الحقيقي؟ ومـا ضوابطه؟ 
وهـل كل مـا يصلنا يدخـل يف بـاب النقد 
املُسّمى حقيقيا؟ فما أراه نقدا حقيقيا قد 
ال تراه أنت كذلك! فالنقد قبل كل يشء هو 
فلسـفة. والتعامل يكون بحسـب طبيعة 

ـه. وال شـك بأننـا ينبغـي أن  النقـد املوجَّ
نواجه النقد بالنقـد. والذي ال يتقّبل النقد 
الحقيقـي فهو سـاذج! والشـخص الذي 
يرفض النقد لن يستطيع الرتقي والسعي 
نحو العال. وَمن يخاف من النقد الحقيقي، 
ويعجـز عن الرد يسـعى إىل إسـكاته بأي 
طريقة. بيـد أن النقد يبنى عىل التوسـط 
أن  بـد  ال  الحقيقـي  والنقـد  واالعتـدال. 
يتصف باإلخالص يف النية النقدية (القصد 
النقـدي)، وأْن يكون النقُد املُقدَُّم صحيًحا 
مبنيًّـا عـىل معايـرَي دقيقـة وموضوعية. 
وقبل هذا وذاك أْن تكوَن الطريقُة النقديُة 
سـليمًة (األسـلوب النقـدي). ويمكن أن 
نضيف: متى ننتقد (أحوال النفس: الفرح، 
الحـزن..). مـع مراعـاة املقـام النقـدي 
(السـياق النقدي)؛ فأسلوب النقد يختلف 
من مؤسسة إىل أخرى (املؤسسة الرتبوية، 

االجتماعية، اإلعالمية..).
* كيـف يمكـن توظيـف الحـس النقدي 

واستثماره يف حياتنا اليومية؟
- حياتنـا اليوميـة مليئـة بالنقـود. وهذا 
السـؤال هـو مـا يـؤدي بنـا إىل التفكري يف 
املهـارات الحياتيـة؛ ألن ما يتلقـاه املتعلم 
والطالب يف املدرسة أو الثانوية ال يوظفه يف 
حياته اليومية. والواقع أنه يوظفه بشـكل 
مبـارش أو غري مبارش. ويمكن للشـاب أن 
يوظـف الحـس النقـدي يف االسـتجوابات 
الصحفيـة بمختلـف وسـائل اإلعـالم، ويف 

املجالس السياسـية، واملباحثـات العلمية، 
عالوة عن املناقشات بني األفراد يف األوساط 
العائلية، واملجادالت بني األقران. كما ينفع 
الحـس النقدي يف مسـاءلة القيم والعادات 
االجتماعيـة، وحـل املشـاكل والصعوبات 
التي تعرتض الشـاب يف حياته. ومن يمتلك 
الحس النقدي تكون له قدرة عىل املواجهة، 
وحس القيادة. وكثري من الشباب يوظفون 
الحس النقدي يف التفاوض عىل أمور معينة 
يف العمـل، وإبـداع املشـاريع وتقويمهـا، 
وتجويدها باسـتمرار، واجتيـاز املقابالت 

املهنية، وتدبري األزمات.
التفكـري  أن  يؤكـدون  املختّصـني  *كل   
النقـدي يجـب أن ُيَتَعلّم منـذ الصغر، فما 
دور األرسة واملؤسسـة التعليميـة يف هذه 

العملية؟
 - إذا تحّدثنا بداية عن التفكري النقدي داخل 
األرسة، فالحوار له النصيب األكرب يف تفعيل 
وقـدح رشارة التفكري النقدي؛ ألن األصل يف 
الـكالم هو الحـوار، واألصـل يف الحوار هو 
االختالف. فحيثما ُوِجد التعدد يف الطريقة، 
فثمة حاجـة إىل قيام حوار، كما أن الحوار 
ُيسـهم يف توسـيع العقل وتعميق مداركه. 
بمـا ال يوسـعه وال يعمقـه النظـر الذي ال 
حوار معـه. وينبغي أن نتعلم داخل األرسة 
بـأن االختالف يف الـرأي ال يسـّوى بالعنف 
وإنمـا يسـوى بالحـوار. وإذا أغلقنـا باب 
الحوار الفعال نكون قد قتلنا روح التفكري 

العقالنـي.. دون أن ننـىس أهميـة مكتبـة 
املنزل يف تنمية الحـس النقدي عند الطفل، 
حيـث ينبغي أن تضم املكتبة كتبا متنوعة، 
وأال تكـون هذه الكتب يف اتجـاه واحد؛ ألن 
االتجـاه الواحـد ال يعلم التفكـري، بل ال بد 
من قـراءة النصـوص املضـادة، فالقراءة 
املضادة هي التـي تولد القدرة عىل التفكري 
والنقد، إضافة إىل النصوص القوية بلغتها 
ومنهجهـا. فالنصـوص املهلهلـة ال تبنـي 
التفكري واملواقف. أما إذا انتقلنا إىل املدرسة 
ينبغـي االبتعاد عـن اإلمالء، وفتـح املجال 
أمام املتعلم، كي ُيعـربّ عن آرائه ومواقفه، 
وُيسـهم يف بنـاء الدرس؛ ألن اإلمـالء يقتل 
الحس النقدي واإلبداعي لدى املتعلم، كما أن 
هناك حاجة إىل التدريب عىل اسـرتاتيجيات 
الناقـدة، والعمـل باملجموعـات،  القـراءة 
داخـل الفصـول الدراسـية، ملا لـه من أثر 
فعـال عىل تنميـة الحس النقـدي، وإذكاء 
روح االختـالف. وهناك ُزمـرة من املهارات 
اإلنشـائية املَُقرََّرة التي تسـاعد املتعلم عىل 
تنميـة التفكري النقـدي. وننّبـه، هنا، بأن 
الطريقة التقليدية يف التدريس ال تعزز آليات 
التفكري النقدي، فاألستاذ بسلطته املعرفية 
ال يـرتك مجاال للنقاش والحـوار. ومن هنا 
فاملتعلـم ال يناقـش ما يقوله األسـتاذ، بل 
يتلقف املعرفة وال يخضعهـا للحجاج. أما 
الطريقة الجديدة، أو ما يسـمى بالتدريس 
الفعال، فيسـود الحجاج باعتباره طريقًة 
يف التفكـري، وكل املعـارف تخضع للنقاش 
واملحـاورة. ومن يقرأ نصا فلسـفيا واحدا 
سـيدفع به درجات إىل بناء أسـس التفكري 
النقـدي. فنوعية النصـوص التي نقرأ هي 
ما يبني ذواتنا ومناعتنا الفكرية والنقدية. 
والسؤال الفلسفي يطرح مفارقات، وُيَولِّد 
الدهشـَة، والدهشـُة تدفـع إىل البحث. كم 
يكتسب املتعلم التفكري النقدي من النوادي 

الرتبوية، ومن مرشوعه الشخيص.
كلمٌة أخريٌة؟

- يمكن أن أقول: إن التفكري النقدي منهُج 
حيـاٍة، ينبغي أن نرتبى عليـه، ونربي عليه 
النـشء، فنحن أمـام كوجيطـو جديد ”أنا 
أنتقـد إذن أنـا موجـود!“. والشـاُب الـذي 
يمتلك هذا املنهج الحياتي يبني شـخصيته 
املعرفيـة، ويسـتطيع االرتقاء بها بشـكل 
كبري، ويمتلك رسعـة االندماج يف املجتمع، 

ليكون مواطنا صالحا.

>jé@·ÓÁaãia
االحـداث  فيـض  هـي   املذكـرات  كتابـة 
التـي دونتهـا ذاكـرة الكاتب ومشـاهداته 
واللحظات العصيبة التي مرت به. وتختلف 
بـني كتابها ان كانوا سياسـيني او ادباء او 
مثقفـني.. ولكل  نوع منها مزاياه وصفاته 
وعنـارصه التي اسـتند عليهـا ، اضافة اىل 
سـيل املعلومات الـواردة فيهـا وبيان دور 
صاحـب املذكرات يف صناعـة االحداث التي 
كان شاهدا عليها او مشاركا فيها. يف كتابه 
( احتضـان اللهـب / عبد االمـري الحمداني 
صـور ومواقـف ) ملؤلفه الكاتـب واملرتجم 
امـري دويش ، تتميز االحداث  بكونها قريبة 
زمنيـا ولـم يمر عليهـا اكثر مـن عقدين . 

وهـذا بالتأكيـد سـيعطي املذكـرات الواردة 
فيـه مصداقيـة اكثر اضافـة اىل انها حدثت 
بني النـاس او قريبـة منهم وكانوا شـهودا 
عليهـا او يف اغلبهـا. يؤكـد املؤلـف يف كتابه 
عـن دور الراحل الدكتـور اآلثاري عبد االمري 
الحمدانـي يف صناعة احداث الكتاب واظهار 
دوره يف بنائهـا وتأثـريه املهني والشـخيص 
عليها باعتباره احد شهود املرحلة واملؤثرين 
االساسيني فيها. يدّون املؤلف اصعب املراحل 
الزمنية التي مـرت بالعراق بعد العام 2003 
وانتشـار الفـوىض وقيام اللصـوص بنهب 
االثـار من عـدة مواقع وخاصـة ما جرى يف 

محافظـة ذي قـار، وهي مرحلـة كان فيها 
املؤلـف مرافقا قريبـا ومرتجما مع السـيد 
الحمداني.. وقد قسم املؤلف مراحل الكتابة 
اىل اربـع : االوىل تبـدأ من سـنة 2003 وهي 
مرحلة مالحقـة لصوص االثـار ويف الثانية 
مرحلة الدراسـة لنيل شـهادتي املاجسـتري 
والدكتـوراه يف علوم االثـار واألنثروبولوجيا 
مـن جامعـة سـنوني بـروك االمريكية بني 
عمليـات  وتخللتهـا  و2015   2013 عامـي 
تنقيب.. ويف املرحلـة الثالثة عمل الحمداني 
مدربا لفـرق التنقيب العراقية والعربية عىل 
طـرق التنقيـب الحديثة.. واملرحلـة الرابعة 

عمله وزيرا للثقافة ومدير عام الهيئة العامة 
لآلثـار والرتاث بـني عامـي 2018 و2020.. 
تقلـد الراحـل منصب مديـر مفتشـية اثار 
ذي قـار بني عامـي 2003 و2010 وقد كان 
عمله صعبا وكلفه الوقت والجهد يف متابعة 
املواقع االثارية وخاصة انها كانت بال حماية 
تذكـر وركز جهوده يف املناشـدات الكثرية يف 
تخصيص عدد كاف مـن الحرّاس لها، وهي 
مرحلـة اكـد خاللها مـدى حبـه واخالصه 
وتفانيه يف مهنته واستطاع خاللها اسرتداد 
االف القطع االثريـة املنهوبة. ويؤكد املؤلف 
امـري دويش أن الراحل قـد تعرض لكثري من 

