
بغداد/ الزوراء:
أداَن مجلس األمن الدويل، الهجوم الرتكي 
عىل محافظة دهـوك، فيما اكدت وزارة 
الخارجيـة، ان مضمـون بيـان مجلس 
األمن الـدويل يدعـم موقف العـراق ازاء 
االنتهـاكات الرتكية.وذكر مجلس األمن 
الـدويل يف بيان اطلعت عليـه ”الزوراء“: 
أنـه يدين الهجوم عـىل محافظة دهوك، 
كما انه يجـدد دعمه السـتقالل العراق 
وسـيادته ووحدتـه وسـالمة أراضيه“.

وأضـاف: ”ندعـم السـلطات العراقيـة 
يف التحقيقـات بشـأن الهجـوم، ونحث 
جميـع دول األعضـاء عـىل التعاون مع 

الحكومـة العراقية لدعـم التحقيقات“.
يف غضون ذلك، أكـدت وزارة الخارجية، 
أن بيـان مجلـس األمـن يدعـم موقـف 
العراق، فيما أشارت اىل أنه يعد األول من 
نوعه.وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
الصحاف يف ترصيح صحفـي: إن“بيان 
مجلس األمن بإدانة اإلعتداء عىل سيادة 
العـراق، هـو األول مـن نوعه يف سـياق 
سلسلة االنتهاكات الرتكّية لسيادة وأمن 
العراق“.وأضـاف أن ”مضمـون البيـان 
يدعـم موقف العـراق ويضـع إجراءات 
النظر باالعتداء عىل السـيادة الوطنية يف 

سياق جديد“.

تونس/ متابعة الزوراء:
كشَف الرئيس التونيس، قيس سعيد، عن 
أول قـرار سـيتخذه بعـد االسـتفتاء عىل 
مرشوع الدسـتور الجديـد يف البالد، فيما 
أكدت اسـتطالعات رأي يف تونس، أن أكثر 
مـن 92 باملئـة صوتوا بـ ”نعـم“ لصالح 
الدسـتور الجديـد يف تونس.وقال سـعيد 
يف ترصيحـات إعالميـة، إن أول قرار بعد 
االسـتفتاء عىل الدستور سـيكون وضع 
”قانون انتخابي“، وفقا إلذاعة ”جوهرة“ 
”الدسـتور  موضحـا  التونسـية.وتابع 
الجديد سيكون دستور إعالء للجمهورية، 

وإنه سيعمل عىل تحقيق مطالب الشعب 
”هنـاك  أن  إىل  كلها“.ولفـت  التونـيس 
إصالحـات كـربى ال بد مـن إدخالها عىل 
االقتصـاد والرتبية وعىل مجاالت أخرى“.

وأضـاف: ”يكفي مـا عاناه الشـعب عىل 
مدى عقود، وسنعمل عىل تحقيق مطالب 
ترصيحـات  كلها“.وجـاءت  الشـعب 
الرئيـس التونـيس أثناء تجواله يف شـارع 
الحبيب بورقيبـة بالعاصمة، وذلك عقب 
غلق مكاتب االقرتاع عىل االسـتفتاء حول 

مرشوع الدستور الجديد.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت دائـرة التحقيقـات يف هيئـة 
باسـتقدام  أوامـر  صـدور  النزاهـة، 
ثالثة مسؤولني يف أمانة بغداد ووزارة 
الصناعـة واملعـادن، ُمبيِّنـًة إقدامهم 
عمداً عىل ارتـكاب ما يخالف واجبات 
وظيفتهـم. وذكـرت الدائـرة يف بيـان 
تلقته ”الـزوراء“: أنَّ محكمة تحقيق 
ـة بقضايـا النزاهة  الرصافـة املُختصَّ
وغسل األموال والجريمة االقتصاديَّـة 
املُديريـن  باسـتقدام  أمـراً  أصـدرت 
ني للدائـرة القانونيَّة ودائرة ماء  العامِّ
بغـداد يف أمانـة بغـداد؛ المتناعهمـا 
عـن تنفيذ قـرارات املحكمة.وأضافت 
إنَّ لجنـة التضمني يف أمانـة بغداد لم 
تقم بإرسـال محـرض اللجنة الخاّص 

باملُخالفـات الحاصلة يف عقد مرشوع 
مـاء الرصافـة الكبـري؛ رغـم التأكيد 
عليهـم منـذ صـدور قـرار املحكمـة 
أواخر عام 2020.وعىل صعيٍد ُمتَّصٍل، 
أمـراً  املذكـورة  املحكمـة  أصـدرت 
ة  باستقدام املدير العام للرشكة العامَّ
للفحـص والتأهيل الهنـديس يف وزارة 
الصناعة واملعادن سابقاً ”متقاعدة“؛ 
عـىل خلفيَّـة املُخالفـات الحاصلة يف 
عقـد املشـاركة املُـربم بـني الرشكـة 
وإحدى رشكات االسـتثمار العربيَّـة.

وأوضحت الدائـرة أنَّ محكمة تحقيق 
ـة بقضايـا النزاهة  الرصافـة املُختصَّ
وغسل األموال والجريمة االقتصاديَّـة 
أصدرت أوامر االسـتقدام وفق أحكام 

املادة (331) من قانون العقوبات.

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
الحصيلـة  أن  املتحـدة  األمـم  أعلنـْت 
اإلجماليـة للقتىل والجرحـى واملفقودين 
أعمـال عنـف بـني عصابـات يف  جـراء 
سـيتي سـوالي يف ضواحي بور أو برنس 
عاصمة هايتـي بني 8 تموز/ يوليو و17 
منه تخّطت 471 شخصا.وتشـري تقارير 
األمم املتحدة إىل وجـود ”حوادث خطرية 

من العنف الجنيس ضد النسـاء والفتيات 
وكذلـك الفتيان الذين يتـم تجنيدهم من 
قبل العصابات. وفر حوايل 3000 شخص 
من منازلهـم، بما يف ذلك مئـات األطفال 
غـري املصحوبـني بذويهـم، يف حـني تـم 
تدمـري أو إحراق 140 منـزال عىل األقل“.

ونقـل بيان عـن منسـقة األمـم املتحدة 
للشـؤون اإلنسـانية يف هايتـي أولريـكا 

ريتشاردسـون قولهـا إن ”االحتياجـات 
اإلنسانية يف سيتي سوالي هائلة وتتزايد 
بسبب الفقر ونقص الخدمات األساسية، 
بمـا يف ذلـك األمـن، واالرتفـاع األخري يف 
موجـة العنف“.وأضافت أن األمم املتحدة 
ملتزمـة بمواصلـة تقديـم املسـاعدة يف 
سيتي سوالي لكنها شـددت عىل وجوب 
”إيجـاد نهـج أكثر اسـتدامة وشـمولية 

للتنمية املتوسـطة وطويلـة األجل“.ولم 
تقترص أعمال العنف عىل األحياء الفقرية 
فحسـب بـل خرجـت عـن هـذا النطاق  
واتسـعت أكثـر لتنفـذ عصابات، وسـط 
إفالت كبري من العقاب، سلسـلة عمليات 
خطـف.ويف حزيران/يونيو سـّجلت 155 
عمليـة خطـف، مقارنة بــ118 يف أيار/

مايو، وفـق تقرير مركز التحليل والبحث 

يف مجال حقوق اإلنسان.ولم يصدر رئيس 
الـوزراء أرييـل هنـري أي تعليـق إىل اآلن 
بشـأن أعمال العنف املتفشـية يف سـيتي 
سـوالي منذ أوائـل تموز/يوليو.وهايتي 
غارقة يف أزمة سياسـية منـذ االنتخابات 
التي أجريت يف 2016، وقد فاقمها اغتيال 
الرئيـس جوفينيل مويز يف مقر إقامته يف 

السابع من تموز/يوليو 2021.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكَد املحلل السيايس، عىل البيدر، أن حسم االطار 
التنسيقي ملرشـحه لرئاسة الوزراء سوف يجرب 
الكـرد عـىل تقديم مرشـحهم، يف حـني لفت اىل 
عـدم وجـود أي عقبة أمام ترشـيح السـوداني 
عـدا ردة فعـل التيـار الصدري.وقـال البيـدر يف 

حديـث لـ»الـزوراء»: ان «االمور سـوف تميض 
بانسـيابية واالطار هو املتحكم االكرب باملشـهد 
واملوضـوع يتوقـف عـىل قدرتـه، أي االطـار او 
السـوداني شخصيا، عىل اقناع االطراف الكردية 
والسـنية عىل التواجد يف حكومته، وهذا يتوقف 
عـىل مقدار اإلغـراءات واالمتيازات التي سـوف 

تمنـح لتلك األطراف، فكلما كانت اكرب سـنحت 
الفرصـة للسـيد السـوداني بتمريـر حكومتـه 
بانسـيابية عالية وابعاد كل االزمات التي تحدث 
يف مثـل هكـذا حـاالت». وأضـاف: «ال توجد أي 
عقبـة تعرتض جهود السـوداني باسـتثناء ردة 
فعـل الصـدر إذا أراد شـيطنة تلـك الحكومة او 

تعطيـل جهودها او حتى جهود السـوداني قبل 
البـدء بهـا، وممكن للصـدر أن يفعـل ذلك عرب 
حشـد الجماهري واحـزاب ترشيـن وغريها من 
التجمعات التي ترفض الكثري من خطوات قوى 

االطار التنسيقي».

بغداد/ الزوراء:
صعدْت أسـعار النفط، امـس الثالثاء، 
لليوم الثاني عىل التوايل، وسط مخاوف 
متزايدة بشـأن شـح اإلمـدادات يف ظل 
أن  أي  بأوكرانيـا،  املرتبطـة  األوضـاع 
مخاوف اإلمـدادات طغت عىل مخاوف 
الركود.وبحلول الساعة ٠٩:٥٠ بتوقيت 
موسـكو، ارتفعت العقود اآلجلة للخام 

األمريكـي «غرب تكسـاس الوسـيط» 
بنسبة ١٫٦٦٪ إىل ٩٨٫٣١ دوالر للربميل.

يف حـني صعـدت العقود اآلجلـة للخام 
العاملي مزيج «برنت» بنسبة ١٫٨١٪ إىل 
١٠٧٫٠٥ دوالر للربميـل، وفقـا لبيانات 
موقع «بلومربغ».يف غضون ذلك واصل 
سـعر الغـاز األوروبـي ارتفاعـه امس 
الثالثـاء مسـجال أعىل مسـتوياته منذ 

سـعره القيايس يف آذار/مـارس، غداة 
إعـالن مجموعـة غازبـروم الروسـية 
خفضـا جديـدا إلمداداتهـا إىل أوروبـا 
عـرب خـط أنابيب نورد سـرتيم.وجرى 
التداول بغاز تي تي إف الهولندي، الغاز 
الطبيعـي املرجعـي يف أوروبـا، بحدود 
سعر ١٩٢,٠٠ يورو للميغاواط ساعة، 
مسجال املسـتويات التي شـهدها عند 

بـدء الغزو الـرويس ألوكرانيـا، ما أّدى 
إىل ارتفـاع أسـعار النفـط أيًضا.أعلنت 
للطاقة  العمالقـة  الروسـية  املجموعة 
شـحنات  سـتخفض  أنهـا  غازبـروم 
الغـاز إىل أوروبا عرب خط انابيب «نورد 
سـرتيم» إىل ٣٣ مليـون مـرت مكعـب 
األربعـاء. اليـوم  اعتبـارا مـن  يوميـا 

وذكـرت الرشكـة بأنهـا سـتعلق عمل 

توربني آخر بسـبب «مشـكلة تقنية يف 
املحـرك». وأوضحت عرب حسـابها عىل 
تلغـرام «سـتصبح القـدرة اإلنتاجيـة 
ملحطة الضغـط بورتوفايـا ٣٣ مليون 
مـرت مكّعـب يف ٢٧ تموز/يوليـو»، أي 
نحو ٢٠٪ من سـعة خط أنابيب «نورد 

سرتيم» مقابل ٤٠٪ حالًيا.

@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@ÚÓõ”@¿@∂Î˛a@Új‘»€a@b„åÎb§@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÔébÓé@›‹´

@bËmaÜaáflg@ù–Ç@‚Îãi@åbÀ@Ê˝«g@ÒaáÀ@¡–‰€aÎ@ÔiÎäÎ˛a@åbÃ€a@äb»éc@ b–mäa
Ô€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€@á»óm@¡–‰€a@äb»éc

الزوراء / خاص:
نظمـت السـفارة البنغالديشـية يف بغـداد 
ندوة موسـعة حول التجارة  واالستثمار  يف 
بنجالديـش بحضور عدد كبري من رؤسـاء 
ورحـب  واملقاولـني.  والتجـار  الـرشكات 
السـفري البنغالدييش يف بغداد السـيد امدي 
فضـويل بـاري يف بدايـة النـدوة بالحضور 
مؤكدا  ان الهدف االسـايس مـن الندوة هو 
اعطـاء فكـرة عن االسـتثمار واالسـترياد 
والتصدير التجاري والفرص االسـتثمارية 
املتوفرة امام املستثمرين العراقيني ، مؤكدا 
ان عقـد مثل هـذه الندوات يعـزز  ويقوي 
العالقـات الثنائية  بني البلديـن الصديقني 
بشـكل عـام ومجتمعات االعمـال املتميزة 
التـي  النـدوة   بشـكل خـاص. وشـهدت 

حرضها ممثل نقيب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي 
الزميل جبار طراد الشـمري والسادة عادل 
خضـري عباس مدير العالقـات االقتصادية 
يف وزارة التجارة وعيل سـنايف رئيس اتحاد 

مقاولني العراقيني.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكَد الرئيس اإليراني إبراهيم رئييس، إن الغرب خلق أزمة 
يف املفاوضـات حول االتفـاق النووي بعـد إصدار بيان 
يف مجلـس حـكام الوكالة الدولية للطاقـة الذرية أثناء 
املفاوضات التي اسـتضافت قطر آخر جوالتها الشهر 
املايض.ونقلت وسـائل اعالم ايرانيـة عن رئييس قوله: 
أن إيران ”لم تغـادر طاولة املفاوضات“، متهما الغرب 
بخلق أزمة يف هـذه املفاوضات بإصدار قرار يف مجلس 
حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل املفاوضات“.

واضـاف، أن ”الوصول لنتيجة مـن املفاوضات الرامية 
إلحياء االتفاق النووي يتطلب ”إرادة الطرف اآلخر قبل 
كل يشء“، معتربا أن موقف إيران ”منطقي وعقالني“.

تأتي ترصيحات رئييس بعدما أعلن املدير العام للوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة رفائيل غـرويس، أن ”الوكالة 
ليـس لديها معلومات تثبـت أن إيران تبني قنبلة ذرية، 
لكن الجهود والطريقة التي تعمل بها طهران تشـري إىل 
أنهـا تتحرك يف هذا االتجاه“.وجـاءت تلك الترصيحات 
بعد إعالن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية محمد 
إسالمي، أن ”طهران لن تشغل كامريات الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية التي أزالتهـا يف حزيران حتى يتم إحياء 
االتفاق النووي املربم عام 2015، بحسب ما نقلت عنه 
وكالة ”تسنيم“ اإليرانية شبه الرسمية لألنباء االثنني.
يذكـر أن إيـران كانت أبلغـت الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية أنها أزالت معدات تابعة لها بما شمل 27 كامريا 
تم تركيبها بموجب االتفاق بعد أن مررت الوكالة قراراً 

ينتقد طهران يف حزيران.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلنـْت وزارة التخطيـط قـرب االنتهـاء 
من مرشوع الرقـم الوظيفي، مبينة أنها 
بانتظار قرار مجلس الوزراء للبدء بربط 
رواتب املوظفني بمنصة الرقم الوظيفي، 
وفيما اكـدت انه تم تسـجيل أكثر من 3 
ماليـني و200 الف موظـف باملنصة، عّد 
مراقب بالشأن العراقي مميزات مرشوع 
الرقم الوظيفي، مؤكدا أنه سـيقيض عىل 

الفضائيني يف الدولة العراقية.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 
الزهرة الهنداوي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان وزارة التخطيط ما زالت تواصل العمل 
إلنجاز منصة الرقم الوظيفي. مبينا: انه 
تم تسـجيل اكثر من 3 ماليني و200 الف 
رقم وظيفي من موظفي الدولة العراقية 
.وأضـاف: نقرتب من املراحل االخرية من 
انجاز املرشوع ولم يتبق سوى تشكيالت 
بسـيطة، حيث بعض املؤسسـات لم يتم 
ادخال بيانات موظفيهـا يف املنصة، وقد 
ابلغنـا االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء 
بهـذه التفصيـالت .وتابع: ننتظـر قرارا 
من مجلس الوزراء ببـدء العمل باملنصة 
وربـط رواتـب موظفي الدولـة العراقية 
بهـذه املنصة بقـرار يصدر مـن مجلس 
الوزراء.مـن جهته، قال املراقب للشـأن 
نسـمع  الحمـريي:  خضـري  العراقـي، 
بمـرشوع الرقم الوظيفـي منذ مايقارب 
الخمـس سـنوات، وهـو مـرشوع مهم 
يربـط كل موظف برقم يتضمن سـريته 

الوظيفية، شـهاداته املوثوقة، مبارشته، 
ترقياته، عالواتـه، تنقالته، مكان عمله، 
انضباطـه بالـدوام، إجازاتـه، املناصـب 
التـي تبوأها، املخصصـات التي قبضها، 
السـلف التي تقاضاها، التشـكرات التي 
نالها، العقوبات التي وجهت اليه، وأخريا 
موعـد إحالته اىل التقاعـد. وتابع: وبهذا 
لن نكون بحاجة اىل كتابنا وال كتابكم، ال 
صحة صدور، وال استنساخ الوثائق ملئات 

املرات، وال أضابري، وال عرضحالجية عىل 
أبواب الدوائر، ال حسن سرية وسلوك، وال 
براءة ذمة مالية، كل املعلومات سـتكون 
زر  بضغطـة  أمامـك  وتندلـق  جاهـزة 
واحدة. مبينا: انه مؤخرا تداولت األخبار 
بأن وزارة التخطيط أنجزت شوطا مهما 
مـن املرشوع عىل أمل إكمالـه نهاية هذا 
العام.واكـد عـىل أهميـة هـذا املرشوع، 
فضال عن إنصاف املوظف وإراحته، فإنه 

يكشـف فورا ما تنطوي عليه مؤسسات 
الدولة من موظفني فضائيني، ومزدوجي 
رواتب.وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت، 
يف وقت سـابق، شـمول موظفي العقود 
واألجـراء اليوميني العاملـني يف الوزارات 
بيانـات  بقاعـدة  الحكوميَّـة  والدوائـر 
الرقـم الوظيفـي. وقـال رئيـس الجهاز 
املركـزي لإلحصـاء يف وزارة التخطيـط، 
ضيـاء عواد كاظـم، يف ترصيح صحفي: 

إنه ”تمَّ شـمول موظفي العقود واألجور 
اليوميـة بقاعدة بيانـات الرقم الوظيفي 
بحسـب قرار مجلس الوزراء املرقم 315 
أسـوًة بموظفي املـالك الدائم“. واضاف 
أنَّ ”الجهـاز املركـزي لإلحصـاء أبـدى 
مرونتـه بالتعامـل مع الجهـات األمنية 
والعسكرية التي فضلت االكتفاء بتقديم 
إحصائية بأعداد موظفيها خشية تداول 
معلوماتهم ألسـباب أمنيـة، وعليه منح 
الجهـاز أرقامـاً وظيفيـة لهم بحسـب 
أنَّ  اىل  واشـار  املرسـلة“.  اإلحصائيـات 
”ثالثة ماليني و200 ألف رقم وظيفي قد 
أدخلت إلكرتونيـًا حتى اآلن، وعىل الرغم 
مـن أنَّ الربنامـج تـم تطبيقه بحسـب 
قـرار مجلس الـوزراء رقـم 217 يف عام 
2017، ولكـن تلكـؤ بعض الـوزارات يف 
تنفيذه وإرسال قاعدة البيانات الخاصة 
بموظفيها إىل وزارة التخطيط حال دون 
االنتهـاء منـه“.  وتابع أنـه ”ليس هناك 
موعـد نهائـي النتهـاء املـرشوع، وإنما 
هو مرهون باسـتكمال قاعـدة البيانات 
للموظفـني العاملني يف الوزارات والدوائر 
غري التابعة لوزارة“، مشرياً إىل أنَّ ”مجلس 
الوزراء أمهل الجهات املتلكئة واملتهاونة 
يف بغـداد واملحافظات السـتكمال قاعدة 
البيانـات الخاصة بها حتـى تموز املقبل 
ليتـم ربط تمويل رواتب املوظفني بالرقم 
الوظيفي يف وزارة التخطيط ومطابقتها 
مع قاعدة البيانات يف وزارة املالية ضمن 

جدول (ج)“.
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بغداد/ الزوراء:
العراقية،  الجوية  للخطوط  العامة  الرشكة  أعلنِت 
رحالتها  استئناف  النقل،  وزارة  تشكيالت  إحدى 
كانت  أن  بعد  وباكستان  العراق  بني  املبارشة 
كورونا.وقال  جائحة  قيود  بسبب  مؤخراً  متوقفة 
يف  الزبيدي،  عمران  عباس  الرشكة،  عام  مدير 
ترصيح صحفي: انه من املقرر أن تنطلق أول رحلة 
من   ٢٠٢٢/٧/٢٧ املوافق  األربعاء  اليوم  صباح 
مطار النجف الدويل إىل مطار جناح الدويل يف مدينة 
هذا  تشغيل  إعادة  ان  الباكستانية.وتابع:  كراتيش 
الخط يعترب خطوة مهمة لتنشيط الحركة التجارية 

والسياحة الدينية بني البلدين.

@Èm˝yä@“b‰˜néa@Â‹»Ì@÷aã»€a
Êbnè◊bi@…fl@Òãíbjæa
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@Ô�–‰€a@kÌäán€a@áÁb»fl
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بغداد/ الزوراء:
وافَق مجلس الـوزراء عىل تعيني خريجي 
معاهـد التدريـب النفطـي، فيمـا اعلـن 
املوافقـة عـىل بيع الـدور واطئـة الكلفة 
للعوائل الفقـرية واملتعففـة يف محافظة 
ميسان، وجه برضورة اإلرساع باستكمال 
املوصـل. بمطـار  املتعلقـة  املتطلبـات 

وذكـر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف 
بيـان تلقته «الـزوراء»: ان رئيس مجلس 
تـرأس  الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء 
السـابعة والعرشين  الجلسـة االعتيادية 
ملجلـس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل 
األوضـاع العامة يف البالد، ومناقشـة عدد 
من القضايـا وامللفـات الوزارية وإصدار 
بشـأنها.واضاف:  والقـرارات  التوصيات 

اسـتعرض  الـوزراء  رئيـس مجلـس  ان 
تطـورات األزمـة االقتصاديـة العامليـة، 
واسـتمرار الحكومـة بمتابعتها ملواجهة 
تأثرياتها. واسـتعرض سيادته أيضاً عدداً 
مـن امللفـات األمنية التي شـهدت تطوراً 
ملحوظـاُ يف مجـال مواجهـة الجماعات 
اإلرهابية، ومالحقة عصابـات الجريمة، 
وبما تسـاعد يف تعزيز األمن واالسـتقرار 
يف عمـوم البالد.وتابع: ان مجلس الوزراء 
ناقش إجراءات وخطوات التعاقد والعمل 
يف مطـار املوصل الـدويل، وقد وّجه رئيس 
مجلس الوزراء وزارة اإلعمار واإلسـكان 
والبلديـات واألشـغال العامـة ومحافظة 

نينوى والوزارات املعنية األخرى.

>ÌbÁ@¿@—‰«@fib‡«c@ıaãu@ÜÏ‘–flÎ@|ÌãuÎ@›Ón”@µi@bóÉí@471@Âfl@ãr◊c@Z@Òáznæa@·fl˛a
Ü˝j€a@Òã�Óé@Â«@Ò7j◊@ıaçuc@xÎãÇÎ@—‰»€a@á«bóm@á»i

بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  العراقي،  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  استقرْت 
بورصة  إن  مصدر  كردستان.وقال  اقليم  ويف  بغداد،  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح امس ١٤٨٥٥٠ دينار عراقي مقابل 
أن  إىل  االثنني.وأشار  صباح  سجلت  التي  نفسها  األسعار  وهي  أمريكي،  دوالر   ١٠٠
اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ 
سعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر أمريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 
١٤٨٠٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا ايضا، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ ديناراً لكل 

١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٦٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

@ÜaáÃi@¿@Íäb»éc@Û‹«@≈œb±@ä¸Îá€a
ÊbnéÜã◊Î

@@@3ô@›Óñb–m

@bÓ◊ãmÎ@÷aã»€a@µi@\ã–ñ@Ú‘�‰æa^@›óÌ@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a@áœÎ

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

@@@3ô@›Óñb–m



›ñÏæa@äb�∑@Ú‘‹»næa@pbj‹�næa@fib‡ÿnébi@ aãé�bi@ÈuÎ

@ÊaãÌçy@ãËì€@ÚÌäÏnéá€a@pbj‹�€aÎ@ÙÎb«á€a@Âfl@21@·èy@o‰‹«c

@Ô�–‰€a@kÌäán€a@áÁb»fl@Ô∞ãÇ@µÓ»m@Û‹«@’œaÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™

@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@ÚÓõ”@¿@∂Î˛a@Új‘»€a@b„åÎb§@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÔébÓé@›‹´

Ú�‰®a@Âfl@Â†@ÊÏÓ‹fl@1.5@ıaãì€@ÚÓ€bæa@pbóÓóÉn€a@·‹èm@Â‹»m@Òäbvn€a

?è€a@—”Ï€a@ÊaÏÌÜ@êÓˆä@—Ó‹ÿm@ÔÃ‹mÎ@îj‡◊@ÙÏ«Ü@Üãm@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a

@›‡«@’Ìãœ@›Óÿìm@szjÌ@Ôuã«˛a
ãìj€bi@äb§¸a@·ˆaãu@ÚËuaÏæ@?†Î

@pbuäÜ@¿@ b–mäa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái@Òäaã®a

@ÚflÏÿy@∂g@xbn±@÷aã»€a@ZÔ„aÜÏè‹€@·Óÿ®a
ÊåaÏn€bi@·ènmÎ@ıb–◊c@bÁÜÏ‘Ì@ÚfláÇ

Òáznæa@Úÿ‹‡æa@…fl@pb”˝»€a@ãÌÏ�m@ÒäÎãö@Û‹«@Üáí

بغداد/ الزوراء:
تعيني  عىل  الوزراء  مجلس  وافَق 
النفطي،  التدريب  معاهد  خريجي 
الدور  بيع  عىل  املوافقة  اعلن  فيما 
الفقرية  للعوائل  الكلفة  واطئة 
ميسان،  محافظة  يف  واملتعففة 
باستكمال  اإلرساع  برضورة  وجه 

املتطلبات املتعلقة بمطار املوصل.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
السابعة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
وجرى  الوزراء،  ملجلس  والعرشين 
العامة  األوضاع  مجمل  بحث  فيها 
يف البالد، ومناقشة عدد من القضايا 
وامللفات الوزارية وإصدار التوصيات 

والقرارات بشأنها.
مجلس  رئيس  ان  واضاف: 
األزمة  تطورات  استعرض  الوزراء 
واستمرار  العاملية،  االقتصادية 
ملواجهة  بمتابعتها  الحكومة 
أيضاً  سيادته  واستعرض  تأثرياتها. 
عدداً من امللفات األمنية التي شهدت 
مواجهة  مجال  يف  ملحوظاُ  تطوراً 
ومالحقة  اإلرهابية،  الجماعات 
يف  تساعد  وبما  الجريمة،  عصابات 
عموم  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز 

البالد.
ناقش  الوزراء  مجلس  ان  وتابع: 
والعمل  التعاقد  وخطوات  إجراءات 
وّجه  وقد  الدويل،  املوصل  مطار  يف 
رئيس مجلس الوزراء وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة 
املعنية  والوزارات  نينوى  ومحافظة 
األخرى، برضورة اإلرساع باستكمال 
ليتسنى  باملطار؛  املتعلقة  املتطلبات 

البدء بإنجازه نظراً ألهميته الكبرية 
ألبناء محافظة نينوى. 

بحث  الوزراء  مجلس  ان  اىل  واشار 
ملف الكهرباء، ومناقشة اإلجراءات، 
املواطنني  لتجهيز  املعتمدة  واآلليات 
واملتابعة  الكهربائية،  بالطاقة 
خلل  ألي  اليوم  مدار  عىل  املتواصلة 
يعرتض املنظومة الكهربائية، وكذلك 
يف  بالعمل  الوزارة  رشوع  مناقشة 

الخطط املوضوعة.
مجلس  جلسة  ان  البيان،  وتابع 
تنفيذ  مناقشة  شهدت  الوزراء 
األمن  قوى  مستشفى  مرشوع 
من  به  العمل  تلكأ  الذي  الداخيل 
ورضورة  املنفذة،  الرشكة  قبل 

إحالته  تتم  وأن  الرسيعة،  املعالجة 
تخللت  كما  استثمارية،  كفرصة 
الجلسة استعراض التقرير الوبائي، 
وزارة  قبل  من  املتخذة  واإلجراءات 
الصحة ملواجهة الزيادة الحاصلة يف 
اعداد اإلصابات، وجهودها املستمرة 
من  املطلوبة  املستلزمات  توفري  يف 

العالجات الطبية واللقاحات.
مناقشة  بعد  انه  بالقول:  ومىض 
مجلس الوزراء للموضوعات املدرجة 
القرارات  أصدر  األعمال،  عىل جدول 

اآلتية:
أوالً/ املوافقة عىل ما يأتي: استثناء 
من  العراقية  الوطنية  النفط  رشكة 
الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء 

(65 لسنة 2022)؛ لضمان انسيابية 
النفطية  الحقول  اىل  املواد  دخول 
الخام يف ظل  النفط  إنتاج  وديمومة 

الوضع الحرج الحايل.
املادة  أحكام  إىل  استناداً  ثانياً/ 
أموال  وإيجار  بيع  قانون  من   (40)
الدولة (21 لسنة 2013) املعّدل، قرر 

مجلس الوزراء:
واطئة  الدور  بيع  عىل  املوافقة   -
الفقرية  للعوائل  املخصصة  الكلفة 
ميسان،  محافظة  يف  واملتعففة 
استثناًء من إجراءات املزايدة العلنية، 
الحقيقي  بالسعر  البيع  يكون  وأن 
القرار الترشيعي  مع مراعاة أحكام 

(120 لسنة 1980(.

ثالثاً/ 
خريجي  تعيني  عىل  املوافقة   -  1
دفعة  النفطي  التدريب  معاهد 
الالحقة  والدفعات   ،(2019-2020)
التابعة  الرابحة  الرشكات  عىل مالك 
النفط  ورشكة  النفط  وزارة  إىل 
املتعني  يقدم  أن  رشيطة  الوطنية، 
تعهداً خطياً بعدم التقديم إىل دراسة 
 (10) إكمال  بعد  إال  البكالوريوس 
الحقول  يف  فعلية  خدمة  سنوات 
اإلنتاجية دون تمويل أي مبالغ من 

وزارة املالية.
املالية  وزير  السيد  يتوىل   -  2
والعناوين  الدرجات  استحداث 
املشمولني  لتعيني  الالزمة  الوظيفية 
بالوصف املذكور آنفاً. ويتوىل السيد 
يف  املذكورين  تعيني  النفط  وزير 
القرار،  هذا  من  آنفاً   (1) الفقرة 
بعد أن يتوىل مجلس الخدمة العامة 
الالزمة  االجراءات  أخذ  االتحادي 
وزارة  الحتياجات  وفقاً  لتعيينهم 
النفط، وبما ال يتعارض مع الفقرة 

(1) من هذا القرار.
املرشوع  إحالة  عىل  املوافقة  رابعاً/ 
شبكة  موظفي  بإسكان  الخاص 
استثمار  هيئة  إىل  العراقي  اإلعالم 
بغداد، واستثناؤه من املحور الثاني/ 
 245) الوزراء  مجلس  قرار  من   3

لسنة 2019).
مبلغ  املالية  وزارة  تمويل  خامساً/ 
فقط  دينار،   (2000000000)
واسط  محافظة  إىل  دينار  مليارا 
بحسب اآللية املثبتة يف قرار مجلس 
إلنشاء   ،(2022 لسنة   15) الوزراء 
برنامجاً  ويعترب  الكلفة  واطئة  دور 

خاصاً يف املوازنة التشغيلية.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكَد املحلل السيايس، عىل البيدر، أن حسم االطار 
يجرب  سوف  الوزراء  لرئاسة  ملرشحه  التنسيقي 
الكرد عىل تقديم مرشحهم، يف حني لفت اىل عدم 
ردة  عدا  السوداني  ترشيح  أمام  أي عقبة  وجود 

فعل التيار الصدري.
”االمور  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  البيدر  وقال 
املتحكم  هو  واالطار  بانسيابية  تميض  سوف 
االكرب باملشهد واملوضوع يتوقف عىل قدرته، أي 
االطار او السوداني شخصيا، عىل اقناع االطراف 
التواجد يف حكومته، وهذا  والسنية عىل  الكردية 
التي  واالمتيازات  اإلغراءات  مقدار  عىل  يتوقف 

اكرب  كانت  فكلما  األطراف،  لتلك  تمنح  سوف 
سنحت الفرصة للسيد السوداني بتمرير حكومته 
بانسيابية عالية وابعاد كل االزمات التي تحدث يف 

مثل هكذا حاالت“.
جهود  تعرتض  عقبة  أي  توجد  ”ال  وأضاف:   
أراد  إذا  الصدر  فعل  ردة  باستثناء  السوداني 
شيطنة تلك الحكومة او تعطيل جهودها او حتى 
جهود السوداني قبل البدء بها، وممكن للصدر أن 
ترشين  واحزاب  الجماهري  حشد  عرب  ذلك  يفعل 
من  الكثري  ترفض  التي  التجمعات  من  وغريها 

خطوات قوى االطار التنسيقي“.
وعن فرصة الكاظمي بوالية جديدة، اشار اىل ”انها 

متوقفة عىل ردات الفعل السياسية واالجتماعية 
القضية غذا كانت  السوداني يف هذه  فقد يخفق 
إذا كانت  الفعل قوية وحادة وقد يجتازها  ردات 

سهلة“. 
 وبنّي ان ”اجراء انتخابات مبكرة حتى بحكومة 
او  تجاوزه  يمكن  ال  حال  واقع  اصبح  جديدة 
اننا  نقول  ان  ”يمكن  مضيفا  عنه“،  التغايض 
الثانية  العقبة  ومنتصف  االوىل  العقبة  تجاوزنا 
كون هذا الخيار، أي حسم االطار لهذا املوضوع، 
سوف يجرب الكرد عىل تقديم مرشحهم او اللجوء 
بنسبة  الحالية  املرحلة  خالل  التوافق  خيار  اىل 
عالية“.  وعن موقف الصدريني، أكد ان ”هذا االمر 

السوداني،  وتعهدات  الحكومة  بمنهاج  متعلق 
وكما هو معروف فإن التيار الصدري يمتلك نسبة 
كبرية من الشخصيات داخل السلطة التنفيذية يف 
مقدمتهم االمني العام ملجلس الوزراء وغريه من 
العناوين، لذلك اعطاء ضمانات للصدريني ممكن 
تمر،  ان  يف  السوداني  لحكومة  املجال  يفسح  ان 
ويف الوقت نفسه التعهد بإجراء انتخابات مبكرة 

باملرحلة املقبلة“.
متعلق  الحكومة  ”تشكيل  ان  واختتم: 
باستحقاقات دستورية ال يمكن تجاوزها، وتبدأ 
الرئيس،  اختيار  جلسة  عن  الربملان  اعالن  من 

ويمكن ان يحسم املوضوع خالل شهرين“. 

