
بغداد/ الزوراء:
أكـَد مستشـار رئيـس الـوزراء للشـؤون 
االقتصاديـة، مظهـر محمد صالـح، أمس 
األربعـاء، أن الدعـم العينـي الـذي تقدمـه 
الحكومـة للرشائـح املشـمولة بالبطاقـة 
التموينيـة أفضل من الدعم املـايل الذي يتم 
التخطيط لتنفيذه.وقـال صالح يف ترصيح 
”مجلـس  إن  ”الـزوراء“:  عليـه  اطلعـت 
الوزراء طرح يف وقت سابق مقرتحا إلصدار 
بطاقات ذكية لرصف أموال بدال من البطاقة 
التموينية“.وأضـاف أن ”العراق بحاجة إىل 
عرض سـلعي قد ال يوفره البديـل النقدي، 

وبالتايل ال يؤدي الغرض منه“، مشريا اىل أن 
”الحـل النقدي يعد أفضل وأيرس للحكومة، 

إال أنه ليس يف صالح املواطن“.

بغداد/ الزوراء:
الجويـة، امـس  أعلنـْت هيئـة األنـواء 
األربعـاء، عـن حالـة الطقـس يف البالد 
لأليـام املقبلـة، فيمـا توقعت تسـاقط 
أمطاٍر يوم السـبت املقبل.وقالت الهيئة 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إنَّ ”الطقس 
ليـوم الخميـس سـيكون صحـواً مـع 
بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليـوم السـابق والرياح شـمالية غربية 
خفيفـة اىل معتدلة الرسعـة (10-20 )
كـم/س، ومـدى الرؤيـة (10-8) كم“، 
مبينـة، أن ”الطقـس يـوم غـد الجمعة 
ارتفـاع  مـع  صحـواً  سـيكون  املقبـل 
درجـات الحرارة يف املنطقتني الوسـطى 
شـمالية  سـتكون  والشـماليةوالرياح 
غربيـة خفيفة اىل معتدلـة الرسعة (10 
20-) كـم /س، ومـدى الرؤية (8-10) 
كم، فيما سـتنخفض درجـات الحرارة 
قليـًال يف املنطقـة الجنوبية“.وتابعـت، 

أن ”الطقـس ليوم السـبت يف املنطقتني 
الشمالية والوسطى سيكون صحواً مع 
بعض الغيـوم ودرجات الحـرارة ترتفع 
قليالً عن اليوم السـابق والرياح شمالية 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة (-10

الرؤية (10-8)كم“،  20)كم/س ومدى 
املنطقـة  يف  الطقـس   ” أن  إىل  مشـرية 
الجنوبيـة سـيكون غائمـاً جزئيـاً مـع 
فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة بعد 
الظهر، مع ارتفاع درجات الحرارة قليالً 
عن اليوم السـابق فيما سـتكون الرياح 
اىل معتدلـة  جنوبيـة رشقيـة خفيفـة 
الرسعة (20-10) كم/س ومدى الرؤية 
(8-6) كم“.واكدت الهيئة، أن ”الطقس 
ليـوم األحد املقبل سـيكون صحـواً مع 
بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليوم السـابق، والرياح شـمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة (20-10)كم 

/س، ومدى الرؤية (8-6) كم“.

بغداد/ الزوراء:
بحـَث وزير الدفـاع جمعة عنـاد، امس 
الجيـش  أركان  رئيـس  مـع  االربعـاء، 
البلديـن  التعـاون بـني  االيطـايل سـبل 
خاصة يف مجال التدريب وتبادل الخربات 
العسـكرية.وذكر بيـان لـوزارة الدفاع، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”وزير الدفاع، جمعة 

عنـاد سـعدون، التقى يف مكتبـه، بمقر 
الـوزارة، رئيس أركان الجيـش اإليطايل 
والوفـد املرافق له“.وأضـاف البيان، أنه 
”جرى خالل اللقاء بحث سـبل التعاون 
بـني البلدين خاصـة يف مجـال التدريب 
وتبـادل الخـربات بـني وزارتـي الدفـاع 

العراقية والدفاع اإليطالية“.

 واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلـَن وزيـر الخارجيـة األمريكـي، 

أنتونـي بلينكـني، أنه التقـى عائلة 

الراحلـة  الفلسـطينية  الصحفيـة 

شـريين أبو عاقلة يف واشنطن.وقال 

الوزيـر يف تغريدة عرب حسـابه عىل 

موقـع التواصـل االجتماعي مرفقة 

بـأرسة  اليـوم  ”التقيـت  بصـور: 

الصحفية األمريكية - الفلسـطينية 

املقتولـة شـريين أبـو عاقلـه، التي 

أكسبتها صحافيتها الجريئة احرتام 

الجماهـري يف جميع أنحـاء العالم“.

وأضـاف: ”لقـد أعربـت عـن أعمق 

تعازيي والتزامي بمتابعة املسـاءلة 

املأسـاوي“.والثالثاء،  قتلهـا  عـن 

أعلنـت وزارة الخارجيـة األمريكية 

أن الرصاصـة التي أدت إىل مقتل أبو 

عاقلة جاءت عىل األغلب من الجانب 

اإلرسائييل. وقالت إن ”الوزير أنتوني 

بلينكـني يواصـل نقـاش املسـاءلة 

يف مقتـل أبـو عاقلـة مـع الطرفني 

الفلسـطيني واإلرسائييل“.وأضافت 

الوزارة األمريكية أن ”الرصاصة التي 

قتلتها جاءت غالبا من جانب الجنود 

اإلرسائيليني، وال مؤرش أنها أطلقت 

تحقيقـا  ”نريـد  عمدا“.وتابعـت: 

رسيعا وشـامال يف مقتل شريين أبو 

عاقلة يفيض إىل املسـاءلة“.وحضت 

عائلة الصحفية شـريين أبو عاقلة، 

التـي قتلت خـالل تغطيتهـا عملية 

يف  الغربيـة  الضفـة  يف  إرسائيليـة 

مايـو املايض، الواليـات املتحدة عىل 

إجـراء تحقيق مسـتقل ومحاسـبة 

العائلـة  زيـار  أثنـاء  يف  إرسائيـل، 

الحالية لواشـنطن، تلبية لدعوة من 

بلينكني.وقالت العائلة التي ستلتقي 

أيضا نوابـا يف الكونغرس األمريكي، 

إنها تدعو الواليات املتحدة إىل إجراء 

تحقيق ”شـامل وموثوق ومسـتقل 

وشفاف“ يف مقتل ابنتها.

الزوراء/ حسني فالح:
اكَد السفري الفلسطيني لدى العراق احمد عقل، ان 
لدى سفارته تنسـيقا كبريا مع نقابة الصحفيني 
العراقيني ووسائل االعالم العراقية لنقل مظلومية 
العـدو  جرائـم  وفضـح  الفلسـطيني  الشـعب 

الصهيونـي، وفيما اشـاد بـدور االعـالم العراقي 
يف دعـم القضية الفلسـطينية، اشـار اىل ان هناك 
رصاعـا غري عسـكري يحـاول العـدو الصهيوني 
وامريكا والغرب استعماله ضد شعوبنا باملنطقة.

وقال السـفري الفلسطيني لدى العراق احمد عقل، 

يف حديث خاص لـ»الزوراء»: ان هناك تطورا كبريا 
يف عمل االعالم العراقـي، الفتا اىل ان هناك رصاعا 
غري عسـكري يحـاول العدو الصهيونـي وامريكا 
والغرب استعماله ضد شعوبنا باملنطقة من خالل 
حـرف بوصلـة العداء ضـد الكيـان الصهيوني اىل 

اماكـن ثانية.واضاف: ان مهمتنا ومهمة وسـائل 
االعـالم االساسـية ان تـروي القصـة الحقيقيـة 
للرصاع وان تبني بـان العدو الصهيوني هو العدو 

الوحيد لهذه االمة .

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلنْت وزارة الدفاع الرتكية، مقتل أحد 
جنودها يف شـمال العراق جراء انفجار 
عبوة ناسفة بمنطقة «عمليات مخلب 
القفل»التي تقـول أنقرة أنهـا تنفذها 

ضد مقاتيل «حزب العمال الكردستاني» 
املصنف عىل قوائم اإلرهاب الرسمية.