املضايقـات والصعوبات يف عمله مسـتذكرا 
ذلك بعدة مشـاهد مؤملـة منها حرق مكتبة 
متحف النارصيـة من قبل اللصوص ورؤية 
الحمدانـي جالسـا عـىل الرصيـف يبكـي 
عليهـا ص 24. ويف سـياق التأليـف ، اصدر 
الدكتور الحمداني كتابا مهما عنوانه الواح 
رافدينيـة ، حكايات املـاء والقصب والطني 
وهو من خمسة اجزاء صدر يف العام 2021 
عـن دار الفـرات للنـرش والتوزيـع ويعترب 
سـفرا تاريخيا يف مجـال الحضارة العراقية 
القديمة ومصدرا للدارسـني. ويبدو انه كان 
عاشقا للتأليف يف هذا املجال اذ اصدر كتابا 
مـن قبل عنوانه الكارثة ، نهـب اثار العراق 
املؤسسـة  عـن   2017 عـام  يف  وتدمريهـا 
العربيـة للدراسـات والنرش يف بـريوت. كان 
الرجـل يحب عملـه ومهنته لدرجـة الوله ، 
فقد كان رسيع الجواب عن اي سـؤال حول 
تاريخ العـراق .. ففي عام 2001 اسـتفدت 
منـه كثـريا يف بعـض معلومـات التنقيب يف 
اور ووظفتهـا يف قصتي الغيـاب ثانية التي 
نرشت يف مجلة االقالم يف العام نفسـه.. ويف 
عـام 2009 اسـتعنت بـه يف توضيح بعض 
حاالت النهب واسـماء االماكـن االثرية التي 
تعرضت للنبش، وكنـت وقتها اكتب روايتي 
جنـة العتاد التي تدور حـول رسقة االثار يف 

تلك املناطق وصدرت عام 2010 . 

إن الدكتور الحمداني وحسب ما ذكره املؤلف 
امـري دويش ، فقـد افنـى حياتـه يف مهنتـه 
وعشـقها واقـام عالقات دوليـة مع جهات 
اثاريـة وتنقيبية افادت حملـة التنقيبات يف 

منطقة اور. 
واعتقـد أن الدكتور الحمداني لم يشـبه اي 
احد من اآلثاريني من قبله وال من بعده ، الننا 
عرفناه كيـف يفكر وكيـف يبني خططه يف 
تطوير عمله بهدوء واتزان واحرتام للنفس.. 
وبعد تسلمه منصب وزير السياحة، ظل هو 
الدكتور الحمداني نفسه ذلك الرجل البسيط 
واملتواضـع يحمـل دالالت العالـم اآلثـاري 
البـارع وال يهمه اي مكان يصـل اليه بقدر 
حبه ملهنته وعشقه االول حتى رحيله يف 29 

نيسان 2022 يف مدينة النارصية.
إن كتاب الكاتب واملرتجم امري دويش، اضاف 
جملة مـن التوضيحات يف الـرشح والتحليل 
افـادت كثريا املتلقي وهـو يطلع عىل خفايا 
وارسار الوضـع الـذي عاشـه العـراق بعـد 
2003 حني سـادت فوىض الرسقـة والنهب 
ومحـاوالت حماية املواقـع االثارية يف وقت 
صعـب. كمـا بـني املؤلـف انـه قـد تعرض 
للخطـف مع احد الصحفيـني االجانب ، النه 
كان يرافـق الحمداني مـع قوات الرشطة يف 
متابعـة لصوص االثار وهـي الرضيبة التي 

دفعهـا   يف جهـوده ووفائـه . 
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مـا زالت الجـدة تقـص حجيوتهـا للصغار.. 
تفـرتش املصطبة الطينية التـي تحتل واجهة 
دارها منذ سنني وقد قارب الوقت عىل الثامنة 
بعد املسـاء، فبـدا القمـر كامل االسـتدارة يف 
صفحـة الكون املمتد، حتـى تنهي حجيوتها؛ 
فيذهـب الصغار للنـوم وهم شـبعى.. تدخل 
إيل صحـن الـدار.. تنظـر إىل املـرآة فتصدمها 
التعاريـج التي صنعها الزمـن.. تلمس بيدها 
بضع شـعريات بيضاء .. تتذكـر ما مىض من 
حياتها ..القرية الصاخبة بأحداثها الجسـام 
والهادئة بمفردات وجودهـا.. تتمنى أن يعاد 
امتـزاج الزمـان واملكان يف تشـكيل حجيوتها 
الفريد وقد شـاهد الليل بعـد االمتزاج  عجوز 
تتحـول اىل حوريـة حسـناء.. لقد سـمعنا يف 
قريتنـا ”الحواديـت“ تتناثر عىل األلسـنة أن 
هناك حورية تجـوب القرية يف الليايل القمرية 
..تغـوي الرجـال بمفاتنها الفريـدة، فعيناها 

كمـا يقولـون بلـون ميـاه النهـر الصافيـة، 
وشـعرها يجـوب خلفهـا طويـال مثـل ليايل 
الشتاء، فيذهدون  نساءهم ويرتكون اعمالهم  
ويظلـون طـوال اليـوم يبحثون عـن يشء ال 

يعرفوه..
أما من اغوتهم فهم كثر بينهم من كان يتحدث 
مع زوجته حني رآها تطل اليه من النافذة، فلم 
يكمل ما بدأه بل ظل محدقا وصامتا إىل يومنا 
هـذا, وكان أن ظهـرت ألحد اثريـاء القرية يف 

حلمه، فباع ما ورثه عن اجداده، وذهب يبحث 
عنها يف بالد الفرنجة، فقد اشـيع أنه شاهدها 
يف فيلـم الظهـرية تتكلم بلغـة اجنبية.. حدث 
أيضا أنها فتنت معلم االبتدائية الوسيم، فراح 
يغنـي لها املواويـل يف الطرقـات.. لذلك رحت 
أنـا ابحث يف األمر، فوجدت الناس ينقسـمون 
فيمـا يعتقدون بالنسـبة إليهـا اىل جماعتني: 
األويل وهـي األكثـر عـددا وتأثريا تعتقـد أنها 
جنيـة تعارش اإلنـس. أما الثانيـة وهي االقل 
عددا وتأثـريا، فتعتقد أن ذلك من صنع الناس  
وهم يرتـادون املصاطب واملقاهي ينسـجون 
مـا يرغبـون من القصـص ويصدقونهـا، أما 
العجـوز فقد حدثـت القرية عن نفسـها فلم 
يصدقها أحـد، فكيف يربط الناس بينها وهي 
العجـوز الدميمـة التي تجاورهم منذ سـنني 
وبني حسـناء غانيـة، واشـيع يف القرية حتى 
اآلن أن من ينظر إىل املرآة يف ليلة قمرية يصيبه 

مس من الجنون.
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واآلن لكنف ابي 

يعلن قلبي الرشاد وداعه 
عرشون عاماً 

واملوت 
يرتجل 

كفارس يأخذ بيدي 
اىل حيث رمالك 
يتوسدني طفالً

 يف أحضانك 
عرشون عاماً

معطوبة احالمي 
إال منك

 من ذكرى حنونة 
قصتها عيلَّ جدتي 
من مزحة طريفة 

مازحت بها والدتي 
يهدهدني املوت 

وعىل ارسة القلق 
تسرتيح سنواتي 

عرشون عاماً 
والفقد اىل جانبي 

يصيل 
والحزن يسكن وسائد نومي 

يراود دمعة 
يحكم عىل الكلمات بالشنق 

يكرس رأس القلم 
فتسقط ورقتي
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غريب... يا َمجاَز الحرِف إّني        أراني يف ُرَبى الّنور الَقِريِب

 أدّرُج فيه أصداَء الّثناَيا               وأْرقُب رايَة الرّكِب املُهيِب
 و تغويني يماماُت األَماني            ُترفرُف نحو أعطاِف الحبيِب

فأُوِغل يف َمرَايا املَعاني                 ألقُفَو خطوَة الُحُلِم العجيِب 
 َحواِدُثَنا كبذٍر يف َثرانا                   فال ندري الضننَي ِمَن القشيِب

 تراحيٌل .... تشّتتنا كغيٍم              وأقداٌر ستعطي بالنصيِب
 فقد تشُدو الربابُة بالّنحيِب           وتطفئ ناَر شوٍق كالّصِبيب
 ويْخِذُلنا الكالُم إذا التقينا              كرْعشِة مرشٍط ِبَيِد الّطبيِب

 ويحُدُث أن تزاِحَمنا ُدروٌب           فتحرِقنا بأنفاِس النَّحيِب
ويحُدُث أْن تناِدَمنا ُطيوٌب             و تبَعُثنا ِبواِديها الَخصيِب

دَِع األّياَم تجري يف َمداها                 لتجِدلَنا بصبٍح أومغيب
فكم يف الَصْمِت قد ُقِطَعْت رقاٌب      و كم َتعلو الطبوُل بال ُمجيِب

سفاِئُنَنا بمجراها ستميض             فال تغِرْق بتأويٍل ُمريٍب
 َوَسْل أّياَمك املسكوَب فيها             زماٌن باَت كالّنبِع الّنضيِب
 هي األشجاُر أعماٌر ترامْت             ستهوى مْن َبواٍر أو لهيب 

 وإْن تْسِق الّثرى تحيى جذوٌر         ويرسي الطيُب يف الكوِن الرحيِب
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هنـاك الكثـري مـن النسـاء عـىل هذا 
الكوكب، ولـكل واحدة منهما صفات 
تميزها عن األخـرى، فالبعض منهن 
نحيفات، بدينات، غليظات، أنيقات أو 
جميالت. ولكن يجب ان تحذر، فهناك 
10 أنـواع من النسـاء عليـك أن تفكر 

مرتني قبل اتخاذ قرار الزواج بهن.
 املرأة العصبية:

هـذا النوع من النسـاء هـو بالتأكيد 
األسوأ من نوعه، فاملرأة العصبية هي 
دائمـاً مـا تغضب برسعـة كبرية عىل 
زوجها، يرجع السـبب يف ذلـك إىل أنه 
مـن املرجح أن قلبها قـد انكرس لعدة 
مـرات، وسـتجدها دائماً مـا تتحدث 
عـن الرجـال بطريقـة سـيئة وغـري 

مستحبة.
 املرأة األنانية:

يجب عليك أن تكون دائماً عىل مسافة 
بعيدة عن هذا النوع من النساء، فهي 
ال تحب بناء منزل بل ترغب بكل يشء 
لهـا، وال تحب إال نفسـها، وأن تمتلك 

كل ما هو لك.
املرأة املادية:

هذا النوع من النساء هو األكثر شيوعاً 
يف الوقت الحارض، لذلك عليك أن تكون 
حذراً تجاه هـذا النوع، ويف الواقع كل 

النسـاء ماديات، ولكن منهن يفضلن 
ويبحثن ليس عـن الحب بل عن مالك 
الخـاص، أو رشاء املالبـس والعطور، 
فهذا النوع ال يبحـث عن الحب وبناء 

األرسة معك.
املرأة اللعوب:

هـي التـي تتنقـل مـن رجـل إىل آخر 
وتغازلهـم بشـكل مسـتمر، وتجعل 

جميـع الرجال يشـعرون أنها مهتمة 
بأمرهم.