بغداد/ الزوراء:
تسلمها  الثالثاء،  امس  التجارة،  وزارة  أعلنت 
رشكات  مع  للتعاقد  الالزمة  املالية  املخصصات 
دعماً  الحنطة  من  طن  مليون   1.5 لرشاء  عاملية 
للخزين االسرتاتيجي، فيما وجهت دعوة ألعضاء 
مناقصات  لحضور  الرقابية  والجهات  الربملان 

التوريد.
الحبوب  لتجارة  العامة  الرشكة  عام  مدير  وقال 
”وزارة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  حنون  محمد 

املالية سلمت وزارة التجارة خالل االسبوع الحايل 
الحنطة“،  رشاء  عىل  للتعاقد  دوالر  مليون   200
الفتا اىل أن ”الوزارة تعمل من خالل هذه األموال 
للتعاقد مع مناشئ رصينة سواء كان من خالل 
املناقصات الرسمية او من خالل الدعوات املبارشة  

لرشاء الحنطة“.
مع  تفاهم  مذكرات  لديها  ”الوزارة  أن  وأضاف، 
وتسعى  واألمريكي  والكندي  االسرتايل  الجانب 
لديها  عاملية  رشكات  مع  التوقيع  اىل  خاللها  من 

حضور يف مجال القمح“.
وأشار إىل أن ”الكمية االوىل املتوقع التعاقد عليها 
أخرى  الف طن تعقبها كميات   400 اىل  قد تصل 
كامل  عىل  التعاقد  يمكنه  ال  العراق  ألن  تبعاً، 
الكمية املطلوبة بسبب تقلبات السوق واحتمالية 

أن يؤدي ذلك لرفع األسعار العاملية“.
من  كمية  ولديه  للسوق  دخل  ”العراق  أن  وأكد 
العام  نهاية  حتى  حاجته  لسد  كافية  الحنطة 
التسويقي من كمية  املوسم  انتجه  إثر ما  الحايل 

وصلت إىل 2.2 مليون طن“.
وأكمل أن ”الوزارة لديها اتفاقات ستبدأ بخطوات 
طن  مليون   1.5 توريد  منها  الهدف  متسلسلة 
العام  من  االوىل  االشهر  حاجة  لسد  الحنطة  من 
والجهات  النواب  مجلس  ”اعضاء  داعيا  املقبل“، 
الرقابية كافة لحضور هذه املناقصات للتأكد من 
ومعرفة  الوزارة  تتبعها  التي  االجراءات  شفافية 
الحكومية  العقود  تنفيذ  يف  الفنية  السياقات 

الخاصة بالحنطة“.

بغداد/ الزوراء:
رد  العليا  االتحادية  املحكمة  قررِت 
السني  الوقف  ديوان  رئيس  دعوى 
تكليف  وإلغاء  كمبش،  سعد  السابق، 
رئيس  بمنصب  العزاوي  الخالق  عبد 
فيما  وكالة،  السني  الوقف  ديوان 
اعلنت حسم 21 من الدعاوى والطلبات 

الدستورية لشهر حزيران املايض.
االتحادية  للمحكمة  بيان  وذكر 
بالدعوى  الصادر  الحكم  بخصوص 
اتحادية /٢٠٢٢) يف ٢٦  بالعدد (٥٠/ 
ان  ”الزوراء“:  تلقته   ،٢٠٢٢  /  ٧  /
السلطة  ومنها  االتحادية،  السلطات 
التنفيذية، يجب أن تعمل يف اطار مبدأ 
حتى  القانون،  وسيادة  املرشوعية 
التقديرية  سلطاتها  استخدمت  إن 
فإن  وبذلك  مهامها،  انجاز  سبيل  يف 
استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس 
الرقابة  حدود  يف  مقيدا  وإنما  مطلقا 
املؤسسات  عليها  تمارسها  التي 
االتحادية  املحكمة  ومنها  الدستورية 
 /  ٩٣  ) املادة  ألحكام  تطبيقا  العليا 
العراق  جمهورية  دستور  من   ( ثالثا 

لعام ٢٠٠٥ .
وأضاف: ان اصدار قرار يتضمن تكليف 
قبل  من  ما  بمنصب  معني  شخص 
مجلس الوزراء يجب ان يراعى يف ذلك 
الشخص توافر رشوط الخربة العلمية 
والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن 
للمصلحة  تحقيقا  الفساد،  شبهات 
التخطيط  عىل  والقدرة  للبلد،  العليا 
بكل  االزمات  ومواجهة  االسرتاتيجي 
انواعها واتخاذ كل الخطوات للحفاظ 
العام، عليه وملا تقدم قررت  املال  عىل 

بما  الحكم  العليا  االتحادية  املحكمة 
يأتي :

حميد  سعد  املدعي  دعوى  رد   : اوال 
الفقرة  إلغاء  طلب  بخصوص  كمبش 
( ١ ) من االمر الديواني املرقم ( ٤٥٠ 
(انهاء  املتضمن   ٢٠٢٢  /  ٣  /  ٦ يف   (
من  كمبش  حميد  سعد  السيد  تكليف 
الوقف  ديوان  شؤون  تسيري  مهمات 
تكليفه  إنهاء  واعتبار  وكالة)،  السني 

صحيحا .
جاء  ما  صحة  بعدم  الحكم   : ثانيا 
بالفقرة ( ٢ ) من االمر الديواني ( ٤٥٠ 
) يف ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ املتضمن (تكليف 
مالك  مدحت  الخالق  عبد  السيد 
الوقف  ديوان  رئيس  منصب  بمهمات 

السني وكالة) وإلغائها .
من  الصادر  القرار  اعتبار   : ثالثا 
الدعوى  يف  املوظفني  قضاء  محكمة 
املرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) يف ١١ / 
٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢ 
الختصاص  خالفا  لصدوره  معدوما   (
يدخل  كونه  آنفا،  املذكورة  املحكمة 
االتحادية  املحكمة  اختصاص  ضمن 
 /  ٩٣  ) املادة  ألحكام  استنادا  العليا 
العراق  جمهورية  دستور  من   ( ثالثا 

لعام ٢٠٠٥ .
وتابع البيان: انه صدر الحكم باالتفاق 
واالشخاص  للسلطات  وملزما  باتا 

كافة وأفهم علنا.
من   21 حسم  اعلنت  ذلك،  غضون  يف 
لشهر  الدستورية  والطلبات  الدعاوى 

حزيران املايض.
صحيفة  بحسب  املحكمة  وأوضحت 
قرارات  عدة  ”أصدرت  أنها  القضاء: 

قرارها  منها  املايض  الشهر  خالل 
/86) املرقمة  الدعوى  برد  الحاسم 
مخالفة  وجود  لعدم  اتحادية/2022) 
نص  إلغاء  طلب  واملتضمنة  دستورية 
و)  اوال/  والثالثني/  (الثانية  املادة 
الداخيل  للنظام  االول  التعديل  من 
التحاد الغرف التجارية العراقية لسنة 

.“1989
وأضافت ان ”املحكمة حسمت الدعوى 
(31/اتحادية/2022)  املرقمة 
عليهما  املدعى  إلزام  بطلب  الخاصة 
لتنفيذ  الالزمة  االجراءات  باتخاذ 
املصادقة  املفوضني يف  قرارات مجلس 
جاء  كونه  العامني  املدراء  تعيني  عىل 
موافقاً للقانون، حيث قررت املحكمة 

تلجأ  قانوني  سند  وجود  لعدم  ردها 
اليه املحكمة“.

واشارت اىل ان ”املحكمة ردت الدعوى 
(81/اتحادية/2022)  املرقمة 
اختصاصها  ضمن  من  ليست  كونها 
عليهم  املدعى  إلزام  طلب  وموضوعها 
احكام  بتنفيذ  املعنية  السلطات  وكل 
ووضع  الدستور  من   (120) املادة 
دستور لإلقليم ال يتعارض مع دستور 
جمهورية العراق خالل فرتة وجيزة“.

وتابعت ان ”قرارا آخر صدر برد الدعوى 
(127/اتحادية/2022)  املرقمة 
الخاصة بطلب الطعن بدستورية البند 
(اوالً) من املادة (6) من قانون الهيئة 
الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 

عىل  تنص  التي   2008 لسنة   (10)
ممن  املوظفني  جميع  خدمات  (إنهاء 
وإحالتهم  شعبة  عضو  بدرجة  كان 
الخدمة  قانون  بموجب  التقاعد  عىل 

والتقاعد)“.
ردت  ”املحكمة  ان  املحكمة  وبينت 
/131) املرقمة  املدعي  دعوى 

بطلب  الخاصة  اتحادية/2022) 
(هـ)  الفقرة  دستورية  بعدم  الحكم 
من   (13) املادة  من  (ثانياً)  البند  من 
لسنة   (9) رقم  االنتخابات  قانون 
2020 والغائها واشعار مجلس النواب 
تحقيق  يكفل  بما  بديل  نص  لترشيع 
بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبدأ 

املكون املسيحي واملكون الفييل“.

بغداد/ الزوراء:
القومي،  األمن  مستشار  بحَث 
الوطنية  الهيئة  قاسم األعرجي، مع 
فريق  تشكيل  االستخباري  للتنسيق 
االتجار  جرائم  ملواجهة  وطني  عمل 

بالبرش.
تلقته  االعرجي  ملكتب  بيان  وذكر 
األمن  مستشار  ان  ”الزوراء“: 
ترأس  األعرجي،  قاسم  القومي، 
للتنسيق  الوطنية  للهيئة  اجتماعا 
مجتمع  (قادة  االستخباري 
بحضور  العراقي)،  االستخبارات 
هيئة  عن  وممثلني  الهيئة،  أعضاء 
العمليات  لقيادة  االستخبارات 

املشرتكة، الفتا اىل ان االجتماع ناقش 
جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات 
والتوصيات  القرارات  واتخذ  األعمال 

الالزمة بشأنها.
االجتماع شهد مناقشة  ان  واضاف، 
موضوع الحدود الفاصلة بني قيادات 
العمليات والثغرات املحتملة التي قد 
يستفيد منها اإلرهاب، وجرى تحديد 
مناطق الثغرات املحتملة، للعمل عىل 
املقرتحة، كما  الحلول  سدها وطرح 
جرى بحث موضوع جريمة االتجار 
بالبرش، وتحديد معالم هذه الجريمة 
ينظم  وطني  عمل  فريق  وتشكيل 

سياسة مواجهة مثل هكذا جرائم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس 
العراق  يف  الطقس  حالة  الثالثاء، 
توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام 
ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من 

اليوم. 
تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
البالد  ”طقس  أن  ”الزوراء“: 
يف  صحواً  سيكون  األربعاء  اليوم 
والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
فيما سيكون يف املنطقة الجنوبية 
صحواً اىل غائم جزئي، أما درجات 
الحرارة فسرتتفع قليالً عن اليوم 
الوسطى  املنطقتني  يف  السابق 
ستكون  بينما  والشمالية، 
املنطقة  السابق يف  لليوم  مقاربة 

الجنوبية”.
يوم  ”طقس  أن  البيان  وأضاف 
يف  صحواً  سيكون  الخميس  غد 
والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
بينما سيكون الطقس يف املنطقة 
اىل غائم جزئي،  الجنوبية صحواً 
فستكون  الحرارة  درجات  أما 

عموم  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
يوم  ”طقس  أن  وبنّي  البالد“. 
يف  صحواً  سيكون  الجمعة 
والشمالية،  الوسطى  املنطقتني 
املنطقة  طقس  سيكون  فيما 
اىل غائم جزئي،  الجنوبية صحواً 
فسرتتفع  الحرارة  درجات  أما 
السابق يف جميع  اليوم  قليالً عن 
أن  اىل  ولفت  البالد“.  أقسام 
”طقس البالد ليوم السبت املقبل 
سيكون صحواً مع بعض الغيوم 
يف املنطقة الوسطى، أما املنطقة 
الشمالية فسيكون الطقس فيها 
الطقس يف  صحواً، فيما سيكون 
جزئياً  غائماً  الجنوبية  املنطقة 
فرصة  مع  غائماً  يكون  وأحياناً 
خفيفية  مطر  زخات  لتساقط 
عموم  يف  أحياناً  رعدية  تكون 
الحرارة  درجات  أما  البالد، 
فسرتتفع قليالً عن اليوم السابق 
وستكون  الوسطى،  املنطقة  يف 
مقاربة لليوم السابق يف املنطقتني 

الشمالية والجنوبية ”.

بغداد/ الزوراء:
النائب  لقائه  خالل  الثالثاء،  امس  الحكيم،  عمار  الحكمة،  تيار  رئيس  أكَد 
التنسيقي ملنصب رئيس الوزراء، ان  محمد شياع السوداني مرشح االطار 
العراق يحتاج لحكومة خدمة يقودها اكفاء وتتسم بالتوازن، فيما شدد عىل 

رضورة تطوير العالقات مع اململكة املتحدة.
وقال املكتب االعالمي لتيار الحكمة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان ”رئيس تيار 
الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، استقبل بمكتبه يف بغداد محمد شياع 
السوداني املرشح لرئاسة الحكومة القادمة، مباركا له تكليف قوى اإلطار 
التنسيقي، ومتمنيا له السداد والتوفيق يف املهمة القادمة، وان كنا ال نشارك 

يف حكومته“.
وأكد الحكيم ”عىل أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة عىل تحقيق 
األخذ  رضورة  مع  العاجلة،  مطالبه  وتلبية  العراقي  الشعب  تطلعات 
كفوءة  شخصيات  تمكني  مع  ومقتضب  مركز  برنامج  ضمن  باألولويات 
ونزيهة بعيدا عن املحاصصة، داعيا إىل النزول امليداني واالقرتاب من الناس 
واالهتمام باملحافظات وتنويع مصادر الدخل وإدامة الزخم األمني والحفاظ 
والخارجية“،  الداخلية  العالقات  يف  ”التوازن  عىل  مشددا  املكتسبات“،  عىل 
مصالحه  يضمن  بما  الجميع  عىل  بانفتاحه  العراق  ”مصلحة  أن  مبينا 

ويحفظ سيادته“.
يف غضون ذلك، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، امس 

الثالثاء، عىل رضورة تشكيل حكومة خدمة وطنية.
”السيد  أن  ”الزوراء“:  تلقته  الحكيم  للسيد  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
وتداول معه  برايسون  بغداد مارك  املتحدة يف  اململكة  التقى سفري  الحكيم 
تطورات املشهد السيايس العراقي والعالقات الثنائية بني العراق وبريطانيا“، 
مؤكداً ”أهمية تطوير عالقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ 

سيادة البلدين ويعمق عالقاتهما.“
الحكومة  رئيس  ملرشح  التنسيقي  اإلطار  اختيار  ”طبيعة  الحكيم:  وبنّي 
رئيس  مرشح  عىل  اإلطار  داخل  اإلجماع  ”أهمية  إىل  مشرياً  القادمة“، 

الحكومة“.
تقديم  عىل  قادرة  وطنية  خدمة  حكومة  تشكيل  ”رضورة  عىل  وشدد 
أولويات  املطلوبة وفق  العمل وتحقيق اإلصالحات  الخدمات وتوفري فرص 
محددة، كما أكد عىل أهمية التوازن الداخيل والتوازن يف العالقات اإلقليمية 

والدولية“.
حكومة  لتشكيل  بالده  دعم  إىل  برايسون  السفري  ”من  الحكيم  واستمع 

جديدة يف العراق وأهمية استقرار العراق للمنطقة والعالم“.
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بغداد/ الزوراء:
صعدْت أسـعار النفط، امـس الثالثاء، 
لليوم الثاني عىل التوايل، وسط مخاوف 
متزايدة بشـأن شـح اإلمـدادات يف ظل 
أن  أي  بأوكرانيـا،  املرتبطـة  األوضـاع 
مخاوف اإلمـدادات طغت عىل مخاوف 

الركود.
بتوقيـت   09:50 السـاعة  وبحلـول 
موسـكو، ارتفعت العقود اآلجلة للخام 
األمريكـي ”غرب تكسـاس الوسـيط“ 
دوالر   98.31 إىل   1.66% بنسـبة 

للربميل.
يف حـني صعـدت العقود اآلجلـة للخام 
العاملي مزيج ”برنت“ بنسـبة 1.81% 
إىل 107.05 دوالر للربميل، وفقا لبيانات 

موقع ”بلومربغ“.
يف غضـون ذلـك واصـل سـعر الغـاز 
األوروبي ارتفاعه امس الثالثاء مسجال 
أعىل مسـتوياته منذ سعره القيايس يف 
آذار/مـارس، غـداة إعـالن مجموعـة 
جديـدا  خفضـا  الروسـية  غازبـروم 
إلمداداتهـا إىل أوروبا عـرب خط أنابيب 

نورد سرتيم.
إف  تـي  تـي  بغـاز  التـداول  وجـرى 

الهولنـدي، الغاز الطبيعـي املرجعي يف 
أوروبـا، بحـدود سـعر 192,00 يورو 
للميغاواط سـاعة، مسجال املستويات 
التي شـهدها عنـد بدء الغـزو الرويس 

ألوكرانيـا، مـا أّدى إىل ارتفـاع أسـعار 
النفط أيًضا.

أعلنـت املجموعـة الروسـية العمالقة 
سـتخفض  أنهـا  غازبـروم  للطاقـة 

شـحنات الغـاز إىل أوروبـا عـرب خـط 
انابيـب ”نـورد سـرتيم“ إىل 33 مليون 
مـرت مكعـب يوميـا اعتبارا مـن اليوم 

األربعاء.

وذكـرت الرشكـة بأنهـا سـتعلق عمل 
توربني آخر بسـبب ”مشـكلة تقنية يف 

املحرك“.
وأوضحـت عرب حسـابها عـىل تلغرام 
”سـتصبح القـدرة اإلنتاجيـة ملحطـة 
33 مليـون مـرت  الضغـط بورتوفايـا 
مكّعـب يف 27 تموز/يوليـو“، أي نحو 
%20 مـن سـعة خـط أنابيـب ”نورد 

سرتيم“ مقابل %40 حالًيا.
واقرتحت املفوضية األوروبية األسبوع 
املـايض عـىل الـدول األعضـاء خفض 
اسـتهالكها للغـاز بنسـبة %15 عـىل 
األقـّل اعتبارا مـن آب/أغسـطس من 
أجل قضاء فصل الشتاء بدون مواجهة 

كارثة كربى.
وتوصلـت الـدول األعضـاء يف االتحـاد 
األوروبي إىل اتفاق الثالثاء بشأن كيفية 
خفـض اسـتهالك الغاز بنسـبة 15 يف 
املئة وخفـض اعتمادها عىل اإلمدادات 

الروسية.
وقالـت رئاسـة االتحـاد األوروبي ”لم 
مضيفـة  مسـتحيلة!“،  مهمـة  تكـن 
”توصل الوزراء إىل اتفاق سـيايس عىل 
خفـض الطلب عىل الغاز قبيل الشـتاء 

املقبل“.
وكانـت شـحنات الغاز الـرويس تمثل 
االتحـاد  واردات  مـن   40% حـوايل 

األوروبي حتى العام املايض.
واعتـرب املحلّـل تامـاس فارغـا لـدى 
مجموعـة ”بـي يف أم“ PVM للطاقـة 
عـن  بعيـدة  األوروبيـة  ”األسـهم  أن 
مستوى %90 املطلوب وهناك مخاوف 
متزايدة من أن تسـتخدم روسـيا الغاز 
الطبيعي كسالح للحصول عىل تنازالت 
مـن الغـرب“ يف إطـار الغـزو الرويس 

ألوكرانيا.
الجمهوريـة  يف  الطاقـة  وزيـر  ورأى 
التشـيكية الثالثـاء أن ارتفاع أسـعار 
الغـاز ”دليل إضـايف“ عـىل رضورة أن 
”تخّفض أوروبا، يف أرسع وقت ممكن، 
اعتمادهـا“ عىل الغاز الـرويس. وتتوىل 
الجمهورية التشيكية الرئاسة الدورية 

لالتحاد األوروبي.
ومن ناحية النفط، ارتفع سـعر برميل 
خام برنت من بحر الشـمال للتسـليم 
يف أيلول/سـبتمرب %1,45 إىل 106,67 

دوالر.
وارتفع سـعر برميل النفـط األمريكي 

غـرب تكسـاس الوسـيط للتسـليم يف 
نفس الشهر بنسبة %1,73 إىل 98,37 

دوالر.
رشكـة  لـدى  املحلّـل  وأوضـح 
الوسـاطة املالية الربيطانية ”أكتيف 
ريـكاردو    ActivTrades تريـدز“ 
املخـاوف بشـأن  أن  ايفانجيليسـتا 
إمدادات أوروبا من الغاز الرويس لها 
تأثـري جانبي عـىل أسـعار النفط إذ 
”من املرّجح أن يؤدي ضغط محتمل 
للغـاز املسـلّم إىل أوروبـا إىل ارتفاع 
الطلـب عـىل النفـط وأنواع مـوارد 

طاقة أخرى مثل الديزل“.
وقال املحلّل سـتيفن إينيس من رشكة 
 SPI “اس بـي آي أسـيت مانجمنـت”
السـويرسية   Asset Management
إن ”العـرض املادي املحـدود والذي زاد 
بسـبب خفض إمدادات الغاز الرويس، 

هو مصدر األرباح“.
ولفت إىل أن اتسـاع فجوة األسعار بني 
خـام برنت وغرب تكسـاس الوسـيط 
(بـني 8 و9 دوالرات اآلن)، ”عالمة عىل 
تشديد أكرب يف أوروبا من ما هو الوضع 

يف الواليات املتحدة“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـِت األمانـة العامة ملجلس الـوزراء، 

امس الثالثاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع 

الربنامـج اإلنمائي لألمم املتحدة بشـأن 

مرشوع التحول الرقمي يف العراق.

وقالـت األمانـة العامـة يف بيـان تلقتـه 

”الـزوراء“: إنـه ”برعايـة األمـني العام 

ملجلـس الـوزراء، حميـد نعيـم الغـزي، 

وقـع مديـر مركـز البيانـات الوطني يف 

األمانة العامـة ملجلس الوزراء، مع املدير 

التنفيذي للربنامج اإلنمائي لألمم املتحدة 

(UNDP) يف العراق، مذكرة تفاهم بشأن 

مرشوع التحول الرقمي يف العراق“.

وأشـار الغـزي، خـالل مراسـيم حفـل 

التوقيـع بحسـب البيـان، إىل أن ”توقيع 

مذكرة التفاهم هذه يعد خطوة إىل األمام 

نحـو مزيد من التحول الرقمي يف العراق، 

بما يتماىش مع اسـرتاتيجياتنا وأهدافنا 

الوطنيـة، مـن خـالل تعزيـز عمليـات 

الحوكمـة اإللكرتونيـة، وإنشـاء نظـام 

مدنـي أكثـر كفـاءة وحداثـة وموثوقية 

لجميع العراقيني“.

املتحـدة  األمـم  ”برنامـج  أن  وأضـاف، 

اإلنمائـي (UNDP) سـيقدم مـن خالل 

املذكـرة الدعـم االستشـاري والتدريـب 

يف مجـال التحـول الرقمـي والحوكمـة 

اإللكرتونية من خالل توفري مستشـارين 

سياسـة  لرسـم  متخصصـني  دوليـني 

اإلعـداد  الرقمـي، فضـًال عـن  التحـول 

لسـرتاتيجية السـحابة الوطنية، ووضع 

خرائـط الطريـق التـي تدعم مشـاريع 

الحكومة اإللكرتونية“.

بغداد/ الزوراء:
حـددْت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، 
األسـبقية بالتحكم يف السـري بالتقاطعات، 
االلتـزام  حـول  قرارهـا  أوضحـت  فيمـا 

باإلشارات الضوئية.
وقـال مدير العالقـات واإلعـالم يف املديرية، 
العميـد زياد القييس، يف ترصيح صحفي: إن 
”تفعيـل اإلشـارات الضوئية ليـس بالجديد 
عـىل مديرية املـرور العامة، فمنذ تأسـيس 
العمـل عـىل اإلشـارات والعـراق يعمل وفق 
ذلـك“، مبينـاً أنه ”بعد 2003 تم اسـتحداث 
شوارع وتقاطعات جديدة، كما أن اإلشارات 
املرورية تعمل وفـق منظومة الكهرباء التي 
لـم تتوفر يف بعـض التقاطعـات، إضافة اىل 
رسقة بعض هذه اإلشارات وتخريب البعض 

اآلخر“.
وأضـاف أن ”مديريـة املـرور العامة قامت 
بالتعاون مـع أمانة بغداد كونها املسـؤولة 

عـن تأثيث الشـوارع والتقاطعـات، بإعادة 
عمـل اإلشـارات الضوئيـة ونصـب جديدة 
”، مشـرياً اىل أن ”مديـر املـرور اللواء طارق 
الربيعـي وجه بالعمـل وفق نظام اإلشـارة 

الضوئية يف بغداد واملحافظات“.
وتابـع أن ”هنـاك فقـرة قانونيـة تسـمى 
األسبقيات، إذ إن لرجل املرور التحكم يدوياً 
بالتقاطعات رغم أن اإلشارة الضوئية تعمل 
والتـي تكـون مربمجـة وفق وقـت معني“، 
موضحاً أن ”رجل املرور أعرف بعمله عندما 
تحتـاج بعـض الشـوارع اىل سـري املركبات 

لتاليف حصول زخم“.
وأشـار اىل أنه ”يف بعض التقاطعات نرى أن 
اإلشارة حمراء والسري سـالك بسبب تحكم 
رجل املـرور“، مؤكداً أن ”مدير املرور شـدد 
عىل العمل باإلشـارة الضوئيـة وفقاً للفقرة 
القانونية رقم 25 يف قانون املرور، مع تغريم 

املخالفني بمبلغ 200 ألف دينار“.

بغداد/ الزوراء:

أكدْت منظمة الصحـة العاملية أن فريوس 

كورونا ما زال قيد االنتشـار، مشـددة عىل 

أنـه من الـرضوري أن تتخـذ جميع الدول 

التدابري الالزمة لحماية مواطنيها.

ووفقا لترصيحات نقلتها وسـائل إعالمية 

أكـد أحمد املنظري، املدير اإلقليمي ملنظمة 

الصحة العاملية لرشق املتوسـط، أن أي بلد 

قام بتخفيف التدابـري االجتماعية الالزمة 

للوقايـة من فـريوس كورونا يجـب عليه 

أن يكـون قد اسـتند يف ذلـك إىل ”تقييمات 

راسـخة وموثـوق بهـا للمخاطـر“، وفقا 

لتعبريه.

وقـال املسـؤول الـدويل: ”ينبغـي أن يدرك 

الجميع أن الفريوس ال يزال قيد االنتشـار، 

وأن عليهم مواصلة حماية أنفسهم باتخاذ 

التدابري الوقائية املعروفة.

ترصيحـات املنظري جاءت خـالل مؤتمر 

صحفـي عقـده أمـس االثنني، حيـث أكد 

عـىل رضورة االلتزام بتلـك اإلجراءات مثل 

”ارتداء الكمامات، والحفـاظ عىل التباعد 

االجتماعـي، والتهوية الجيدة، واتباع آداب 

السعال السليمة وغريها“.

يشار إىل أن دوال كثرية تشهد عودة الرتفاع 

عـدد اإلصابـات بفـريوس كورونـا، حيث 

أبلغـت دول إقليـم رشق املتوسـط، عـن 

نحـو 22.5 مليـون حالـة إصابـة مؤكدة 

بفريوس كورونا وأكثر من 344 ألف حالة 

وفاة، وذلك حتـى الـ 24 من يوليو/ تموز 

الجاري.

بغداد/ الزوراء:

َهنـأ نقيـب الصحفيـني العراقيني 

رئيـس اتحـاد الصحفيـني العرب، 

مؤيد الالمـي، املصورين العراقيني 

بـدور  اشـاد  وفيمـا  عيدهـم،  يف 

الجمعية العراقية للتصوير يف نرش 

ثقافة الفوتوغراف بالعراق، افتتح 

الفوتوغرافيـة  للصـور  معرضـا 

بمناسـبة الذكرى الـ 50 لتأسيس 

الجمعية العراقية للتصوير.

العراقيـة  للجمعيـة  بيـان  وذكـر 

ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  للتصويـر 

للتصويـر  العراقيـة  الجمعيـة 

أتمـت اول أمـس االثنـني املوافـق 

الخمسـون  عامهـا   2022\7\25

وسط حضور بهي وبرعاية كريمة 

من قبل األستاذ مؤيد الالمي نقيب 

اىل  الفتـا  العراقيـني،  الصحفيـني 

ان الحفـل بدأ بالتهنئـة والرتحيب 

بجميع الحضور.

واضـاف: ان هـادي النجار، رئيس 

الجمعية العراقيـة للتصوير، ألقى 

كلمة بهذه املناسـبة هنأ الحضور 

وشـكر فيهـا السـادة املؤسسـني 

عىل جهودهم يف تأسيس الجمعية 

العراقيـة للتصويـر، وأثنـى عـىل 

يف  السـابقة  اإلداريـة  الهيئـات 

ديمومـة عمـل الجمعيـة بصـدق 

نية ومن دون مقابـل مادي لكون 

عملهـم تطوعيا. وتحدث أيضا عن 

تحويل الجمعيـة اىل نقابة لضمان 

الحقوق أكثر. 

مـن جانبـه، ألقـى مؤيـد الالمي، 

العراقيـني،  الصحفيـني  نقيـب 

بحسـب البيـان، كلمـة مهمة جدا 

خـالل الحفـل شـكر بها مسـعى 

الجمعيـة وأشـاد بدورهـا يف نرش 

العـراق،  يف  الفوتوغـراف  ثقافـة 

وهنأ جميع املصورين العراقيني يف 

عيدهم االغر. 

وثمـن الالمي جهود الهيئة اإلدارية 

يف تحملهم املسؤولية مبدياً الرغبة 

يف مساعدة الجمعية ماليا ومعنوياً 

وتكفـل بجميع متطلبـات الحفل، 

والبحث يف الوقت نفسـه عن إيجاد 

الجمعية  البدائل واملسـاندين لدور 

لغرض تطويرها بمـا يعزز مكانة 

املصور العراقي. 

واشار البيان اىل ان نقيب الصحفيني 

العراقيـني افتتـح معرضـا للصور 

الفوتوغرافية بهذه املناسبة.

االحتفـاء  تـم  كمـا  وتابـع: 

بالشـخصيات املهمة التي عملت يف 

الهيئات اإلدارية السابقة وتكريمهم 

بوسام الجمعية العراقية للتصوير 

وهو اعىل وسام معنوي يف الجمعية 

للتصويـر حيـث شـمل  العراقيـة 

التكريم األسـاتذة كل من:  األستاذ 

الراحل سامي النرصاوي  /  األستاذ 

الزبيدي/ األسـتاذ  الراحل جاسـم 

زهري شـعوني / األسـتاذ عبد الله 

حسـون/ األسـتاذ اديب شعبان /  

األسـتاذ صباح الجمايس/  األستاذ 

هادي النجار/  األستاذ محمد عزيز 

الجاف/  األستاذ زهري السوداني/  

األسـتاذ كريـم الالمـي/ الدكتـور 

جاسـم الصـايف/ األسـتاذ إبراهيم 

كاظم .

وبحسب البيان، فإنه بعدها تم عقد 

نـدوة ثقافية حول حقـوق امللكية 

الثقافيـة مـن قبـل حسـني كامل 

العالقات  سـعيد مسـؤول شـعبة 

العامة املركـز الوطني لحماية حق 

املجـاورة، وقد  املؤلـف والحقـوق 

تفاعـل الحضـور مع هـذه الندوة 

املهمـة التي أدارها هـادي النجار، 

بعدها تم اختتام الحفل.

البيـان املصوريـن بذكرى  وبـارك 

العراقيـة  الجمعيـة  تأسـيس 

للتصوير، مثمنـا دورهم يف اظهار 

الجديد  للعـراق  الحقيقـي  الوجـه 

رغم كل الصعاب.  
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تونس/ متابعة الزوراء:
كشـَف الرئيس التونيس، قيس سعيد، عن 
أول قـرار سـيتخذه بعـد االسـتفتاء عىل 
مـرشوع الدسـتور الجديد يف البـالد، فيما 
أكدت اسـتطالعات رأي يف تونس، أن أكثر 
مـن 92 باملئـة صوتـوا بـ ”نعـم“ لصالح 

الدستور الجديد يف تونس.
وقال سـعيد يف ترصيحات إعالمية، إن أول 
قرار بعد االسـتفتاء عىل الدستور سيكون 
وضـع ”قانـون انتخابـي“، وفقـا إلذاعة 

”جوهرة“ التونسية.
وتابع موضحا ”الدسـتور الجديد سيكون 
دسـتور إعالء للجمهورية، وإنه سـيعمل 
عـىل تحقيـق مطالـب الشـعب التونـيس 

كلها“.
ولفت إىل أن ”هنـاك إصالحات كربى ال بد 
مـن إدخالها عىل االقتصـاد والرتبية وعىل 

مجاالت أخرى“.
وأضـاف: ”يكفـي مـا عاناه الشـعب عىل 

مدى عقود، وسـنعمل عىل تحقيق مطالب 
الشعب كلها“.