كما أعلنت الوزارة مقتل جنديني تركيني 
شمال سوريا يف منطقة عمليات «درع 
الفـرات»، بعـد أن فتـح عنـارص مـن 

وحدات حمايـة الشـعب الكردية النار 
عىل الوحدة األساسية.ويف ذات السياق 
قالت الوزارة إنه تـم تحييد ٢٥ عنرصا 
مـن عنـارص وحـدات حماية الشـعب 
والعمال الكردستاني شمال سوريا، يف 

املنطقـة التي قتل بهـا الجنديان.وكان 
املرصـد السـوري لحقوق اإلنسـان قد 
ذكـر يف وقت سـابق أن جنديا تركيا قد 
قتـل متأثرا بجراحه التـي أصيب جراء 
سـقوط قذائـف عـىل محيـط القاعدة 

الرتكية يف كلجربين بريف حلب، وسـط 
معلومـات عن وجـود جريـح آخر من 
القاعـدة  وحـراس  الرتكيـة،  القـوات 

العسكرية.
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لندن/ متابعة الزوراء:
 قالْت صحيفـة تليغراف إنه من املتوقع 
أن يصبـح رئيـس الـوزراء الربيطانـي 
املسـتقيل، ”بوريس جونسون“، األمني 
العـام القـادم لحلـف شـمال األطلـيس 
”الناتو“.وأشـارت الصحيفـة يف مقـال 
لها إىل أن نواب الربملان األوكراني وحزب 
املحافظـني يدعمـون فكـرة أن يكـون 
جونسون مرشحا محتمال لهذا املنصب، 
عـىل الرغم من أن املشـككني يشـريون 
إىل أنـه مـن املحتمل أن تعارض فرنسـا 
ذلـك وتسـتخدم حـق النقض.ويحظى 
”بوريس جونسون“ بدعم من قبل كبار 
املحافظني ليكـون األمني العـام القادم 
لحلـف شـمال األطليس، عندمـا يصبح 

املنصـب الرفيع املسـتوى هذا شـاغرا، 
حيـث مـن املتوقـع عـىل نطاق واسـع 
أن يتنحـى األمـني العام للحلـف ”ينس 
مـن  سـبتمرب/أيلول  يف  سـتولتنربغ“ 
العام املقبل.و“جونسـون“ آخر سيايس 
بريطاني يرشـح لهذا املنصب، بعد وزير 
الدفـاع ”بـن واالس“، و“ترييـزا ماي“، 
و“ديفيد كامريون“، وسيسـمح توقيت 
الـدور لـ“جونسـون“ ببعـض الوقـت 
إلعـادة شـحن بطارياتـه بعـد تنحيـه 
كرئيـس للـوزراء يف 6 سـبتمرب/أيلول.

كما سيحتاج ”جونسون“ إىل االستقالة 
كنائب يف الربملان الربيطاني لتويل املنصب 
الجديـد إذا تم تعيينـه باإلجماع من قبل 

الدول األعضاء يف ”الناتو“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف أول ظهـور لـه بعـد إعـالن تعافيه 
مـن كوفيد 19، أكـد الرئيس األمريكي 
جو بايـدن، أن العالـم يواجه متحورا 
جديـدا مـن كورونـا شـديد العدوى.

وقال يف كلمـة للصحفيني من حديقة 
بإمكانـي  ”أصبـح  األبيـض،  البيـت 
العـودة للعمـل بعـد تحـول تحاليـل 
أن  أضـاف  إىل سـلبية“.كما  كورونـا 
الـدوالرات  إدارتـه كرسـت مليـارات 
الختبارات كورونا، داعياً إىل اتخاذ كل 
االحتياطات ملواجهـة الفريوس.وكان 
طبيـب الرئيس األمريكـي، جو بايدن، 
أعلن امـس األربعـاء، أن الفحوصات 
الطبيـة أظهـرت تعـايف الرئيـس من 

فـريوس كورونا بعد 5 أيام من العالج 
والحجر الصحي.وكتب الدكتور كيفني 
أوكونور، طبيـب الرئيس األمريكي، يف 
رسـالة نرشها البيت األبيـض ”الليلة 
املاضيـة، ومرة أخـرى هـذا الصباح، 
جاءت نتيجة فحصه سلبية“، مضيًفا 
أن جو بايدن ”سينهي إجراءات العزل 