املرأة غريبة األطوار:
إنهـا امـرأة ترتـدي الثيـاب املبهرجة 
وتقبل جميع الدعوات من قبل الرجال، 
وال يهمها سـوى السـهر والذهاب إىل 
الحفالت، إنها من النوع غري املسـتقر 

وغري القابل للزواج.

املرأة الشقية واملدللة:
هي التي نشأت، وكل يشء يصل إليها 
دون الحاجـة إىل العمـل والخربة، هذا 
النـوع مـن النسـاء يجـد صعوبة يف 
التضحيـة والزواج، وهي التـي دائماً 
تطلـب التضحية، ولكـن مهما فعلت 
لها، فلن ترىض عنك، بل ستظل زوجة 

غري جيدة.

املرأة التي تطلب االهتمام:
مثـل جميـع النسـاء اللواتـي يرغبن 
تصبـح  عندمـا  ولكـن  باالهتمـام، 
هاجساً فهي ليست فكرة جيدة، لكن 
الـزوج الصالح يتأكـد أن لديه الوقت 
الـكايف لزوجته، ولكن هذا ال يمكن أن 
يحدث دائماً، وعـىل الزوجة الصالحة 

يجب أن تفهم هذا األمر.
املرأة النمامة:

يحتـاج الرجل دائمـاً إىل امـرأة تقف 
جانبـه يف جميـع خططـه وأعمالـه، 
وليـس ذلك النوع من النسـاء اللواتي 
يقضـني معظـم أوقاتهـن يف الثرثرة 

والنميمة.
 املرأة غري امللتزمة:

هـي التي تجـد صعوبـة يف االلتزام يف 
العالقة، تجد أيضاً صعوبة يف الزواج، 
إنها تفقد االهتمام بكل يشء برسعة، 
األمر الذي يجعلها تفقد الرتكيز بشأن 

االرتباط.
املرأة غري املحرتمة:

االحـرتام سـمة مهمة جـداً، يجب أن 
تكون موجودة يف كل امرأة، وبالتأكيد 
يف شـخص تريـد قضاء بقيـة حياتك 
بقربـه، لذا فكر مرتـني قبل اتخاد أي 

قرار بالزواج.

أعلنـت الدكتورة يلينـا تيخومريوفـا، خبرية التغذية الروسـية، أن 
املكرسات تخلق شـعورا طويل األمد بالشـبع، وتسـاعد عىل تعزيز 

منظومة املناعة.
وتشري الخبرية إىل أن املكرسات مواد مفيدة وقادرة عىل خلق شعور 
بالشـبع خالل فرتة طويلـة. ولكن يجب أن نعلـم أنها تحتوي عىل 

سعرات حرارية عالية.
املكـرسات منتـج مثـايل، ولكن يجـب أن نتذكر دائمـا أنها تحتوي 
عـىل سـعرات حرارية عالية. لذلـك ال ينصح بتنـاول أكثر من -20

30 غـرام منها يف اليوم. كما وينصـح بتناولها يف النصف األول من 
النهـار، وليـس يف الليل.وتؤكد الخبرية، عـىل أن املكرسات هي أكثر 
املـواد الغذائية احتواء عىل السـعرات الحرارية، حيث ال يقل احتواء 
100 غـرام مـن أي نوع مـن املكرسات عـن 600 سـعرة حرارية. 
باإلضافة إىل ذلك هي غنية بأنواع مختلفة من الدهون.وتقول، ”إن 
تركيبـة الدهون يف املكرسات مختلفـة ومتنوعة- فهي تحتوي عىل 
أحماض دهنية مشبعة ومتعددة غري مشبعة، وهي رضورية لبناء 
الخاليـا وتعزيز املناعة. املكرسات رضورية أيًضا للجمال، ألن خاليا 
النسـيج الضام، التي يتم تحديثها باسـتمرار ، تتكون من الربوتني 
والدهون“.ووفقـا لهـا، تحتـوي املكـرسات عىل عنـارص معدنية 
مهمة مثل السـيلينيوم والكروم والزنك، التي يحصل عليها الجسم 
من مصادر نباتية فقط. فمثال للحفاظ عىل مسـتوى السـيلينيوم 

يف الجسـم يكفـي تناول ثالث حبـات من الجوز الربازيـيل يف اليوم.
وتقول، ”تعترب دهون املكرسات مثالية، ألنها تعطي شعورا بالشبع 

لفرتة طويلة. لذلك يسـاعد إضافة كمية محدودة من املكرسات إىل 
أي طبق، عىل نسيان الشعور بالجوع لفرتة طويلة“.
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”األسـيتون“ هذا هو االسـم املتعارف عليه لهذه 
املادة السـائلة التـى تقوم بمهمة مسـح ”طالء 
األظافـر“، هـذا هو مـا نعرفـه عنهـا، ولكن ىف 
الحقيقـة أن هنـاك الكثـري مـن املخاطـر التـى 
نتعـرض لهـا بسـبب اسـتخدامنا لهـذه املـادة 
السـائلة .الهشاشة وتكسـري األظافر، هذه هى 
بعض املخاطر التـى تتعرضني لها وتحديدا وقت 
اسـتخدام ”األسـيتون“، ألنه يحتوى عىل بعض 
املـواد الكيمائيـة التى تؤثـر عليِك بالسـلب، فال 
يتخيل أحد كم املخاطـر التى تتعرضني لها وقت 

اسـتخدامك لهـذه املـادة السـائلة، فهـى كافية 
ألن تدمـر أظافـرك، وتجعلهـا تصـاب فيما بعد 
باالصفـرار، وغريها مـن األرضار األخـرى التى 
يحذر منها أطباء الجلدية، فضال عن أنها تصيب 
األظافـر ببعض التشـققات والضعـف، ال تعرىف 

كيف تعالجينها فيما بعد.
ويضيـف التقريـر أن الخطـر يتضاعـف عندما 
تسـتخدمني األسـيتون ثـالث مـرات أسـبوعيا، 
فيفضل اسـتخدامه مـرة واحدة أسـبوعيا حتى 

يقل خطر اإلصابة بأى مرض ىف األظافر.

مقادير عمل أرز بخاري باللحم
املقادير

مغسـول  بسـمتي  أرز  أكـواب   3
ومنقوع

1كيلو لحم مقطع مكعبات كبرية
عصري 3 حبة طماطم

2 ملعقة كبرية معجون طماطم
3 حبـة جـزر مقطعة مثـل أعواد 

كثري يف حجم متوسط
1 حبة بصل كبرية مفرومة

1 كوب حمص مسلوق
10 عيدان قرنفل

6 حبات هيل
1ملعقة صغرية فلفل أسود

1 ملعقة كبرية قرفة
4 عود قرفة

ملح حسب الحاجة
ماء حسب الحاجة

3 ملعقة كبرية زيت ذرة

2 ملعقة كبري زبدة
2 حبة نومي مجفف
1 ملعقة كبرية كركم

طريقة التحضري:
- يف قـدر مناسـب بـه مـاء مغيل 
ضعي بصلـة كبرية وفلفل أسـود 
ومسـحوق الهيـل وانتظري حتى 
الغليان ثـم أضيفي اللحم واتركيه 

عىل نار هادئة حتى ينضج.
- يف قدر مناسـب ضعي به الزيت 
والزبدة ثم أضيفـي البصل وقلبي 

جيداً.
- أضيفـي معجـون الطماطم ثم 

عصري الطماطم وحركي جيداً.
جميعهـا  البهـارات  أضيفـي   -
والكركـم وامللـح ثم ضعـي الجزر 

وقلبي جيداً.
- ازيـيل اللحـم بعـد نضجـه من 

الشوربة ثم أضيفيه إىل الجزر.

- ثـم أضيفـي الحمص املسـلوق 
بعـد أن يدخل الجزر يف النضج مع 

اللحم واتركيهما جانباً.
- يف قـدر كبـري عـىل النـار ضعي 
كمية مناسـبة من املـاء وبه قليل 
من عيـدان القرفـة والقرنفل و3 
حبات مـن الهيـل واتركيـه حتى 

يغيل.
- ضعي األزر البسمتي ليتم سلقه 

بنسبة %70 ثم تصفيته.
- يف قدر كبري به ملعقة زبدة وقليل 
من الزيـت، ضعي كميـة معقولة 
من األرز املصفى بعد خلطه بقليل 

من الكركم املخلوط باملاء.
- ثم أضيفي كميـة اللحم بالجزر 
ثـم أضيفـي باقـي األرز واتركيه 

حتى ينضج.
باللحـم  البخـاري  األرز  - قدمـي 

ساخناً.
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تبـني ان تناول القهـوة يوميا يخفض 
خطر موت متوسـطي العمر واملسنني 
بنسـبة تزيد عىل 15 باملائة.. جاء هذا 
يف التقريـر الذي نـرشه املركز الوطني 
الياباني لألمراض الرسطانية، استنادا 
اىل نتائج الدراسـات التي اشرتك فيها 
أكثـر مـن 90 ألف شـخص، اعمارهم 

بني 40 و69 سنة.
يف  املشـرتكني  مـن  الباحثـون  طلـب 
تتضمـن  اسـتمارة  امـالء  الدراسـة 
التـي  معلومـات عـن نـوع األغذيـة 
يتناولونهـا يوميـا. بعـد ذلـك قـارن 
الخرباء هذه املعلومات مع احصائيات 

الوفيات خالل 19 سنة.
اسـتنتج الباحثون مـن نتائج عملهم 
هـذا أن الذيـن يتناولـون يوميـا 1-2 

فنجـان مـن القهـوة ينخفـض خطر 
موتهم قريبا بنسبة 15 باملائة، يف حني 
ينخفض هذا املؤرش بنسبة 24 باملائة 
عنـد الذيـن يتناولـون 4-3 فناجـني 
يوميا. ويتميز الشـاي األخرض بنفس 
الخواص، حيث ان تناول 5 أكواب منه 
يوميـا بصورة منتظمـة يخفض هذه 
النسبة عند الرجال اىل 13 باملائة، وعند 

النساء اىل 17 باملائة.
وحسب قول الربوفيسور مانامي اينوا 
مـن جامعة طوكيو، فـإن آلية التأثري 
االيجابـي للقهـوة والشـاي األخـرض 
يف جسـم اإلنسـان لم تـدرس بصورة 
نهائية حتى اآلن، ولكـن يمكن القول 
ان الدور الفعال يعود اىل مادة الكافني 

املوجودة  فيهما.