التونـيس  الرئيـس  ترصيحـات  وجـاءت 
أثنـاء تجواله يف شـارع الحبيـب بورقيبة 
بالعاصمـة، وذلـك عقـب غلـق مكاتـب 
االقـرتاع عـىل االسـتفتاء حـول مـرشوع 

الدستور الجديد.
إرشاف  وزوجتـه،  سـعيد  قيـس  وكان 
شـبيل، قد أدليا بصوتيهمـا، أمس االثنني، 
يف االسـتفتاء عىل الدسـتور الجديد داخل 
مركز اقـرتاع املدرسـة االبتدائية النرص 1 

بحي النرص.
وفتحـت مراكز االقـرتاع يف تونس أبوابها، 
صباح االثنني، السـتقبال الناخبني لإلدالء 
االسـتفتاء عـىل مـرشوع  بأصواتهـم يف 

الدستور الجديد.
ويف السـياق ذاته أكدت اسـتطالعات رأي 
يف تونـس، أن أكثر من 92 باملئة صوتوا بـ 
”نعم“ لصالح الدسـتور الجديد يف تونس، 

وذلـك بعـد إغـالق صناديـق االقـرتاع يف 
االستفتاء عىل مرشوع الدستور الجديد.

التونسـية،  االنتخابـات  هيئـة  وأعلنـت 
مسـاء االثنني، إغالق صناديـق االقرتاع يف 
االستفتاء عىل مرشوع الدستور الجديد يف 

تونس وبدء عمليات فرز األصوات.
وأكـد التلفزيـون التونـيس الرسـمي، أن 
”موافقـة  أظهـرت  الـرأي  اسـتطالعات 
سـاحقة“ من الناخبني يف االسـتفتاء عىل 
الدسـتور الجديد يف تونس، بنسبة وصلت 

إىل 92 باملئة.
كمـا أكـدت الهيئـة املسـتقلة لالنتخابات 
يف تونـس أن إقبال الناخبني يف االسـتفتاء 
عىل الدسـتور الجديـد يف تونس تجاوز 27 

باملئة.
وأكدت الهيئة املستقلة أن عملية االستفتاء 
عـىل الدسـتور جرت بشـكل سـلس دون 

تسجيل أي خروقات.
وكانـت مراكـز االقرتاع قد فتحـت أبوابها 

صباح االثنني يف تونس الستقبال الناخبني 
عـىل  االسـتفتاء  يف  بأصواتهـم  لـإلدالء 
مـرشوع الدسـتور الجديـد، فيمـا أعلنت 
لجنة االنتخابات جاهزية مراكز التصويت 

الستقبال املقرتعني.

ودخلـت البـالد فـرتة الصمـت االنتخابي، 
االحـد، حيـث يمنـع القيام بـأي نوع من 

أنواع الدعاية االنتخابية.
ويف حـال تـم اعتمـاد مـرشوع الدسـتور 
املقرتح يف االسـتفتاء، فإنه سـيحل مكان 
دستور 2014، الذي يتهمه الرئيس التونيس 
قيس سـعّيد بأنه أحدث وضعا منقسما يف 

البالد ووضعها عىل حافة األزمة.
ومن أبـرز مالمح مرشوع الدسـتور الذي 
يصوت عليه التونسيون، انتقال البالد من 
نظام حكم برملاني إىل آخر رئايس، وسـط 
آمـال بـأن يجلب اسـتقرارا سياسـا أكرب 

للبالد.
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إعالنك في  جمهورية العراق 

مجلس القضاء االعىل                                     العدد:٢٦٥٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية         التاريخ:٢٠٢٢/٧/٢٥

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل املدعو زهراء عيل طارش
م/ اعالن

قـدم طالب حجة الوفاة عباس عيل طـارش  طلباً اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو (زهراء عيل طارش) قررت املحكمة 
تبليغـك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامهـا خالل عرشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
القايض
حسني عباس سمري

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                               العدد:١٩٠/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية                           التاريخ:٢٠٢٢/٧/٢٤

اىل / املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
(١-عباس محسن الناجي ٢- عبود عاشور حمود ٣- محمد رضا عيل الصايف ٤- حسن هربود اللهيبي 

٥- عباس محمد شمخي ٦- فاضل عبد املنعم حسن ٧- عبد االمري عيل محسن ٨- عيل عبد االمري عيل ٩- 
عمار عبد االمري عيل ١٠- منار عبد االمري عيل ١١- زينب عبد االمري عيل ١٢- كامل جواد حسني)

م/تبليغ
اقـام طالب حق اطفاء الترصف محافظ النجف اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة ١٩٠/اسـتمالكية/٢٠٢٢ 
امـام محكمة البـداءة يف الحرية يطلب اطفاء حق الترصف ووضع اليد وتقديـر قيمة التعويض يف جزء من 
القطعة املرقمة ٣/٥  م ١٦ الحرية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم الرتحالكم اىل جهة مجهولة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفة يومية محلية وعني يوم ٢٠٢٢/٨/٤ الساعة التاسعة صباحا موعدا 
للمرافعة وعند عدم حضوركم او ارسـال من ينوب عنكم قانونا سـوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا 

وفق احكام القانون.                  القايض
باسم يوسف الزيادي

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                                  العدد:١٩٩٥/ب٢٠٢٠/٤

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف                                                       التاريخ:٢٠٢٢/٧/٥

اعالن
اىل املدعى وهاب محمد عيل جعفر

اقام املدعي سعد فاهم محمد الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم بإبطال القيود الخاصة 
بالعقار املرقم ٣/١٣٣٢٤ حي صدام املسجلة باسم املدعى عليهما (وهاب محمد عيل جعفر ونصري صاحب 
عداي) واملسجلني بالقيدين (١١٨ نيسان ١٩٨٤ و ٢٦٤ ترشين االول /١٩٨٥ مجلد ٢٨٦) واعتبار قيد املدعي 
املذكـور اعاله املسـجل بالعدد ٤٢ / كانون االول /٢٠٠٤ جلد ١٠٠١ ثابـت الحكم)  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي الشـهيد الصدر / عبد الحسـني صاحب العبودي 
عليه  قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني محليتني رسميتني بموعد املرافعة املصادف يف 
يوم  ٢٠٢٢/٨/٤ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.      القايض 
        عيل عبد الرضا حسن 

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                               العدد:١٩١/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية                           التاريخ:٢٠٢٢/٧/٢٤

اىل / املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
(١-عادل حسن عيل ٢- امني ماجد حسني ٣- احسان ماجد حسني ٤- محمد ماجد حسني ٥- احمد ماجد حسني 
٦- شهناز ماجد حسني ٧-- عبد االمري عيل محسن ٨- عيل عبد االمري عيل ٩- عمار عبد االمري عيل ١٠- منار عبد 

االمري عيل ١١- زينب عبد االمري عيل ١٢- دحام راشد علوان ١٣- فاضل عبد املنعم حسن)
م/تبليغ

اقـام طالب حق اطفـاء الترصف محافظ النجـف اضافة لوظيفته الدعـوى املرقمة ١٩١/اسـتمالكية/٢٠٢٢ امام 
محكمـة البداءة يف الحـرية يطلب اطفاء حق الترصف ووضع اليد وتقدير قيمة التعويض يف جزء من القطعة املرقمة 
١٠٣ م ١٧ الحـرية وبالنظـر ملجهولية محل اقامتكم الرتحالكم اىل جهة مجهولة عليـه قررت هذه املحكمة تبليغكم 
اعالنا بصحيفة يومية محلية وعني يوم ٢٠٢٢/٨/٤ الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضوركم او 

ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق احكام القانون.             القايض
باسـم يوسـف الزيادي

جمهورية العراق
 مجلس القضاء االعىل                              العدد:١٨٩/ب/٢٠٢٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية                           التاريخ:٢٠٢٢/٧/٢٤

اىل / املطلوب اطفاء حق الترصف ضدهم
(١-عادل حسن عيل ٢- امني ماجد حسني ٣- احسان ماجد حسني ٤- محمد ماجد حسني ٥- احمد 

ماجد حسني ٦- شهناز ماجد حسني)
م/تبليغ

اقـام طالـب حـق اطفـاء التـرصف محافـظ النجـف اضافـة لوظيفتـه الدعـوى املرقمـة ١٩٠/
استمالكية/٢٠٢٢ امام محكمة البداءة يف الحرية يطلب اطفاء حق الترصف ووضع اليد وتقدير قيمة 
التعويض يف جزء من القطعة املرقمة ١٠٤ م ١٧ الحرية وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم الرتحالكم اىل 
جهة مجهولة عليه قررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفة يومية محلية وعني يوم ٢٠٢٢/٨/٤ 
الساعة التاسعة صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق احكام القانون.                                                     القايض
باسم يوسف الزيادي
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

كشـفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 

نسـب اسـتجابة املشـمولني بتقديم استمارات 

ة بالرئاسات الثالث  ة املاليَّة الخاصَّ كشـف الذمَّ

والـوزارات والهيئـات والجهـات غـري املُرتبطة 

ـَّة واملُحافظني. بوزارٍة والسلطة القضائي

ورد  بيـان  يف  الهيئـة  وقايـة  دائـرة  وذكـرت 

كشـف  اسـتمارات  «مجمـوع  أنَّ  «الـزوراء»، 

ـة املاليَّة املُتسـلَّمة من الـوزارات والهيئات  الذمَّ

والجهـات غـري املُرتبطة بوزارٍة خـالل املُدَّة من 

بلغـت   (٢٠٢٢/٦/٣٠ ولغايـة   ٢٠٢٢/١/٣)

نسـبة  أنَّ  إىل  ُمشـريًة  اسـتمارة،   (٢٧,٢١٠)

استجابة رؤسـاء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب 

ونائبي رئيس مجلس النوَّاب، إضافة إىل رؤساء 

(املحكمـة االتحاديَّـة العليـا ومجلـس القضاء 

األعـىل ومحكمة التمييـز االتحاديَّــة واالدِّعاء 

العام وهيئة اإلرشاف القضائي) بلغت ١٠٠٪».

وأضافـت الدائرة أنَّ «نسـبة اسـتجابة أعضاء 

مجلس النوَّاب بلغت ٤٨,٨٪، فيما بلغت نسـبة 

اسـتجابة أعضاء مجلس الوزراء ٨٧,٥٪، الفتًة 

إىل أنَّ نسـبة االسـتجابة كانـت ١٠٠٪ لكلٍّ من 

نائـب وأمني عام وأعضـاء املحكمـة االتحاديَّة 

العليا ونوَّاب وأعضاء محكمة التمييز االتحاديَّة 

ة املاليَّـة». والقضاة املشمولني بكشف الذمَّ

» نسبة اسـتجابة رؤساء الهيئات  وأوضحت أنَّ

ن قاموا بتقديم  والجهات غري املُرتبطة بوزارٍة ممَّ

ة املاليَّة بلغت ٨٨,٢٪، فيما  استمارة كشف الذمَّ

بلغت نسبة استجابة املُحافظني ٨٦,٧٪».

Åbóœg@kè„@Â‹»m@ÚÁaç‰€a@NN¡‘œ@laÏ‰€a@Âfl@%48
ÚÓ€bæa@Úflâ€a@Â«@µ€Î˚èæa@äbj◊@

بغداد/الزوراء:
أكـد نائب قائـد العمليات املشـرتكة عبـد األمري 
الشـمري أن هنالك خطة متكاملة بالتنسيق مع 
قوات البيشمركة ملسـك الرشيط الحدودي الوعر 
مـع تركيا، كما سـيطلبون تجهيـز قوات حرس 

الحدود باملعدات الالزمة ألداء مهامها. 
 وقـال الشـمري يف ترصيـح صحفي إنـه تفقد 
برفقـة قيـادات عسـكرية وقـوات البيشـمركة 
وقـوات حـرس الحـدود، النقـاط الحدودية مع 
تركيـا، مضيفاً أنهـم اطلعوا عـىل «حجم تواجد 
الجيش الرتكي داخل األرايض العراقية، وتفاصيل 
جغرافيـة املنطقـة». ونـّوه إىل أن تقييـم وضع 
الرشيـط الحـدودي كان مـن مقـررات املجلس 
الـوزاري لألمـن الوطنـي، بعـد القصـف الـذي 
تعرضـت له قرية بـرخ بقضاء زاخـو، يوم (٢٠ 
تمـوز ٢٠٢٢)، وأودى بحيـاة ٩ مواطنـني، وأدى 
إىل إصابة ٣١ آخرين بجـروح. وبنّي أن «املنطقة 
وعرة جداً، ومسـكها يتطلب اجـراءات مثل فتح 
الطـرق»، مسـتطرداً: «لدينـا خطـة متكاملـة 
بالتنسـيق مع قـوات البيشـمركة، مـن أجل أن 

يكون هناك عمل مشرتك بني البيشمركة وقيادة 
قوات حرس الحدود ملسـك الرشيـط الحدودي».

نائـب قائـد العمليـات املشـرتكة نـّوه إىل أنهـم 
سـريفعون طلباً «لزيادة القـوة القتالية للواءين 
األول والثاني - قيادة قوات حرس الحدود املنطقة 
بالعجـالت واملعـدات  األوىل، وكذلـك تجهيزهـم 
الالزمة وتسـليحهم، بما يمكنهم يف إقامة نقاط 
جديـدة، ومسـك هـذه املنطقة الوعرة». بشـأن 
النقـص يف املالك، قال عبد األمري الشـمري، إنهم 
سـيعرضون «املوضوع عىل القائـد العام للقوات 
املسلحة، ويجب أن يتم سد النقص يف مالك هذه 
الوحدات، وتشكيل وحدات جديدة، لغرض تنفيذ 
مهتمهم يف مسـك الحدود الدولية»، منوّهاً إىل أن 
«هذه منطقة حدودية مهمة، ويجب أن تمسـك 
بقوة ودقة»، الفتاً إىل أن «مسكها يحتاج أيضاً إىل 
كامريات مراقبة وفتح نقاط جديدة». وخلص إىل 
أنهم سـيثبتون كل هذه االحتياجات يف تقريرهم 
الذي سريفعونه إىل القائد العام للقوات املسلحة، 
مصطفـى الكاظمـي، وسـيتم العمل بـه خالل 

األسابيع القادمة.

صالح الدين/الزوراء:
تعرضت ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق يف صالح الدين العتداءات ارهابية.
وذكـر بيان للـوزارة : ان ابراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائيـة للضغط الفائق يف قرية (قرحة 
قـازان قرب قضاء الحويجـة) تعرضت اىل عمل تخريبي بعبوات ناسـفة ادت اىل انفصال خطي 
(مال عبد الله القديمة _ شـمال سـامراء _دور مال القديمة) ،بسبب سقوط اربعة ابراج بالكامل 
يف محافظـة صالح الدين. واضاف : ان متنقالت مناطق (الناعمة ، وعجيل )والتي تغذي مناطق 
سكنية يف تلك املنطقة ، ومتنقلة حمرين التي تغذي نفط وغاز الشمال اصبحت يف حالة أنطفاء 
تام. واشـار اىل : مبارشة مالكات الوزارة باسـتنفار تام العمل عىل إصالح الرضر واعادة اعمار 
ما تدمر ، بعد اجراء الكشـف عن حجم الخسـائر، مبينا ان العمـل يتواصل عىل اعادة الخطوط 

بالرسعة املمكنة.

بغداد/الزوراء:

أوضح األمـني العـام ملجلس الـوزراء حميد 

رواتـب  سـقف  الثالثـاء،  امـس  الغـزي، 

املحارضين واألجراء والعقود بعد شـمولهم 

بقـرار ٣١٥، فيما أشـار إىل أن تعديل قانون 

النـواب  مجلـس  اىل  أرسـل  الرواتـب  سـلم 

إلقراره.

وقال الغزي  يف ترصيح صحفي إنه «عىل ضوء 

قانون الدعم الطـارئ لألمن الغذائي، عرض 

عىل مجلـس الـوزراء موضـوع املحارضين 

واألجـور والعقـود لتكييـف وضعهم ضمن 

قرار ٣١٥ «، مشـرياً اىل أن «لجنة من وزارات 

املاليـة والتخطيـط والكهربـاء تعمـل عـىل 

تكييف وضعهم عىل أن تقدم التقرير النهائي 

اىل رئيس الوزراء».

وأضاف أنه «سيتم احتساب الخدمة واالعداد 

واالختصاصات واملبالـغ املالية املطلوبة من 

املؤسسـات، لتكييف وضعهـم ضمن قانون 

الدعـم الطارئ لالمن الغذائـي، ليصبح راتب 

املوظـف األدنـى ٣٥٠ الـف دينـار صعـودا 

حتـى ٧٠٠ الف دينـار، الن اغلـب املوظفني 

وخصوصا يف الدوائر الخدمية تكون رواتبهم 

قليلة «.

وعـن تعديل سـلم الرواتـب، اكد الغـزي ان 

«تعديـل قانـون سـلم الرواتـب هـو ضمن 

أولويات الحكومة»، مشريا اىل ان «تعديل سلم 

الرواتب ارسل اىل مجلس النواب القراره».

ذي قار/الزوراء:

افـاد مصدر محيل بمحافظة ذي قار، امـس الثالثاء، بأن هيئة 

النزاهة ضبطت عقـود توظيف وهمية يف مشـاريع املحافظة، 

سندات مزورة يف هيئة االستثمار.

وأبلـغ املصـدر ، ان «فريقـاً مـن هيئـة النزاهـة ويف عمليتـني 

منفصلتني تمكن من ضبط عقود تعيني وهمية لـ١٢٠ شخصاً 

يف مشـاريع املحافظـة، تكلـف الدولة عرشات املاليني شـهرياً، 

تذهب ألشـخاص (مبتزين) ينتفعون مـن هذه األموال، مقابل 

السـكوت عن عمليات الفسـاد التي تجري يف املشـاريع التابعة 

للمؤسسات الحكومية». 

وأضاف املصدر، أن «الهيئة ضبطت ايضا سندات مزورة يف هيئة 

اسـتثمار املحافظة، مررت مشاريع استثمارية بعد انتهاء املدة 

املسموح بالتقديم عليها، مقابل مبالغ مالية طائلة».

وبـني املصـدر، أن «املحققـني قامـوا باحالة امللفـني إىل قايض 

التحقيـق للبـت بهما، وإكمال إجـراءات التحقيق، ومحاسـبة 

املقرصين».

بغداد/الزوراء:

أحصت وزارة الهجرة واملهجرين، 

امـس الثالثـاء، عـدد النازحني يف 

مخيمـي الجدعة والهـول، وفيما 

إعـادة ٣٠٠ أرسة مـن  اىل  أشـار 

مخيم الجدعة اىل مناطقها.

وقـال وكيـل وزير الهجـرة كريم 

النـوري يف ترصيـح صحفـي إن 

«مخيـم الجدعة ينقسـم اىل اثنني 

(جدعـة ١) و(جدعـة ٢)، حيـث 

إن األول يضـم األرس النازحة من 

الهول والتي وصل عددها اىل ٦٠٣ 

أرس»، مؤكداً أنه «تمت إعادة ٣٠٠ 

أرسة اىل منازلهـم بعـد االنتهـاء 

من التدقيق األمني والتنسـيق مع 

عوائلهم والوجهاء».

وأضاف أن «وزارة الهجرة يقترص 

مهامها عىل اإلغاثة واإليواء وليس 

لهـا عالقـة باإلجـراءات األمنيـة 

والتدقيـق األمني لألرس»، مشـرياً 

اىل أن «الـوزارة لديها نيـة بإنهاء 

ملف النازحني».

وتابـع أن «الـوزارة أغلقت خالل 

الـوزراء  رئيـس  حكومـة  فـرتة 

مصطفـى الكاظمـي ٥٠ مخيمـاً 

ولم يبق سوى ٢٦ مخيماً يف إقليم 

كردسـتان»، موضحاً أن «الوزارة 

كردسـتان  حكومـة  مـن  تأمـل 

التعاون يف إنهاء هذا امللف».

ولفـت اىل أن «مخيـم الهول يضم 

٧٠ ألـف نـازح مـن جميـع دول 

العالم منهم ٢٩ ألف عراقي».

بغداد/الزوراء:
كشـفت محكمة جنح الرصافـة املختصة بقضايا 
النزاهـة وغسـل األمـوال والجريمـة االقتصادية يف 
رئاسة محكمة اسـتئناف بغداد الرصافة االتحادية 
عن صدور (٤٣) حكمـاً بغلق صيدليات ومختربات 
طبيـة غـري مجـازة ومخالفـة للقانـون يف جانـب 

الرصافة خالل النصف األول من عام ٢٠٢٢.
وقالـت املحكمـة يف ترصيـح لجريدة القضـاء أنها 
«أصدرت خالل النصف االول من عام ٢٠٢٢ قرارات 
بغلـق (١٣) صيدلية وفقاً الحـكام املادة ١/٥٠ من 
قانون ممارسـة مهنـة الصيدلة إضافـة اىل اغالق 
(١٧) مختـربا طبيـا فضـال عن اغـالق (١٣) مركز 
تجميل وفقـاً الحكام املادة ٩٩ مـن قانون الصحة 

العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١».
التـي اصدرتهـا بحـق  أن «االحـكام  اىل  وأشـارت 
ومراكـز  واملختـربات  الصيدليـات  تلـك  اصحـاب 
التجميـل املخالفني تراوحت ما بـني الحبس ملدة ال 
تزيـد عن ثـالث سـنوات وغرامة ماليـة ال تزيد عن 

مليون دينار».
ويف السـياق نفسـه، أكـد قـايض محكمـة تحقيق 
الرصافة فراس عودة أن «اكثر القضايا التي تعرض 
عـىل املحاكم تتعلق بجريمـة مزاولة مهنة الصيدلة 
من قبل أشخاص ال عالقة لهم بعمل الصيدلة وكذلك 
فتح صيدليات من قبـل صيادلة دون الحصول عىل 
اجازات رسـمية من نقابة الصيادلـة وبالتايل انهم 
مسـؤولون جزائيـاً حسـب قانـون مزاولـة مهنة 
الصيدلة املذكور وقانـون الصحة العامة رقم (٨٩) 

لسنة ١٩٨١».
واوضح عودة ان «مهنة الصيدلة عرفها الفقه بأنها 
مهنة فنية علمية وتجارية فهي علمية ألنها تحتاج 
اىل دراسـة جامعيـة الكتسـاب املعلومـات العلمية 

الجل مزاولة هذه املهنة
وبـني مفهومهـا يف العـراق قانـون مزاولـة مهنة 

الصيدلة رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٠ يف املادة (١) منه».
وذكـرت املـادة أن «الصيدلـة تركيـب أو تجزئة أو 
تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة بقصد 
بيعها أو اسـتعمالها ملعالجة االنسان أو الحيوان أو 
وقايتهـا من االمراض أو توصف بأن لها هذه املزايا 
أو تدريس العلوم الصيدالنية أو االنشغال يف مصانع 
مسـتحرضات التجميل أو القيام باإلعـالم الدوائي 
وبوجـه عام مزاولـة األعمال التي تخولها شـهادة 

الصيدلة الجامعية للصيديل». 
وأضـاف عودة أنـه «من خـالل اسـتقراء التعريف 
املذكور يشـرتط ملن يزاول مهنـة الصيدلة أن يكون 
له شـهادة جامعية من كليـة الصيدلة حيث وضع 
القانون عـدة رشوط ملزاولة مهنـة الصيدلة ومنها 
أيضاً أن يكون عضواً يف النقابة, أي نقابة الصيادلة 
وحائزاً عىل اإلجازة السـنوية ملزاولة املهنة وينبغي 
أن تكـون هناك إجازة واحـدة للصيديل وأن ال يمتلك 
أكثـر من واحدة»، مبينـاً أن «قانـون مزاولة مهنة 
الصيدلـة املذكـور فـرض عقوبـة الحبـس مدة ال 

تتجاوز الثالث سنوات أو بغرامة مالية أو بهما معاً 
من يخالف هذه الرشوط».

ولفـت عودة اىل أن «هنـاك اخطاء يف عمل الصيادلة 
تقـع أحياناً نتيجـة اعطاء ادويـة للمرىض بصورة 
خاطئـة وقـد يحصـل ذلـك نتيجـة سـوء قـراءة 
الوصفات الطبية او رصفها باجتهاد صيديل»، مبيناً 
ان «اي خطـأ من هذا القبيـل يكون الصيديل عرضة 
للمساءلة الجزائية يف حال ايذاء املريض اما اذا كان 
عمله فقط رصف الوصفات الطبية بصورة اصولية 
فـإن االرضار التي تلحـق باملرىض نتيجـة تناولهم 

هذه االدوية يكون مسؤولية الطبيب املعالج».
ودعـا اىل «التـزام الصيـديل ببعـض اآلداب الطبيـة 
والسـلوكيات الحسـنة التـي ترقـى بـه وبمهنتـه 
فالواجب عليه حسن املعاملة باملريض وعدم الغش 
والخيانـة بالعمل وان يلتـزم بقواعد النزاهة والبعد 
عن االتفاقيات املقيدة للمنافسـة والتقيد باألسعار 
القانونية التـي تفرضها القوانني واألنظمة املعرتف 

بها يف وزارة الصحة».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشـؤون الرشطة، 
امس الثالثاء، إلقاء القبض عىل مبتز إلكرتوني 
هدد رجالً بنرش صـور ومقاطع فيديو لعائلته 

مقابل مئة ألف دوالر يف بغداد.
وذكرت الوكالـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»، أن 
«مفارز مديرية مكافحة اجـرام بغداد التابعة 
لوكالـة الوزارة لشـؤون الرشطـة تمكنت من 
القـاء القبض عىل متهـم لقيامـه بابتزاز أحد 
املواطنـني إلكرتونيـا وتهديـده بنـرش صـور 

ومقاطـع فيديـو لعائلته إذا لم يدفـع له مبلغ 
من املال قـدره (مئة ألـف دوالر أمريكي) عىل 

شكل دفعات».
وأوضـح البيـان، أن «عملية القبـض تمت بعد 
أن اسـتنجد املشـتكي بمفارز مكتـب املنصور 
ملكافحة اإلجرام حول تعرضه إلبتزاز إلكرتوني 
من قبل شـخص مجهول بعـد أن قام باخرتاق 

صفحته الشخصية».
وتابـع: «عـىل الفـور وألهميـة املوضـوع تـم 
تشكيل فريق عمل ملتابعة الحالة وبعد التحري 

وجمع املعلومات وبعـد جهد كبري ومميز أثمر 
بالتوصل إىل املتهم حيث تم نصب كمني محكم 

والقبض عليه بالجرم املشهود».
وأكمل البيان: «لـدى إجراء التحقيق مع املتهم 
اعرتف رصاحة عن قيامه بابتزاز املشتكي بنرش 
صور عائلته ومسـاومته مقابـل مبالغ مالية، 
وُدونت أقوالـه ابتدائيا وقضائيا باالعرتاف وتم 
عـرض املوضوع أمـام أنظار قـايض التحقيق 
وقرر توقيفه وفق أحكام املادة ٤٣٠ من قانون 

العقوبات لينال جزاءه العادل».

كركوك/الزوراء:

بعد أزمـة البنزين تواجـه محافظة كركوك 

أزمة جديـدة ، ولكن هذه املرة بسـبب زيت 

الغاز (الكاز).

وتأتـي هذه األزمة يف وقت دعا فيه أصحاب 

مركبـات الحمـل يف كركوك الرشكـة العامة 

للمنتوجـات النفطية إىل إيجاد حلول رسيعة 

لفـك االختناقات الحاصلـة يف محطات زيت 

الغاز (الكاز).

وقال املواطن محمد نجم عبد الله يف ترصيح 

صحفي إن «اسـتمرار طوابري املركبات أمام 

محطات زيت الغاز يلقي بظالله عىل املواطن 

الـذي ينتظر أليـام حتى يتمكن مـن التزود 

بالحصة املقررة له من قبل وزارة النفط». 

وأشـار اىل أن «أصحـاب مركبات الحمل عىل 

الرغم مـن تحملهم التعـب يف العمل وامليض 

يف نقـل البضائـع أليام عدة بـني املحافظات 

يواجهون اآلن مشكلة جديدة بالوقوف أليام 

عـدة أمام بوابـات املحطات األهليـة للتزود 

بالوقـود»، مؤكداً أن «هنـاك محطتني فقط 

يف املحافظـة تعمـالن عـىل تزويـد أصحاب 

مركبـات الحمـل بالوقود مما سـبب إرباكاً 

واضحاً واختناقات شـديدة يجب اإلرساع يف 

وجود حلول لها» . 

مـن جانبه قال رئيس هيئة املستشـارين يف 

كركوك عماد دهام خلف يف ترصيح صحفي: 

إن» عدم تسديد املسـتحقات املالية من قبل 

أصحـاب املحطـات األهلية لصالـح الرشكة 

العامـة املنتوجـات النفطيـة هـو السـبب 

الرئيـس يف األزمة الحالية التـي تعاني منها 

املحافظة بعد أن قررت الرشكة غلقها».  

أي  لديهـا  ليسـت  «املحافظـة  أن  وأضـاف 

حلول يف الوقت الحايل سـوى توجه أصحاب 

املحطات األهلية لدفـع املبالغ املالية املرتتبة 

بذمتهم إلعادة افتتاحها مرة أخرى» .

بدورهـا أكدت محافظة كركوك «عدم وجود 

أي حلـول آنية يف حال عدم تسـديد أصحاب 

املحطـات املبالـغ املاليـة املرتتبـة بذمتهـم 

لصالح رشكـة توزيع املنتجـات النفطية يف 

بغداد».
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت غرفـة تجـارة بغـداد، امـس 
الثالثـاء، ان العـراق لديـه بدائل بعد 
مطالباتنا بمقاطعة املنتجات الرتكية 
عىل اثر االعتداء األخري عىل مصيف يف 

اقليم كوردستان.
وقال رئيس الغرفة، فراس الحمداني، 
”العـراق  ان  صحفـي:  حديـث  يف 
لديه حدود مشـرتكة مـع الكثري من 
الـدول الجـارة والشـقيقة“، مبينـا 
ان ”الشـعب ال يجـوع إذا انقطعـت 
العالقـات االقتصاديـة مـع أي دولة 

ألنه هناك بدائل“.
ولبنـان  ”هنـاك سـوريا  أن  وتابـع 
والسـعودية  وايـران  والكويـت 
واالمارات، ولديهـم صناعة متطورة 
يف مجـاالت كثـرية، وبأسـعار جيدة 
لبعـض الـدول تنافـس بها أسـعار 
ان  مسـتدركا  الرتكيـة“،  املنتجـات 
”جودة بعـض املنتجـات الرتكية قد 
تكـون أفضل يف بعض السـلع وليس 

جميعها“.  

واشار الحمداني إىل أن ”قطع العالقة 
مع تركيـا 100 باملئة هو ايضا ليس 
بالقـرار الصحيـح ألنـه يؤثـر عـىل 
التجار وليـس عىل اقتصادنا الوطني 
باعتبـار أن التجـار العراقيني لديهم 
مصالـح، وايضا هـم لديهم مصالح 
داخـل العـراق ويجـب ان تحرتم من 

قبل البلدين“.
وبـنّي الحمداني اننـا ”كغرفة تجارة 
دعونـا ملقاطعـة املنتجـات الرتكيـة 
عىل اقـل تقديـر لحني اعـادة النظر 

يف احتـالل بعـض االماكـن يف اقليـم 
كوردستان، وتقديم اعتذار للحكومة 

العراقية بشأن الحادث“.
وكانت غرفة تجارة بغداد قد اعلنت، 
مقاطعـة  الحـايل،  تمـوز   23 يـوم 
البضائـع الرتكيـة باعتبـاره واجبـا 
وطنيا مقدسـا ردا عىل اتهام العراق 
لرتكيـا بقصـف منطقة سـياحية يف 
اقليـم كوردسـتان قبـل أيـام وراح 
ضحيتهـا عـدد مـن السـياح وجرح 

آخرين.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة رشكـة فنـدق بابـل 
املساهمة املختلطة، امس الثالثاء، 
عن توزيع أرباحها عىل املساهمني 
املاليـة  للسـنه   %  200 وبنسـبة 
2021 من رأس املال البالغ ملياري 

دينار.
وقالت إدارة الرشكة يف بيان صحفي 
تلقتـه ”الـزوراء“: إنـه ”تـم توزيع 
األربـاح رغم الظـروف االسـتثنائية 
العامليـة  االقتصاديـة  واألزمـة 
واالحـداث الجاريـة يف البـالد والتـي 
شـلت الحركة السـياحية والفندقية 
يف العراق وجميـع دول العالم، ورغم 
ذلـك ونتيجة للجهد الـدؤوب والعمل 
املثابـر وتحمل املسـؤولية مـن قبل 
مجلس ادارة الرشكة الذي اسـتطاع 

مـن امليض قدمـا يف تصحيح املسـار 
وانجاح العمل املشرتك“.

وأضافـت أن ”اإلدارة عـىل الرغم من 
كل املعوقـات والرتاكمـات السـابقة 
البلـد  يشـهدها  التـي  والظـروف 
ورغـم الظـروف االمنيـة والتغريات 
السياسـية يف البلد واالزمة املالية، إال 

أنها اسـتطاعت تحقيق نسبة ارباح 
قياسـية عاليـة، اضافـه اىل تعزيـز 
ارتفاع سعر السهم الخاص بالفندق 
عىل مسـتويات متقدمة وتفوقه عىل 
جميع الـرشكات املماثلة والرشكات 
االخرى يف سوق العراق لألوراق املالية 

يف العراق“.

 بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

كما يف مؤرشات يوم االثنني.
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (732.104.968) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (909.111.223) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (568.64) نقطة 

منخفضا عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (568.92) نقطة.
وتم تداول اسـهم (33) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (9) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (40) 
مليون سهم بقيمة بلغت (201) مليون دينار من خالل تنفيذ (55) صفقة 

عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(223) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (251) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 

(87) صفقة عىل اسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعة، امـس الثالثاء، 
بتحقيـق  عاليـة  نسـب  اىل  الوصـول 
االكتفـاء الذاتي من البيـض والدجاج 
وثالثـة محاصيـل، وفيما أشـارت اىل 
أن مـرشوع تطويـر إنتـاج الطماطم 
والدواجن سـيوفر 4 ميزات للفالحني، 
وجه وزيـر الزراعة بالسـماح بدخول 
الحمـوالت املوجـودة حاليـا يف الحرم 
الجمركـي من املحاصيـل املقرر حظر 

استريادها لتوفرها محلياً.
وقـال وزيـر الزراعـة، محمـد كريـم 
إن  الخفاجـي، يف ترصيـح صحفـي: 
الطماطـم  إنتـاج  تطويـر  ”مـرشوع 
والدواجن يسـاعد املزارعني والفالحني 
واملستثمرين يف إنشاء مصانع املعجون، 
وإنشـاء مخازن مربدة والسيطرة عىل 
عملية التسويق بني املحافظات وكذلك 

لصناعة الدواجن“.
وشدد الخفاجي عىل رضورة ”السيطرة 
عىل األسـعار وكلف اإلنتاج وتوفري كل 
مستلزمات وعنارص اإلنتاج من العلف 
أو األدويـة البيطرية وغريهـا، وتوفري 
مسـتثمرين كبار ورشكـة مع القطاع 
الخـاص ورشاكة مـع املنتجني برعاية 
األمـم املتحـدة ومركز التجـارة الدويل 

ومنظمة الفاو واملنظمات الدولية“.
وذكـر الخفاجي: ”لدينـا طموح كبري 
بتحقيـق االكتفـاء الذاتـي مـن خالل 
تنميـة الدواجن سـواء يف إنتاج البيض 
أو تربيـة الدواجـن“، موضحـاً ”اننـا 
نعمل عىل تحقيق اسـرتاتيجية 2022 
- 2026 للوصـول إىل االكتفـاء الذاتي 

ولدينا ثقة كاملة اآلن“.
واشـار اىل ”أننـا وصلنا لنسـب عالية 

ومتقدمـة جـدا يف البيـض والدجـاج، 
وكذلك بالنسـبة إىل مشاريع الطماطم 

والبطاطا والتمور“.
من جانب متصل، وجـه وزير الزراعة 
العراقـي، محمـد الخفاجـي، اإلثنني، 
املوجودة  الحموالت  بالسـماح بدخول 
حاليا يف الحرم الجمركي من املحاصيل 
لتوفرهـا  اسـتريادها  حظـر  املقـرر 
محلياً.ووفقاً لهذا التوجيه، سيسـمح 

بعبـور ”البطاطا، الطماطـم، الخيار، 
الباذنجان، الرقي، البطيخ“ من املنافذ 
الحدوديـة كافـة لغايـة نهايـة الدوام 
الرسـمي ليـوم السـبت املقبـل ”بغية 
عدم تكبد مسـتورديها خسائر مالية، 
لكونهـا قـد دخلـت الحـرم الكمركي 
ولكـون املحاصيـل رسيعـة التلـف“، 
بحسـب بيـان ورد اىل ”الـزوراء“ مـن 

املكتب اإلعالمي لوزير الزراعة.

وكان الخفاجي، قد وجه بوقت سـابق 
مـن يوم امـس االول بإيقاف اسـترياد 
املحاصيل الستة آنفة الذكر، من املنافذ 
الحدوديـة يف البـالد، بحسـب وثيقـة 
صـادرة من مكتبـه، حصلـت الوكالة 

عىل نسخة منها.
واألربعاء املايض، رصحت وزير الزراعة 
واملـوارد املائيـة يف إقليم كوردسـتان، 
بيَكرد طالباني، أن الحكومة االتحادية 
املنتجـات  تسـويق  عـىل  وافقـت 
واملحاصيل الزراعية ملزارعي اإلقليم يف 

باقي مناطق ومدن العراق.
وأكـدت طالباني، يف بيـان ورد، إعادة 
والفواكـه  الخـرض  بحظـر  العمـل 
املسـتوردة بشـكل تدريجـي يف العراق 
من خالل سـد حاجة السوق بالفائض 

من هذه املنتجات عرب اإلقليم.
يشـار إىل أن األمانـة العامـة ملجلـس 
الوزراء العراقي، أعلنت يوم (6 نيسان 
2022) فتـح باب االسـترياد عن املواد 

الغذائية كافة ملدة ثالثة أشهر.
ويسـتورد العـراق الكثـري مـن املـواد 
الغذائيـة والزراعيـة والحيوانيـة مـن 
الخارج لسـد الحاجـة املحلية، يف حني 
تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق 

االكتفاء منها.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، هيثم 
الجبوري، امس الثالثاء، أن قانون سـلم الرواتب 
ال يـزال فكـرة، وأن هناك توجهـاً ملجلس الوزراء 
إلعـادة كتابتـه، فيمـا أشـار اىل أن املحافظـات 
بـارشت بإطالق 15 ألـف درجـة وظيفية ضمن 

قانون األمن الغذائي.
وقـال الجبوري يف ترصيح تابعتـه ”الزوراء“: إن 
”سلم الرواتب حتى اآلن ال يزال فكرة ولم يتحول 
اىل واقع“، مشـرياً اىل ”وجود نيـة ملجلس الوزراء 
بإعادة كتابة هذا السـلم، وأن تراعى فيه العدالة 

االجتماعية“.
وأوضـح أن ”ما ينرش عن تفاصيـل هذا القانون 
غـري موجـودة“، مبيناً أن ”هذا السـلم سـتكون 
الفروقـات فيه قليلـة مع إمكانيـة عدم حصول 
تباعـد بني موظف وآخر ويسـاعد عىل ايجاد حل 
من االسـتقرار الوظيفي بني جميع املوظفني مع 

احتمالية شمول الدرجات العليا فيه“.
ويف ما يتعلـق بإطالق الدرجـات الوظيفية، لفت 
الجبـوري اىل أن ”بعض املحافظـات بدأت بإعداد 
العدة إلطالق اسـتمارات التعيينات ضمن قانون 
األمن الغذائي، وأبرزهـا محافظات بابل وكربالء 

املقدسة ومحافظات أخرى“، مشرياً اىل أن ”بعض 
هـذه املحافظات بارشت بمقابلـة املتقدمني عىل 

التعيينات“.
وتابـع الجبوري أنه ”تم تخصيص 15 ألف درجة 

وظيفية بني املحافظـات، وأن عدد الدرجات لكل 
محافظة ألف درجـة“، الفتاً اىل أنه ”تمت إضافة 
مبلغ تريليون دينار للمحارضين والعقود وحملة 

الشهادات العليا“.

وكان املستشـار املـايل لرئيـس الـوزراء، هيثـم 
الجبوري، أكـد أمس االول غياب العدالة يف سـلم 

الرواتب الحايل ملوظفي الدولة.
وقـال الجبـوري يف برنامج تلفزيونـي: ”ال توجد 
عدالة يف سـلم الرواتب الحايل للموظفني وُرشعت 
قوانني كثرية يف بعض االمتيازات لجهة دون جهة 
أخـرى واملشـكلة االساسـية كانـت يف اختالفات 

بنسب الرواتب“.
وبـنّي ان ”قانـون الخدمة وسـلم الرواتب عملنا 
عليـه خمـس سـنوات وبقـي حبيسـا يف ادراج 
مجلـس النـواب لـ8 اشـهر لم يصـوت عليه بعد 

القراءة الثانية بسبب التدخل السيايس“.
وأضـاف الجبـوري ان ”القانـون ال يحمل شـيئاً 
جديـداً بـل يحمـل رؤيـة قوانـني املخصصـات 
منفصلـة وال تعديـل إال بالقوانـني األخـرى قـد 
تحـدث انخفاضا طفيفا برواتب ببعض الوزارات 
10 و11  الدرجتـني  إلغـاء  وبإمـكان الحكومـة 
وجميعها مجـرد رؤية ومجلس الـوزراء هو من 

يقرر“.
وأوضـح ان ”تعديل الرواتب سـيكون عىل الراتب 
االسـمي فقط والدولة قد تلجـأ اىل نظام الحوافز 

لتشجيع املوظفني األكفاء“.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية ”سومو“، امس الثالثاء، أن الرشكات 
النفطية الهنديـة الصينية كانتا األكثر عددا لـرشاًء النفط العراقي خالل 

شهر حزيران املايض.
وذكـرت ”سـومو“ يف إحصائية نرشتها عـىل موقعها الرسـمي واطلعت 
عليها ”الـزوراء“: أن ”الرشكات الهندية والصينيـة كانتا األكثر عدداً من 
بني الـرشكات العاملية األخرى يف رشاء النفـط العراقي وبواقع 7 رشكات 
لـكل واحـدة منهما من أصـل 36 رشكة قامت برشاء النفط خالل شـهر 
حزيران“.وأضافـت أن ”الـرشكات األمريكية والكوريـة الجنوبية جاءت 
ثانيـا بعدد 4 رشكات لكل منهما ومن ثـم جاءت الرشكات االيطالية ثالثا 
بعدد 3 رشكات، فيما توزعت البقية عىل الرشكات االسبانية، الربيطانية، 
(الهولندية-الربيطانيـة)، الكويتية، املرصية، األردنية، اليونانية، الرتكية، 

األذربيجانية، الفرنسية واملاليزية وبواقع رشكة واحدة لكل منهم“.
واشـارت سـومو اىل انها ”تعتمـد يف بيعها للنفـط العراقي عـىل املعايري 
الرئيسـية للتعاقـد مـع الـرشكات النفطيـة العاملية الكربى واملتوسـطة 
املسـتقلة والحكومية املتكاملـة عموديا“، مشـرية اىل ان ”ابرز الرشكات 
العامليـة التي اشـرتت النفـط العراقي هي رشكـة ”هندوسـتان الهندية 
وكـوكاز الكورية واكسـون موبيل االمريكية وشـل الهولندية الربيطانية 

وايني االيطالية، وتوتال الفرنسية.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية ولليوم 

الثالث عىل التوايل، امس الثالثاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 355 الف دينار، وسعر الرشاء 351 الفاً، وهي 
نفس االسـعار ليوم امس االثنني.وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سـجل اسـتقرارا أيضاً عنـد 315 الف دينار، 
وبلغ سعر الرشاء 311 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، 
فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 355 الف دينار 
و365 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 315 الفاً و 

325 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

لتسجل 281 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده أمس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبية تراجعا طفيفا يف مبيعاته لتصل اىل 281 مليوناً و012 ألفاً و820 

دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغـة 238 مليونا و162 ألفـاً و820 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 
البالغ 42 مليونا بشـكل نقدي.وأشار املصدر إىل أن 33 مرصفاً قام بتلبية 
طلبات تعزيـز االرصدة يف الخارج، و18 مرصفاً لتلبيـة الطلبات النقدية، 

الفتاً إىل مشاركة 31 رشكة رصافة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت وزارة الخزانة االمريكية ان العـراق اصبح من بني احد كبار الحائزين 
األجانب لسندات الخزانة األمريكية.وقالت الخزانة يف أحدث جدول لها اطلعت 
عليـه ”الزوراء“: ان ”العراق اصبح من بني الدول 35 االكرب التي تمتلك حيازة 
للسـندات الخزانة االمريكية من التي لديها سـندات بقيمة اعىل من 30 مليار 
دوالر“.واضافت ان ”حيازة العراق من هذه السـندات بلغت 32.9 مليار دوالر 
لشـهر ايار، مرتفعة بنسـبة 36.51 باملائة عن شـهر كانـون الثاني من عام 
2022، ومرتفعـة بنسـبة 57.42 باملئـة عن نفس الشـهر مـن العام املايض 
2021“.واشـارت اىل ان ”العـراق جـاء رابع اكرب دولة عربيـة من حيث قيمة 
السـندات بعد السـعودية والكويت واالمارات، فيما جـاءت اليابان عىل رأس 

الدول بأكرب قيمة لهذه السندات، تليها الصني ثانيا واململكة املتحدة ثالثا ”.
مبينـة ”ان مجمـوع السـندات االمريكية التـي تمتلكهـا دول العالم بلغت 7 

تريليونات و421 مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
بنّي النائب عن تحالف النهج الوطني، حسـن االسدي، امس الثالثاء، إمكانية 
تخفيض سعر رصف الدوالر يف املوازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن هناك حراكا 
نيابيا إلرجاع سـعر رصف الدوالر عىل ماكان عليه سـابقا .وقال االسـدي يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”هناك تحـركا نيابيا بتخفيض سـعر رصف الدوالر يف 
املوازنة الجديدة إىل سعره السـابق“.وأضاف أن ”جميع املربرات التي اتبعتها 
حكومـة ترصيـف األعمال بشـأن تغيري سـعر رصف الـدوالر كانـت آثارها 
االقتصادية سلبية عىل ابناء الشـعب العراقي“.وأشار االسدي إىل أن ”خفض 
سـعر رصف الدوالر يجب أن يكـون من أولويات الحكومـة املقبلة“، الفتا اىل 
أن ”العراق يمر بوضع اقتصادي سـيئ جدا نتيجة تخبطات حكومة ترصيف 

األعمال ورفعها لسعر رصف الدوالر“.

بغداد/ الزوراء:
أكـد النائـب عـن كتلة السـند الوطني، عـيل املكصـويص، امس الثالثـاء، ان 
االتفاقيات والعقود التي ابرمتها حكومة ترصيف األعمال برئاسـة مصطفى 

الكاظمي تعد غري قانونية كونها تحتاج إىل تصويت نيابي.
وقـال املكصويص يف حديـث صحفي: ان الربملان الحـايل بإمكانه الغاء جميع 

االتفاقيات التي ابرمتها الحكومة يف فرتة ترصيف األعمال.
وأضـاف: أن حكومـة الكاظمـي بوصفها حكومـة ترصيف أعمـال منتهية 

الصالحية البد أن تضفي رشعيتها من مجلس النواب.
وأشـار إىل: أن الحكومـة ال يحـق لهـا إتمـام اتفاقيـات اسـرتاتيجية خارج 

صالحياتها الدستورية.
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بغداد/ الزوراء:
بحـث وزير الثـروات الطبيعيـة يف إقليم كردسـتان، كمـال محمد، امس 
الثالثاء، مع وزير الكهرباء االتحادي عادل كريم، التنسيق لربط الكهرباء 
بـني اإلقليم واملركز.وقال بيـان لوزارة الثروات الطبيعيـة يف اإلقليم تلقت 
”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”الطرفني ناقشـا تمويل تنفيذ بعض املشاريع 
الهامـة املتعلقة بالكهرباء من حيث االنتاج والنقل“.وكان وزير الكهرباء 
وكالـة، عـادل كريم، قال يف ترصيحات سـابقة، ان عـدم وجود ربط بني 
خطوط كهرباء العراق مع خطوط اقليم كردسـتان أمر مؤسف، يف الوقت 

الذي يقرتب العراق بربط كهربائه مع دول الجوار.
وقـال كريـم يف ترصيحات صحفيـة انه ”لألسـف ليس إقليم كردسـتان 
مرتبطـاً بالخـط العراقي، وقـد عملنا أنا وكمـال محمد (وزيـر الثروات 
الطبيعيـة يف إقليـم كوردسـتان) الكثري يف هذا املجال، وآمـل أن نتمكن يف 

املستقبل القريب من ربط الخطني ببعضهما.“
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بغداد/ احمد الداغستاني
أفاَد مصدر يف االتحاد العراقي لكرة القدم بأن االتحاد تسلم رسالة من نظريه اآلسيوي بشأن الرتاخيص 
للموسم الكروي املقبل. وأبلغ املصدر ان «االتحاد االسيوي لكرة القدم رد عىل رسالة اتحاد الكرة العراقي 
التي بعثها يف وقت سـابق تتضمن طلب استثناء االندية العراقية من الرتاخيص». واضاف ان «الرسالة 
املسـتلمة من االتحاد العراقي تضمنت رفض االتحاد اآلسـيوي طلب االتحاد العراقي باسـتثناء العراق 
من الرتاخيص االسـيوية الخاصة باالندية العراقية ملوسـم ٢٠٢٢-٢٠٢٣». وبني ان «االتحاد العراقي يف 
هذه الحالة وبعد رفض االتحاد اآلسـيوي بشـكل قطعي، ملزم بتطبيق الرتاخيص عىل االندية املمتازة 

قبل مشاركتها يف بطولة الدوري املمتاز للموسم املقبل بشكل حازم».

ãºcÎ@ã–ñc

ÜaáÃi@äb�∑@ãèÌ@äb‡«@Ô‹«@›�j€a@ biã€a@›j‘nèÌ@áÓ‡®a@áj«

بغداد / حمزة ضياء 
السـوبر  دوري  رابطـة  اعلنـْت 
التايالنـدي عن التشـكيلة املثالية 
 2022  -  2021 ملوسـم  للـدوري 
حيث شـهدت تواجد قلـب الدفاع 
املنتخـب الوطنـي العراقي ريبني 
ربيعـاً  الــ31  صاحـب  سـوالقا 

والعب نادي بوريرام يونايتد.
سـوالقا يف موسـمه االول احـرز 
مع فريقـه كل يشء متاح ، حيث 
توج بطالً للدوري والكأس وكأس 
االتحاد ويعد فريقه من بني ثالثة 
اندية يف اسـيا ضمنت تواجدها يف 

دوري ابطال اسيا للموسم القادم 
اىل جانب السـد القطـري والهالل 
السـعودي. سـوالقا كان قد اعلن 
اعتزالـه اللعـب الـدويل بعد كأس 
العرب موعزاً االسـباب اىل انه غري 
قـادر عىل تقديـم املزيـد كما انه 
اعلن انه ال يستطيع تقديم كامل 
مستواه بسبب تعرضه لالصابة. 

واوضح ايضاً انه قد يعود لخدمة 
منتخب الوطن يف حال اسـتعداده 
التـام لذلـك واكتسـابه للشـفاء 
الكامل الذي قد يسـمح له اللعب 

لتسعني دقيقة.

@Ú‹Óÿìm@Â‡ö@b”¸Ïé@µjÌä@äbÓnÇa
@åbn‡æa@á„˝Ìbn€a@äÎá‹€@·éÏæa

@‚á‘€a@Òãÿ€@Ô”aã»€a@Üb•¸aÎ@›ÌbiÏfl@Ôvji
ÂÌáœaã€a@ÜÏéc@’Ìã–i@fib–ny˝€@Êb„Îb»nÌ

@µÌäÏé@Úq˝q@…fl@aÜÏ‘«@…”ÏÌ@w„ã�ì€a@Üb•a@NNÚÓjæÎ¸a@ÚÌb«ãi
ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@kÌäán€

بغداد / محمد الخفاجي
األوملبيـة  للجنـة  العـام  األمـني  اسـتقبل 
الوطنيـة العراقية هيثـم عبدالحميد امس 
الثالثاء يف مطار بغـداد الدويل وفد املنتخب 
الوطني املشـارك يف بطولة آسـيا للناشئني 
والشـباب برفـع األثقال املتّوج بوسـامني 
ذهبيـني وثالـث فيض عـن طريـق الرباع 
الواعـد عـيل عمار يرس الـذي نافس بوزن 

109 كغم.

وأشـاد عبدالحميـد باالنجاز الـذي حققه 
يـرس يف املحفل القاري مؤكداً عىل مواصلة 
اللجنـة األوملبيـة دعمهـا املمكـن التحـاد 
األثقال وكل االتحادات الوطنية والرياضيني 
املتميزيـن السـتثمارهم يف تحقيق االنجاز 

العايل عىل املدى البعيد.
ورافـق عبـد الحميد مديـر إعـالم اللجنة 
األوملبيـة حسـني عـيل حسـني وعـدد من 
أعضاء املكتب وترشيفات اللجنة األوملبية.

µ‰y@Ô–£@lã»€a@Ú€Ï�i@@ ÜÏÌÎ@Ú»iä˛bi@ÜÏ»è€a@È‘Ó‘í@‚bflc@ãè≤@lbjì€a@kÉn‰fl
ÂÌçy@Ô”aã«@xÎãÇ

بغداد/ ليث العتابي

تأهـل املنتخـب السـعودي اىل الدور 

ربع النهائـي من بطولة كأس العرب 

منتخبنـا  اكتسـاحه  بعـد  للشـباب 

الشـبابي بنتيجة (4 - 1)، يف املباراة 

التـي اقيمـت مسـاء امـس الثالثاء، 

يف ملعـب مدينـة األمري سـلطان بن 

عبدالعزيز الرياضية بمدينة  أبها.

املنتخـب  رفـع  االنتصـار  وبهـذا 

السـعودي رصيده اىل 6 نقاط محتالً 

صـدارة املجموعـة االوىل، فيمـا ودع 

منتخبنـا البطولـة دون نقاط محتالً 

الرتتيـب الثالـث، بينما ظـل املنتخب 

املوريتانـي باملركز الثانـي برصيد 3 

نقاط .

@ÜÏ»é@÷Ï–m
بدء منتخب الشباب ضاغطاً يف ملعب 

منافسـه، واوىل محاوالتـه الخطـرة 

جاءت عن طريق عيل شاخوان مرت 

من القائم االيمن.

واقتنـص املنتخب السـعودي الهدف 

االول يف مستهل محاوالته عن طريق 

ركلـة جـزاء عبـد الله رديـف نفذها 

بأتقـان عىل يمـني الحارس حسـني 

حسن يف الدقيقة 9.

واهدر بلند ازاد فرصة سـهلة للعراق  

، بعـد ان لعـب تصويبتـه بغرابة اىل 

خارج املرمى السعودي.

وعـزز مصعب الجويري تقدم فريقه 

بتسجيله للهدف الثاني عرب استغالله 

لخطأ دفاعات العراق يف الدقيقة 31.

وقلـص منتخبنـا الشـبابي الفـارق 

برأسـية جميلة للمهاجم عبود رباح 

يف الدقيقة 32 .

ولـم يمهـل عبـد اللـه رديف سـوى 

دقيقة واحدة، ليضيف الهدف الثالث 

لالخرض السعودي، عرب رأسية لعبها 

يف غايـة الروعـة عىل يسـار حارس 

منتخب الشباب لينتهي الشوط االول 

بتفوق سـعودي مستحق بنتيجة (3 

.(1 -

˘ÜbÁ@¬Ïí
مـع انطالقـة الشـوط الثانـي، كاد 

الدورسي ان يضاعف النتيجة بهدٍف 

رابع لالخـرض السـعودي، لكن راية 

إلغـاء  إىل  اشـارت  املسـاعد  الحكـم 

الهدف بداعي التسلل.

وسدد البديل اسماعيل محمد ، تصويبة 

من مسافة بعيدة علت العارضة بقليل 

يف اخطر املحاوالت العراقية.

واجرى مدرب املنتخب الشبابي عماد 

محمـد عـدة تبديـالت ، اثمـرت عىل 

تغيـري االداء ، ولكنهـا لـم تثمـر عن 

الوصـول للمرمى السـعودي بفضل 

تألق حارسه بالل الدواء. 

واحتسب حكم اللقاء الجزائري قموح 

يوسف ، ركلة جزاء ثانية للسعودية، 

نجـح من تنفيذهـا عبد اللـه رديف، 

ليعزز تقـدم االخرض بهـدٍف رابع يف 

الدقيقة 80 من زمن املباراة .

واخر املحـاوالت العراقية جاءت عن 

طريق اسماعيل احمد ، لكن كرته لم 

تجد طريق املرمى.

ولتنتهـي احـداث املبـاراة برباعيـة 

مستحقة لالخرض السـعودي، بينما 

ودع العـراق منافسـات البطولـة يف 

واحدة من اسوء مشاركاته.

بغداد/ الزوراء:
 ،PUBG MOBILE ستطلق ببجي موبايل
إحـدى ألعـاب الجـوال األكثـر شـعبية يف 
العالم، رسمياً تعاونها مع االتحاد العراقي 
لكـرة القـدم كي يشـاركوا حبهـم لفريق 
”أسود الرافدين“. وسيتمكن عشاق ببجي 
موبايل من خالل هذا التعاون من الحصول 
عىل عنارص املنتخب العراقي ذات اإلصدار 
الخاص واملشاركة يف األلعاب املشوقة بدءاً 

من 22 يوليو.
وُيعـّد التعـاون مع االتحـاد العراقي لكرة 
القـدم فرصـة كـي يحتفـل عشـاق لعبة 
ببجي موبايل ومجتمع األلعاب يف العراق، 
وليمكن الالعبني من الحصول عىل عنارص 
متميزة داخل اللعبة تشـمل زي فريق كرة 
القـدم الوطنـي العراقي إلظهـار دعمهم 

لفريقهـم وبلدهـم. كما سـتضيف اللعبة 
عنـاًرصا حرصيـة تضـم إطـار األفاتـار 
الخاص بفريـق أسـود الرافدين وجرييس 
أسـود الرافديـن ومظلـة أسـود الرافدين 
وقمصـان كـرة القـدم املوقعـة واملزيـد. 
ويمكن لالعبـني الفوز بالعنارص مجاناً يف 
سـحب الحظ بعد املشـاركة يف طور لعبة 
كـرة القدم املصغرة والخاصة. وسيشـمل 
التعـاون أيضاً دوري ببجي موبايل بطابع 

كرة القدم.
بقاعدتـه  العراقـي  املنتخـب  ويشـتهر 
الجماهرييـة الشـغوفة، وُينظر إىل أسـود 
الرافدين كرمز لألمل والوحدة لدى الشعب 
العراقـي. وكان الفريـق قـد فـاز ببطولة 
غرب آسـيا يف عام 2002 وكأس آسيا لعام 

.2007

بغداد/مؤنس عبد الله
برعايـة اللجنة األوملبيـة الوطنية العراقية 
وّقـع االتحاد العراقي املركزي للشـطرنج، 
امـس الثالثاء، عقـودا تدريبيـة مع  ثالثة 
مدربـني سـوريني لـإلرشاف عـىل تدريب 
املنتخبات الوطنية لكال الجنسـني ولكافة 
الفئـات العمريـة باللعبة. ورّحـب رئيس 
اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة رعد 
محمـود  السـوريني  باملدربـني  حمـودي 
عبـد  وبشـار  مصطفـى  كمـال  محمـد 
الحميـد مصطفـى وطـالل محمد سـعيد 
الزعيم، آمـًال لهم التوفيـق بعملهم املقبل 
مع الشـطرنج العراقي. وقـال حمودي ان 
اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية ملزمة 
بتقديم الدعم لالتحادات الوطنية من خالل 
إبـرام التعاقـدات مع الكفـاءات التدريبية 
األجنبيـة، وبالتايل يتوجـب عىل االتحادات 
إسـتثمار تلك الكفاءات يف تطوير املالكات 
التدريبيـة الوطنية مشـدداً عـىل االهتمام 
بالفئات العمرية التي تعد الحجر األساس 
يف صناعـة منتخبـات وطنيـة قـادرة عىل 

تحقيق االنجازات يف املشاركات الخارجية 
املقبلـة .  من جانبـه ثّمن رئيـس االتحاد 
العراقـي املركـزي للشـطرنج ظافـر عبد 
االمري، دعم وتعاون رئيس اللجنة األوملبية 
مبديـاً إرتياحه يف ان ترعى اللجنة األوملبية 
هذه الخطوة التي ستشكل إضافة مطلوبة 
لرياضة الشـطرنج يف العراق السـيما وإن 
املدربني السـوريني سيسهمون بالتأكيد يف 

تطوير مستوى أعضاء املنتخبات الوطنية 
لـكال الجنسـني يف قـادم االيـام. وأعـرب 
املدربون السوريون عن سعادتهم بعملهم 
الجديـد يف العـراق واعديـن بتقديـم جـل 
خربتهم التدريبية مـع املنتخبات العراقية 
وتحقيق فارق ملمـوس، بالنتائج واالداء، 
الخارجيـة  واملسـتحقات  املشـاركات  يف 

املقبلة التي تنتظر منتخبات الشطرنج.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل حسـن عيال حـل ضيفا يف 
برنامـج (الحكـم الرابـع) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (العهد) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
واملشـاكل التي تعاني منها منتخبات اللعبة فضال 

عن موضوع تسمية االجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية .
 **********************

الزميلـة انتصـار الـرساج الصحفيـة يف جريدة 
الصبـاح تعانـي من ازمة صحيـة اجربتها عىل 
الرقود يف الفـراش خالل األيام املاضية، خالص 
دعواتنا لزميلتنا العزيزة  بالشـفاء العاجل وان 
يمن عليها الرحمن بالصحة والعافية التامتني.

بغداد/ الزوراء
جلسته  يف  الوزراء،  مجلُس  ناقَش 
 7  /  26) الثالثاء  امس  االعتيادّيِة 
/2022)، آلياَت دعم استضافة خليجي 
الكفيلة  الُسبل  وتهيئة  البرصة  يف   25
لعودِة  واسعًة  بوابًة  لتكون  بإنجاحها 
الكبريِة  البطوالت  الستضافِة  العراق 

عربياً وقارياً ودولياً.
رئيس  والرياضة  الَشباب  وزير  وقاَل 
عدنان  القدم،  لكرِة  العراقّي  االّتحاد 
درجال وّجَه  رئيُس الوزراء يف الجلسِة 
امس  الوزراء،  ملجلِس  االعتيادّية 
بالتعاون  كافة  الوزاراَت  الثالثاء، 
الكفيلِة  السبل  لتهيئِة  والتنسيِق 
25 يف البرصة، وتذليل  بإنجاِح خليجي 
جميع الصعوباِت أمام هذه االستضافة 
وإظهارها  استثنائّيًة  بطولًة  لتكون 

بأبهى صورة.
وأكَد درجال حرَص الحكومة عىل إكماِل 
كل ما يتعلُق بهذه البطولة، فضالً عن 
وترقبهم  لجمهورنا  الكبري  الشغِف 
التي  الثانيَة  لتكون  إقامتها،  موعد 
األوىل يف  أقيمت  أن  بعد  العراُق  ينظمها 

بغداد عام 1979.
سيعقُد  الوزراء  مجلس  إن  إىل  الفتاً   

 (2022  /  7  /  28) الخميس  غد  يوم 
األمور  ملناقشِة  موسعاً  اجتماعاً 
املالّية  والتخصيصات  اللوجستّية 
مالٍك  واستقطاب  بالبطولة،  الخاّصة 
تدريبّي أجنبي لقيادِة املنتخب الوطنّي 

يف املرحلِة املقبلة.
أتقدُم  قائالً  حديثه  درجال  واختتَم 
بالشكر الجزيِل لرئيس مجلس الوزراء، 
الوزراء،  والسادة  الكاظمي،  مصطفى 
العراقّية  للرياضِة  املُستمر  لدعمهم 
باألخص،  الوطنّية  واملنتخبات  عموًما، 
إلنجاِح  واملُخلص  الحثيث  وسعيهم 
بطولة خليجي 25، واحتضان األشقاء 
ستكون  املقبلة  واملرحلة  البرصة،  يف 
تتطلُب  كونها  جهداً  واألكثر  األهّم 
األفضل  األجواِء  لتوفري  جميعاً  سعينا 

للبطولة.
ُيشار إىل أن مجلس الوزراء شّكَل، يف وقٍت 
مصطفى  برئاسِة  ُعليا  لجنًة  سابق، 
والرياضة  الَشباب  ووزير  الكاظمي، 
عدٍد  وعضويِة  له  نائًبا  درجال  عدنان 
من السادة الوزراء، فضالً عن  محافِظ 
الحكومّية  الجهات  وأغلب  البرصة 
وتهيئِة  لدعم  املحافظة،  يف  الساندة 

ُمتطلبات استضافِة خليجي 25.

@·«Ü@pbÓ€e@î”b‰Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
@Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Úœbõnéa



ليفربول / متابعة الزوراء
أن  عن  مصادر  كشفت 
للتخيل  مستعد  ليفربول  نادي 
روبريتو  املهاجم  خدمات  عن 
االنتقاالت  فريمينو خالل فرتة 
بطل  وصيف  الحالية.ويفكر 

الدوري اإلنكليزي املمتاز يف االستغناء 
العب  إىل  تحول  الذي  فريمينو  عن 
احتياطي يف ظل وجود ديوغو جوتا، 
مع  مؤخرا  النادي  تعاقد  إىل  إضافة 
حيث  بنفيكا  من  نونيز)  داروين 
النادي  حاجة  عن  فائضاً  أصبح 

إضافة إىل راتبه السنوي الكبري الذي 
يشكل عبئا مادياً.وأوضحت تقارير 
أن عدداً من كبار أندية أوروبا وعىل 
بوكالء  اتصلوا  يوفنتوس،  رأسها 
الحصول  ملحاولة  الربازييل  املهاجم 

عىل خدماته.

دمشق / متابعة الزوراء
تقديم  بصدد  أنه  القدم  لكرة  السوري  االتحاد  أعلن 
املدرب  بحق  «فيفا»  للعبة  الدويل  لالتحاد  شكوى 
خلفية  عىل  «باكيتا»  دياز  سيزار  ماركوس  الربازييل 

مخالفته اإلقرار املوقع من قبله.
مدير  منصبي  «باكيتا»  يشغل  أن  املقرر  من  وكان 
إالّ  باالتحاد،  الفنية  والدائرة  األول  الوطني  املنتخب 
يتضمن  والذي  قبله  من  املوقع  اإلقرار  خالف  انه 
«التزامه بعدم التعاقد مع أي جهة خالل مدة ١٥ 

يوماً من تاريخ ٩ تموز/يوليو».
ونرش االتحاد املحيل بياناً عرب موقعه عىل فيسبوك 
أشار خالله إىل أنه قام بتاريخ ٢٠ الشهر الحايل 
عرب  عاماً   ٦٢ البالغ  للمدرب  العقد  بإرسال 
باملهلة  التزاماً  أصوالً  االلكرتوني موقعاً  الربيد 
املذكورة ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل 

املدرب تنفيذاً لإلقرار.
لعدم  «ونظراً  الحايل   ٢٣ بتاريخ  أنه  وأضاف 
وصول أي جواب من املدرب تم تكرار املراسلة 
االتفاق  تم  ما  وتنفيذ  الرد  عدم  سبب  لبيان 
املدرب  باعتذار  اليوم  بذات  الجواب  ليصل  عليه 

بحجة عدم موافقة عائلته عىل ذلك».