الصارمة“.كما نرش حساب جو بايدن 
عىل ”تويـرت“، صورة لنتيجة الفحص 
السـلبية، مرفقة بإعـالن عودة بايدن 
شـكره  مـع  البيضـاوي  املكتـب  إىل 
للطاقـم الطبـي والرعايـة الصحيـة.
يذكـر أن نتيجـة اختبار بايـدن كانت 
إيجابية صبـاح الخميـس املايض 21 
يوليو، وظل يف عزلة داخل مقر إقامته 
بالبيـت األبيض منذ ذلـك الحني.وأكد 
مسـؤولون باإلدارة أن أعراض بايدن 
كانـت طفيفة شـملت كحـة والتهاباً 
يف الحلـق، وذلك ألنه حصـل عىل أربع 
جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار 
بعد  للفريوسات  املضاد  ”باكسلوفيد“ 

إصابته.

µæbé@·ÿ€åb‰æ@aÎÜÏ«@·ÿn€béä@o‹ñÎ@Zäáó€a@áÓè€a@NNlaÏ‰€a@ê‹™@Íäbó„a@‚bzn”a@á»i
Êbæ5€a@›ÇaÜ@Å˝è€a@›º@Îc@·:@üã»n€a@‚á»i@ÈuÏÌ@ÔéÏj‹®aÎ –@ÚÓ‡‹è€aÎ@äÏ–€a@lbzè„¸a@∂a@ÂÌãÁbƒnæa@Ï«áÌ@Ô‡√bÿ€a

بغداد/ الزوراء:
السـيد  الصـدري  التيـار  زعيـم  وجـه 
مقتـدى الصدر، امس األربعـاء، أنصاره 
الذيـن اقتحموا مبنى الربملـان واملنطقة 

الخرضاء بالعودة اىل منازلهم.
وقال السيد الصدر يف تغريدة عىل حسابه 
يف ”تويـرت“، إن ”ثـورة محـرم الحـرام، 
ثورة إصالح ورفض للضيم والفسـاد“.

وأضاف: ”وصلت رسـالتكم أيها األحبة، 
صلوا ركعتني وعودوا ملنازلكم سـاملني“.

واقتحم االالف من اتباع التيار الصدري، 
مساء امس األربعاء، مبنى مجلس النواب 
العراقـي للتعبـري عـن رفضهم ملرشـح 
الحكومـة  لرئاسـة  التنسـيقي  االطـار 

الجديدة.وقـال مراسـل ” الـزوراء“ :ان 
االالف مـن  انصار التيار الصدري دخلوا 
مساء امس االربعاء اىل مبنى الربملان وهم 
يهتفـون بشـعارات صدرية حماسـية.

ويف وقـت سـابق ، دعـا القائـد العـام 
للقوات املسلحة، رئيس مجلس الوزراء، 
الذين  مصطفى الكاظمي، املتظاهرين 
وسـط  الخـرضاء  املنطقـة  اقتحمـوا 
العاصمة بغداد إىل االنسـحاب الفوري 
وااللتـزام بالسـلمية.وقال الكاظمي يف 
بيـان : ”أدعـو املتظاهريـن إىل االلتزام 
بسـلميتهم، والحفـاظ عـىل املمتلكات 
العامـة والخاصـة، وبتعليمات القوات 
األمنية املسـؤولة عن حمايتهم حسب 

واالنسـحاب  والقوانـني،  الضوابـط 
الفوري من املنطقة الخرضاء“.وشـدد 
عىل ان ”تكون القـوات األمنية ملتزمة 
الدولـة، والبعثات  بحماية مؤسسـات 
باألمـن  إخـالل  أي  ومنـع  الدوليـة، 
والنظـام“.يف غضون ذلـك وّجه رئيس 
الحلبـويس،  محمـد  النـواب،  مجلـس 
بعـدم التعـرض للمتظاهريـن أو حمل 
السـالح داخل الربملان مـن قبل القوات 
االمنية.ودعـا الحلبـويس يف بيان تلقته 
” الزوراء“، املتظاهرين إىل الحفاظ عىل 
سلمية التظاهر، موجهاً يف الوقت نفسه 
قـوات حمايـة الربملان بعـدم التعرض 
للمتظاهريـن أو املسـاس بهـم، وعدم 