تتطلّـب األرضيات البحث عن طـرق التنظيف الفّعالـة، عند تبّقع 
األسـطح املذكورة ببقع الدهان. يف البدايـة، ال بّد التحّقق من نوع 
الطالء، مـن خالل قراءة املعلومـات املدّونة عىل عبوتـه؛ فإذا كان 
الطـالء مائيًّا، فإن أمر نزع بقاياه عن األرضّيات سـهل، إذ يتّم عن 
طريق استخدام املاء والصابون. لكن، يف أحيان أخرى، يصعب نزع 
بقـع الطالء، إذ قـد ال يكفي املاء وحـده يف محو آثارهـا؛ فما هي 
املـواد القوية والفعالة يف إزالة بقع الدهـان عن األرضيات، يف هذه 

الحالة؟
سائل الجيل قد يساعد عىل نزع بقع الطالء

قـد يتطلّب تنظيف األرضّيـات من بقع الطـالء، إضافة قطرة من 
سـائل الجـيل إىل منشـفة ورقية مبللة باملـاء، مع فـرك كل بقعة 
لبضع دقائق. ثّم، ُتمسح البقعة، باستخدام فوطة جافّة. يستخدم 
سّكني غري حاّد يف كشط الباقي من الدهان، من دون املبالغة يف حّك 
األرضّيـة. لكن، يف بعض الحاالت قـد يتطلّب األمر منتًجا أقوى من 

خليط املاء والصابون.
مزيـل الدهـان: ُينصح برضورة وضـع مزيل الدهان عـىل البقعة 
حـًرصا، باسـتخدام كـرة قطنية أو ممسـحة، من أجـل البعد عن 
تلطيـخ األماكن األخرى النظيفة من األرضّيـة. يرتك مزيل الدهان 
عىل املنطقة املبقعة، وذلك حّتى يتكّرس الدهان، مع مسـح البقايا 
باسـتخدام الفوطـة أو املناشـف الورقية. تشـطف األرضّية باملاء 

والصابون املعتدل بعد ذلك للتخلص من الدهان، بصورة تاّمة.
الكحـول الطّبي: قد يجدي الكحول الطّبـي نفًعا، يف إطار نزع بقع 
الطالء عن األرضّية. يف هذا اإلطار، تمسح البقع املذكورة باستخدام 
فوطة مبلّلة بكّم سـخي من الكحول الطّبـي، مع االنتظار لبعض 
الوقـت حّتـى يتحّقق االمتصـاص. ثّم، تسـتخدم فرشـاة يف فرك 
الدهان عن األرضّية، فمنشفة ورقية، مع أهمية التأكد من جفاف 

األرضية عند الفراغ من هذه العملية.
مخّفـف الطالء: مـن جهة ثانية، يسـتخدم مخفف الطـالء إلزالة 
األخري عـن األرضّيات، لكن تجـدر اإلشـارة إىل أن املنتج املذكور ال 
يناسـب يف حالة الطالء املائي، أو األرضيات الخشـبية، ألن مخّفف 
الطالء يـّرض بالخامة املذكورة، مع أهّمية تهوئة املنطقة التي يتم 
العمـل فيها، أو وضع مروحة بالقرب مـن النوافذ املفتوحة. تنقع 

فوطة بمخّفف الطالء، مع الفرك.

يف  قسـاة  يصبحـون  األطفـال 

بعض األحيان، قد يرفضون أحد 

أقرانهم بال سـبب، فيجد الطفل 

نفسه مرفوضاً ومنبوذاً ما يهز 

ثقتـه بنفسـه.. تعـرض طفلك 

للرفـض مـن أقرانـه هـو أمـر 

مؤلم وموقف ال ُتحسدين عليه، 

ولكن تأكدي من أن هذه مرحلة 

مؤقتـة، وأن طفلـك سـيتمكن 

الحقـًا مـن تكويـن صداقـات 

وعالقـات اجتماعيـة صحيـة، 

ولكـن عليـِك أوالً مسـاعدته يف 

بالرفض  الشـعور  أزمة  تخطي 

عرب تطبيق النصائح التالية.

1. اعمـيل عىل تحسـني صفات 

طفلك

قد يحمل طفلك بعض الصفات 

التي تدفع أقرانه بعيداً عنه، هنا 

يجب العمـل عىل هذه الصفات، 

نظـره  تلفتـي  أن  دون  ولكـن 

إىل عيوبـه، ولكن شـجعيه عىل 

تحسـني سـلوكه من أجله أوالً، 

وحتى يخرج من أزمة الشـعور 

بالرفـض وهـو أقـوى وأفضل 

مـن أجـل عالقاته يف املسـتقبل 

ثانياً. فقط احريص عىل اختيار 

كلماتك مع طفلك بعناية، وعدم 

اإلشارة إىل مشكلة أو خطأ لديه 

برصاحة أو يحمل اتهاماً له.

2. مّهـدي لطفلك طـرق تكوين 

الصداقات

ال بأس من التفكري بالنيابة عن 

طفلـك يف الطـرق التـي يمكنه 

تكويـن صداقـات عربهـا، مثل 

تنظيم حفل يف املنـزل، أو دعوة 

أصدقائـه للمنزل، أو املشـاركة 

يف أنشـطة جديدة فيهـا أطفال 

يف نفس سنه أو يشرتكون معه 

يف االهتمامـات، أو زيارة أقارب 

لديهـم أطفـال يف نفـس عمره، 

أو املشـاركة يف أنشطة تطوعية 

توّسع دائرته االجتماعية وتتيح 

له فرص أكرب لتكوين صداقات.

3. اسـتمعي لطفلـك باهتمـام 

وأظهري له حبك

يحتـاج طفلك إىل التحـدث إليِك 

إىل  ويحتـاج  مشـاعره،  عـن 

أن يشـعر باهتمامـك لحديثـه 

لذا عندمـا يتحدث  ومشـاعره، 

السـلبية  مشـاعره  عـن  إليـِك 

إزاء رفضـه وإهمالـه مـن قبل 

أقرانـه، احريص عـىل اإلنصات 

لـه باهتمـام، ال تقاطعيـه، وال 

توجهـي لـه النصائـح، فقـط 

اسـتمعي له، وأظهري احرتامك 

ملشـاعره وقبولك له وحبك غري 

املرشوط.

4. كوني صديقة لطفلك

أزمتـه،  خضـم  يف  اآلن  طفلـك 

هو بحاجـة إىل صديق يؤنسـه 

والقبـول  بالحـب  ويشـعره 

ذلـك  أنـِت  كونـي  واالهتمـام، 

الصديـق الـويف املحـب. اقرتبي 

منـه، تواصيل معه باسـتمرار، 

مسـتعدة  وكونـي  تقّبليـه 

لالسـتماع ألفكاره ومشـاعره، 

شـاركيه اهتماماتـه، اخرجـي 

معـه، سـوف يتخطـى أزمتـه 

ويتمكـن من تكويـن صداقات، 

الصديقة  أنـِت  ولكن سـتظلني 

األقرب له.
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عالمـات  معرفـة  املفيـد  مـن 
ألن  الجسـد  لغـة  يف  الكـذب 
هـذا يسـاعد عـىل اعـادة بناء 
العالقات االجتماعية بالطريقة 
الصحيحـة.. فمن املهم كشـف 
الـكاذب من اجل عـدم بناء اي 
احـكام غـري صائبـة اسـتناداً 
اىل اقوالـه او افعالـه، وبالتـايل 
يمكـن بهذا تفـادي ارتكاب اي 
خطأ عىل مسـتوى الصالت مع 
اآلخريـن الذيـن قـد يطاولهـم 
كذبه. وهذه ابرز تلك العالمات. 
تحدثت تقارير بعض الدراسات 
لغـة  الكـذب يف  عـن عالمـات 
الجسـد. واشـارت اىل ان بعض 
الحركات التي يقوم بها الكاذب 
يمكـن ان تكشـف ان ما يقوله 

يخالف الحقيقة. 
1. العيون 

اثناء تحدثه ال ينظر الكاذب اىل 
وجه محدثه، بل انه يحول نظره 
غالباً اىل اعىل او اىل اسفل. وهذا 
يعرب عن االرتباك او عن السعي 

اىل اخفاء الكذب. 
2. احمرار الوجنتني

مـن املمكن ان تطـرأ عىل وجه 
الشـخص الـذي يكـذب بعض 
التغيـريات الواضحـة، وابرزها 
احمـرار الوجنتـني إال ان هـذه 
اىل  ايضـاً  تشـري  قـد  العالمـة 
انفعـاالت اخرى منهـا الخجل 
وعـدم االرتيـاح عىل املسـتوى 

النفيس. 
3. اليدان 

يتمكـن  ال  الكـذب  حالـة  يف 
الشـخص من القيـام بحركات 

فهـو  يديـه  بواسـطة  ثابتـة 
يحركها بطريقة غري مدروسة، 
مـا يعـرب عـن حالـة االرتبـاك 
والخـوف مـن ان يتـم كشـف 

خداعه. 
4. الوجه 

ابـرز  مـن  الخـرباء،  بحسـب 
عالمـات الكذب يف لغة الجسـد 
تلـك التي تظهر عـىل الوجه او 

التي يشكل الوجه جزًءا منها. 
- ملس االنف مراراً وتكراراً اثناء 

الكالم. 
االذن وهـو مـا يعـرب  - ملـس 
عـن االرتبـاك وعـدم الشـعور 

باالرتياح. 
- ظهـور حبيبـات العـرق عىل 
الجبني وربما يف منطقة االبطني 

او عىل العنق. 