الطرق  جميع  سلك  قرر  الكرة  اتحاد  أن  إىل  وأشار 
عن  «بالتعويض  للمطالبة  «فيفا»  لدى  القانونية 
األرضار الناتجة عن عدم التزام املدرب واستثماره ما 
الجزائية  بالرشوط  ومطالبته  نفسه  لتسويق  حصل 
التي تم االتفاق عليها ضمن العقد والتي تحفظ حق 
قطرية  أندية  مع  تجارب  عدة  باكيتا  االتحاد».خاض 
السعودي  الهالل  عىل  أرشف  كما  والريان)  (الغرافة 
صعيد  عىل  أما  املرصي.  والزمالك  اإلماراتي  والشباب 
 (٢٠٠٥-٢٠٠٧) السعودية  تدريب  فتوىل  املنتخبات 

وليبيا .(٢٠١٠-٢٠١٢) .

تكساس / متابعة الزوراء
علق تشايف هرينانديز، مدرب برشلونة، عىل إمكانية عودة 
صفوف  يف  حاليا  يلعب  الذي  مييس،  ليونيل  األسطورة 
باريس سان جريمان.وكان مييس، ترك برشلونة، الصيف 
املايض، متجها لباريس سان جريمان ملدة موسمني، مع 
إمكانية التمديد ملوسم إضايف.وقال تشايف، يف ترصيحات 
نقلتها صحيفة «سبورت» اإلسبانية: «ال معنى للحديث 
عن عودة مييس إىل برشلونة يف الوقت الحايل».وأضاف: 
لذلك  جريمان،  سان  باريس  مع  بعقد  مرتبط  «مييس 
املستقبل».وأتم:  يف  وسنرى  حاليا،  مستحيلة  عودته 
يكون  أال  يأمل  إنه  بالفعل  قال  البورتا  خوان  «الرئيس 

رحيل مييس يمثل نهاية قصته مع برشلونة».

                         

أبوجا / متابعة الزوراء
أشـاد الرئيس النيجـريي، محمد بخـاري، بمواطنته العداءة 
توبي أموسـان غـداة فوزها بـأول ميدالية ذهبيـة لبلدها يف 
النسـخة الثامنة عرشة مـن بطولة العالم أللعـاب القوى يف 

مدينة يوجني األمريكية.
وأحرزت أموسـان األحد اللقب العاملي لسباق 100 م حواجز 
بعد أقل من سـاعتني عىل تحطيمها الرقم القيايس العاملي يف 
نصف نهائي مذهل حيث سـجلت 12.12 ثانية، لتحطم رقم 
األمريكية كندرا هاريسون 12.26 ثانية منذ 22 تموز/يوليو 

2016 يف دورة األلعاب األوملبية يف لندن.
وقطعت أموسان مسافة السباق النهائي بوقت قدره 12.06 
ثانية محققة رقماً قياسياً جديداً لكن لم يتم اعتماده بسبب 

الرياح القوية (2.5 م/ث).
ونجحـت أموسـان، البالغة من العمـر 25 عامـاً، يف ترجمة 
سـيادتها عىل السـباق معوضة خيبتها يف النسخة األخرية يف 
الدوحـة 2019 وأوملبياد طوكيو الصيـف املايض عندما حلت 

رابعة.
وجـاء يف بيان رئايس أن ”الرئيس ينضم إىل ماليني النيجرييني 
يف االحتفـال بهـذا اإلنجـاز الرائـع ملواطنته وبطلـة األلعاب 
اإلفريقيـة مرتني، والتي أذهلت يف أمسـية واحدة عالم ألعاب 

القوى بأدائها الفائق واملذهل“.
وقال بخاري إن إنجازات أموسان ستلهم األجيال القادمة من 

الرياضيني النيجرييني لتحقيق نجاحات باهرة.
وضمن السـياق ذاتـه، قال وزير الرياضـة النيجريي صنداي 
داري إن فـوز أموسـان التاريخي إىل جانـب امليدالية الفضية 
من إييس بروم يف مسابقة الوثب الطويل للسيدات برشاً بعهد 

جديد للرياضة يف البالد.
وتابع: ”أنا فخور جداً بما حققه توبي أموسـان وإييس بروم 
وحتـى أولئـك الذين لم يصعـدوا إىل املنصـة يف يوجني بوالية 
أوريغـون“.وأردف: ”سـنوات من العمل الجـاد وطرق الباب 
باسـتمرار قد أسـفرت عن الفوائد الصحيحـة. وألول مرة يف 

تاريخنا لدينا بطلة عاملية. هذا ضخم“.

لندن / متابعة الزوراء
أكد وسـت هام يونايتد أن العبـه الدويل املغربي نايف أكرد قد 

خضع لعملية جراحية ناجحة.
وأوضح النادي اإلنكليزي أن الالعب الدويل املغربي سـيواصل 
إعادة تأهيله تحت رعاية الطاقم الطبي للنادي، وكان أكرد قد 
تعرض إلصابة يف الكاحل يف مباراة ودية تحضريية للموسـم 

الجديد ضد غالسكو رينجرز األسبوع املايض.

بوردو / متابعة الزوراء
أعلن نادي ساوثهامبتون اإلنكليزي لكرة القدم رسمياً انضمام املهاجم 
قيمتها  صفقة  يف  بوردو  من  قادماً  صفوفه  إىل  مارا  سيكو  الفرنيس 
١٣ مليون يورو، بما يف ذلك املكافآت، والتي من شأنها أن توفر بعض 

السيولة املالية للنادي الفرنيس الذي يكافح للبقاء يف الدرجة الثانية.
وتعاقد املهاجم الشاب، ابن الـ ١٩ عاماً، مع ساوثهامبتون ملدة ٤ أعوام، 

وال يزال بحاجة إىل الحصول عىل ترصيح عمل.
اتفاق مبدئي، يف حني كان  إىل  التوصل  املايض  األسبوع  الناديان  وأعلن 
التي  الفرنسية  والرياضية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  أمام  يمثل  بوردو 

اصدرت قراراً إيجابياً بشأن خوضه منافسات الدرجة الثانية.
الدرجة  إىل  هبوطه  بعد  مالية  صعوبات  من  يعاني  الذي  بوردو  وكان 

تعنت  واجه  الرتتيب،  قاع  باحتالله  املايض  املوسم  نهاية  يف  الثانية 
دائرة الرقابة اإلدارية الوطنية والتي هي بمثابة الرشطة املالية لكرة 

القدم الفرنسية مرتني لصالح انزاله إىل الدرجة الثالثة.
التنفيذية  للجنة  ستكون  القضية  هذه  يف  األخرية  الكلمة  أن  غري 
لالتحاد الفرنيس لكرة القدم، والتي لديها حتى ٣٠ الشهر الحايل، موعد 

استئناف منافسات الدرجة الثانية، للبت بالقضية.
وسجل مارا مع بوردو، ٦ أهداف يف ٢٦ مباراة خاضها يف «ليغ١» 

مدرب  هازنهوتل  رالف  النمساوي  املايض.وحّذر  املوسم 
يبذل  «أن  عليه  أن  الجديد  الوافد  ساوثهامبتون 

شاب  العب  «هو  مضيفاً:  جهده»،  قصارى 
بلد جديد  للتكّيف مع  إىل وقت  سيحتاج 

ودوري جديد، لكننا نتطلع إلمكاناته 
يف  عليه  يصبح  أن  يمكن  وما 

قال  ناحيته،  املستقبل».من 
املهاجم الدويل ملنتخب الشباب 
انه «سعيد جداً» لالنضمام إىل 

نادي جنوب إنكلرتا.
وسيتعني  شاب  «أنا  وأردف: 

أن  أعتقد  العمل.  عّيل 
أفضل  هو  ساوثمبتون 
ولتقدمي  لتطوري  ناٍد 
بني  من  أصبح  وكي 

األفضل».

بريوت / متابعة الزوراء
بالحرسة،  الفخر  يمتزج  الخسارات،  هذه  مثل  يف 
اقرتب  لقب  عىل  بالحزن  الالعبني  بأداء  واالعتزاز 
للغاية، ولكن ما يجب أن يصل إىل مسامع رجال األرز 

هو الشكر الكبري، الشكر والتقدير..
األخذ  (مع  العالم  عىل  الثالث  املصنف  تقارع  فأن 
بعني االعتبار غياب عدد من أساسيي أسرتاليا) رأساً 
معه  تخرس  ثم  النهاية؛  حتى  لكتف؛  وكتفاً  لرأس، 
بفارق نقطتني فقط، فهذا يعني أنك من كبار قارتك 
الشق  يف  العمل  الصحيح، ومع بعض  الطريق  وعىل 

الفني بإمكانك ملة اللقب الُحلم.
يأتي  بكأٍس  حاملاً  ليلته  بات  لبناني  كل  أن  صحيح 
ولكن  بريوت،  العاصمة  إىل  ورفاقه  العرقجي  بها 
بقية  البطولة مع  يف  أفضل العب  الذي جلبه  الفخر 
الزمالء ومدربهم الشاب جاد الحاج يف قتالهم حتى 
آخر ثانية، كان كافياً للغاية، وَفرَض االحرتام يف كل 

مكان.
ـ عاد منتخب لبنان ليلعب نهائي القارة بعد غياب 
التي  األخرية  النهائية  املباراة  كانت  إذ  عاماً،   ١٥
لعبها منتخب األرز يف نسخة ٢٠٠٧ وخرسها بفارق 
املشهد  عن  غاب  ثم  اليابان،  يف  إيران  أمام  نقاط   ٥
ضمن  يكن  لم  أنه  حتى  متتالية،  نسخ   ٤ يف  األخري 
نسخة  (قبل  املاضية  الـ٣  النسخ  يف  األوائل  الـ٤ 
الرابع يف نسخة الصني  جاكرتا)، فقط حقق املركز 
األردن  أمام  املراكز  تحديد  مباراة  خرس  حني   ٢٠٠٩

بفارق وصل إىل ١٤ نقطة.
والتي  القارية  الكأس  من  األخرية  النسخة  يف  حتى 
خرج  مكايل  ذوق  يف  نوفل  نهاد  مجمع  يف  جرت 

باملركز  واكتفوا  النهائي  ربع  من  الدار  أصحاب 
السادس.

ـ عدا عن ذلك هذا أقل فارق نقاط يخرس فيه منتخب 
لبنان النهائي، بعد أن لعبه ٣ مرات من قبل، وثاني 
عام  بشكل  النهائي  منتخب  فيه  يخرس  فارق  أقل 
بعد األردن بفارق نقطة واحدة عن الصني يف نسخة 

.٢٠١١
ـ البد من اإلشارة أيضاً إىل أعمار العبي منتخب لبنان، 
فصحيح أن املعدل متوسط هو ٢٧ سنة، لكن حني 
ال تجد سوى ٣ العبني فقط قطعوا سن الثالثني هم 

عاماً)   ٣٢) هايك غيوقجيان  عاماً)   ٣٢) عيل حيدر 
وجونثان (٣١ عاماً)، فإن األمر يدعو لألمل.

تتفاؤل  حالة  يف  اللبنانية  الجماهري  يجعل  ما  وهذا 
املنتخب  ألن  اآلن،  من  عام  نحو  بعد  العالم  بكأس 
العاملي  العرس  بلوغ  من  أدنى  أو  قوسني  قاب  بات 
للمرة الرابعة بعد ٢٠٠٢-٢٠٠٦ و ٢٠١٠. محققاً ٣ 
انتصارات يف ١٥ مباراة ضمن املشاركات املونديالية 

ككل.
الثالثة  املجموعة  األرز خطف صدارة  منتخب  وكان 
يف التصفيات اآلسيوية بفوزه عىل األردن ٨٩-٧٠ يف 

األول من تموز/ يوليو الحايل يف بريوت، لكن ال يزال 
تأهله غري رسمي حيث يخوض بدءاً من شهر آب/

أغسطس املقبل غمار الدور الثاني بمواجهة الفليبني 
والهند.

 ٣٣ العمر  من  يبلغ  شاباً  وطنياً  مدرباً  لبنان  قدم  ـ 
عاماً، هو جاد الحاج الذي تسلم مهامه بداية العام 
يف  كبري  دور  وهدوئه  لحكمته  وكان   ٢٠٢٢ الحايل 
إثبات  عن  عدا  املدرب  هذا  للنهائي.  لبنان  وصول 
الخري  أن  أثبت  آسيا  املميزين يف  املدراء  نفسه كأحد 
قد يكون كله يف فكر املدرب املحيل تماماً مثلما فعل 

املدرب األردني الكوتش وسام الصوص.
هذا األمر يعطي بشائراً ناجحة يف اسرتاتيجية تطوير 

املدربني املحليني الشبان ومنحهم الثقة.
بات   ٢٠٢٢ آسيا  بطولة  يف  العب  أفضل  بتتويجه  ـ 
وائل عرقجي أول العب عربي يظفر بهذا التميز، وائل 
الثنائية بفوزه بجائزة أفضل مسجل يف  الذي جمع 
البطولة بـ١٣٠ نقطة بمعدل ٢٦ نقطة يف كل مباراة 

كان محط األنظار بعد كل لقاء.
وخصاله  عرقجي  لهدوء  إضافة  األرقام،  هذه 
املباراة وسالته  بريتم  التحكم  وقدرته عىل  القيادية 
الحاسمة جعلت من هذا الالعب بطالً مطلقاً وملهماً 
ليس يف أعني اللبنانيني فحسب بل يف الوطن العربي 

وعالم كرة السلة ككل.
اآلن ُتطوى صفحة آسيا بكل فخرهاً وُيكرم املنتخب 
عىل  العمل  هو  واألهم  ألهله  سعادة  من  جلب  بما 
املعرتكات  يف  أخرى  بصمة  وترك  األخطاء  تدارك 
عليها  وتحافظ  تقاليد  لها  لبنان  سلة  ألن  القادمة 

دائماً.

لندن / متابعة الزوراء
املدرب  مساعدة  كارلسون،  بريتا  أكدت 
الفريق  صفوف  أن  األملاني،  باملنتخب 
نصف  يف  فرنسا،  مواجهة  قبل  مكتملة 
للسيدات  أوروبا  أمم  كأس  نهائي 
يف  املقامة   ،(٢٠٢٢ (يورو  القدم  لكرة 

بريطانيا.
مع  حديث  يف  كارلسون،  وقالت 
الصحفيني: «الجميع جاهز، محظوظون 

بجاهزية ٢٣ العبة للمباراة».
الفريق  مرمى  حارسة  أن  وأوضحت 
تقريبا  تعافت  شولت  أملوث  االحتياطية 
عن  تغيب  جعلتها  التي  األنفلونزا  من 
والتي  الثمانية،  دور  النمسا يف  مواجهة 

فازت بها أملانيا ٢ /صفر.
قائمة  يف  شولر  ليا  املهاجمة  وتواجدت 
عودتها  بعد  املباراة،  تلك  قبل  الفريق 
املستجد،  كورونا  بفريوس  اإلصابة  من 

لكنها لم تشارك يف املباراة.

القيايس  الرقم  صاحبة  أملانيا،  وتسعى 
مرات،   ٨ برصيد  أوروبا  بأمم  الفوز  يف 
األحد  يوم  النهائية  للمباراة  الوصول  إىل 

الفوز  املقبل يف ملعب ويمبيل من خالل 
عىل فرنسا.

املنتخب  مدربة  دياكر  كورين  وقالت 

إن  للسيدات،  القدم  لكرة  الفرنيس 
كأس  بطولة  فعاليات  يخوض  فريقها 
أمم أوروبا (يورو ٢٠٢٢)، املقامة حاليا 

يف إنجلرتا، لصناعة التاريخ.
نظريه  عىل  الفرنيس  املنتخب  وتغلب 
الهولندي (١-٠) يف دور الثمانية للبطولة 
الدور  فعاليات  الفرنيس  الفريق  ليبلغ 

قبل النهائي للمرة األوىل يف تاريخه.
ركلة  عرب  الوحيد  املباراة  هدف  وجاء 
الشوط  يف  برييست  إيف  لعبتها  جزاء 

اإلضايف األول للمباراة.
ويلتقي املنتخب الفرنيس نظريه األملاني 
يف املربع الذهبي للبطولة اليوم األربعاء.

دور  من  خرج  الفرنيس  املنتخب  وكان 
نسخ  ثالث  آخر  يف  للبطولة  الثمانية 

سابقة.
مسؤولية  تولت  التي  دياكر،  وقالت 
من  املاضية  النسخة  عقب  الفريق 
ليس  «هذا   :(٢٠١٧ (يورو  البطولة 

تاريخنا. نحن هنا لنبني التاريخ. رغبة 
بناء  الفني هي  الطاقم  وأفراد  الالعبات 

تاريخ ألنفسنا».
جديدة،  مستويات  «بلغنا  وأضافت: 
بالنسبة  املطاف  نهاية  ليست  ولكنها 
لنا. نرغب فعليا يف بلوغ النهائي. عندما 
هي  رغبتنا  أن  نرى  لطموحاتنا  ننظر 
تموز/  ٣١ يف  النهائية  املباراة  خوض 

يوليو الحايل».
بحرص  سعادتها  عن  دياكر  وأعربت 
جهدهن  قصارى  بذل  عىل  الالعبات 
وطموحاته،  للفريق  إلخالصهن  إضافة 
لجهودنا  املكافأة  عىل  «حصلنا  وقالت: 
يف هذه املباراة.. املنتخب الفرنيس واجه 

حارسة مرمى استثنائية».
الفرنيس  املنتخب  العبات  إهدار  وعن 
لهن يف  التي سنحت  الفرص  للعديد من 
املباراة، قالت دياكر: «لن أحل أي يشء يف 

٣ أيام. ال أملك العصا السحرية».
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

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

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

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

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

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

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

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.
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باريس/متابعة الزوراء:

أصـدر معهـد رويـرتز لدراسـة الصحافـة 
التابع لجامعة أوكسفورد تقريره السنوي 
الذي رصـَد فيه أبرز االتجاهـات يف األخبار 
الرقمية، وذلك من خالل دراسة شارك فيها 
أكثر من ٩٣ ألف مستخدم لألخبار الرقمية 

عرب ٤٦ دولة.  
وكانـت النـرشات اإلخباريـة عـرب الربيـد 
االلكرتونـي من أبرز االتجاهات التي أشـار 
إليهـا التقريـر، فعـىل الرغـم مـن تراجـع 
اسـتخدامها يف العديد من البلدان،  سـجلت 
هـذه النرشات نمـوًا يف قيمتهـا لدى بعض 
املسـتخدمني واملؤسسـات اإلخبارية. وعىل 
الرغـم مـن افتقارهـا النسـبي إىل التطور، 
إال أنها تظـّل أداة رئيسـية للنارشين الذين 
يركـزون عـىل بنـاء عالقـات أعمـق مـع 
املسـتخدمني املخلصني، باإلضافة إىل جذب 

مشرتكني جدد. 
وتظهر تعليقات املسـتجوبني أّن خصائص 
الرسـائل اإلخبارية األكثر نجاًحا عرب الربيد 
اإللكرتونـي تتمثل يف النـرشات التي تحمل 
وجهات النظر الفريدة، واللمسة الشخصية 
التي أصبحت ذات قيمـة متزايدة ملجموعة 
فرعيـة معينـة مـن املسـتخدمني يف عالم 
يتسـم بوفرة املعلومات ورسعة انتشارها، 
كما يجد البعض اآلخر أن الربيد اإللكرتوني 
وسـيلة أكثر فاعلية للبقاء عىل اتصال دائم 

مع مجال موضوع متخصص. 
أخبار الربيـد اإللكرتوني تسـاهم يف تعزيز 

املشاركة وتحقيق الدخل 
أتـاح ظهـور منصـات الرسـائل اإلخبارية 
و  Revueو  Substack مثـل  املدفوعـة، 

للصحفيـني  جديـدة  فرًصـا   ،Bulletin
وأصحـاب املؤسسـات اإلعالميـة لتوزيـع 
املحتـوى وتحقيـق مداخيـل ماليـة منـه، 
فهنـاك عدد مـن كتـاب األعمـدة البارزين 

تركوا املؤسسات اإلخبارية الكربى وتفرغوا 
إلدارة أعمال قائمة عىل الرسائل اإلخبارية. 
يف الوقت نفسـه، وجدت بعض املؤسسـات 
اإللكرتونـي  الربيـد  رسـائل  أّن  اإلعالميـة 
الذكيـة التـي يديرهـا الصحفيـون كانـت 
محرًكا رئيسًيا لنمو األعمال التجارية التي 
تغطي مجموعة من املجاالت من السياسـة 
إىل الصحة والتكنولوجيا والرياضة واألخبار 
املحلية، فعملت عىل جذب مشـرتكني جدد، 
وتوطيـد عالقـة الثقـة مـع املسـتخدمني 
الحاليني، وإدخال املزيد من التخصصات يف 
منتجاتهم الرقمية، وحّقق ذلك نتائج جيدة 
يف امليدان. عىل سـبيل املثال تنتج «نيويورك 
إلكرتونـي  بريـد  ٥٠ رسـالة  اآلن  تايمـز» 
يقرأهـا ١٥ مليـون شـخص يف  مختلفـة 
األسـبوع، كما نجد أّن نشاط نرشات الربيد 
يرتكـز  واملدفوعـة  املجانيـة  االلكرتونـي 

بشـكل كبري يف الواليات املتحـدة األمريكية، 
وسـنتعرف الحًقـا ما إذا كان هذا النشـاط 
قد امتـّد إىل بلدان أخـرى، ونفهم املزيد عن 
جاذبيـة النـرشات اإلخباريـة بشـكل عام، 
وما هـي الطرق التي يمكن أن تسـاعد بها 
هـذه الوسـيلة يف بنـاء أو دعـم الصحافة 

املستدامة؟ 
استهالك الربيد اإللكرتوني األسبوعي 

ُتظهر بيانات تقريـر األخبار الرقمية ملعهد 
النـرشات اإلخباريـة  أّن  رويـرتز لإلعـالم، 
عـرب الربيـد اإللكرتونـي تظّل قنـاة مهمة 
إذ يسـتخدمها ١٧٪ مـن القـراء عرب العالم 
أسـبوعياً. يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
يستخدم ٢٢٪ من القراء النرشات اإلخبارية 
ويقـول  اإللكرتونـي،  الربيـد  تنبيهـات  أو 
نصفهـم تقريًبـا إنها طريقتهم الرئيسـية 
للوصـول إىل األخبـار الرقميـة، يف النمسـا 

(٢٤٪)، يف بلجيكا (٢٣٪) والربتغال (٢٢٪). 
يف املقابـل، تـّم تسـجيل بعض املسـتويات 
املتدنيـة، مثـل النرويـج (١١٪) واململكـة 

املتحدة (٩٪).  
ورغم ارتفاع عدد نرشات الربيد اإللكرتوني 
اإلخباريـة حـول العالـم، فقد تّم تسـجيل 
انخفـاض يف نسـبة الوصول إليهـا بالفعل 
يف العديـد من البلـدان، ويرجع ذلـك جزئًيا 
إىل زيـادة املنافسـة مـن القنـوات الجديدة 
مثل وسائل التواصل االجتماعي، مجمعات 
اإلنرتنت، والتنبيهات اإلخبارية عرب الهواتف 

املحمولة. 
يف الواليـات املتحـدة، انخفض االسـتخدام 
األسـبوعي بشـكل طفيـف من ٢٧٪ سـنة 
٢٠١٤ إىل ٢٢٪ هـذا العـام، مقابل تسـجيل 
الهاتـف  تنبيهـات  اسـتخدام  تضاعـف 
املحمول ثالث مرات من ٦٪ إىل ٢٠٪، كما تّم 

تسجيل نمو يف الوصول إىل وسائل التواصل 
االجتماعي. 

اإللكرتونـي  الربيـد  نـرشات  جمهـور 
ومصادرها 

تشـري بيانات التقرير إىل أّن األخبار الواردة 
يف نرشات الربيـد اإللكرتوني يتـم تقييمها 
بشكل أسايس من قبل مسـتهلكي األخبار 
األكرب سـًنا واألكثـر ثراء وتعليًمـا، والذين 
يستثمر معظمهم بالفعل بعمق يف األخبار. 
يقول واحد من كل سبعة أشخاص ممن تزيد 
أعمارهـم عن ٥٥ عاًمـا يف الواليات املتحدة 
إن الربيد اإللكرتوني يعّد الوسيلة الرئيسية 
للوصول إىل األخبار - تقريًبا النسبة نفسها 
يف وسـائل التواصـل االجتماعـي، لكن ٣٪ 
فقط من األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم 
بني ١٨ و٢٤ عاًما يعتمدون عىل الوصول إىل 
الربيـد اإللكرتوني كمصـدر رئييس مقارنة 
بـ٤١٪ لنفس املجموعة التي تقول وسـائل 
التواصـل االجتماعي، كما أن أكثر من ٨٠٪ 
من جميع مسـتخدمي الربيد اإللكرتوني يف 
الواليات املتحـدة لألخبار يبلغون من العمر 

أكثر ٣٥ عاماً. 
أمـا بالنسـبة إىل املصـدر األصـيل لنرشات 
الربيـد اإللكرتونـي، فـإّن أكثر مـن نصف 
األشخاص يتلقون نرشات الربيد اإللكرتوني 
من املؤسسـات اإلعالمية الرئيسية، مقابل 
١٦ باملئـة مـن هـذه النرشات التـي يكون 

مصدرها صحفيون يعملون بمفردهم. 
دوافع استخدام نرشات الربيد اإللكرتوني 

يـرى أغلبيـة مسـتخدمي نـرشات الربيـد 
لهـا  اسـتخدامهم  أّن   (٪٦٥) اإللكرتونـي 
سـببه الراحـة والتنسـيق الجيـد لألخبـار 
الـواردة كالعناويـن والكلمـات املفتاحيـة 
وكالتي تمكنهم من قراءة املقال أو تخطيه 
بسـهولة، ومن الدوافع املهمة أيًضا أسلوب 
وشخصية املؤلف (٢٨٪) إىل جانب املحتوى 

الفريد (٢٤٪) . 
مـا يعنيه الناس بالراحـة يصبح واضًحا يف 
ردود االسـتطالع املفتوحـة: «أنا أسـتمتع 
بتلقي العناوين الرئيسـية يف رسـائل الربيد 
أو  املقالـة  قـراءة  يمكننـي  اإللكرتونـي. 
الرئيسـية  الكلمات  تخطيهـا، واسـتخدام 
ملزيد من البحث حـول هذا املوضوع» ، كما 
يقول أحد املسـتجوبني الـذي يقدر التحكم 

واالختيار الذي يوفره هذا التنسيق. 
هناك أيًضا دافع مهم مرتبط بتوفري الجهد 
والوقت يف البحث والوصول إىل األخبار، مثًال 
هنـاك نـرشة بريديـة منسـقة عنوانها «٥ 
أشـياء تحتاج إىل معرفتهـا اليوم» منترشة 
عىل نطاق واسـع خالل جائحة كوفيد ١٩، 
وتّم دمجها اآلن ضمن العمليات الرقمية يف 
CNN وBBC، تعتمـد أسـلوب كتابة الربيد 
اإللكرتونـي الدقيـق واملوجز والـذي أطلق 
عليه «اإليجـاز الذكي» لوصـف قيمة هذه 

املنتجات املنسقة بشدة. 
هـل يدفـع النـاس مقابـل رسـائل الربيـد 

اإللكرتوني اإلخبارية؟ 
معظم نرشات الربيـد اإللكرتوني اإلخبارية 
العامـة مجانيـة الوصول ومـن املرجح أن 
تظـل كذلك. يـرى النـارشون أنها وسـيلة 
فعالة إلرشاك املستخدمني وإعادتهم بشكل 
منتظم إىل مواقع الويب أو التطبيقات حيث 
يمكنهـم تحقيـق الدخـل. ولكـن يف حاالت 
أخـرى، خصوًصـا عندمـا يكـون للكاتـب 
صوت فريد أو آراء قوية، يتم اللجوء لفرض 
رسـوم عىل املحتوى. وتشـري بيانات تقرير 
«رويـرتز» إىل أّن ٧٪ من مشـرتكي األخبار 
يدفعون حالًيـا مقابل حصولهم عىل أخبار 
نرشات الربيد اإللكرتوني يف الواليات املتحدة 
األمريكيـة، ونسـبة ال تتعـدى ١٪ فقـط يف 

أملانيا وأسرتاليا. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

القاهرة/متابعة الزوراء:
حقوقيـة  منظمـات  ذكـرت 
مرصية، بينها الجبهة املرصية 
لحقوق اإلنسان، أن نيابة أمن 
الدولة قـررت حبس صحفيني 
١٥ يوماً عىل ذمة القضية رقم 
١٤٣٦ لسـنة ٢٠٢٢ حرص أمن 
دولـة عليا، وذلك بعـد أيام من 

توقيفهما.
والصحفيـان همـا هاني عبد 
الرحمن إسماعيل (٤٦ عاماً)، 
مديـر مكتب املـرصي اليوم يف 
قنـاة  اإلسـماعيلية ومراسـل 
mbc مـرص، ومحمـد جمعـة 
عامـاً)،   ٥٦) أحمـد  مبـارك 
جريـدة  يف  صحفـي  مراسـل 

الوفد.
اتهامـات  لهمـا  وُوجهـت 
«باالنضمـام لجماعة إرهابية 

وإذاعـة أخبار كاذبة وإسـاءة 
اسـتخدام حسـاب عىل مواقع 
وذلك  االجتماعـي»،  التواصـل 

بعد يومـني من إلقـاء القبض 
عليهمـا عىل خلفيـة نرشهما 
فيديـو عـرب «فيسـبوك» يوم 

٢٠ يوليو/تموز حول أكشـاك 
تابعة لوزارة الداخلية.

عـىل  فيديـو  االثنـان  ونـرش 

«فيسـبوك» يتحدثـان فيه عن 
التابعة  أمانة  تعديات أكشـاك 
لـوزارة الداخلية عـىل الطريق 
الدائري لإلسماعيلية، وتحولها 
باملشاركة مع أكشاك أخرى إىل 

أماكن لتعاطي املخدرات. 
وكان قـد ألقـي القبـض عـىل 
بتاريخ ٢١ يوليو/ الصحفيني 

تموز ٢٠٢٢ عن طريق قوة من 
األمـن، ُثم أُخـذا إىل مقر األمن 
الوطنـي، حيث ظال محتجَزين 

حتى عرضهما عىل النيابة. 
الجديـر بالذكر أنـه وأثناء فرتة 
وزارة  نـرشت  احتجازهمـا، 
الداخليـة عـىل صفحتهـا يـوم 
٢٢ يوليو/تموز فيديو يتضمن 
اعرتافات املتهمني حول قيامهم 
الفيديوهـات  هـذه  بفربكـة 

مقابل مبالغ مالية.

 باريس/متابعة الزوراء:
وسـط النريان التي كانت تلتهم الغابات 
مـن الجهتني، توقـف القطـار أو خّفف 
بشـكل كبري من رسعتـه. تلّفتت وجوه 
الركاب مفزوعًة، بينما بدت النار واضحًة 
وقريبًة ال ريب فيها. حصل هذا يف قطار 
متوّجـه من مدريـد إىل مدينـة فريول يف 
إسـبانيا، قبل بضعة أيام. التقط املشهد 
أحد رّكاب القطـار ونرشه عىل صفحته 
الخاصـة يف تويرت متحّدثـًا عن «لحظات 
من الهلع». مشـاهدة الفيديو، بعيداً عن 
سـياقه وبثوانيـه العـرش الخاطفة، قد 
يدفـع البعض إىل الظّن بـأن ما يراه هو 
مشـهد من فيلـم ُيحاكي نهايـة العالم. 
مـا حصـل عـىل متن هـذا القطـار كان 
جزءاً من مشـاهد كثرية ممتّدة وُمحزنة 
أللسنة اللهب التي التهمت عرشات آالف 
الهكتـارات من األرايض حول العالم. من 
أوروبـا، وبريطانيـا إىل املغـرب وغريها 
الكثري من الدول. حصل هذا بالتزامن مع 
ارتفاع غري مسـبوق يف درجات الحرارة، 
األوروبـي  االتحـاد  مـدن  يف  خصوصـاً 

وبريطانيا.
أصـاب الهلـع العالم، عـىل الرغم من أن 
هـذه الظاهرة سـبق أن توقعهـا وحّذر 
منهـا الكثـري مـن العلمـاء والخـرباء يف 
املجـال البيئـي. لكن، وكما بـدا واضحاً، 
فـإن التوقـع والتحذيـر يختلفـان عـن 
تفـاؤٍل  محـاوالت  أو  أمـٌل  املعايشـة. 
سـاذجة عادًة مـا رافقت االسـتماع إىل 
التحذيرات، بينما أتى الوصول إىل الكارثة 
ومعايشتها كلحظة إدراك وهلع. اذاً حّط 
كوكـب األرض رحاله وبدأ قطفاً واضحاً 
وفّجـاً ملا جنتـه أيـدي سـكانه. وبينما 
كان كثريون يتسـاءلون عـن اإلجراءات 
الطارئة التي يجب اّتخاذها ملواجهة آثار 
التغرّي املناخي، لم ُتظهر بعض الوسـائل 
اإلعالميـة الغربيـة جدّيـًة يف املعالجـة. 
لهـذا، ترافقت صور الحرائـق والخرائط 
التلفزيونية  وفيديوهات بعض الربامـج 
التواصـل  مـع اسـتعادة عـرب وسـائل 
االجتماعية ملشـاهد من فيلـم «ال تنظر 
إىل األعىل» (٢٠٢١)، للمخرج آدم ماكاي. 
استعادة ساخرة ملشاهد من فيلم ساخر 

من األداء العام تجاه الكوارث التي ُتهّدد 
األرض.