-  وضـع اليـد عـىل الفـم اثناء 
الكالم وهو مـا يدل عىل الرغبة 

الالارادية يف اخفاء الكذب. 
- ملس العني مبارشة او مسـح 
اسـفلها  الواقعـة  املنطقـة 

بواسطة االصبع او حكها. 
- عض الشفة وتكرار ذلك وهو 
ما يدل عىل ان الشـخص ال يثق 
بقدرته عىل اقناع من يسـتمع 

اليه. 
- اتساع حدقة العني وهذا يعني 
ان الكاذب يخىش ان يتم كشف 
كذبـه.. ومـن العالمـات ايضاً 
النظـر اىل اليمني اثنـاء االجابة 

عىل االسئلة. 
- قضم االظافر وهو ما يدل عىل 
التوتر وعدم الشعور باالرتياح. 
 - ومـن عالمات الكـذب يف لغة 

الجسـد ايضـاً تصفـح الهاتف 
الخلوي اثنـاء الحديث من دون 
هدف محدد وهو يعني السعي 
او  املوقـف  مـن  التهـرب  اىل 

الشعور باالحراج.  
ازرار  ملـس  ايضـاً  ومنهـا   -
القميـص مثـًال، ويشـكل هذا 
النفسـيني،  الخـرباء  بحسـب 

محاولة للهرب من الواقع. 
- وضع احدى اليدين يف الجيب، 
وهذا يدل عىل السعي اىل اخفاء 

حقيقة ما. 
- مـن املمكن ان يقـوم الكاذب 
بتغيري وضعية قدميه وسـاقيه 
فهـذا  الحديـث.  اثنـاء  مـراراً 
الشـعور  عـدم  يضـاً  يكشـف 
يف  الرغبـة  وعـىل  باالرتيـاح 

الهروب من املوقف.
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مدينتـه  يف  االثريـاء  احـد  اشـتهر 
بالكـرم والسـخاء الشـديد فـكان 
يسـاعد كل املسـاكني واملحتاجـني 
والفقـراء، وكان لديـه خـري ومـال 
كثري وثروة طائعـة، ولكن كانت له 
عادتان سـيئتان فقـد كان يتفاخر 
عـىل املسـاكني واملحتاجـني وهـم 
يعطيهم الصدقـات، فإذا جاءه احد 
الفقـراء يطلـب منـه درهمـاً كان 
يقول له بصوت مرتفع امام الناس: 
هـل ترغـب يف درهم واحـد فقط ؟ 
انـا ال اعطي درهمـاً فقط، خذ هذه 
الدراهـم العـرشة .. وكان ايضاً هذا 
الثري اذا مـر عىل فقري محتاج كان 
قـد أعطاه صدقة مـن قبل يقول له 
امام الناس بصوت عال : ماذا فعلت 
ايهـا الرجل باملال الـذي اعطيته لك 

من قبل ؟ هل حللت به مشاكلك ؟!
ولذلـك نفر منـه الفقـراء وكانوا ال 
يحبونـه عىل الرغم مـن انه يتصدق 
عليهم بسـخاء وكرم طوال الوقت، 
حتـى وصلـوا أنهـم كانـوا يتمنون 
لو يكـف عـن مسـاعدتهم حتى ال 
يتفاخـر عليهـم بـني النـاس بهذا 
الشـكل املهني، ولكن الثري لم يعدل 
عن هذه العادات السيئة، بل استمر 
يتباهـا ويتفاخـر امام النـاس بما 
يملك وبما يسـاعد بـه الفقراء من 

اموال وخريات .
وذات يـوم قـرر أحد االشـخاص أن 
يلقـن هـذا الثـري املتفاخر درسـاً 
الينسـاه ابـداً ويعلمه أن مـا يفعله 
سـئ للغاية ويعد خطأ كبريا يضيع 
اجـره وثوابـه عـن اللـه سـبحانه 
وتعاىل، جلس هذا الشـخص يف يوم 
مـن االيـام يف الطريق الـذي يمر به 
الغني كعادته، وارتدي مالبس بالية 
قديمـة ممزقة ووضـع امامه كوباً 
صغـرياً فارغاً واخفى جـزء منه يف 

الرتاب، ثم انتظر حتى مر من امامه 
الغنـي وقال له : يـا اخى العرب هل 
يمكـن ان تضـع يل درهمـاً يف هاذا 
الكـوب؟ ففعل الغني مثلما يفعل يف 
كل مرة وضحك بصوت مرتفع قائالً 
يف تفاخر : انا سـوف مأل هذا الكوب 
بالكامـل بدراهم ودنانـري كثرية، و 
نـادا عىل أحد أتباعه و امره ان يميل 
هـذا الكـوب بدراهـم وبالفعـل بدأ 
الرجل يضع درهمـاً تلو اآلخر حتى 
وضـع مئة درهـم ولكـن الكوب لم 

يمتلئ !
الدراهـم  بكيـس  الرجـل  فأمسـك 
وافرغـه كلـه يف الكـوب ولكن دون 
فائدة ايضاً، فلم يمتلئ الكوب، فقال 
لـه الفقـري : إن الكوب لـم يمتلئ يا 
سـيدي، نظر له الغني قائالً : ولكن 
انـا اموايل نفذت تماماً و اصبح امراً 
عباً ثقيـال فأجابه الرجل : هل تعلم 

ملاذا ؟
ثـم رفع الكوب فوجـده مثقوباً من 
اسفله و قد حفر تحته حفره عميقه 
.. ثـم قـال له الرجـل: لقـد ابتلعت 
هذه الحفـرة كل اموالك، وكذلك هو 
التفاخر والتباهي بكرمك وسخاءك 
فإنه  للفقـراء واملحتاجني  وعطائك 
يبتلـع اجـرك وثوابـك، ثـم رد اليـه 
الرجـل اموالـه وهكـذا فهـم الغني 

الدرس .
العـربة مـن القصـة : الكثـري مـن 
الناس لالسف يف هذه االيام اصبحوا 
يتفاخرون باالعمـال الصالحة مثل 
الحـج ومسـاعدة الفقـراء والكرم 
والسـخاء وغريهـا مـن الصالحات 
امام الناس، ويصورون هذه االمور 
عرب مواقع التواصل االجتماعي، وال 
يعلمـون ان هذا يعد فخـراً وتباهياً 
بهـذه االعمـال، فهو حفـرة يضيع 

فيها االجر والثواب .
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غزل عراقي
شسـويـــــت شـفتك  مـن  العشـك  اسـتحقرت 

تمنيتـــــــــــه انـي  ايل  انـت  معقولـه  كلـت 

صفنـت هـواي بعـدك مـا صفنـت عليـــــــــك 

حبيتـــــــك شـلون  روحـي  علـه  انـا  صفنـت 

فرحـان  ضحـك  مـو  بعـدك  هـواي  وضحكـت 

تاليتـــــــه وهـاي  حـيض  علـه  انـا  ضحكـت 

صــــورة و حــــدث

معاهـدة  توقيـع   -  1918

صداقة وحماية بني فرنسـا 

وموناكو.

النـازي  الزعيـم   -  1925

أدولـف هتلـر ينـرش كتابه 

كفاحي.

1936 - نفـذ الطريان املوايل 

الجمهوريـة  للحكومـة 

االسبانية قًصفا عىل تطوان 

عاصمة املحمية االسـبانية 

املغربيـة التـي ثـارت عـىل 

الحكومة.

انقـالب  محاولـة   -  1963

فاشلة يف سوريا عىل الرئيس 

لؤي االتايس وذلـك من قبل 

العقيد  بقيـادة  النارصيـني 

جاسـم علـوان يف محاولـة 

منهـم إلعـادة الوحـدة مع 

مـرص وذلـك بعـد انقـالب 

الثامن من آذار.

الدسـتور  صـدور   -  1971

االمـارات  لدولـة  املؤقـت 

العربية املتحدة.

املـرصي  الرئيـس   -  1974

محمد أنور السادات يطالب 

بإنهاء  السـوفيتي  االتحـاد 

مهمة خربائه يف مرص.

1982 - وقـوع مذبحة بالن 

دي سانشـيز التي قتل فيها 

أكثر مـن 250 شـخصا، يف 

سانشـيز  دي  بـالن  قريـة 

بدولة غواتيماال.

1988 - إيـران تعلن قبولها 

االمـن بوقف  قـرار مجلس 

الحرب مع العراق.

1990 - التوقيـع باالحـرف 

إلعـادة  اتفـاق  عـىل  االوىل 

توحيد أملانيا يف باريس.

الحـرب  انتهـاء   -  1991

السـنغالية  املوريتانيـة 

الحدوديـة والتـي بـدأت يف 

سنة 1989.

شـهداء  كتائـب   -  2004

االقىص التابعة لحركة فتح 

السلطة  ترفض قرار رئيس 

الوطنية الفلسـطينية يارس 

بتعيـني  القـايض  عرفـات 

مـوىس عرفات مدًيـرا عاًما 

لالمن العام.

انتخابـات  إجـراء   -  2009

موريتانيـا  يف  الرئاسـة 

الختيار رئيس جديد بعد ما 

يقـارب العام مـن االنقالب 

أطـاح  الـذي  العسـكري 

بالرئيـس املدنـي املنتخـب 

سـيدي محمـد ولد الشـيخ 

عبد الله.

2012 - تفجري بمبنى االمن 

القومـي السـوري يؤدي إىل 

مقتـل وزير الدفـاع العماد 

داود راجحـة، ونائب الوزير 

ورئيـس  شـوكت،  آصـف 

خليـة إدارة االزمـة حسـن 

تركمانـي، وإصابـة وزيـر 

الداخلية محمد الشعار.

االصابـات  عـدد   -  2020

بجائحـة كورونـا  املؤكـدة 

يتخطـى حاجـز 14 مليون 

العالـم، من  شـخص حول 

بينهـم أكثـر مـن 600 ألف 

حالة وفـاة وحوايل سـبعة 

ألـف حالـة  ماليـني و818 

تماثلت للشفاء.

قصـص  منظمـة   -  2021

تكشـف  الصحفية  محرمة 

تجسـس  عمليـات  عـن 

طالـت صحفيني ونشـطاء 

العالـم  حـول  وسياسـيني 

عـرب برنامـج بيجاسـوس 

أو  إس  إن  تطـوره  الـذي 

االرسائيلية.
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أبـــــــراج

ستشـعر اليوم أنك تريد التعبري عن نفسـك وعن رأيك 
بطريقة مضحكة ومبدعة يف نفس الوقت. 

ال تخـاف من ردود فعل اآلخرين، فأسـلوبك جميل ومهذب 
وال مثيل له.

 سـتقيض وقـت فراغك اليـوم يف التعرف عـىل أصدقاء جدد 
واللعب معهم وإدخال الرسور عىل قلبهم.

يمر أحد أصدقائك أو زمالئك يف العمل بضائقة مالية. 
ربمـا يطلب منك أحدهم املسـاعدة، فكـن حريصا. قد 
يكون من الصعب عىل هذا الشخص رد املبلغ الذي اقرتضه 
منـك. الهدف الذي تحـاول تحقيقه منذ فرتة قـد دنوت منه 

بالفعل ولكن لن يحدث أي جديد اليوم بشأنه.

ــعدك  ــد العملي يس ــى الصعي ــظ تغيرا عل تالح
ويجعلك واثقا بنفسك وإمكاناتك وطاقاتك الكبيرة. 
ــاول الوفاء  ــى نيل رضاه وح ــب بل اعمل عل ــد احلبي ال تعان
ــالت أو قيادة  ــاء التنق ــك أثن ــه. ضاعف انتباه ــودك ل بوع

السيارة أو استعمال األدوات احلادة أو اخلطيرة.

ُتصاب هـذه الفرتة بالشـعور بالرتابـة وامللل 
مـن كل األمور التي تحيطك، عليك بكرس الروتني 

بنشاط جديد أو بعالقة جديدة. 
سـتالحظ حب وتقـرب الرشيك إليك أكثـر وأكثر خالل 

هذه الفرتة، وذلك بسبب شفافيتك معه ووضوحك.

ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر يف عملك. ركز أكثر. 
قد تحدث بلبلة بسبب وجهة نظر جديدة ُتطرح اآلن. 
تبـدأ عالقة جديدة لكنك تعرف أنهـا عابرة وقد ال تؤدي 
إىل أي يشء. عليـك التقيد بتعليمات الطبيب املختص بحالتك. 
تناول املرشوبات الدافئة يف املساء لكي تقي نفسك من نزالت 

الربد الشديدة.

ال تزعـج الرشيـك بانتقاداتـك الكثـرية، فهي 
تجرحـه وتزعجه جدا. تقـوم بأعمالك املرتاكمة 

عليك بشكل بارع يلفت النظر إليك .
عليك االنتباه إىل كل األمور الصحية التي تفيدك وإتباع 

إرشادات الطبيب وااللتزام بها.

قد تكون مصابا اليوم بأنفلونزا شديدة جدة أو احتقان 
يف الحلق وربما تقرر عدم الذهاب إىل العمل اليوم بسبب 

مرضك. قد تجلس يف املنزل يومني أو أكثر.
 حاول أن تبارش عملك من املنزل حتى ال تتعطل مشاريعك هذه 
الفـرتة. تناول املرشوبـات والفواكه التي تحتـوي عىل فيتامني 

.C

ــخص ما ال تعرفه جيدا يحاول االقتراب منك اليوم  ش
ــض األمور. حاول أن تعرف عن هذا  والتحدث معك في بع
ــتطيع أن  ــيء حتى ال تندم فيما بعد. تس ــخص كل ش الش
تقنع هذا الشخص بوجهة نظرك بسهولة جدا. إذا كنت تبحث 
منذ فترة عن شخص ما يشاركك في مشروع ما، فقد يكون هذا 

اليوم هو األنسب وهذا الشخص أيضا.

اإلرهاق الشـديد الذي تشـعر بـه اليوم قد يكون بسـبب 
الجهـد الذي بذلتـه يف بعض املشـاريع التي شـاركت فيها 
األيام املاضية. يف الحقيقة، أنت لسـت مريضا ولكنك تحتاج إىل 

قدر من الراحة. 
عندما تتعامل مع بعض األشخاص اليوم، يدركون من الوهلة األوىل 

أنك متعب ومرهق للغاية. ستشعر بتحسن غدا!

التـّرصف بطريقـة غـري مهذبة مـع الزمالء سـيكون له 
انعكاسـات سـلبية غري مضمونة النتائج، فكن أكثر ليونة. 
مهمـا عاندتـك الظروف مـع الرشيك، ال تستسـلم لتتمكن من 
اجتياز األمـور الصعبة. األيام املقبلة سـتكون أفضل. االبتعاد عن 
تناول بعض األدوية عشـوائياً مطلوب منك بإلحاح، ألن االستمرار 

يف تناولها سيسبب لك مشاكل صحية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اطرح أفكارك أمام من تظن أنهم سيساعدونك 
عىل تنفيذها. إذا كنت تريد أن تنقل شيئا ما من 
منزلك إىل مكان آخر، ال تقوم بنقله بمفردك، اطلب 
املسـاعدة من اآلخرين. اسـأل أحد جريانك إذا كان لديه 

سيارة أو شاحنة مناسبة لنقل هذه األغراض.

الذي  الجبل  1-مقـدار/ 
رست عليه سفينة سيدنا 

نوح عليه السالم.
”نـال“/ يف  تجدهـا   -2

مدينة سورية.
الـيشء/ حـول  دار   -3

يقعد.
”ورم“/ يف  4-تجدهـا 

عاصمة أفريقية.
5-وجهـة نظـر/ رمـز 

جربي/للنداء.
/ تركيـة  6-مدينـة 

حرض.
7-وسخ الدسم.

هـا  تجد / عطى -أ 8
يف“امتحان“.

9- سمني.
10- نركض/ من األنبياء 

عليهم السالم .

1-مـن زوجات سـيدنا 

ابراهيم عليه السـالم/

درب.

يف  نهـر  أعـرض   -2

العالم.

3- بحر/ مداد.

4- للنداء/ أقرص نهر يف 

العالم.

/ البقـر  5-قطـع 

بواسطتي.

6- جوهر/ ملس/ضمري 

متصل.

7-متشابهان/للجزم.

8- عاصمة إفريقية .

9- الشمس.

10-مـن األنبياء عليهم 

السالم/صدق/ملس.
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ــتعدّ لتسليم مشاريع جديدة قد حتقق لك مكاسب  تس
مالية لم تكن حتلم بها. 

تقتلك الغيرة، ولكن حاول أن تتغلّب عليها وأبعدها عن عالقتك 
بالشريك كي ال تخسره. 

ــتطيع أن تخطط  ــدا كيف تخطو خطواتك بتأن وتس تعرف جي
للوصول إلى أهدافك بطريقة ذكية.

_@‚b‰m@¸@>€a@Úéb®a@“ã»m@›Á
عندما ينام اإلنسـان فإن الحاسة الوحيدة 
التي يمكن أن توقظه هي حاسـة السمع، 
ولذلك فإن أي إنسـان يستطيع أن يتجول 
بجوار الشـخص النائم كما يشاء دون أن 
يوقظـه أو ينبهـه إال إذا صـدر منه صوت 

فإنه يكون كفيال أن يوقظ النائم.
واألذن هي أول حاسـة تعمـل منذ الوالدة 
,حتـى أن الجنـني عمر ثالثة أشـهر يملك 
حاسـة سـمع كاملة,وقد أثبتـت األبحاث 
أن  يسـتطيع  أمـه  بطـن  يف  الطفـل  أن 
يميـز األصـوات. كما أنه يتأثـر باألصوات 

الخارجية حتى إن رسعة دقات قلبه تتغري 
حسـب نوع الصوت وشـدته.. وبذلك يولد 
الطفل بحاسـة سـمع كاملـة عىل عكس 
حاسـة النظر الذى يولد بها الطفل ناقصة 
حتى إن الطفل ملدة عدة أيام ال يرى ثم يبدأ 
يف الرؤيـة بدون ألوان (أي أبيض وأسـود) 

ثم يتطور بعد ذلك.
وتنام كل الحواس ماعدا األذن، فإذا قربت 
يدك من شخص نائم فإنه ال يستيقظ وإذا 
مألت الغرفة عطرا أو حتى غازا ساما فإنه 
يستنشـقه ويموت من دون أن يستيقظ، 

ولكـن إذا أحدثـت صوتا عاليـا فإنه يقوم 
من النوم.

واألذن هي الحاسة الوحيدة التي ال تستطيع 
أن تعطلهـا بإرادتـك.. فأنت تسـتطيع أن 
تغمض عينيك أو تشـيح بوجهك بعيدا إذا 
لم ترد رؤية شـخص معني.. وتستطيع أن 
ال تأكل.... فال تتذوق... وأن تغلق أنفك عن 
رائحة معينه... أو ال تلمس شـيئا معينا ال 
ترغب بلمسـه... ولكن األذن ال تسـتطيع 
تعطيلهـا حتـى لو وضعت يديـك عليها... 

حتماً فسيصلك الصوت.



بالتعاون مع رشكة   ٢٠٢٢ لصيف  األلبومات  لطيفة موسم  افتتحت   ،«٢٠٢٢ «لطيفة  بعنوان 
وأغنيتان  املرصية  باللهجة  أغان  أغان، منها ثالث   ٦ ألبوم يضم  للتوزيع، وهو ميني  روتانا 
باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.اختارت لطيفة أن تبدأ األلبوم بأغنية «أحسن 
أحسن» من كلمات تامر حسني وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، أغنية «هنعيشها 
أغنية  حمدي،  محمد  وتوزيع  يحيى  محمد  وألحان  عادل  مالك  كلمات  واحدة»  مرة 
«من بلدي» كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، ويضم األلبوم أغنية 
األلبوم  يضم  شعري.كذلك  رضا  وألحان  طار»  «طار  أغنية  هي  التونسية  باللهجة 
أغنيتني باللهجة العراقية من كلمات تراث نمري وألحان عىل سالم، وتوزيع تراث نمري 
ووسام عبد املنعم، كما قام بعمل املاسرت وامليكساج لكافة األغاني مهندس الصوت 
أمري محروس.وأنهت لطيفة تصوير بعض األغاني عىل طريقة الفيديو كليب مع 
املخرج اللبناني املقيم يف أملانيا رشيف ترحيني، كما تصور كليب ألغنية «من بلدي» 
قريباً يف مرص.ألبوم «لطيفة ٢٠٢٢» ُيطرح اليوم عىل موقع الفيديوهات الشهري 
الفيديو  سُتطرح  كما  وديزر،  أنغامي  منصات  عىل  طرحه  إىل  باإلضافة  يوتيوب، 
كليبات تباعاً عىل قنوات «روتانا» بمعدل كل أسبوع أغنية.الجدير بالذكر أن رشكة 
روتانا قد بدأت حملة دعائية أللبوم «لطيفة ٢٠٢٢» منذ عدة أيام، وطرحت مقاطع 
مصورة وأجزاء من األغاني عرب منصاتها املختلفة عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
األلبوم،  طرح  برسعة  السوشيال  رواد  بعض  وطالب  ايجابية،  فعل  ردود  القت  وقد 

والذي بدأت روتانا االعالن عنه بالعد التنازيل قبل طرحه بخمسة أيام.