كيف ننظر إىل األعىل؟
بينمـا كانت املـدن الفرنسـية تتخّبط يف 
موجة حّر شديدة، نرش الباحث الفرنيس 
يف مجـال التاريخ املرئـي أندريه غونرتت 
مقاالً تناول فيه تزايد اّتسـاع الفجوة يف 
املعالجة اإلعالمية للحدث ما بني الصحف 
الفرنسـية املكتوبة والقنوات اإلخبارية. 
يـرى غونـرتت أن األوىل تعمـل جاهـدًة 
عـىل ربط الحدث باملُسـّبب األصيل له أي 
االحتباس الحـراري، بينما تغرق الثانية 
يف معالجات عاجزة عن خلق أي ربط بني 
الواقع وقضايا التغـري املناخي، ُمكتفّيًة 
بإعطـاء النصائح ملواجهة حـّر الصيف 
الشـديد هذا. وصف غونرتت أداء اإلعالم 
املرئي واملسـموع الفرنـيس بأنه «تغذية 
للجهل وحـثٌّ عىل التقاعس عن العمل»، 
يف الوقـت الذي تتعرّض فيـه البرشية إىل 

سلسلة من الكوارث الطبيعية املدّمرة. 
هذا النقد لألداء اإلعالمي الفرنيس وّظفه 
األمـني الوطني لحزب الخـرض الفرنيس 
جوليان بايو مبارشًة عىل هواء قناة «بي 
إف إم» الفرنسـية. عـّرب بايـو، بوضوح 

وحّدة، عن غضبه تجـاه األداء اإلعالمي 
الـذي لـم يرتـِق إىل مسـتوى الكارثـة. 
اسـتنكر بايو االسـتغالل وابتـداع جدل 
سـيايس بـدالً مـن التحذير مـن أخطار 
التغـري املناخـي، وإعـالن الحـداد العام 
عىل أثـر هذه الكـوارث التـي ترضب يف 
كّل مـكان. عندمـا أعاد بايـو نرش هذه 
املداخلة عىل حسـابه الخـاص يف تويرت، 
اسـتعان يف بداية التغريدة بهاشـتاغ «ال 

تنظر إىل األعىل».
هـذه اإلحالة إىل فيلم آدم مـاكاي عّمت 
سـواء  االجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
للمقارنة أو للتدليل عىل سـوء وال جدّية 
اإلعالم يف تحليل اللحظة الراهنة، وكذلك 
يف تقديـم مقاربـة علميـة قـادرة عـىل 
التوعية والتحذير مـن الخطر الحقيقي 
للتغـرّي املناخـي. الفيلـم الـذي أطلقته 
منصة «نتفليكس» يف شـهر ديسـمرب/ 
األول مـن عـام ٢٠٢١، شـّكل  كانـون 
محـاكاًة واقعيـة لسـوء األداء اإلعالمي 
والسـيايس أمـام الكـوارث الطبيعية. ال 
إخبـار وال معلومـة علمّية، بل انشـغال 
دائـم بحجم املشـاهدات واختالق الجدل 
بغايـة املنافسـة وتحقيق الربـح. بينما 

تتمحور وظيفته األصل، شـبه املنسـّية، 
يف اإلخبـار وتقديـم معلومـة، واضحة، 
دقيقة وجدّية. بدوره الكاتب والناشـط 
البيئي الفرنيس سـرييل ديون استحرض 
الفيلم مبارشًة عىل الهواء. لم يجد حرجاً 
يف التوّجه إىل الصحفي ومقارنة أسـئلته 
وتعليقاته بمشـهد سـاخر من فيلم «ال 
تنظر إىل األعـىل». انتقد ديون التعليقات 
ُتحـاول  التـي  الصحفيـة  واألسـئلة 
التخفيـف مـن التحذيـرات البيئية (من 
ضمنهـا أسـئلة الصحفـي الـذي ُيجري 
املقابلـة معه)، بحّجة أن هذا هو العادي 
«حـّر يف الصيف وبرد يف الشـتاء»، بينما 
ُبـّح صوت الخـرباء للتحذير من موجات 
الحـّر القادمـة، ومن الجفـاف والهجرة 
التي سـتنجم عن التغري املناخي... وهذا 
تحديداً ما حصل يف أحد مشـاهد الفيلم، 
حيث يلجأ عالِمان اكتشـفا حديثاً مذنباً 
سـيصطدم باألرض وسـيؤدي إىل هالك 
البرشيـة خالل سـتة أشـهر إىل اإلعالم. 
وبدالً من أن يكون الخرب صادماً وسـبباً 
يف إعـالن حالة طوارئ، يطلـب املذيعون 
منهما أن يكونا أكثر تفاؤالً وأقّل حّدة يف 

تقديم املعلومة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 حولت كربى شبكات التلفزيون 
يف الواليـات املتحـدة برامجهـا 
إىل  الـذروة  وقـت  الخميـس 
رسد مؤثـر لترصفـات الرئيس 
السـابق دونالـد ترامـب خالل 
أعمـال الشـغب التـي حدثت يف 
السـادس مـن ينايـر ٢٠٢١ يف 
مبنى الكابيتـول األمريكي، مع 
اسـتثناء واحد بارز هو شـبكة 
األخبـار األعـىل تصنيًفـا، قناة 

فوكس نيوز.
واسـتغلت اللجنـة املختارة من 
مجلس النواب جلسة االستماع 
الثامنـة هـذا الصيـف، والتـي 
الخميس، لرسم  عقدت مسـاء 
جـدول زمنـي ألنشـطة ترامب 
خـالل ١٨٧ دقيقة يف السـادس 
مـن ينايـر ٢٠٢١ عندمـا كان 
يقتحمـون  لـه  منـارصون 

الكونغرس.
ومنذ التاسـع من يونيو عقدت 
اللجنة ثماني جلسـات استماع 
علنيـة مطولـة كشـفت عمـا 
املحللـني  مـن  العديـد  وصفـه 
باألدلـة ”الضارة“ ضـد ترامب. 
وركزت جلسـات االستماع عىل 
ترصفات الرئيس السابق عندما 
الكابيتـول،  انتفاضـة  وقعـت 
وكذلك جهـوده إللغاء فوز جو 
بايدن يف انتخابات ٢٠٢٠ بشكل 

غري دستوري.
وتسعى اللجنة إىل إنشاء قضية 
مفادها أن ترامب، الجمهوري، 
ترصف بصورة غـري قانونية يف 
مسـعى منه لقلب هزيمته عىل 
يد جو بايـدن، الديمقراطي، إىل 
انتصار يف االنتخابات الرئاسـية 

التي جرت يف نوفمرب ٢٠٢٠.
األخـرية  الـرأي  اسـتطالعات 
ُتظهـر إىل حد كبـري أن الرئيس 
السـابق سـيكون أكثر احتماًال 
لعـدم الفـوز يف عـام ٢٠٢٤ إذا 

واجه بايدن للمرة الثانية.

ورفض ترامب، الذي كان يلّمح 
إىل أنه قد يرتشح مجدداً ملنصب 
املقبلة  االنتخابـات  الرئيـس يف 
املقـررة عـام ٢٠٢٤، التحقيـق 
الذي يجريـه الكونغرس واصفاً 
إيـاه بأنـه ”محكمـة وهميـة 
غري رسمية“ تستهدف تشتيت 
ورصف  األمريكيـني  انتبـاه 
األنظـار عـن ”كارثـة“ حكـم 

الديمقراطيني.
وبغـض النظـر عـن جلسـات 
االسـتماع واألدلـة املقدمة ضد 
ترامب، ُتظهر استطالعات الرأي 
األخرية إىل حـد كبري أن الرئيس 
السـابق سـيكون أكثر احتماًال 
لعـدم الفـوز يف عـام ٢٠٢٤ إذا 

واجه بايدن للمرة الثانية.
وشـجب معلـق قنـاة فوكـس 
نيوز شـون هانيتي ”املحاكمة 
االسـتعراضية“ يف زاويـة عـىل 
شاشـة التلفزيـون تماًمـا كما 
ظهـر فيها، فيمـا بثـت القناة 
عـىل بقيـة الشاشـة مقتطًفـا 
صامًتـا ألعضـاء اللجنـة الذين 
دخلـوا غرفـة االسـتماع كجزء 
يديـن  طويـل  مونولـوغ  مـن 
اإلجـراءات. وكان هـذا كل مـا 
شـاهده متابعـو قنـاة فوكس 
وقـال  الجلسـة.  خـالل  نيـوز 
هانيتـي ملشـاهديه ”إنـه حًقا 
مجـرد إعـالن سـيايس رخيص 

ومعدَّل بشكل انتقائي“.
ورغم ذلك كان هناك القليل من 
االهتمام يف قنـاة فوكس نيوز، 
التـي تبث جلسـات االسـتماع 
خالل النهار. وُتظهر التقييمات 
أن ما يقـرب من نصف متابعي 
الشـبكة يغـادرون عندمـا تبدأ 
عنـد  ويعـودون  الجلسـات 

انتهائها.
وقد تكـون هذه مشـكلة أكثر 
خطـورة يف وقت الـذروة، حيث 
فوكـس  جمهـور  يتضاعـف 
خـالل النهـار. وقالـت نيكـول 

همر، الخبرية يف وسـائل اإلعالم 
كتـاب  ومؤلفـة  املحافظـة 
”أنصار: املحافظـون الثوريون 
السياسـة  صنـع  أعـاد  مـن 
األمريكية يف التسعينات ”، ”إنه 
يخلق موقًفا حرًجا عندما يخرب 
مضيـف مثـل تاكر كارلسـون 
جمهوره بأن جلسات االستماع 
كارثـة ال تسـتحق وقتهـم، ثم 

تستبق الشبكة عرضه لبثها“.
مـن جانبـه اسـتدعى هانيتي 
ضيوًفا مثـل النائب الجمهوري 
جيـم بانكس مـن إنديانا، الذي 
جلسـات  كانـت  إذا  إنـه  قـال 
االسـتماع قد فعلت شـيًئا فإن 
هذا الـذي فعلته هو أنها ”برأت 
واألشـخاص  ترامـب  الرئيـس 

الذين يدعمونه“.
ويف الوقـت نفسـه بثـت قنوات 
و“يس.  (ABC) ”أي.بـي.يس“ 

بي.يس“ (CBS) و“أن.بي.يس“ 
 (PBS) “و“بي.بي.يس (NBC)
و“أم.  (CNN) و“يس.أن.أن“ 

 (MSNBC) أس.أن.بـي.يس“ 
يف  الثانيـة  االسـتماع  جلسـة 
وقت الـذروة، مـع الرتكيز عىل 
الوقـت  يف  ترامـب  اسـتجابة 
الفعيل ألعمال الشـغب. وقالت 
إنهـا الجلسـة األخرية  اللجنـة 

حتى سبتمرب.
وقال ديفيد موير، مذيع شبكة 
”أي.بي.يس“، ”بـدا هذا إىل حد 
كبـري وكأنـه حجـة ختاميـة، 
وبالتأكيـد يف هـذا الفصـل من 

تحقيقهم، وكان عميًقا“.
وقالت رشكة ”نيلسن“ إن حوايل 
شـاهدوا  شـخص  مليـون   ٢٠
جلسـة االسـتماع األوىل يف وقت 
الـذروة يف التاسـع مـن يونيو. 
وبشـكل عـام يعد الوصـول إىل 
هذا الجمهور الكبري يف منتصف 
شـهر يوليو أمـرًا بعيـد املنال، 
ألنـه الشـهر التلفزيونـي األقل 

مشاهدة يف العام.

ãËv‡€a@ozm@fiÏnÓibÿ€a@taáyc
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ثقافية
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ـاعر  ونحـن إذ نسـتقيص املديـح لـدى الشَّ
(حسن الشنون) رحمة الله عليه نجُدُه تحت 
عنوان مراِدف وهو التَّكريم، وفيه يستعرض 
ِخصـال ممدوحيـِه  وصفاِتهم ، ومـا ُيميِّزه 
ـب يف أمادحيه بل  يف هـذا الفن أنَّـه ال يتكسَّ
ينتقي ممدوحيه بعنايٍة شـديدٍة ، فهم غالباً 
مـا يكونون مـن أهـل الفكر وأربـاب األدب 
ـدق فهو ما ُيميِّز  ا عنُرص الصِّ والثَّقافـة ، أمَّ
اعر(حسـن الشنون) وُيبعِده عن عنرص  الشَّ
ـب، كما إنَّـُه يقرتب  املبالغـة وزيـف التكسُّ
وصه  من اإلطـار املحيل الضيِّق ، كمـا يف نصِّ

الشعرية.
 إنَّ إيحاءات النَّص خرُي دليٍل عىل مدى الحسِّ 
التَّعبوي الذي ُيماَرس من ِقبل الذات الشاعرة 
فات  إزاء اآلَخر ، فهو ُيثني عليه بمختلف الصِّ
التي تزيـُدُه رفعًة وبطولًة، فيخاطب الندوَب 
أن تكفكف دموَعها بعد أن الحت لها بشـائُر 
األمـل الجديـد الذي تمثَّـل باألديـب املتمرِّد ، 
ٍ عن  الـذي ارتىض لقلِمِه أن يكـون خرَي معربِّ
نفِسـِه وعن مشاعر اآلخرين بشكٍل جمعي، 
اعر لشخصيَّة املمدوح وعطاِئِه  إذ يفرُغ الشَّ
املعريف جانباً كبرياً من االهتمام والذِّكر بشكٍل 
يتماهـى مع النَّهج الذي يسـرُي فيه املمدوح 
وهو أسـلوٌب كان قـد َدأََب عليه يف نصوصه 
ابقة ، وكذا أماديحه ، وذلك ينمُّ عن صدق  السَّ
ـاعرة اتجـاه اآلخر كون  مشـاعر الذات الشَّ
املديح  ما يزاُل تعـداداً لجميل املزايا ووصفاً 
للشمائل الكريمة ، وإظهاراً للتَّقدير العظيم 
الـذي يكنُُّه الشـاعُر لَِمن توافـرت فيهم تلك 
املزايا ،ويبقى ذكاُء الّشاعر (حسن الشنون) 
اً يف توجيه  ودقـُة اختياِرِه النَّص عامـًال ُمهمَّ

موضوِعِه وتحديد مالمِحِه ، فموضوُع الّنص 
اً ويسـتحقُّ االلتفات يف اللحظة  ُيصبـح ُمهمَّ
ـاعر أن يختـاَرُه ثيمًة  التـي ُيقـرِّر فيها الشَّ
ه هيكلَُه ويجعلُه  لقصيدِتِه ، فهو الـذي ُيوجِّ
متماشـيَّاً مع النَّص ، لذلك فإنَّ أول رشط يف 
املوضـوع أن يحكَمـُه الوضـوُح والتحديُد ال 
مثـل موضوعات بعض القصائـد التي تدور 
وتدور فـال يخرج منهـا القـارئ بطائل وال 
ـطة ألبيات  فائـدة تذكـر، ولعلَّ قـراءة مبسَّ
اعر (حسن الشنون) يف ممدوحيه نجدُه  الشَّ
ز عىل صفـٍة واحدٍة من صفات  غالباً ما يركِّ
املمـدوح ، تكون مثَقلًة بالدالالت التي تهدف 
إىل إشـباع موضوِعـِه ، كما إنَّهـا ُتزيد النَّص 
وحـدًة وتماسـكاً، فهـو يحتفـي بالشـاعر 

(أجود مجبل) ، فنراه يقول :-
يا مشعل اإلبداع زدنا أننا

نصغي لدهشة حرفك املتجدد 
اصدح فديتك فالقوايف كلها

رهن لديك بنشوة وتودد
يرقبن يف عينيك ومضة خاطر

حتى يثبن برقصة املتمرد 
ـاعر  إذ يوحـي الّنـص بمـدى احتفـاء الشَّ
بممدوِحـِه ، واعتـزازه ، لذلك فهـو يعمد إىل 
إظهار مدى الحضـور املتميِّز الذي يتمتع به 
من خالل توجيه كالمِه إىل املجتمع العراقي، 
بـأنَّ هذا املمدوح ما زال شـاعرها  وُملِهَمها 
األول ، فـكان األجـدى بهـا أن تحـذو حذوُه 
إيماناً منها بملكاتِه الفنيَّة وشعريَّتِه العالية، 
فضـًال عن ذلك فإنَّ هـذا الّنصَّ يعكس رؤية 
الشـاعر للممدوح وشدة إتِّصاله به ، ليشفَّ 

عن حضوره املعنوي يف الّنص .
ُد الذكـرى العطـرَة  إِنَّ اسـم ممدوحـه ُيخلـِّ

ليبقـى حديـَث ُكلِّ وقـٍت وزمـٍن ، فقد كان 
يِّب ، فضالً  ينمـاز بفكرِه النَّريِّ ومعـرشِه الطَّ
عن سمو حديثِه الذي كان يدخُل النَّفس بال 
اسـتئذان ، وهـذه األوصاف مـن قبيل إعالء 
مكانـة املمـدوح وإبراز شـأنه الفكـري إذ 
يرسد حياَة ممدوِحـِه وثقافتِه كأنَُّه يتحدَُّث 
عن سـرية حياتِه بدالً من تجميلِه بالفضائل 

فات. والصِّ
إنَّ ممدوَحُه (الشـيخ جميـل حيدر) رحمة 
اللـه عليه  ينمـاز بالتواضـع والُحلم اللذين 
أضفيـا عليه وقـاراً وعلوَّاً ، وكان من شـأن 
ذلـك أن يجعلَُه قوياً ال ُيسـتثار من خطوب 
الدهـر وال يقبـل التَّسـليم لهـا ، فهو يأنس 
أحـداث عرصه ويجالدها إىل أن يتغلَّب عليها 
، وهـذه الصفات املُثَىل تـدل عىل ُعمق قراءة 
ـاعر لخصـال ممدوِحـِه، بـل إنَّ تأكيَدُه  الشَّ
إيَّاهـا ُيعـربِّ عما شـاهدُه وسـمعُه عنه من 
صفـاٍت ومزايا أتاحت له حرَّيَة التَّعبري عنها 
بعفويَّـٍة متناهيـٍة وذلك يجعـل من الطرف 
املقصود أن يحثَّ الُخطى يف سـبيل الوصول 
ـخصيَّة مـن مثاليٍَّة  إىل مـا تحمُلـُه هذه الشَّ

وِقَيم عليا ، فنراه يقول :- 
يا جميل الطباع ها انت تسعى

عطرك العذب ال يزال طريا 
 ها هم الصحب قد أتوك انسجاما

أين ذاك اإلرشاق أين املحيا 
يا نبيال يجدد العهد فينا

ويصوغ اإلبداع لحنا شجيا
 يلحـُظ القـارُئ إفاضـة الشـاعر( حسـن 
الشـنون)  يف ذكر مناقب وخصال ممدوِحِه، 
فهو شخٌص موسـوعٌي ، تخلَّلت الثَّقافة إىل 
نفِسـِه ، ووجدت طريَقها إليـه ، بما وجدت 

ـفَ بذلك  فيه من سـعة إطالٍع وحفٍظ لتتكشَّ
ت عن  مواهَبُه الفطريَّة واملُكتسبة ، التي نضَّ
نفسها ، وظهرت جليًَّة يف شخصيَّة  الشاعر 
(جميل حيـدر) ونتاجِه الفكري ، كما يِصف 
أسـلوَبُه وطريقَته يف نظم الشـعر، إذ ينتقي 
مـن النُّصـوص ما ُيالمـُس شـغاَف روحِه ، 
ويستنطُق أحاسيَسُه ، فهو ُيعَنى بمضمون 
النَّـص ال بشـكلِِه الخارجي ، وهـذا ينمُّ عن 

قراءٍة واعيٍة ألسلوبِه وطريقتِه يف النَّظم.
ـاعر الشـنون يف َرْفـد النَّـص  ويسـتمر الشَّ
الشـعري باملفردات الدَّالة عىل الحب والثناء 

وإبـراز شـاعريَّة ممدوحه الشـاعر (احمد 
لخصالـه  والتعـرُّض  الكربالئـي)،  حميـد 

عريَّة ، فنراه  يقول :- الشَّ
أبا الزهراء كيف تغيب عنا

وأنت الفارس البطل املجيد 
بربك هل هرمت عن القوايف

أم األوزان خانت أو تحيد 
فأين بحورك الغر اللواتي

مألن األرض أو كادت تميد 
إذ يؤرشِّ إىل شـاعريته فهـو ينحدر من جذٍر 
عربٍي أصيل ، زادته الشـعرية عمقاً ، واألهم 
ـد  مبدأ الرَّفض بكلِّ اشكالِه  من ذلك أنَّه جسَّ
واستحرضه يف أشـعاره ، فالرفُض قد يكون 
باألقـالم الحـرة تـارًة ، وقد يكـون باألفعال 
التـي تزدحم مع الفعـل الكتابـي بعيداً عن 
اخ والعويل التـي يتَّخذ منها  كلِّ أنـواع الرصُّ
بعُضهم وسـيلًة يف سـبيل التَّعبري عن قضيَّة 
معينة بالندب واملطالبة الصامتة ، نسـتنتُج 
ـا سـبق أنَّ الشـاعر (حسـن الشـنون)   ممَّ
يتبنَّى الثناَء عىل اآلخر واسـتعراض عدٍد من 
ُز اهتمامه  ِخصالـِه ، كما نجدُه غالبـاً ماُيركِّ
عـىل خصيصـٍة واحـدٍة من هـذه الخصال ، 
التي قد تكون شـاعريَتُه أو مكانَتُه الثَّقافية 
التي كانت سبباً يف إظهاره إىل املجتمع، كذلك 
نلحـظ اهتماَمُه باآلخر املدحي وحرصُه عىل 

تقديِمِه إىل القارئ بأبهى صورٍة.
ا صفُة املبالغة أو االهتمام املُتكلَّف فنرصُد   أمَّ
لهما وجوداً قليالً يف أشعاره ، ومن َثمَّ فهي ال 
ُل إالَّ النَّزر اليسري من مجموع قصائدِه،  ُتشكِّ
باملوقـف  منوطـاً  اسـتحضارها  ليكـون 
بُ منُه انفعـاالً ُيالئُم  ـعوري الذي يتطلـَّ الشِّ

الشخصيََّة املُراَد َعرُضها والحديُث عنها.

ÊÏ‰ì€a@Âèy@ã«bì‹€@C·Ìá”@pÏó€@ÚyÏ€D@ÊaÏÌÜ@¿@ãÇ�a@|Ìáfl

ZÊb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
النص الشـعري..( الكشـف عن الوجـود من خالل 
منطلـق الرؤيـا فيمـا وراء جـدار االشـياء)..الذي 
يحققـه املنتج (الشـاعر)املتقن ألدواته الشـعرية 
مـن اجل  (الوصـول اىل الجوهـر يف تجربته ..كون 

الجوهر ينتمي اىل الحياة)..
يشـبه  (الليـل  الشـعرية  وباسـتحضاراملجموعة 
الجنـوب) التـي نسـجت عواملهـا انامـل منتجهـا 
الشـاعر مهنـد عبدالجبـار واسـهم اتحـاد ادبـاء 
كونهـا  وانتشـارها/2022..  نرشهـا  يف  ميسـان 
تجربة تستفيد من تقنيات الرسد التي تمنح النص 
امكانيـة التواصل واياه من خـالل تطورات الحدث 
الشـعري .. ابتداء من االيقونـة العنوانية والعالمة 
السـيميائية املرتكـزة عـىل مرتكز ثالثـي الرتكيب 
شكل جملة اسمية من جهة ومرتكز داليل من جهة 
اخـرى.. اضافـة اىل انها تشـكل وظيفـة تعريفية 
وتأويليـة بصفتها نصا موجزا يرتبط دالليا بالبناء 
النيص..عرب زمكانية تتكشف من خالل بؤرة النص 
...اضافـة اىل االهداء.. النص املـوازي املضاف..(اىل 
الذين.. دونوا احالمهم عىل قلوب االشـجار باعثني 

رسائل مسكنة القرب عاصفة)..
ولدت عام  الفني وسـتة بطريقة االستنسـاخ

الحرية وطني..
ال اصدقاء يل.. سوى ليل يشبه الجنوب

قلبي تل من العشق
كافح كـي تتوجه الزهـور وتعتليه الفراشـات   / 

ص11ـ ص12
فالنـص يكشـف عن صياغاتـه وتراكيبـه الكتلية 
الجاذبة..الدالة عىل عمق التجربة من خالل حضور 
املتـداول اليومـي من االلفـاظ .. كونهـا جزءا من 

الحيـاة االجتماعية..فضـال عـن توظيـف الرموز 
ودالتها بالفـاظ موحية معربة عن رؤية انسـانية 
تكشـف عنهـا ابعـاد التجربـة الشـعرية.. التـي 
هي(عملية الحياة والحركة العضوية.. ) كما يقول 
هربـرت ريد..فضال عـن اعتماد املنتج (الشـاعر) 
تقنيـة الرسد لبناء نص شـعري مؤثث بالتداعيات 
التـي يضخها زمن خارج الذاكرة..اضافة اىل تميزه 
برتاكم الصفات التي اسـهمت يف الكشـف عن توتر 

نفيس.. 
من عىل قمة اللذة ارصخ قائال...: 

النهايات محرجة

عىل  هذا االساس.. سلمة تلو االخرى
اغامر بالصعود متكئا عىل احزاني

المسد جنائنك املعلقة
ومن عىل قمة اللذة ارصخ قائال:

كيف التعني يل الكثري/هذه السماء املختبئة..خلف 
جفنيك

طاملا البرئ التي..تحكم اغالقه الشفتان
ال يدلـو منه..اال الهائم طوعـا يف صحراء الروح  /

ص40ـ ص41
فالنـص يعتمد البنـاء املتنامي واالسرتسـال الذي 
اهتمـام  اآلخر..مـع  البعـض  اىل  يفـيض بعضـه 
بالرتاكيب الصورية القائمة عىل املخيلة.. وااللتفات 
اىل رمزية خاصـة وايحاءات داللية متنوعة وكذلك 
تعدديـة يف األصـوات واقـرتاب مـن لغـة  تعتمـد 
مفـردات موحيـة بعيدة عن الضبابيـة والغموض 
يسـتحرضها املنتج(الشاعر)من مدركاته اللغوية  
لخلـق صـوره الشـعرية بوصفها تشـكيال مانحا 
النـص حيويته الشـعرية اىل جانب اللغـة املوحية 
وااليقاع(الداخيل والخارجي)..فضال عن تشابكها  
بنسق نفيس وفكري يعكس العالقة الوجدانية بني 
اىل  املنتج(الشـاعر)وعامله بكل موجوداته..اضافة 
توظيف بعض التقنيات الفنية واالسلوبية كالتكرار 
الدال عىل التوكيد والذي  ُيعّد ظاهرة فنّية تحفيزية 
تثري دالالت النص.. وتزيد الخطاب جماالً وائتالفاً 
نسـقياً..  وهنـاك التنقيـط الدال البـرصي املكتنز 
بدالالتـه املعنويـة داخل النـص اذ يمنحـه فاصال 

زمنيا ويضفي عيل تنغيما صوتيا .
ايها  الشتاء..القائمة تطول بعيدا عن املجامالت

لن تشملك املعجزة بالثلوج املجمدة
ايها الربيع..عىل ساعاتنا الرملية لم ينبت يشء

أين ذهب بك نكران الذات بعصاك السحرية
أيها الصيف..عذرا عىل املفاجآت

للنرجسية عالم آخر
ايها الخريف..الرهان مبالغ فيه
اخـىش ان ترسقـك عجلـة التطـور

فالنـص بمجمـل دالالته يعكـس الحالة النفسـية 
والشـعورية بعمق داليل يتداخل والسـياق الجمعي 
الجمليـة  لرتاكيبهـا  املختزلـة  التعبرييـة  بقدرتـه 
املرتجمـة ملشـاعر واحاسـيس املنتـج (الشـاعر) 
وانفعاالتـه ببناء درامـي وحوار ذاتـي.. اضافة اىل 
انه ينتقي مفرداته  اليوميـة من الواقع االجتماعي 
فيمنح متلقيه متعة الشعر ولذته من جهة ومنفعته 
الجمالية من جهـة اخرى..من خالل توظيف املنتج 
(الشاعر) للفصول تراتبيا كرموزاستعارية وادوات 
بنائية مؤثرة يف التشـكيل النـيص.. اضافة اىل تجيل 
جماليات الخطاب الشـعري يف تكرار اسـلوب النداء 
الذي شـكل الزمة لغوية وايقاعية مضافة اسهمت 
يف تحقيـق التماسـك البنائي للنص.. وهنـاك النداء 
(الحركـة الزمنية املرتاكمة بتأثـري الصور يف وجدان 
الشـاعر تراكما كثيفا مرتابط الوحدات وهو يعتمد 
النمـو الزمنـي ..)، إذ فيه تتوافد الصـور من القلب 
وترتاكم فوق بعضها والشـاعريوقظها من سباتها 

لينسجها بعقالنية فكرية مشوبة بالخيال.
وبذلك قدم الشـاعر نصوصا تتنفـس نبض الحياة 
بموجوداتها..مـع مواكبـة الواقع االنسـاني بلغة 
متكئـة عـىل املشـاهد املشـبعة بالداللـة املوحيـة 
بأجوائهـا املحركـة للحـواس الشـعورية..اضافة 
اىل كشـفه عن جماليات النص(الصـورة والتخييل 
والرمز والرؤية املكثفة سـياقيا وتركيبيا مع وحدة 

موضوعية حاضنة لتشكيالته...).

@ÏÓ‹«@áÌ˚fl
لم يكن املصطلح ”ما وراء الشـخصية القصصية“ 
بعيدا عن الحالة النفسـية لشـخصية البطل ”عبد 
البـاري“ الناجي من يد (داعش) القـذرة يف قاعدة 
اسـبايكر سـنة 2014 . فهـي قريبـة مـن تعريف 
علـم النفس :((علـم نفس ما وراء الشـخيص هو 
مجـال فرعي أو (مدرسـة) لعلم النفس يجمع بني 
الجوانب الروحانية والّسـامية للتجربة اإلنسـانية 
ضمن إطار علم النفـس الحديث. من املمكن أيًضا 
تعريفه عـىل أنه (علم نفس روحانـي) ُيعرّف عىل 
أنـه (تجـارب يمتـد فيهـا اإلحسـاس بالهوية أو 
بالنفـس إىل مـا وراء (عابـر) الفرد أو الشـخصية 
ليشـمل جوانب أوسـع للجنس البـرشي أو الحياة 
أو النفـس أو الكون)، وُعـرَِّف أيًضا عىل أنه (تطور 
يتجاوز القيم التقليدية أو الشـخصية أو الفردية)، 
تشـمل القضايـا التـي يبحـث فيها علـم نفس ما 
وراء الشـخيص، التطور النفيس الروحاني (حركة 
اإلمكانـات البرشيـة) والنفـس التي تتجـاوز األنا 
وتجـارب الـذروة والروحانية والغشـية واألزمات 
الروحانيـة والتطـور الروحانـي والتحـّول الديني 
والوعـي املُتغـرّي واملمارسـات الروحانيـة وغريها 
من التجـارب الحياتّيـة الّسـامية و/أو التي غالًبا 
ما تكون واسـعة النطـاق، يحاول هـذا االنضباط 
النفيس وصـف ودمـج التجربـة الروحانية ضمن 
النظرية النفسـية الحديثة وصياغة نظرية جديدة 

تشمل هذه التجربة)) .
إال أن مصطلح النقد االدبي هنا ”ماوراء الشخصية 
القصصيـة“ نقصـد بـه مـاذا أراد القـاص ميثـم 
الخزرجـي أن يقدم خلف عرضه لشـخصية ”عبد 
الباري“ واحساسـها بالخوف الالفت، حيث وظف 

القـاص حدثا واقعيـا وطينا وانسـانيا موجعا، أال 
وهـو هجـوم داعـش االرهابي عىل قاعـدة تدريب 
اسـبايكر،  املشـهورة  العراقيـة  الجويـة  القـوة 
واعدامهـم اغلـب الجنود هنـاك رميـا بالرصاص 
علنا كما هو معروف، ليعرض لنا خوف  شـخصية 
”عبد الباري“.. ففي ”ما وراء الشخصية“ يف قصة 
”غصة كونية“ اليوجد خلف تلك الشـخصية سوى 
الخـوف بـكل طاقة االنسـان البدائيـة للتعبري عن 
املشاعر من غري طريقة تفكري او أدنى فكرة تعيق 
التعبـري عـن االحسـاس بالخوف، ففـي الصفحة 
االوىل والثانيـة نجـد أن الخـوف نفسـه كان يالزم 
العراقيني يف حروب قديمة بحيث ممكن أن تتصور 
الصفحتـني االوىل والثانية كأنها تتحدث عن جندي 
هرب من الخطوط االمامية للقتال يف حرب الخليج 
االوىل (1980 /1988) أو أنها تتحدث عن قتال اآلن 
بني أطراف سياسـية يف مكان ما من العراق، أو أنه 
خوف جندي نجا من رضبة جوية امريكية يف حرب 
الخليج الثانية يف (الكويت 1990)، أو حرب قديمة 
قبل مئات السنني يف العراق، فلم يكن يف الصفحتني 
مايشـري اىل مدة زمنية محدودة للحـروب، فكانت 
الصفحتني االول والثانية من القصة ”غصة كونية“ 
تعرب عن مشاعر الخوف يف الشخصية ”عبد الباري“ 
منها يف الصفحـة االوىل ((منـذ أن طحنت مخيلته 
بذلك اليوم الذي اتسـمت مالمحـه بالخديعة، أيقن 
أنه عىل أمل املثول أمـام قيامة تمتهن الغدر كدليل 
عـىل ضآلة الرشف، عند ذلك الطريق املؤدي إىل التلة 
حيث الدغل وحشائش املطر، انحدرت بقاياه الغائرة 
من محرقة جديرة بالتشظي ليلتحف اللحظة التي 
أودع أنظاره الشـاردة عند ذريعـة الحادثة، بجريه 
الغريب اسـتطاع أن يترسب مـن الجحيم منطمار 

يف أحـد البيوتـات التـي هجرها أهلهـا لريتكن عند 
ركامهـا املوحـش ال تفارقه الصدمـة التي جعلته 
ضعيف الجدوى ال يقوى عىل معرفة الخالص، غري 
أن نتف الحياة التي يف داخلة دفعته أن يسرب متاهة 
املكان مقرتبا من الطريـق الرئيس لعجالت الحمل 
التـي نقل البضائـع من املواد الغذائيـة، ...)) وظل 
هذا الخـوف مالزما لـ“عبـد الباري“ حتـى نهاية 

القصة، الذي شـيبه أحد شـخصيات (املكاريد) يف 
كتاب االخرس.. وهنا السـؤال مـاذا أراد القاص أن 
يوصل لنا خلف شـخصية“عبد البـاري“ وخوفها، 
اشمئزازه من الحروب؟ اشمئزازه من االنظمة التي 
بسببها يخاف االنسـان بهذه القوة من التعبري من 
املشـاعر؟، حب القاص للوطن وللناس؟ أو رفضه 
لطريقـة عيش اليوميات يف العـراق التي تتعثر بني 
حني وآخر والتي يمر بها املجتمع وشـخصية ”عبد 
البـاري“ جزء مـن املجتمع، جزء مـن الناجني من 

معارك كثرية منها؟!
أما مـن حيث املصطلـح النفيس املتقـدم وعالقته 
بشخصية ”عبد الباري“ فهو يتفق تماما مع حالة 
خوف ورعب شـخصية ”عبد الباري“ التي بسببها 
انتقـل من حالة املـوت اىل حالة الحيـاة، من حالة 
العـدم اىل حالة الوجود املتحقق، من حالة الرتدد او 
الشك اىل حالة االعتقاد واليقني بأن القدر انقذه من 
هالك محتوم عىل يد (داعش)، يف حني ظلت االسئلة 

تدور حول الحادثة ملاذا صارت ”اسبايكر ”؟؟!!. 
لقد كانت قصة ”غصة كونية“ قصة واقعية خارج 
رسب  اسلوب قصص ميثم الخزرجي املعهودة، بل 
أن مجموعـة“ النزوح نحو املمكـن“ برمتها كانت 
تطري بعيـدا عن خـط كتابة ميثـم الخزرجي، لقد 
كانت املجموعة تميـل اىل القصص الواقعي بكنهة 
جديدة فيها الحدث القصيص يرتبط بأكثر من زمان 
ومـكان، ثم يعود اىل اصل القصة وزمانها ومكانها 
الرسدي، فقصة ”غصة كونية“ كانت بتلك النكهة 
الواقعيـة يف لغة ميثم الخزرجي املعهودة بالتكيثف 
اللفظـي ووضوح املعنى وجالئـه، والصورة الفنية 
املرسومة بدقة توظيف اللغة وتفجري طاقة املفردة 

يف السياق املناسب لها.