الزوراء / ظافر جلود:
يخوض الفنان املطرب الشاب سيف 
التلفزيوني  باإلخراج  تجربته  نبيل 
للمرة األوىل من خالل تصوير فيديو 
كليب أغنيته الجديدة بعنوان «أحبك 
دومي» املقرر طرحه مطلع األسبوع 
قناته  عىل  سيطلقه  والذي  الحايل، 
ومن  يوتيوب،  موقع  عىل  الرسمية 
املتوقع أن يكون عمال ضخما جداً 
واللوحات  التصوير  اإلنتاج،  لجهة 
نبيل  سيف  الفنان  الراقصة.وكان 
قد نرش مقطع فيديو من كواليس 
الخاصة  صفحته  عىل  الكليب 
من  شّوق  انستغرام،  موقع  عىل 
معلقاً  ومتابعيه  جمهوره  خالله 
كليب  تصوير  اجواء  «من  عليه: 
«احبك دومي». الكل كان متحمسا 
القى  وقد  األغنية.»  مع  ومتفاعال 
مواقع  عىل  كبريا  تفاعال  الفيديو 
عّرب  حيث  االجتماعي،  التواصل 
الكبري  حماسهم  عن  سيف  محبو 
تتمّيز  سيف:  القادم.وقال  للعمل 

باللهجة  دومي»  «أحبك  اغنية 
بتأديتها  اشتهرت  التي  العراقية 
فقد  وألحاني،  كلماتي  من  وهي 
جمعت يف هذه األغنية بني اللغتني 
والتجربة  واألجنبية..  العربية 
االخراجية بالتأكيد اجدها ممتعة 
تزيدني خربة واطالعا عىل اإلخراج 
ان  واعتقد  والتصوير،  والكامريات 
يأتي  اغنياتي  بإخراج  التخصص 
وتفسري  الرؤيا  تقنني  اجل  من 
اىل  الشعر  من  نقلها  أي  االغنية 
وهذه  ناطقة،  برصية  صورة 
املحاولة شجعتني ان أبدأ بمرشوع 

قادم بهذا املجال.
أطلقت رشكة «وايت  مضيفا: كما 
أغنية  الفني»  والتوزيع  لإلنتاج 
«وائل  الشاب  للفنان  وفيي»  «مني 
وألول  والصورة  بالصوت  معلم» 
اصدار  بعد  اللبنانية  باللهجة  مرة 
العراقية.. باللهجة  له  اعمال   ٣
مازن  كلمات  ألحاني،  من  األغنية 
ضاهر وتوزيع عمر صباغ، وقد تم 

وفريد  جديد  إطار  يف  تصويرها 
وااللوان  باألجواء  ميلء  نوعه،  من 
عن  التخيل  يمكن  ال  كما  الفرحة، 
تفرسها  التي  الرومانسية  االجواء 

كلمات االغنية. 
 .. التمثيل  تجربة  وبشأن  واضاف: 
بالتأكيد ستكون مفاجئة للجمهور، 
قبل  العمل  لهذا  التحضري  وبدأ 

التصوير  عمليات  لتنطلق  أشهر، 
قريباً جدا وسيكون األول يل يف عالم 
الدراما ومن بابه العريض مع املنتج 
جمال اللبناني سنان يف أول تجربة 
ستكون  جديدة  تجربة  يل،  تمثيلية 
تحدياً مختلفاً يجمع الرشكة معي، 
لنقدم مادة درامية اجتماعية تقوم 

عىل الرتاجيدي واألكشن.

شّوق النجم العراقي، ستار سعد، جمهوره 
”قلب  الجديد  عمله  إطالق  من  أيام  قبل 
الرسمية،  صفحاته  عرب  وذلك  أبيض“، 
سؤال:  مع  أبيض  قلب  أّوالً  شارك  حيث 
ثّم فاجأ  ؟،  من يستحق كلية #قلب_أبيض 
الجمهور بفيديو معّرب يحمل رصخة قوّية 
وسائل  تداولتها  حرصية  وبفيديوهات 

اإلعالمية ومواقع التواصل االجتماعي.
عىل  أبيض“  ”قلب  اليوم  ستار  فيطرح 
طريقة الفيديو كليب الذي صّوره يف لبنان 

الكورة. 

األيام؟  هذه  نادر  هو  هل  أبيض“  ”قلب 
ما  غريه،  عن  سعد  ستار  يمّيز  ما  هذا 
أبيض“  ”قلب  التعليقات..  عنه  كشفت  
عيل  الكبري  العراقي  امللحن  إبداع  من  هي 
وصف  الذي  عيىس  قيص  وكلمات  صابر 
قلب ستار وإحساس كل شخص لم يعاَمل 
النمط  من  هو  الذي  التوزيع  أما  باملثل. 
عبود،  عثمان  ل  فهو  والخليجي  العراقي 
وتقول كلماتها: عمرك مراح تحبني عمرك 
ومن  ترتكني  من  بحسايس  تفكر  مراح 
انت متجاهلني ال انت رايدني الك وال رايح 

وعايفني... وأظهرت املخرجة ريندال قديح 
وسلطت  ستار  من  الرائع  التمثييل  الجانب 
بتوقيع  األنيق  الشبابي  ستايله  الضوء عىل 
عىل قديح، بقّصة تعبريية بينه وبني الفتاة 
 Sveta الروسية  األزياء  عارضة  الجميلة، 
بوسط طبيعة لبنان الشمالية الخالبة.. هذا 
العمل هو من إنتاج رشكة وتري، ونذكر أن 
التي تدير  Music Is My Life هي الرشكة 
ستار  الفنان  ودخل  سعد..  ستار  أعمال 
ذا  برنامج  يف  مشاركته  عند  الشهرة  سعد 

فويس عام ٢٠١٤.
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ابتكر علماء جامعة موسكو ومعهد 
والتكنولوجيـا  للفيزيـاء  موسـكو 
للبحـوث  الوطنيـة  والجامعـة 
والتكنولوجيا بالتعـاون مع جامعة 
كوبنهاغن، طريقة جديدة لتشخيص 

ارتفاع مستوى ضغط الدم.
ويشري الباحثون إىل أن هذه الطريقة 
مبنية عىل تحليل خاليا الدم الحمراء 
فيهـا.  املوجـود  والهيموغلوبـني 
وتسـمح هـذه الطريقة بتشـخيص 
ارتفاع مستوى ضغط الدم (مستوى 
ارتفـاع ضغط الـدم 140 ملم عمود 
زئبـق وأكثر) يف مراحل مبكرة. فعند 
اإلصابـة بأمـراض القلـب واألوعية 
الدمويـة، تضطرب قـدرة خاليا الدم 

الحمـراء عـىل حمل األكسـجني، ما 
يـؤدي إىل ارتفـاع مسـتوى ضغـط 

الدم.
ويقـول سـريغي نوفيكـوف، كبـري 
الباحثني يف مركـز الضوئيات واملواد 
موسـكو  بمعهـد  األبعـاد،  ثنائيـة 
للفيزيـاء والتكنولوجيـا: ”أظهـرت 
اسـتخدام  أن  املشـرتكة  دراسـتنا 
طريقـة تعتمـد عـىل تأثـري رامـان 
(مقيـاس رامـان الطيفـي- طريقة 
برصية لدراسة إشـعاع الجزيئات)، 
التغـريات  عـىل  بالتعـرف  تسـمح 
املرضيـة الحاصلـة يف الخاليا مبكرا، 
يف حـني ال تصلـح الطـرق األخـرى 

لتشخيص هذه الحالة املرضية“.

الخرائط  لخدمة  جديدا  تحديثا  جوجل  طرحت 
التابعة لها والذي يحمل اإلصدار رقم ١١٫٣٩، 

مع خيارات لتحديد نوع املحرك الذي يعتمد 
عىل  للمساعدة  السيارة  مستخدمو  عليه 

الطاقة»  أو  الوقود  من  قدر  أكرب  «توفري 
عند القيادة إىل مكان ما .

 Google توفر  الحايل،  الوقت  ففي 
خيارات  أربعة  للمستخدمني 

والكهرباء  والديزل  الغاز   -
املسار  ملعرفة   - والهجني 

األكثر  أنه  سيثبت  الذي 
استهالك  يف  كفاءة 
الوقود ملركبة ذات نوع 
إذ  املحركات،  من  معني 

تقرتح  أن  هو  الهدف  أن 
 Google عىل مستخدم خرائط

لتوفري  يسلكه  طريق  أفضل 
الوقود أو الطاقة ، حسب نوع محرك 

سيارته.
ويضيف التقرير أن Google قد تضيف أيًضا 

خيار التبديل إىل نوع محرك مختلف، عندما تقوم 
كفاءة  وتختلف  النهائية،  البنية  مع  امليزة  بتشغيل 

املحركات،  أنواع  جميع  من  للمركبات  الوقود  استهالك 
وعىل الرغم من وجود الكثري من املركبات ذات املحركات 
الغازية التقليدية ، إال أن هناك عدًدا متزايًدا من املركبات 

الكهربائية والهجينة أيًضا. 
وتختلف  أيًضا،  بالديزل  تعمل  مركبات  هناك  ذلك،  وبعد 

كفاءة استهالك الوقود باختالف أنواع املحركات ، وبالتايل، 
طرحها،  عند  املستخدمني،  بني  شعبية  امليزة  تثبت  أن  يمكن 

وحالًيا، هذه امليزة قيد االختبار التجريبي فقط، وفًقا للتقرير 
املركبات  ملالكي  أخرى  أسابيع  بضعة  األمر  يستغرق  وقد 

الكهربائية والهجينة الختبار الوظيفة الجديدة.

قال رئيس انستجرام، آدم موسريى: إن Instagram يقوم ببناء برنامج 
اشرتاك املبدعني الخاص به هذا العام ، وهو اآلن يقوم بوضع بعض 
اآلن  املحتوى  ملنشئي  ويمكن  الصحيح،  مكانها  ىف  الرئيسية  األجزاء 
وستحصل  فقط،  باملشرتكني  الخاصة  الخالصة  منشورات  مشاركة 
هذه البكرات والصور عىل شارة أرجوانية مع رمز تاج لجعلها تربز، 
وهذه كانت امليزة التي تلقاها أكرب عدد من الطلبات من املبدعني يف 
الربنامج.والجديد أيًضا هو خيار الدردشة املشرتك، ويمكن للمؤثرين 
، ربما يف  DMs تضم ما يصل إىل ٣٠ مشرتًكا  االنتقال إىل مجموعات 
 Instagram محاولة إلقناعهم بقضاء املزيد من الوقت يف الدردشة عىل
بدالً من Discord عىل سبيل املثال. ويتم تشغيل الدردشات الجماعية 
من  تشغيلها  بدء  املحتوى  ملنشئي  ويمكن   Messenger بواسطة 
صندوق الوارد أو القصة، وستنتهي تلقائًيا بعد ٢٤ ساعة، وسيتمكن 
الرئيسية للمشرتك يف ملف  التبويب  املعجبون من الوصول إىل عالمة 
أيًضا، كما سيتم وضع املحتوى املحمي بنظام حظر  تعريف املنشئ 
والبكرات  الصور  ذلك  يف  بما  هناك،  مركزًيا  املدفوع  غري  االشرتاك 

والحياة املؤرشفة.
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يف مثل يومنا هذا من شهر تموز ٢٠٠٧ غادر عاملنا مدني صالح عن ٧٥ عاماً، لكنه 
مازال يشغل املشهد الفلسفي والثقايف، وبقيت مقاالته ومقوالته ومقاماته وبحوثه 
وكتبه يف الفلسفة واألدب والنقد والدرس األكاديمي محط اهتمام تالمذته يف الندوات 
وكثرياً  اإللكرتونية،  واملواقع  واملجالت  الجرائد  صفحات  وعىل  الفلسفية  واملؤتمرات 
الخاصة  الحديث واالستذكار يف مجالسهم  ما كانت حياته وفلسفته ومواقفه مدار 
والعامة، فالرجل الذي كان يف حياته بعيداً متعففاً عن االحتفاء واالحتفال بشخصه، 
من  قوياً  ضعف،  دون  من  متواضعاً  تكرب،  دون  من  آنفاً  الغري،  عن  بنفسه  مكتفياً 
املادحني،  أن يكون يف موضع االحتفاء والتكريم، ومدح  دون طغيان، لم يكن يرغب 
عن  اعتذر  مرة  وذات  وحدها..  بالذات  االكتفاء  مفادها:  التي  قناعته  مع  انسجاماً 
مني  تقبلوا  أن  منكم  وأرجو  فيها:  قال  رسالة  يل  فكتب  احتفالية،  مناسبة  حضور 
احتفايل غري منربي غري  بأني غري  نفيس  االعالن عن  املناسبة إلعادة  هذه  استغالل 
خطابي، إالّ االحتفال الدائم باالكتفاء بالذات واالستغناء عن الغري.. لم يخرج عن ذلك 
إال مرة واحدة حني دعوته للكتابة يف جريدة الزوراء، وكنا يف العام ١٩٩٨ حني زارني 
 » الزفة   » يشبه  بما  للقراء  أقدمه  أن  بوضوح  مني  وطلب  األول،  مقاله  ومعه  يوماً 

احتفاًء وفرحاً بإطاللته عليهم بعد طول اعتكاف.
ومنذ رحيله، ُكتبت العديد من املقاالت واالنطباعات، سواء من تالمذته املبارشين أو 
غري املبارشين، أو من عموم الكتاب واملتفلسفني ممن قرأوه أو سمعوا به أو صادفوه 
يوماً هنا أو هناك، وكلها تأتي يف باب املديح والعجب والتعجب من هذا الرجل الظاهرة 
أذكره  به يف حياته، ومما  باالحتفاء  لم يرغب  بعد رحيله حني  به  االحتفاء  تم  الذي 
أكمل  قد  لكونه  الرمادي  أن هناك فكرة إلطالق اسمه عىل مدرسة يف  يوماً  أُخرب  أنه 
إنما سخر من هذه  تقبلها وال شجعها،  الثانوية فيها، فما استساغها وال  الدراسة 
غرفة  يف  معتكف  وهو  بإسمه،  يحتفي  واقع  من  وتهكم  بشدة،  ورفضها  الفكرة 
متواضعة بقسم الفلسفة، شأنه شأن قرندل الذي هو من صنف «الذين يدقون الكبة 
ويعرف  يحصدون»..  وال  يزرعون  والذين  يأكلون،  وال  يلطمون  والذين  يأكلون،  وال 
الدرايس خطيباً، وال متجرباً، وال  الصف  لم يكن يف  أنه  املقربون  تالمذة مدني صالح 
أو  يدقون،  أن  دون  من  يأكلون  الذين  أولئك  من  إال  هازئاً،  وال  متسلطاً،  وال  عنيفاً، 
يلطمون، أو يزرعون، لذلك َقرَب إليه من تالمذته أولئك الذين كانوا ينتمون إىل الصنف 
يدقون ويلطمون ويزرعون،  إىل نفسه، ألنهم  األصناف  أقرب  يومذاك، وهم  القرنديل 
واملراتب.. شأنهم شأن  املكاسب  تزاحم عىل  ادعاء، وال  بال ضجيج، وال مباهاة، وال 
الذين يحرضون يف موسم الزرع، ويغيبون يف موسم الحصاد، أو هم من أخوة الحاج 
َعذاب/ فرايدي بمواجهة الصاحب املسرت روبنصن كروزو املتفوق عىل الحاج فرايدي 
وعىل قرندل! .. « ومثلما يأكل روبنصن كروزو من مال فرايدي ويطعمه منه متفضالً 
يأكل الصاحب املسرت من مال الحاج عذاب ويطعمه منه متفضالً «.. وبعد أن غاب 
مدني عن مرسح الحياة، طفحت بيادرهم يف مواسم الحصاد، وفاًء وتبجيالً ملعلمهم 
الروحي الذي ما كان ليسمح للقرندليني وهو حي، بحمل مناجلهم يف مواسم الحصاد، 
لم  ما  رحيله  بعد  حصد  فقد  الغري،  عن  بالذات  واكتفاًء  وزهداً،  وتواضعاً،  تعففاً، 
يحصده غريه، وحصاده كان بمناجل تالمذته الذين أحبوه بتطرف، والتطرف هو: 
« سيد املواقف كلها يف الصدق وأن تصدق الصدق كله، ويف الوفاء وأن تفي الوفاء كله، 
الحب كله.. وإال رصنا  الحب وأن تحب  ويف اإلخالص وأن تخلص اإلخالص كله، ويف 
صيارفة يف الصدق ويف الوفاء ويف اإلخالص ويف الحب، ورصنا صيارفة ضد كل طبائع 

الفضيلة والعدل والجمال ومنطق االخالق»  عىل رأي مدني صالح.
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يف  ضخماً  غنائياً  حفالً  كرم  نجوى  اللبنانية  األغنية  شمس  أحيت 
ليايل اكسرتافاغانزا  الغنائي  «يلال  قربص»  قربص ضمن مهرجان 
والعربية.  اللبنانية  الجاليات  من  كبري  جماهريي  حضور  وسط 
القديم  بني  ما  تنوع  الكبري  الغنائي  أرشيفها  من  باقة  وقدمت 

والجديد واملوال الذي كان حارضاً: 
«ان كان بدك وفا يعطيك راحة بال

قدي ع صون الوفا مش ممكن تالقي
وان كان بدك حبايب تنرشا باملال

فتش ع غريي انا ما بيع أشواقي»
وامليديل املتنوعة ما بني قديمها وجديدها.

استهلت سهرتها بكلمة ترحيبية جاء فيها :»فرحانة كتري ألن من 
كل املطارح مجموعني بمطرح واحد، انشا الله سهرتنا بتكون حلوة 

وما منشوف إال اإليام الحلوة».
وكــان قــــــد تصــــــّدر وســــــم 

ترند   Najwakaramincyprus#
العربية  البلدان  معظم  يف 

حتى  البارحة  من 
منها  نذكر  اليوم، 

الجزائر،  سوريا، 
املغرب،  اليمن، 
وذلك  وليبيا،  لبنان، 

جمهورها  لتعطش 
لجديدها  لالستماع 

«الدنيي_حلوة» التي القت 
استحساناً لدى الحارضين.
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اختتمت 
بلقيس فتحي موسم حفالت 
القاهرة  يف  األضحى  عيد 
شهد  قوي،  غنائي  حفل  يف 
جماهريياً  حضوراً  الحفل 
صعود  أثناء  وتفاعالً  كبرياً 
املرسح  خشبة  عىل  بلقيس 
بغنائها للفنانة الكبرية فريوز 
ثم  الهوى»،  علينا  «نّسم 
قّدمت عىل مدار ساعتني باقة 
بينها  من  أغانيها  أجمل  من 
قدمتها  التي  أغنياتها  أحدث 
«ونتدلع»،  املرصية  باللهجة 
جديدة»  «حالة  وأغنية 
شاركت  التي  و»دودوم» 
الجمهور غناءها ثم اختتمت 

الحفل بغناء «انتهى».
وّجهت  الحفل،  انتهاء  وبعد 

بلقيس 

بمناسبة  للجمهور  التهنئة 
طلب  الذي  األضحى  عيد 
الحفالت  تكرار  منها 
الغنائية يف مرص خالل 

الفرتة املقبلة.
بلقيس  ظهرت 
بإطاللة  الحفل  خالل 
خالل  من  جمالية 
فاتح  بنفسجي  فستان 
شاركت  حيث  فالنتينو،  من 
يف آخر عرض أزياء خاص به 
يف روما خالل الفرتة املاضية، 
الوحيدة  الفنانة  وكانت 
لحضور  املختارة  العربية 
بعد  بلقيس  الحفل..  هذا 
إنهاء الحفل قررت أن تقيض 
عطلتها الصيفية يف مرص إىل 
ملشاريعها  التحضري  جانب 
املقبلة  الفرتة  خالل  الفنية 
الفرتة  يف  عنها  ستعلن  التي 
قد  بلقيس  وكانت  املقبلة.. 
للجمهور  مفاجأة  قدمت 
املايض  الشهر  خالل  املرصي 
«ونتدلع»  أغنية  بإصدار 
عزيز  وألحان  كلمات  من 
الشافعي وتوزيع أحمد عادل؛ 
باللهجة  أغنياتها  ثاني  وهي 
حققت  أن  بعد  املرصية 
املايض  العام  كبرياً  نجاحاً 
من خالل أغنية «دبلومايس» 
لفرتة  الرتيند  تصدرت  التي 
طويلة آنذاك. يذكر أن آخر 
بلقيس  الفنانة  أعمال 
«أهل  أغنية  كان  فتحي 
العشق» يف تعاون غنائي 
كاظم  الغناء  قيرص  مع 
األغنية  وكانت  الساهر، 
الشيخ  سمو  كلمات  من 
بن  محمد  بن  حمدان 
راشد املكتوم ويل عهد دبي 
رئيس املجلس التنفيذي 
فايز  ألحان  ومن 

السعيد.
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