 ِمْن أجِل أْن يفوَز وجهي 
 ببعِض الحسناْت 

وإزالِة الذنوِب التي خلّفَها اآلخرون
تحَت عيوني .. 

أجلُس طيلَة الوقِت قبالَة مرآٍة صقيلٍة .. 
ألُحدَثَها  

عن رسِّ تلَك العالقِة الفريدِة
 بني َبَتالِت  الوروِد وفِم النحلْه

والتي أعرُف أكثَر من غريِي
كيَف تبدأُ وكيَف تنتهي .

ثم سأرشُح لها بدقٍة  
مقدًِّما لَها أكثَر من دليٍل  

عن أسباِب بكاِء النخِل 
يف مجلِس العزاِء 

الذي تقيُمُه البساتنْي كلَما صادفِت األياُم
 الذِّكرى السنويَة لقتِل رسِب قًطا 

كاَن يحاوُل أن يرَِد ” الفراَت“ فجرًا ..

وسأذكُر لها عىل شكِل فزورٍة قصريٍة
 بعَد أْن أمسَح بأصابِع يدِي املرتجفِة 

وجَهَها الصقيْل : 
 أني قرأُت عرشاِت املراِت 

 ” رشق املتوسط ” 
ومازاَل بعُض الغائبني .. 
َمْن حنَي أناِديِه ليسرتيَح

 يف زواَيا رشوِدي 
 يسأُلني..

حتى قبَل أْن أُصافَح قلَبُه  :
 ملاذا العصافرُي ال تحبُّ  

 النوَم طويًال يف األقفاص ؟! 

وكي يفوَز وجهي بالحسناِت كلِّها 
وُتمحى جميُع الذنوِب من عيوني ..

سأخربُها بصوٍت عاٍل 
أنني اآلَن :

(أكتُب يف الظالْم)..
ألنَّ النهاَر الذي أريُدُه قد تأخر ..تأخْر.

••                ••               ••
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ميزانيـة األرسة أمـر مرهـق وليس 

سـهالً عىل اإلطالق، خاصـة إذا كان 

لديك أطفال، فالكثري من البنود التي 

التكاليف اإلضافية  بالحرية،  تصيبك 

التـي تثقـل ميزانيتك، أعيـاد امليالد، 

زيـارات الطبيـب، مصفف الشـعر، 

صيانة السـيارة، صيانـة املنزل، كل 

عنرص له الكثري من الحسابات التي 

إذا لـم تضبطها، قـد تضع أرستك يف 

أزمة مالية، وترهق نفسـك وزوجك 

بالديون، فإذا كنت بحاجة إىل ضبط 

ميزانية أرستك، اتبع الخطوات األربع 

التالية..

 - حّدد مواعيد راتبك

هـل تتقاىض راتبك كل أسـبوعني أم 

كل شـهر؟ هـل هناك راتـب إضايف؟ 

حـدد أيضاً وقت اسـتالمه، بناء عىل 

هـذه املواعيـد يمكنـك بنـاء الهيكل 

األسايس مليزانيتك، عىل املدى القريب، 

وامليزانيـة السـنوية أيضـاً، يمكنـك 

تـرك الفواتري املسـتحقة والديون إىل 

مواعيد اسـتالم الراتـب اإلضايف، أما 

الراتب الشـهري أو النصف شهري، 

فهو ما ُيعتَمد عليه يف البنود الصغرية 

املتكـررة، مثل الطعام وبنود اإلنفاق 

الشهري.

- كيف تتعامل مع صندوق الطوارئ 

الخاص بك؟

بنـد  هنـاك  يكـون  ميزانيـة  كل  يف 

يف  مخصصاتـه  توضـع  للطـوارئ، 

صنـدوق الطـوارئ، وال يؤخـذ منه 

سوى للنفقات الطارئة.

أوالً عليـك التحقـق مـن تعاملك مع 

صنـدوق الطوارئ، هل تسـحب منه 

املال من أجل النفقـات العادية. إذن 

أنت بحاجة إىل إعادة النظر يف خطط 

ميزانيتك.

- التخلّص من النفقات الزائدة

أعـد النظـر يف وجهـات اإلنفاق، هل 

تنفق أموالـك يف رشاء ما تحتاج إليه 

فقط أم ما ترغب يف رشائه؟

يجـب أال تنفـق املـال سـوى لرشاء 

أرستـك  واحتياجـات  احتياجاتـك 

فقط، تجّنب السـلع الباهظة الثمن 

مـا لم تكون بحاجـة حقيقية إليها، 

ابتعد عن التسـوق يف متاجر البقالة 

الضخمة، حيث ينتهـي بك الحال إىل 

رشاء العديـد من السـلع التي تحمل 

عروضـاً مغرية، ولكنـك يف الحقيقة 

لسِت بحاجة إليها!

- التخطيط للمستقبل

ادخر بعض املال من أجل املسـتقبل، 

سـواء لخطـط قصـرية املـدى، مثل 

التوفـري مـن أجـل هدايا األعيـاد أو 

رشاء املالبس وقـت التخفيضات، أو 

للخطـط البعيـدة املدى التي تشـمل 

تغيـري املنـزل أو السـيارة، أو لفرتة 

التقاعد.
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املكوّنات:
عجينة بقـالوة مجمـدة ومذوبة - 

علبة
زبدة مذوبة - 200 غرام

فسـتق حلبي مطحـون - ملعقتان 
كبريتان

لتحضري القطر:
ماء - كوب ونصف
سكر - كوب وثلث

عسل - ثلثا كوب
قرفة - عودان

قـرش برتقـال مبشـور - ملعقـة 
صغرية

ماء ورد - ملعقتان صغريتان
لتحضري الحشوة:

لوز مقرش ومجروش - 3 أكواب
قرفة مطحونة - ملعقة صغرية

بهـارات مشـكلة - نصـف ملعقة 

صغرية
سكر - ثلث كوب

طريقة العمل:
- لتحضـري القطر، يف قـدر عىل نار 
متوسـطة اخلطي السكر مع املاء، 

العسل، القرفة وقرش الربتقال.
- ارفعي حرارة النار واتركي املزيج 
يغيل مع التحريك من وقت إىل آخر.

- أطفئـي النـار ثـم أضيفـي مـاء 
الورد ودعي القطر يربد عىل حرارة 

الغرفة.
- حمـي الفـرن عـىل حـرارة 180 
درجـة مئوية وادهنـي قعر صينية 

فرن بالزبدة.
وعـاء  يف  الحشـوة،  لتحضـري   -
اخلطي اللـوز مع القرفة، البهارات 

والسكر.
- مـدي عجينـة بقـالوة يف صينية 

الفرن ثم ادهنيها بالزبدة.
- أعيـدي الكـرة مـع نصـف كمية 
العجني وادهني يف كل مرة العجينة 

بالزبدة.
- ضعي الحشوة بطريقة متساوية 

فوق طبقات العجني.
- مدي مـا تبقى مـن العجني فوق 
طبقـة  كل  دهـن  مـع  الحشـوة 

بالزبدة.
مربعـات  إىل  البقـالوة  قطعـي   -
فوقهـا  وريش  الحجـم  متوسـطة 

الفستق املطحون.
- أدخـيل الصينيـة إىل الفرن لحوايل 
40 دقيقـة حتـى تصبـح العجينة 

ذهبية اللون.
- أخرجـي البقـالوة مـن الفرن ثم 
صفـي القطـر واسـكبيه مبارشة 

فوق الصينية.
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األرق، أو قلـة النـوم، قد يـؤدي إىل حاالت 
طبية ونفسـية فإذا كان لديـك صعوبة يف 
الحصول عىل نوم منتظم فمن املهم تحديد 
مـا إذا كنت تعانني من مشـاكل صحية أو 
اضطرابـات يف النـوم، إليـك أشـياء يمكن 

لألرق أن يخربك بها عن صحتك.
1. لديك نشـاط مفرط يف الغـدة الدرقية.. 
بسـبب إنتـاج املزيـد مـن هرمـون الغدة 
الدرقية، فـال يحدث لك أرق فقط بل تغيري 
يف الشـهية وحركـة األمعـاء املتكـررة، أو 
اإلسـهال وخفقـان القلـب، والتعرق غري 
عادي، وتغيريات الرؤية والدوخة املتكررة.

2. فقـدان الـوزن.. إذا كان فقـدان الوزن 

الخاص بك مفاجًئا وكان لديك اثنان أو أكثر 
مـن هـذه األعـراض، فحتًما أنـت تحتاجني 

الستشارة طبيبك..
3. قـد يؤدي اإلجهـاد البدني أيًضـا إىل النوم 
الخفيـف. وذلـك ألن درجـة حرارة جسـمك 
ومعـدل رضبات القلـب واألدرينالـني أعىل، 
مما يؤثر عىل قدرتك عـىل االنخراط يف النوم 
العميق، وبالتايل فإن إنشـاء روتني يسـاعد 
عـىل االسـرتخاء لوقـت النوم قد يسـاعد يف 
تنظيم دورة نومك. يجب أيًضا تجنب القيام 
بالتدريبات البدنية الثقيلة قبل سـاعتني من 

الذهاب إىل الرسير.
4. الشـعور بارتجـاع يف املـريء.. ارتجـاع 

األحماض لـه تأثري كبري؛ ألنـه عندما تكون 
مستلقياً ال يمكن دفع حمض املعدة إىل املعدة 
حتى ينتهي األمر بنوم متقطع مع إحساس 
حارق يف صدرك ومذاق حامض يف حلقك. إنه 

شعور غري مريح، عىل أقل تقدير.
5. تناول الكثري من القهوة طوال اليوم

هل تعـرف أن القهوة تسـتغرق ما بني 8 إىل 
10 سـاعات يف املتوسـط ليتم التخلص منها 
بالكامل يف الجسـم؟ ولكـن إذا كنت ترشب 
القهـوة يف فرتة مـا بعد الظهـر أو أقل من 
سـت سـاعات قبل الذهاب إىل الفراش فقد 
تواجه مشـاكل يف الحصـول عىل نوم كريم 

يف الليل.

خلصـت دراسـة إىل نتائـج صادمة بشـأن 
حجم انتشـار الجراثيم يف لوحات املفاتيح، 
التـي يعمل عليها كثريون لسـاعات طويلة 
يف اليوم، مشـرية إىل أن الجراثيم فيها ثالثة 
أضعاف ما هو موجود يف مقاعد املرحاض.

وذكرت الدراسـة أن لوحة املفاتيح تحتوي 
يف املعـدل عىل نفـس الجراثيـم املوجودة يف 
سـلة املهمـالت باملطبـخ، يف حـني أن فأرة 
الكمبيوتر أكثـر قذارة من حصـرية الباب.

وتثـري النتائج قلقـا، خاصـة أن املوظفني 
يمضـون سـاعات طويلـة عـىل مكاتبهـم 
يوميـا، ويأكلـون ويرشبـون عليها.وجرى 
أخـذ عينات مـن 10 عنـارص يف املكاتب يف 
أماكن عـدة يف بريطانيا، بما يشـمل لوحة 
املفاتيـح والفأرة، وجـرت عملية مقارنتها 

باألدوات املنزلية املعروفة بانتشار الجراثيم 
فيها مثل مقاعـد املراحيض.وبينت النتائج 
أن متوسـط عـدد الجراثيـم يبلـغ 21 ألف 
جرثومـة يف كل بوصـة مربعة عـىل طاولة 
املكتب، بينمـا وصل العدد يف لوحة املفاتيح 
إىل 3295 جرثومـة يف كل بوصـة مربعـة.
واحتوت الفأرة عىل 1676 جرثومة، يف حني 
احتـوى الهاتـف باملكتب عىل أكثـر من 25 

ألف جرثومة.
وأجـرى الدراسـة موقـع ”فاستشـوتس“ 
الربيطاني، وقالت متحدثة باسـمه إنه مع 
العـودة إىل املكاتـب بعد انتهاء فـرتة العمل 
مـن املنزل، بـات من الـرضوري التفكري يف 

أمر نظافة املكاتب بشكل جدي.
وأضافت أن الباحثني يف املوقع تفاجأوا عند 

مقارنـة أدوات املنـزل مثـل املراحيض مع 
املكاتب كيف أن األخرية متسخة بالفعل.

وقال كريم سماني، املدير التنفيذي لرشكة 
واألدوات  ”املكاتـب  بريطانيـة:  تنظيـف 
املوجـودة فيها يمكن أن تكـون أكثر قذارة 
بأربعـة أضعاف من مقعـد املرحاض، ألننا 

نقيض وقتا أطول بكثري عليها“.
ويضيف: ”الناس يميلون إىل األكل والرشب 
عـىل مكاتبهـم، وال يفكـرون يف تنظيفهـا 
بعد ذلك، وال يأخـذون أمر التعقيم املنتظم 

بجدية“.
وخلص إىل أن الفريوسات والجراثيم يمكن 
أن تنتقـل يف املنزل بسـهولة، لكـن أماكن 
العمل تشـكل خطرا كبريا، فكل يشء هناك 

يمكن أن يشكل خطرا مثل أكواب القهوة.

توفـر العناية بصحة األسـنان الوقت والجهد واملـال، إذ إن العمليات 
الالزمـة لتنظيـف األسـنان تقـل تكلفتها كثـرًيا عن تبعـات العالج 

الطبي.
وعندما نعتني بأسـناننا ال نحتـاج إىل زيارة الطبيب بكثرة، ونتجنب 
العمليـات املكلفـة، مثل: تركيـب التيجان والجسـور، ونحافظ عىل 
أسـناننا الطبيعيـة مدى الحيـاة مقارنـة بالحاجة لرتكيـب زراعة 

سنية.
ومن أبرز العادات السيئة املرضة باألسنان:

قلة استخدام الفرشاة
نحتـاج لتنظيـف أسـناننا بالفرشـاة مرة عـىل األقل خـالل اليوم، 

واستخدام خيط تنظيف األسنان أيًضا مرة يف اليوم.
ويتطلب تنظيف األسنان بالفرشاة استخدام نوع الفرشاة املناسب، 
وتنصـح الرابطـة السـنية األمريكية باسـتخدام فرشـاة األسـنان 
الكهربائيـة للحصول عـىل أفضل النتائج، بفضـل اهتزازها برسعة 

عالية والوصول إىل مناطق ال تصلها الفرشاة العادية.
ويف حال اسـتخدمنا الفرشـاة العادية، يجب أن تكـون ناعمة وغري 
مؤذيـة للثـة، ويجب عدم التنظيف بالفرشـاة بشـدة ألن ذلك يؤذي 

اللثة، ويكشف يف املستقبل عن جذور األسنان.
وتتعـدد نكهـات وأنـواع معجـون األسـنان وتركيبته، ولكـن يبقى 

احتواؤه عىل “الفلورايد” هو األهم.
عدم استخدام خيط األسنان

ال يسـهم خيط األسـنان يف إخراج بقايا الطعام من األسـنان فقط، 
وإنما يسـهم أيًضـا يف التنظيف حـول اللثة حيث تتجمـع الجراثيم 

وتسبب رائحة سيئة للفم.
وال يستخدم الناس عادة خيط األسنان ألنهم يجدونه ممًال وصعًبا.

التدخني أو مضغ التبغ
يمثـل التدخني ومضغ التبغ أمرين سـيئني جدًّا لصحة األسـنان، إذ 

يسببان أمراًضا للثة، وتدهوًرا يف صحة األسنان وفقدانها.
وتسـبب املواد املوجـودة يف الدخان اصفـرار األسـنان ورائحة الفم 

السيئة، فضًال عن أن مضغ التبغ يسبب الرسطان.
أكل الحلوى القاسية وحبات البوشار غري الناضجة

يسـبب أكل الحلوى القاسـية رضًرا لألسـنان، إذ يؤدي إىل تجاويف 
فيها، وتدهور األسنان بسبب السكر املوجود فيها.

أما مضغ حبات البوشـار غري الناضجة وحبـات القهوة واملكرسات 
الصلبة، فهو من أخطر األمور عىل األسنان، ألنه يسبب انكسار جزء 

من السن أو انكسارها بالكامل أحياًنا.
أكل الطعام الحامض

يجـب علينـا تجنـب األكالت الحامضة التـي ترض باللثة وتسـتهلك 
صحتها وتسـبب انحسارها عن جذر السن املخفية تحتها، ما يجعل 
األسـنان تبـدو صفـراء وغامقة، مثـل: فاكهة الكريفـون، وعصري 

الطماطم، ومرشوبات الرياضة.
جفاف الفم وقلة اللعاب

املاء أفضل مرشوب للجسـم، وعند رشب القليل منه، ال تتولد الكمية 
الكافية من اللعاب؛ ما يؤدي إىل جفاف الفم ونمو الجراثيم.

ويجـب علينا رشب 8 كؤوس من املياه يوميًّا، ويف حال نسـيان ذلك، 
يمكن حمل قارورة مياه معنا طول الوقت ورشب املاء منها كل بضع 

ساعات.
االمتناع عن زيارة الطبيب بانتظام

تسـاعد زيارة الطبيب بانتظام عىل تحديد املشكالت املحتملة مبكرًا 
ومعالجتها قبل أن تسوء وتصبح أكثر أملًا.

ويجـب رؤيـة الطبيب كل 6 أشـهر تقريًبا، أو حسـب مـا ينصح به 
الطبيب الخاص؛ وفقا ملوقع “ساي تك دييل”.

وعنـد االعتياد عىل تجنب هذه األمور البسـيطة، تكـون الفوائد التي 
نحّصلها عالية جدًّا وعوائدها عىل صحتنا ال تقدر بثمن.

 يعتـرب تناول وجبـات غنية بالعنارص 
الغذائيـة واملتوازنـة أحد أهم األشـياء 
التي يمكن القيام بها من أجل الحفاظ 

عىل صحة جسدية ونفسية جيدة.
وتقول أنيا روزين، اختصاصية التغذية 
الوظيفية يف نيويورك: لحسـن الحظ، 
إن هنـاك طرقـا للحصول عـىل تغذية 
جيـدة بطرق غري باهظـة مادًيا. فيما 
يـيل 6 طـرق يمكن من خاللهـا تناول 

طعام صحي بأقل ميزانية ممكنة:
1. إعداد الوجبات

عندما نشـعر بالجوع، فإننـا نميل إىل 
اتخاذ قرارات قد ال تتماىش مع عافيتنا 
أو أهدافنـا املاليـة. لذلـك عندما تأخذ 
الوقـت الـكايف إلعداد وجبـات متعددة 
لألسـبوع، فإنك تمنح نفسـك شـبكة 
أمـان يمكنـك الرجـوع إليهـا عندمـا 
تكون يف عجلة من أمرك وتسـعى لسد 

جوعك.
يمكن أن يبدو تحضري وجبات شـهية 
ومتوازنـة غذائيـا أمرًا مخيًفـا، ولكن 
يمكـن أن يكـون األمـر بسـيًطا حًقا. 
أطبـاق  تعتـرب  املثـال،  سـبيل  فعـىل 
الحبوب الكاملة اختياًرا رائًعا لوجبات 
اإلفطار. كما يمكن الحصول عىل 250 
غراما من صدور الدجاج (والتي يمكن 
استخدامها بواقع 50 غراما لكل وجبة 
أي يمكـن توزيعها عىل حـوايل خمس 
وجبـات)، إىل جانب خرضوات سـهلة 
الفرم مثل الكوسـة أو الهليون وبعض 
األرز، كمفاتيح أساسية لبلوغ التوازن 

يف الوجبات الرئيسية.
وتقـول روزيـن إن الطهي البسـيط يف 
املنـزل يمكـن أن يوفر آالف السـعرات 
الحراريـة من الزيت والزبدة التي تميل 

املطاعم إىل تقديمها يف أطباقها.

2. التخزين يف الرباد
مـن املؤكد أن تخزيـن األطعمة املغذية 
يف الرباد سـيوفر لك القـدرة عىل إعداد 
الكثري مـن الوجبات الرسيعـة املغرية 
يف أي وقت. عىل سـبيل املثـال، يمكنك 
رشاء الربوكيل املجمد والروبيان واألرز 
املطبـوخ بشـكل منفصـل لدمجها يف 
مقالة مع بعض الزيت والتوابل إلعداد 
عشاء صحي خالل مدة ال تزيد عن 10 

دقائق.
عىل الرغم من أنـه قد ال يبدو أن هناك 
توفـرًيا ملحوًظـا عنـد رشاء األطعمة 
املجمـدة مثـل الدجـاج والخـرضوات 
بـدالً مـن األطعمـة الطازجـة، إال أن 
كلمـة الرس تكمن يف أن املـواد الغذائية 
األساسـية تصبح يف متنـاول اليد، مع 
ميـزة إضافية تتمثـل يف أنها ذات عمر 

افرتايض طويل.
3. الربوتينات النباتية

تقول اختصاصيـة التغذية ليزا دراير: 
”إذا كنت تحـاول طهي وجبة متوازنة 
أو  اللحـوم  تنـاول  يف  اإلرساف  دون 
األسـماك، فجـرب بروتيًنـا نباتًيا مثل 
الفاصوليـا أو البقوليـات. إنها أطعمة 
صحيـة وبأسـعار معقولـة مقارنـة 

بالربوتينات الحيوانية“.
4. اإلبداع واالبتكار

يمكن أن تحتوي بعـض األطعمة ذات 
األسـعار املعقولـة أيًضـا عـىل معظم 
العنـارص الغذائيـة. عىل سـبيل املثال، 
ُيكلـف كيلوغـرام واحـد مـن البطاطا 
الحلـوة مبلًغـا زهيـًدا. وفًقـا لـوزارة 
الزراعة األمريكيـة، إن البطاطا الحلوة 
مليئة باأللياف والفيتامينات واملعادن 
ومضادات األكسـدة. يمكن عن طريق 
البحث الرسيع عـرب اإلنرتنت الحصول 

عىل عـرشات الطرق لإلبـداع واالبتكار 
يف إعداد وجبـات متنوعة ومتعددة من 

البطاطا الحلوة.
تشـمل الخيـارات الغذائيـة الصحيـة 
األخرى منخفضـة التكلفة الفاصوليا 
واألرز والبيـض والشـوفان والعـدس، 
والتـي يمكـن أن تصبـح أساًسـا ألي 
عدد مـن األطبـاق الصحية الشـهية. 
وإذا كنـت ال ترغـب يف الطهـي، فـإن 
الربوتـني،  وألـواح  والحمـص  الجـزر 
التـي تحتوي عـىل كميـات منخفضة 
من السـكر واملواد املضافة، والفاكهة 
والزبـادي كلها وجبـات مفيدة صحًيا 

وسهلة اإلعداد عىل وجه الرسعة.
تقـول روزين إن هنـاك طريقة أخرى 
لتوفـري املال يف املطبـخ تتمثل يف إعادة 
اسـتخدام بقايـا الوجبـات مـن بينها 

اسـتخدام عظـام اللحـوم أو الدواجن 
لعمـل مـرق، وصـب بقايـا صلصـة 
صوانـي  يف  الحسـاء  أو  املعكرونـة 
يف  لتكـون  الكبـرية  الثلـج  مكعبـات 
متناول اليد لوصفـات أصغر، وتجميد 
الفاكهـة والخـرضوات قبـل أن تتلف 
السـتخدامها يف صنع عصائـر الحًقا، 
بخاصة أن القاعدة العامة هي تعرض 
الفواكه والخـرضوات الطازجة للتلف 

بعد أسبوع من الرشاء.
5. عصائر مخفوقة

تعتـرب العصائـر مـن أسـهل الطـرق 
وأقلهـا تكلفـة للحصـول عـىل وجبة 
خفيفـة ومليئة بالعنـارص الغذائية يف 
نظامـك الغذائي. باسـتخدام املكونات 
الصحيحة، يمكنـك إعداد وجبة كاملة 
يف دقائـق. كمـا يمكن تخزيـن معظم 

املكونات يف حجرة املؤن أو الفريزر.
يمكـن أن يتضمـن عصـري مخفـوق 
بسـيط رشائح املوز املجمدة للحصول 
عىل قوام وُمحليات طبيعية، والسبانخ 
القرنبيـط  وأرز  الطـازج  أو  املجمـد 
مـن  مزيـد  عـىل  للحصـول  املجمـد 
العنارص الغذائية والقوام، ثم اختيارك 
من التوت الطازج أو املجمد ومسحوق 

الربوتني لتضمني دهون صحية.
تقـول روزيـن إن الخطأ الـذي يرتكبه 
معظم الناس مع العصائر هو الرتكيز 
عـىل الفاكهـة والقليـل مـن الربوتني 
والدهـون الصحيـة، والتـي يمكن أن 
تسبب ارتفاع السكر يف الدم، لذا فإنها 
تنصـح بإضافة قطع من املكرسات إىل 
العصـري املخفـوق إلبطـاء تناوله عن 

طريق مضغ املكرسات.
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يحكـى أن فالحـاّ صينيـاً فقد 

الذي يسـاعده  الوحيد  حصانه 

يف أعمـال الحقـل، فجـاء إليه 

جريانه يف العشـية يواسونه يف 

مصيبتـه قائلـني: أّي مصيبـٍة 

حلّت بك!

هّز الفّالح رأسـه قائـًال: ربما، 

من يدري!

يف اليوم الّتايل رجع الحصان إىل 

صاحبه ومعه سّتة جياٍد برّية، 

أدخلها الفّالح إىل حظريته.

فجـاء إليـه الجـريان يهّنئونه 

قائلني: أّي خرٍي أصابك!

هّز الفّالح رأسـُه قائـًال: ربما، 

َمن يدري!

اإلبـن  عمـد  الّثالـث  اليـوم  يف 

الوحيـد للفّالح إىل أحـِد الجياِد 

الربّيـة فأرسجُه عنـوًة واعتىل 

صهوته، ولكـّن الجواد الجامح 

رمـاُه عن ظهـره فوقـع أرضاً 

وُكرست ساقه.

الفـّالح  إىل  الجـريان  فجـاَء 

يواسـونُه قائلـني: أيُّ مصيبـٍة 

حلّت بك!

فهّز الفّالح رأسـه قائالً: ربما، 

َمن يدري!

يف اليـوم الرّابـع جـاء ضابـط 

الّتجنيـد يف مهّمة مـن الحاكم 

لسوِق شباِب القرية إىل الجيش، 

فأخـذ َمـن وجدهـم صالحنَي 

للخدمة العسـكرّية، وعفى َعن 

ابِن الفّالح بسبِب عجزه.

فجاَء الجرياُن إىل الفّالح يهّنئونه 

قائلني: أيُّ خري أصابك!

فهّز الفّالح رأسـُه قائالً: ربما، 

َمن يدري!

#العربة

نعم .. َمن يدري!!

اللـه  عطـاِء  ابـن  وصـدق 

السكندري حيث يقول: : «رّبما 

أعطـاَك فَمَنعك، ورّبمـا منعَك 

فأعطاك».

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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وزع االرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع مـن املربعـات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة 
الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

أبـــــــراج

شـخصية الهادئة تقرب الجميع منك هذه الفرتة. قد 
يكون اليوم هناك شـخص ما يتتبـع خطواتك ويحاول 
أن يسـاعدك يف أي مهمـة تقوم بها. إرادتـك القوية تجعلك 
تحطم األرقام القياسـية يف بعض املغامـرات التي تقوم بها. 

حان الوقت لحل مشاكل مع الرشيك .

تسـتمع اليـوم إىل أخبار سـارة ىف العمل، وتسـتمتع 
اليـوم بالجلوس مع أحد املختصني ىف مجال عملك ومن 
املفرتض أن تكتسـب منه الكثريمن الخـربات، لذا ال ترتدد 
حتـى تتمكن مـن إنجاز مهامـك وتحقيقها. يجـب تواصل 

ممارسة رياضتك املفضلة حتى ولو كل أسبوع.

من الصعب اتخاذ أي قرار اليوم. ربما ال تكون مقتنعا 
اليـوم ببعـض األقاويل واألخبـار التـي ينرشها بعض 
األشـخاص. ال تركز عـىل التفاصيل الصغـرية لكي ال تضيع 
وقتـك. تسـتطيع أن تنظـم أي حفل اليوم بفضـل عبقريتك 

وذكائك. اخرت كالما واضحا يسهل عىل أي شخص فهمه..

أنت شـخص عمـيل جدا وتقـدر الوقـت، ولكن 
اليـوم قد تمنعك بعض الظـروف من تنظيم وقتك 
ومواعيـد عملك. يجب أن تسـاعد مـن حولك اليوم يف 
مشـاريعهم ومهامهـم الشـخصية. ال تتذمر من هذه 

األمور الطارئة، فربما تعود عليك بالنفع فيما بعد.

عليك أن تكون حـذرا عند التحدث مع فئة معينة من 
األشخاص، بل ربما يكون من األفضل أن تصمت اليوم.

عـىل الرغم مـن أن لديك إجابات عىل معظم األسـئلة التي 
يطرحهـا من حولـك، إال أنه من األفضل عـدم اإلجابة عنها. 

استمع إىل من يحتاج إليك وأنصت إليه بدال من أن تتكلم.

لكـي تتمكن من مواجهة تحديات الحياة اليومية خالل 
هذا اليـوم، أنت تحتاج إىل يشء واحـد فقط وهو التحكم 
يف النفس. قوة تحملك لألخطاء ضعيفة للغاية، فأنت تشـعر 

بالغضب بسبب اإلخفاقات وسوء الفهم يف الحال.

ال تجعل املواقف السـلبية التي تحدث اليوم تقلل من 
حماسـك أو نشـاطك. كن حذرا فبعض املشاكل اليوم 
قـد تجعلك تخـرس وظيفتك وزمـالءك يف العمـل. ال تندم 
عـىل قراراتك األخرية، وتذكر أنك اتخذتها بعد وقت طويل من 

التفكري. أي خطأ غري مسموح به يف العمل اليوم.

يبدو أن من حولك قد نسوا أن من حولهم لديهم 
مشـاعر، ولذلـك ال تندهـش إذا وجـدت أحدهـم 
يتعامـل معك بعنف وقسـوة. بعض األشـخاص من 
حولـك يريدون أن يسـمعوك ولكن يف أوقـات معينة. ال 

تخف من اإلقدام عىل خطوة جديدة يف العمل.

ربما تتطلع اليوم لطلب إجازة من مديرك يف العمل. لم 
ال تتعامل مع القضايا التي تتجنبها دائما. األمر بسـيط 
جـدا، ولذلك عليك أن تتغلب عـىل خوفك وعىل نقاط ضعفك 
بشكل عام. ال تسمح لآلخرين أن يدمروا حياتك. أنت صاحب 

القرار.

الشـخص الذى تراه صديقا جيدا ال يشرتط أن يجعلك 
تشـعر بأنك يف حالـة جيدة، يف بعض األحيـان األصدقاء 
الذين تحبهم ال يجعلونك تشعر بأنك بخري. ربما تلوم نفسك 
يف بعض األوقات ألنك تخىش أن تؤذى مشـاعرهم أو تشـعر 

بأنهم ال يجعلونك أفضل، ولكن من حقك أن تصارحهم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يوم مليء باألحداث املرعبة، ولذلك تبدو مرتبكا معظم 
الوقت. ال تقلق لديك فرصة جيدة إلجناز العديد من األعمال 
ــاء تستطيع أن  ــيكون لديك وقت فراغ في املس هذا اليوم، وس
ــتمتع بوقتك قدر اإلمكان، وال  ــتغله في أي نشاط مفيد. اس تس

تهتم باإلشاعات التي يروجها البعض اليوم.

1291 - فتح املسلمون مدينة بريوت التي كانت يف 
قبضة الصليبيني.

1694 - تأسيس بنك إنجلرتا.
1898 - اإلعالن عن سـوء الحالـة الصحية للزعيم 

األملاني أوتو فون بسمارك.
1953 - انتهاء الحرب الكورية.

1954 -التوقيع باألحرف األوىل عن اتفاقية الجالء 
الربيطاني عن مرص.

هدنة تفصل فيتنام إىل دولتني شـمالية وجنوبية.
1955 - بلغاريا ُتسقط طائرة متجهة إىل إرسائيل، 

ومقتل 58 شخصاً كانوا عىل متنها.
تضـع  اإلنجليزيـة  العسـكرية  القيـادة   -  1956
«الخطـه 700» للهجوم عىل مـرص وذلك بعد قيام 

الرئيس جمال عبد النارص بتأميم قناة السويس.
1982 - رئيسـة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ 
أول زيارة إىل الواليـات املتحدة األمريكية يقوم بها 

رئيس وزراء هندي منذ أحد عرش عاماً.
1983 - منظمـة رسيـة أرمنيـة تهاجم السـفارة 
الرتكية يف لشبونة الربتغال ومقتل سبعة أشخاص 

يف هجوم هو الثالث من نوعه خالل شهر واحد.
1988 - مدينـة بوسـطن األمريكية تشـهد أسـوأ 

زحام مروري يف ثالثني عاماً.
1989 - مجموعـة إرسائيلية تخطف الشـيخ عبد 

الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان.
1997 - انفجار قنبلة أنبوبية عىل هامش فعاليات 
دورة األلعـاب األوملبيـة يف أتالنتـا الواليات املتحدة 

األمريكية يسفر عن مقتل شخصني وإصابة 110 
آخرين بجراح.

2010 - جرافـات إرسائيلية تهـدم قرية العراقيب 
التـي تقـع شـمال مدينـة بـرئ السـبع يف النقـب 

بالكامل.
2012 - افتتـاح دورة األلعـاب األوملبيـة الصيفية 

املقامة يف لندن.
2013 - وقوع أحداث طريق النرص يف القاهرة بني 
مؤيديـن ملحمد مريس والقوَّات املُسـلَّحة املرصيَّة، 
عقب ما ُسـمي بـ“التفويض“، األمر الذي أسـفر 

عن سقوط مئات القتىل وآالف الجرحى.
2018 - حدوث أطول خسـوف كيل للقمر يف القرن 

الحادي والعرشين حتى التاريخ املذكور.

ماذا تقول شكل أظافرك عن شخصيتك وصحتك ؟
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇaNNNÒ5«Î@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــش ــون تعي ــي ك ومثل ــي  بعذاب ــس  ــد حت اري

ــوك ياكـــــــــلني ــد الش ــه الوحي ــش ان لي

ــات الــلوع ــل  واحتم ــم  انهض ــه  ان ــش  ولي

ــي وتغنـــــــــ ــاح  مرت ــت  وك ــكل  ب ــت  وان

- - - - - - - - - - - - - - -

ــوم الــمضــم ــك  احجــيل ــد  رايــ ــف  أوكــ

ــي  يــهمـــــــن ــا  مــ ردك  ــدوم  مــع واذا 

ــاي ويـــــ ــرن  وكـث ــه  هـوايـ ــــبـابـك  آس

ــي يــدمرنـ ــن  يــمك ــد  بــع ــن  يـــبقـ واذا 

acebook
⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

No: 7765   Wde   27     July    2022العدد:   7765    األربعاء   27  تموز    2022

ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1. عسكري يف سلك تنظيم حركة السيارات يف املدينة.
2. شـخصية نسائية إجرامية يف السـينما املرصية - ياسني- 

من الخروف.
3. مدينـة مـن مدينتني يابانيتـني القت عليها أمـريكا قنبلة 

نووية.
4. اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما - بداية ضوء النهار.

5. كتاب صغري (مبعثرة) - كثري - خاص بي.
6. ما يتسابق عليه العاملون يف صناعة اإلعالم.

7. معاتبة - اقعد.
8. حاسة من الحواس غري العادية يف معرفة ما خلف األشياء 

الظاهرة.
9. للسؤال - مسحوق متفجر استخدمه يف األصل الصينيون.

10. ذات حركة خفيفة وجمال - فعل بمعنى تجعله قويا.

1. مدينـة روسـية تعرضت لكارثـة نووية - حيـوان صغري يتحمل 
العطش أكثر من الجمل.

2. له عالقة برأس الدولة - مكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس.
3. دولة يف وسـط آسـيا فيها أطول سد يف العالم وأكثر من %80 من 

سكانها مسلمون.
4. اختالط األمر يف موضوع ما.

5. خصلة حسـنة - توجد عـادة يف بناء الجامـع والجامعة وأحيانا 
الربملان.

6. توقف يف امليناء - مادة تدخل يف بياض األبنية.
7. تجدها يف البحر وقد تحتوي عىل ما يتخذ كمجوهرات.

8. ارتفاع يف جانب الطريق - غشيم - عبودية.
9. ذو مكانة خاصة وذات احرتام - متشابهان.

10. مكان مفتوح يحوي حياة برية - قرص للمعلومات.

من يدري ؟!
نعرض عليكم دليل بسـيط ملجموعـة من األفكار 
التي تسـاعدك يف تحديد شـكل أظافرك وما يمكن 
أن تكشـفه عن صحتك وشـخصيتك ومشاعرك.. 
تعـرف عىل هذه املعلومات املذكـورة أدناه وتعرف 
إذا كانت هذه املعلومات تتفق مع شكل أظافرك .

األظافر الطويلة جداً :
هـل لديك أظافـر طويلة أكثـر من الـالزم . تربط 
العديـد من األبحاث بـني األظافر الطويلة بشـكل 
مربـط وبـني الطاقـة املنخفضـة مثـل الشـعور 
باإلكتئاب والخمول . وتذكر أيضاً  بأن هذه الحالة 
تشـري إيل فقدان قوة العضـالت، وهذا بدوره يؤدي 
إيل الشـعور بالضعـف والتعب أو ظهور مشـاكل 
الجهـاز الهضمـي . وقد يتطور االمـر  إيل اإلصابة 

بضمور العضالت، والتصلب املتعدد .
األظافر القصرية جداً :

عيل الناحيـة األخري، فإن األظافـر القصرية جداً 
تدل عيل إرتفاع مسـتوي الطاقة بشـكل طبيعي، 
بمعنـي أنك شـخص عصبـي تحب الثرثـرة كثرياً 

وتتمتع بشخصية حيوية ونشيطة .
كما أن هذا النوع من األشـخاص يفضلوا الدخول 
يف املناقشات الطويلة يف القضايا املثرية للجدل . وال 
تخاف من تناقض وجهة نظرك مع شخص أخر .

األظافر املربعة :
يذكر دكتور مانغـني بأن األظافر املربعة يمكن أن 
تكون عالمـة تحذير حول اإلصابة بأمراض القلب 
وخصوصـاً عند الكبار يف السـن . أما األشـخاص 
األصغر سـناً عيل مشـاكل يف الجهاز العصبي مثل 

التشنجات أو ضعف األوتار .
وربما تكون عداء وتتسـاءل ملـاذا غالباً ما تواجه 
تشـعر  ربمـا  أو  الطريـق  أثنـاء  عضـيل  تمـزق 
بتشجنات السـاق املزعجة والتي توقظ ليالً ..كما 
أنهـا قـد تكون عالمـة لوجـود مشـاكل أخري يف 
الجهـاز التناسـيل أوأالم الطمث وبالتايل مشـاكل 

الخصوبة .
األظافر الواسعة :

إذا كان جزء العلوي من أظافرك واسـع جداً، فهذا 
يمكـن أن يكـون عالمة عيل أنك شـخص كسـول 
كمـا أنك ال تهتم بالتواصل مع األخرين . وقد تبدو 

معـادي للمجتمع وإنطوائي قليالً . كما أن شـكل 
األظافـر يظهـر بأن لديـك ميل ونظرة متشـائمة 
أكثر من الالزم عن الحيـاة . وأيضاً تظهر األظافر 
الواسـعة بـأن لديك مشـاكل يف الجهـاز التنفيس 

والسعال .
األظافر املثلية :

تتميز هـذه األظافر بأن لها قاعـدة ضيقة للغاية  
بحيث تعطي شكل مثلث يف النهاية، قد تكون ذلك 
عالمة من مشـاكل الغدة الدرقية ونقص الهرمون 
وهـذه الحالـة يمكـن أن تسـبب مجموعـة مـن 
املشـاكل الصحية مثل التعـب واإلرهاق واإلكتئاب 
وزيادة الوزن . وإذا حاولت التعرف عيل السـمات 
الشـخصية ألصحاب االظافـر املثلية تجـد بانهم 
أشخاص عصبني، يميلوا إيل النقد، تفتقر إيل الثقة، 
ال تعرتف بالخطأ  وتلقـي باللوم عيل األخرين  وال 

يتحمل مسئولية األشياء التي تحدث .
أمـا إذا كان لديـك أظافـر مثليـة وشـاحبة اللون 
بشـكل غري طبيعي، يكون ذلك عالمة عيل مشاكل 

الدماغ .
األظافر عيل شكل شبه  منحرف :

يمكنك التعرف عيل شكل هذه األظافر بانها لديها 
قاعدة أوسـع ونهايات ضيقة، حقـاً هذه األظافر 
مميـزة للغايـة  ولكـن يربطها البعـض باإلصابة 

بحالة الكذب القهري أو املريض .
هؤالء األفراد لديهم حاجة دائمة يف إخرتاع األوهام 
وتتعارض مـع الحقيقة وربما يعانـوا من نوبات 

التوتر الشديد .
األظافر عيل شكل معلقة :

تتميز هذه األظافر بأنها واسعة جداً، قد يكون لها 
شـكل محرج . وغالباً مـا تكون عالمة عيل أن هذا 

الشخص عصبي ولكن له حظ جيد .
األظافر الضيقة :

تبدو األظافـر وكأنهـا فاتحة صغـرية، وغالباً ما 
تكـون عالمة عيل ضعف الهيكل العظمي وظروف 
صحيـة أخـري مثـل هشاشـة العظـام وإلتهاب 
املفاصـل . فـإذا كنـت تمتلـك هـذه االظافـر أنت 
بحاجة إيل إعادة النظر إيل نظامك الغذائي . وتمتع 
بسـمات شـخصية جيدة حيـث تميـل إيل تحقيق 

التوازن والحيوية يف حياتك .
األظافر املقعرة واملحدبة :

أوالً، األظافر املقعرة :
األظافر املقعرة  منحنية من الداخل ويربط العلماء 
بينها وبني اإلضطرابات العصبية املختلفة  وتعاني 
مـن اإلضطرابات النفسـية التي تؤثـر عيل حياتك 

الشخصية والعملية .
ثانياً األظافر املحدبة :

تكشـف األظافر املحدبـة بأن هذا الشـخص لديه 
جهـاز تنفيس دقيـق . وقد يعاني من السـعال أو 
نـزالت الـربد أو إلتهـاب الحلق وخاصة يف أشـهر 
الشـتاء. لذلك فإن هؤالء األشخاص بحاجة دائمة 

إيل العناية .
األظافر عيل شكل حبة الزيتون :

هذه األظافر لها شكل غري عادي، وغالباً ما تكون 
عالمـة عيل ضعـف الحالة الصحيـة للقلب ولديك 
مشـاكل يف الـدورة الدمويـة ويصاحبهـا أصابع 

منتفخة وتورم القدمني .
قمة األظافر منحية :

هذه الظافر منحية بشـدة من األمام . يرتبط هذا 
النوع من االظافر باملشـاكل الصحية املزمنة مثل 

الربو أو العرضة لإلصابة بأمراض الرئة.
األظافر عيل شكل كرة :

هذا النوع من األظافر غري عادي ألنه نصف كروي 
يشـبه القبة الزجاجية املنحنيـة التي تغطي وجه 
السـاعة . قد يكـون أصحاب هـذه األظافر لديهم 
مشـاكل يف الكيل والرئة ويحدث تراكم للسموم يف 
حالة عدم معالجته بشكل صحيح يؤدي يف النهاية 

إيل إنسداد تدفق الدم وتؤثر عيل نمو األظافر .
األظافر الهشة واملكسورة :

هذه األظافر غالباً ما تكون ناتجة عن عامل بيئي 
مثل اإلسـتخدام املفـرط ملنتجات املنظفـات التي 
تقـوم بإزالة الزيوت الطبيعية أو بسـبب التطبيق 
املتكـرر لطـالء األظافر. كمـا يجب تجنب غسـل 
األطبـاق كثـرياً ويفضـل إرتـداء قفـازات واقية.. 
وإذا كنـت تعانـي من هـذه األظافـر إحرص عيل 
تطبيق الكريم املرطب أو الزيوت العطرية لتحقيق 

الرتطيب .

ال تدع األحـداث الكئيبة التي تحدث من حولك تؤثر 
عـىل أداء مهامـك، فأنـت من االشـخاص املجتهدين 
واملخلصني ىف العمل، فحاول أن تخرج من هذه األجواء 
رسيعا. اتخاذ القرارات السـليمة سيكون له نتائج عىل 
حياتك فيما بعد. توقع بعض التغري ىف حياتك العاطفية 

اليوم.



الفنانة، رحمة رياض، عرب ستوري «إنستجرام»، بنجاح  احتفت 

أغنيتها «اصعد للگمر»، التي طرحتها أخرياً.

ويظهر يف الفيديو عدٌد من األشخاص يستمعون إىل األغنية يف أماكن 

وحاالٍت مختلفة، فأحدهم يتابعها باملكتب، وثاٍن بالسيارة، وآخر 

رحمة  املوسيقي.وتستعد  الرتند  األغنية  تصدَّرت  وقد  العمل.  يف 

عنها  أعلنت  وقد  املقبلة،  الفرتة  تونس خالل  يف  إلقامة حفلٍة 

املزيان  تونس  «يف  عليه:  والتعليق  «بوسٍرت»،  بنرش  أيام  قبل 

حلم  العظيم،  قرطاج  مرسح  عىل  الغناء  األعزاء..  وأهلها 

آب   ٦ السبت  يوم  فيكم  ألتقي  أن  يل  ورشف  طويالً،  أنتظره 

أغسطس، نغني سوياً ليلتنا زينة. نحبكم برشا»يذكر أن «اصعد 

للگمر» تصدَّرت الرتند يف اململكة العربية السعودية، والعراق، 

وسوريا، ولبنان ودوٍل عربية أخرى، وكانت رحمة قد نرشت 

مقطَع فيديو قصرياً من األغنية عرب حسابها بـ «إنستجرام»، 

وقالت: «وأنتو من گد ما حلوين صعدنا ترند بهالرسعة، فدوة 

لجمالكم وملحبتكم اليل تكرب القلب».

عمان / مجيد السامرائي:
صورتي تبطل ما يؤخذ عني بحسن نية 
او خالفها .. أنا رجل ساخر مجبول عىل 
يوصف   كما  (السكنية)  الرمادية  النكتة 
موطن   – االردن  يف  الرصايص  اللون 
ولقد  اآلن-..  حتى  عمان  يف  اقامتي 
بعض  عّيل  اشار  نصوص  لدي  تجمعت 
الخامس  هو  كتاب  يف  نرشها  اصحابي 
من نوع عناوينه .. وهذا قطرة من بحر 
ازاء الصديق العايل يف االرايض  املنخفضة 
– الهولندي االقامة خزعل املاجدي الذي 
اصدر كتابه رقم ١٠٠ وهو املشهود له يف 

تقيص الحقائق واعادة كتابة التاريخ .
 ما علينا جمع الصديق د. طه جزاع كل 
السيد  بحق  إمام  عادل  الزعيم  افيهات 
نسخها  سأعيد   .. ايل  ونسبها  قشطة 
مفتوح  املنكعني  عريض  الجثة  (ضخم 
مرشئب  الحركات  شنكول  الفتحات 

شلولخ!!)..  االبعاع   مشلهم  الفلكات  
رافق عادل  اشهر من  بيني وبني  قارنوا 

إمام يف مرسحياته : يوسف داوود .
وأنا  هنا  عندكم  النص  نرش  ان  ومنذ 
اتطلع كل صباح يف املرآة حتى إن امرأتي 
تقول يل : شنو سالفتك ؟ ثم اضحك مثل 

كاشفاً  عاٍل،  بصوت  الكوميديا  ممثيل 
واحد  هوليوود  اقصد  سوف  اسنان  عن 
بزراعة  املختصني  االطباء  اصحابي  من 

االسنان ليجعلها  كفلق الصبح...
نكتة ونكتة  الف  لست متجهما واحفظ 
اصوات  تقليد  واستطيع  مثلها  وارتجل 
ملشاهري كما يفعل باسم االمني.. وبعض 
من زاملني وصاحبني يعرف ذلك.. ونحن 
دائماً ظاهراتيون نحكم عىل النظرة االوىل 

ونقع ارسى لها .. حتى أنا حتى أنا!
الفن  مشاهري  من  العديد  اشبه  وأنا 
الشاشة  لظهوري عىل  وشهرتي سابقة 

بحكم توهم الناس يف من اشبه منهم .
معي  تخرجوا  زمالء  عّيل  عرض  ولقد 
فروع  من  الجميلة  الفنون  اكاديمية  يف 
امثل  أن  واملرئية  والسمعية  السينما 
لنيل  تخرجهم  اعمال  يف  ثانوية  أدواراً 
باملثل  مؤمن  ولكني  البكالوريوس، 

السوداني القائل «صاحب بالني كذاب».
 وحني يقدر يل ان اكون ببغداد سوف اقوم 
(انرتبيت  لكتابي  اشهار  حفل  بتنظيم 
تتكشف  عندها  والبيت)  الطائرة  بني   ..
التي  املعلنة من شخصيتي  الصورة غري 

يقع عّيل ظلم االقربني! 

حفالً  الساهر،  كاظم  القيرص،  يحيى 
غنائًيا يف سلطنة عمان، يوم غد الخميس، 
من  مميزة  باقة  الحفل  خالل  ويقدم 
أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفالت التي 
الغناء والطرب يف مختلف  يحييها نجوم 

الدول بمناسبة موسم الصيف.
عن  الساهر  كاظم  القيرص  وكشف 
موعد حفله الغنائي يف الساحل الشمايل، 
 ٤» قائال:  تويرت  عىل  حسابه  عرب  وكتب 
أغسطس يف الساحل»، ويعد ذلك الحفل 
ومن  سنوات،  عرش  من  أكثر  غياب  بعد 
املقرر أن يقدم خالل الحفل باقة مميزة 

من أشهر أغنياته املحببة لدى جمهوره.
وقد كتب كاظم، من قبل عرب حسابه عىل 
 ١٠ من  أكثر  منذ  مرة  «ألول  إنستجرام: 
يف  إىل مرص  يأتي  الساهر  كاظم  سنوات 

الساحل الشمايل يف شهر أغسطس».
الغنائي  حفله  خالل  القيرص  وظهر 
األخري يف مدينة هيوستن األمريكية، وهو 
ابنه  من  وآية  سناء  حفيدتيه  مع  يغني 
الساهر  كاظم  قام  حيث  وسام،  األكرب 
حفيدتيه  وضم  كريس،  عىل  بالجلوس 
إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهرية 
من  كبري  تفاعل  وسط  العشاق،  عيد 

برفقة  الحفيدة  تغني  حيث  جمهوره، 
جدها للمرة األوىل.

وأطلقت النجمة اإلماراتية بلقيس أحدث 
العشق»  «أهل  بعنوان  الغنائية  أعمالها 
كاظم  الغناء  بقيرص  تجمعها  والتي 
الشيخ  أشعار  من  واألغنية  الساهر، 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل 
التنفيذي، ومن  عهد دبي رئيس املجلس 
ألحان فايز السعيد، ويأتي طرح األغنية 
تنفيذها  منذ  انتظار خمس سنوات  بعد 

بني بلقيس وكاظم.
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قامـت رشكة (غوغـل) األمريكية 
بخطوة غري متوقعة تجاه مهندس 
برمجيات بارز لديها، حيث طردته 
وذلك بسبب خرقه اتفاقية الرسية 

 الخاصة بها. 
ليمـوان،  بليـك  املهنـدس،  وكان 
زعـم الشـهر املـايض أن برنامـج 
الدردشـة اآليل للذكاء االصطناعي 
يف (غوغـل) (المدا) كان شـخصا 
”مدركا لذاته“ ويملك الوعي، إذ إن 
مزاعمه ال أساس لها عىل اإلطالق، 

وفق (سبوتنيك بالعربي(.
وقالـت: ”إنه ملن املؤسـف أنه عىل 
الرغـم من االنخراط املطول يف هذا 
املوضـوع، فـال يزال بليـك ليموان 
انتهاك سياسات  يختار باستمرار 
التوظيف وأمن البيانات الواضحة، 
التي تتضمـن الحاجـة إىل حماية 

معلومات املنتج“.
ويف العـام املايض، قالـت (غوغل) 
إن برنامجها للدردشة (المدا) بني 
عىل بحـث الرشكـة، الـذي ُيظهر 
أن النمـاذج اللغويـة القائمة عىل 
املحـوالت واملدربـة عـىل الحـوار، 
يمكـن أن تتعلـم التحـدث عن أي 

يشء بشكل أسايس.

لكن عـىل النقيـض، وصـف بليك 
ليمـوان نظـام ”المدا“ الـذي كان 
يعمل عليه بأنه ”نظام حساس“، 
وأكد أنه يمتلـك إدراكا وقدرة عىل 
التعبري عن األفكار واملشـاعر التي 

تعادل الطفل البرشي.
وقال يف ترصيحات الشهر املايض: 
”إذا لم أكن أعرف بالضبط ما هو، 
وهو برنامـج الكمبيوتر هذا الذي 
أنشأناه مؤخرا، فأعتقد أن ”المدا“ 
كان طفـال يبلغ مـن العمر 7 أو 8 

سنوات، ويعرف الفيزياء“.
كمـا كشـف ليمـوان أن ”المـدا“ 
أرشكه يف محادثات بشأن الحقوق 
والشـخصية، وشارك النتائج التي 
توصل إليها مع املديرين التنفيذيني 
لرشكة ”غوغل“ يف شـهر نيسان/ 
أبريل، تحـت عنوان يربز تسـاؤل 

هو ”هل المدا حساس“.
وسـارعت (غوغـل) والعديـد من 
العلمـاء البارزيـن إىل رفـض آراء 
بليـك ليمـوان، باعتبارها مضللة، 
قائلني إن نظام الدردشـة ”المدا“ 
هـو ببسـاطة خوارزميـة معقدة 
برشيـة  لغـة  لتوليـد  مصممـة 

مقنعة.

يف  رملية“  ”بطارية  أول  فنلنديون  باحثون  طّور 
لعدة  الخرضاء  الطاقة  تخزين  عىل  قادرة  العالم 

املبتكرة  الحلول  من  يجعلها  الذي  األمر  شهور، 
ملواجهة أزمة الطاقة العاملية.

من  الغاز  من  احتياجاتها  معظم  عىل  فنلندا  وتحصل 
العلماء  تركيز  إىل  أوكرانيا  يف  الحرب  أدت  وقد  روسيا، 

أبحاثهم عىل ”الطاقة الخرضاء“.
أول  أن  يس“  بي  ”بي  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  وذكرت 

واملهندسان  الباحثان  ابتكرها  العالم  يف  رملية“  ”بطارية 
الفنلنديان ماركو يلونني وتومي إيرونني يف مدينة كانكانبا، غربي 

البالد.
ويتم  الجودة  منخفضة  رماال  تستخدم  البطارية  أن  وتابعت 

يجري  التي  الرخيصة“،  ”الكهرباء  عىل  باالعتماد  شحنها 
توليدها من الطاقة الشمسية أو الرياح.

 ٥٠٠ حوايل  عند  الحرارة  يخزن  الجهاز  أن  املصدر  وأوضح 
درجة مئوية، والتي يمكن أن تدفئ املنازل يف فرتة الشتاء، 
التي تكون فيها الطاقة مكلفة أكثر.وتتكون بطارية الرمل 
من أسطوانة كبرية من مادة عازلة تحتوي بداخلها عىل 
الرمال  من  طن  و١٠٠  الكهربائية  املقاومة  من  سلسلة 

املكدسة داخل صومعة رمادية.
فرتة  يف  الكهرباء  أسعار  ترتفع  ”حني  الباحثان:  وقال 
من فرتات السنة، نريد أن نكون قادرين عىل إدخالها إىل 
املخزن برسعة كبرية وتركها هناك لعدة أشهر“.وأضاف: 
فائض  لتجميع  األمثل  الحل  هي  الرملية  ”البطارية 
الطاقة، كما أنها رخيص الثمن وال تستخدم الليثيوم أو 

غريه من املواد النادرة“.

أدخلت فيسبوك عىل تطبيقها تعديالً جعلت من خالله الصفحة 

الرئيسية مشابهة ملا تحويه منافستها الرئيسية تيك توك، حيث 

يربز ضمنها قسمان.

أحد القسمني اللذين أعلنت عنهما فيسبوك يقوم عىل منشورات 

تظهر أمام املستخدم بحسب ترتيبها الزمني، وتكون عائدة ألي 

مستخدم أو صفحة يتبعها الشخص، بينما يتضمن القسم الثاني 

منشورات مقرتحة أمام املستخدم استناداً إىل الخوارزميات التي 

قد تثري اهتمامه، يف تشابه مع صفحة تيك توك الرئيسية 

عىل  التطبيق  خوارزمية  فيها  تركز  التي  يو»  «فور 

وإظهاره  رؤيته  يف  الشخص  يرغب  ما  تحديد 

أمامه، بحسب «مونت كارلو».

ميتا  رشكة  فيه  تنافس  وقت  يف  يأتي  التعديل 

املالكة لفيسبوك تيك توك عىل صدارة منصات 

عدد  أكرب  عىل  للحفاظ  محاولة  يف  التواصل، 

أعمالها  من  كجزء  املستخدمني  من  ممكن 

الدوالرات.وقالت  بمليارات  املُقدرة  اإلعالنية 

ميتا إّن «التعديل يأخذ يف االعتبار آالف اإلشارات 

من  املستخدمني  إىل  الوصول  عىل  املساعدة 

خالل صفحة الرئيسية.
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يف املايض قبل ثورة اإلتصاالت وتوابعها ومتبوعاتها كانت فرتة إختبار 
تتأخر  كانت  الورقية  الصحف  ساعة.   ٢٤ التتعدى  الخرب  مصداقية 
يشء  كل  كان  ألن  خرب  بإنتظار  األوىل  الفجر  ساعات  حتى  طباعتها 
فيها جديد. األمر إختلف اآلن تماما حيث غالبية الصحف الورقية باتت 
تطبع يف تمام الساعة السادسة وتوضع عىل املوقع االلكرتوني بينما 
تبقى الورقية يف ثالجة املطبعة حتى صباح اليوم التايل. ملاذا؟ ألنه لم 
يعد توزيع رواتب املتقاعدين خربا جديدا. وال توزيع قطع أراض لذوي 
وال  التموينية،  البطاقة  مفردات  بتوزيع  املبارشة  وال  الصحية.  املهن 

إطالق سلف للموظفني من املصارف الحكومية.
كانت  صحيفة  كل  ألن  الصحف  بني  شديدا  التنافس  كان  املايض  يف 
تحتكر خربا أو أكثر من هذه األخبار. كان هدف التنافس هو إحتكار 
السبق  الصحفي ال غري. حتى بعد إخرتاع الراديو والتلفزيون فإن  كمية 
األخبار الخاصة التي تحرتكها الصحف الورقية كبرية وذات قيمة. منذ 
ساعات الصباح األوىل كانت األخبار التي تشيع بني الناس جديدة تماما 
بعد أن تخرج من فرن املطبعة حارة و»مكسبة ورخيصة».  حني دخل  
واضحة  الحدود  بقيت  املنافسة  ميدان  التلفزيون  بعده  ومن  الراديو 
بني املكتوب واملسموع واملرئي. الفرق بني الخرب مكتوبا أو مسموعا أو 
مرئيا هو بقدر قيمته التداولية عىل مستوى املعلومة. العقل الجمعي 
والخطورة.  األهمية  حيث  من  كانت  أيا  املعلومة  تسعري  عىل  إعتاد 
السعر الثابت وفقا للعقل الجمعي هو إنها اليوم بـ «فلس» وغدا بـ 
«بالش». لكن هل تقدير العقل الجمعي للخرب يعرب عن الحقيقة؟ ال 
بالتأكيد. فخرب توزيع مادة الطحني يف الحصة التموينية يختلف تماما 
عن إنخفاض  أسعار النفط . كما أن خرب تعطيل الدوام ألي سبب وهي 
كثرية يف بالدنا يختلف عن خرب سقوط مدينة خاركيف عىل يد الروس 
يف أوكرانيا. إذن ملاذا يسعر الناس الخرب وبفلس دائما؟ التسعرية هنا 
له  لذلك وضع  يشيع.  أن  قبل  الخرب  الحصول عىل  يف  الرغبة  التتعدى 
العقل الجمعي أيام كان اليفرق بني االهم واملهم والعادي والرضوري 

تسعرية ثابتة عىل مستوى اللهفة يف حيازته.
التقدم  بني  صارم  تقسيم  عىل  يقوم  العالم  كان  حيث  األمس  بني 
والتخلف. أو العالم األول أوالعالم الثالث أو املدينة أوالقرية, وبني اليوم 
حيث يجري إختزال العالم كله يف مسمى واحد هو «القرية الكونية»، 
السوقية هي فلس  الخرب   قيمة  بقيت  املطروح هو هل  السؤال  فإن 
مثلما كان عليه األمر سابقا؟ ال بالطبع ألن الخرب الذي له قيمة سعرية 
ثابتة لم يعد بحاجة ألن ينتظر اىل الغد لكي نحصل عليه مجانا. كل 
آن  يف  وببالش  بفلس  هي  محتوياتها  عن  النظر  برصف  اآلن  األخبار 
أو  األخبار  العادة  يف  وهي  منقوال  أو  صحيحا  كان  إن  فالخرب  واحد. 
واحد.  آن  يف  التداويل  الرقمي  الفضاء  يف  تنطلق  امللفقة  املعلومات 
وبمجرد أن تقع عليها عني القارئ تصبح لها قيمة أخرى بالنسبة له 
لم تعد محكومة بمعادلة الفلس والبالش بل بمعادلة أخرى هي الزيف 
الذي  اآلخر  املثل  هو  وحقيقي  زائف  هو  ما  بني  الفارق  واملصداقية. 
ميزانك».  «عينك  وهو  وبطيخ  رقي  نشرتي  حني  نستخدمه  ما  غالبا 
إذا  ما  معرفة  يمكنك  والبطيخة  الرقية  اىل  النظر  بمجرد  إنك  فطاملا 
العاقلة بني  العني  تميز بوساطة  أن  أم فطرية تستطيع  رايجة  كانت 

الخرب .. الرايج والفطري.
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عىل  السيد  مايان  الفنانة  تعاقدت 
النسائية  البطولة  دور  تقديم 

يف فيلم «إصابة عمل»، بعد 
اعتذار الفنانة رنا رئيس 

عن الدور، حيث انطلق 
مشاهد  أول  تصوير 
هذا  مطلع  الفيلم 
بطولة  وهو  األسبوع، 

أمري املرصي وصابرين 
وتأليف  فؤاد،  وبيومى 

محمد سمري مربوك وأحمد 
يف  وشاركت  سلطان  عادل 

وإخراج عصام  الكتابة سحر غريب 
عرض  مايان  تنتظر  متصل،  سياق  نصار.ويف 

فرتة،  منذ  تصويره  من  انتهت  الذي  ما»  يوم  يف  ساعات  «بضع  فيلم 
الفيلم  الرواية، ويضم  السيناريو والحوار محمد صادق كاتب  والفيلم 
عددا كبريا من الفنانني عىل رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مي عمر، 
أحمد السعدني، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سالم، 
هدى املفتي، وتدور أحداث الفيلم خالل ٨ ساعات تبدأ من الثانية عرشة 
بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب عىل عدد من األبطال.

وكان آخر أعمال مايان السيد بطولتها لحكاية بعنوان «حلم حياتي» 
من املوسم الثانى ملسلسل «إال أنا» الذي تم عرضه أواخر العام املايض 
dmc، وشاركها يف البطولة، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام  عىل قناة 
مصطفى قمر، هدير عبد النارص، سماح السعيد، هنا داود، ايفا، وتأليف 
الحكاية  خالل  وناقشت  كامل،  أحمد  ياسمني  وإخراج  وجيه  يوسف 
مرض التوحد، وظهرت مايان السيد كضيفة رشف يف مسلسل «االختيار 
٣ – القرار» الذي تم عرضه يف شهر رمضان املايض، والعمل تأليف هاني 
رسحان، وإخراج بيرت ميمي، إنتاج رشكة سينرجي وشارك يف بطولته 
العزيز، أحمد عز، يارس جالل، خالد الصاوي، صربي فواز،  كريم عبد 
جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العايص، هيدي كرم، سمر مرىس، 
البزاوى، دنيا املرصي،  نور محمود، خالد زكي، أمري املرصي، محمود 
العمرويس، محمد  إسماعيل، أرشف زكي، حسني شتا، محمد  هشام 

عىل رزق، رشيف صبحي خليل، وآخرين.
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كشفت 

عن  سماحة،  كارول  الفنانة 

هدية غريبة تلقتها بمناسبة 

يوم ميالدها الذي احتفلت به 

االثنني.

سماحة  كارول  ونرشت 

حسابها  عرب  فيديو،  مقطع 

انستغرام»،  عىل  الرسمي 

وهي  خالله  من  وظهرت 

تحمل «شبال» صغريا.

وقالت: جاءت يل هدية غريبة 

عيد  يف  أحصل  أن  أتخيل  لم 

حقيقي  أسد  عىل  ميالدي 

عمره شهر وال يؤذي».

الفيديو  خالل  ومن 

الشخص  عن  كشفت 

األسد  اعطاها  الذي 

الصغري وهو امللحن 

رحيم،  محمد 

معها  ظهر  حيث 

مقطع  آخر  يف 

وهو  الفيديو  من 

يصفق لها احتفاالً 

بيوم ميالدها.

عىل  تعليقاً  كارول  وأرفقت 

الفيديو، وجهت من خالله 

األسود  ملدربة  الشكر 

قائلة  كوتة،  أنوسة 

يف  خاصة  مفجأة   »

ميالدي..شكرا  عيد 

أنوسة كوتة»

كارول  وطرحت 

أغنية  مؤخراً،  سماحة 

صورتها  التي  «إجازة» 

بطريقة الفيديو كليب، وهي 

حسن  أحمد  كلمات  من 

راؤول، وألحان محمد رحيم، 

دميان،  سليمان  وتوزيع 

وإخراج: بتول عرفة.

سماحة  كارول  واستطاعت 

من  وبتوجيه  الكليب  يف 

أن  عرفة،  بتول  املخرجة 

خالل  جمهورها  تخطف 

رحلة  يف  معدودة،  دقائق 

نقالت  يف  تتمثل  صيفية 

فرحة  تجسد  درامية، 

الضغوطات  من  الخروج 

يف  واإلبحار  واملسؤوليات، 

قضاء أوقات راحة، من خالل 

تتميز  قوية  إستعراضات 

بالطاقة واالنطالق.

الفيديو  بهجة  تقترص  ولم 

اإلستعراضات  يف  كليب 

املخرجة  عملت  بل  فحسب، 

الرتكيز  عىل  عرفة،  بتول 

التي  التفاصيل  بكافة 

كليب  الفيديو  من  تجعل 

وبهجة  طاقة  مصدر 

من  بداية  كبري، 

املالبس  ألوان 

ئب  لحقا ا و

ظهرت  التي 

يو  لفيد با

وصوالً  كليب، 

ألوان  إىل 

التي  الصورة 

بها  ظهر 

العمل.
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