حمل السـالح داخـل الربملان.كما أوعز 
لألمانـة العامة ملجلس النواب بالتواجد 
يف املجلـس والتواصل مـع املتظاهرين، 
وتواجد موظفي املركز الصحي للربملان 
للحـاالت الطارئة.بدورها أكـدت بعثة 
االمم املتحدة يف العراق (يونامي)، امس 
األربعاء، إن التظاهر السـلمي أسـايس 
بيـان  البعثـة يف  للديمقراطية.وقالـت 
تلقته ” الزوراء“ ان ”التظاهر السلمي 
أسايس للديمقراطية“، الفتة اىل ”اهمية 
احـرتام مؤسسـات الدولـة والحفـاظ 
العامـة والخاصـة“. املمتلـكات  عـىل 
وشـددت البعثة عىل ”رضورة استمرار 
املظاهرات السلمية واالمتثال للقانون“.

وانطلقت عرص امس تظاهرة حاشـدة 
سـاحة  يف  الصـدري  التيـار  ألنصـار 
التحرير وسط العاصمة بغداد، للتعبري 
عن رفضهم ملرشـح االطار التنسـيقي 
لرئاسة الحكومة الجديدة، بعدها توجه 
املتظاهـرون بعـد تجمعهـم اىل عبـور 
جـرس الجمهوريـة املـؤدي اىل املنطقة 
، وقامـوا  الخـرضاء يف كـرادة مريـم 
التـي  الكونكريتيـة  الكتـل  بإسـقاط 
تحصن أسـوار الخـرضاء ليتمكنوا من 
اقتحامها.وشـددت القـوات األمنية من 
إجراءاتها وانترشت بشكل مكثف ضمن 
سـاحة التحريـر، واملنطقـة الخـرضاء 

بحسب ما رصح مصدر أمني.
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بغداد/ الزوراء:
حدَّدْت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، السن 
األخرى  واملركبات  «التكتك»  لتسجيل  القانونّية 
مدير  السوق.وقال  إجازات  ومنحهم  للسائقني 
العالقات واالعالم يف املديرية، العميد زياد القييس، 
ومنح  التكتك  «تسجيل  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
سنة   ١٦ عمر  إكمال  بعد  يكون  قانونياً  اإلجازة 
ودخوله سن الـ١٧ سنة بيوم، حيث يمنح السائق 
باسمه».وأضاف  وتسجل  للتكتك  سياقة  إجازة 
القييس، أن «املركبات األخرى يمنح سائقها إجازة 
قيادة خصويص وتسجل املركبة باسمه عند إكمال 

١٧ سنة ويدخل يف سن ١٨ بيوم واحد».
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بغداد/ الزوراء:

طالـَب وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني، 
مجلـس األمـن الـدويل، بإصـدار قـرار 
يلـزم تركيا بسـحب قواتها من االرايض 
العراقيـة، وتوجيـه ادانـة قويـة تجاه 
هـذا االعتـداء، فيمـا اشـارت املمثلـة 
الخاصـة لالمـني العـام لالمـم املتحدة 
جينني بالسخارت، اىل ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي شـكل لجنة 
للتحقيـق بشـأن الهجـوم عـىل دهوك.
وقال وزير الخارجية فؤاد حسـني امام 
مجلس االمن الدويل متحدثاً عن تفاصيل 
االعتـداء الرتكي تابعته «الـزوراء»: انه 
«يف يوم األربعاء املوافق ٢٠ تموز ٢٠٢٢، 
السـاعة ١٣:٥٠، ارتكب الجيش الرتكي 
العـراق  وسـيادة  أرايض  ضـد  عدوانـاً 
وحياة مواطنيه، بقصف مدفعي عنيف 
عـىل العوائل العراقية أثنـاء تواجدها يف 
مصيف َبرخ يف محافظة دهوك، أسـفر 
عـن استشـهاد ٩ مدنيني مـن ضمنهم 
طفلة واحدة، وجرح ٣٣ مدنيا أعزل، مع 
إلحاق ارضار باملنشآت املدنية، ومُخلفاً 
خسـائر ماديـة، وقد أحطنا مجلسـكم 
املوقـر بموجب الرسـالة املؤرخة يف ٢١ 
تموز ٢٠٢٢ بتفاصيـل الحادث، ويدين 
العـراق بأشـد العبـارات هـذا العدوان 
الصـارخ الـذي ارتكبه الجيـش الرتكي 

بحق األبرياء املدنيني، واملمتلكات املدنية، 
والـذي ُيشـكل عدوانـا عسـكرياً عـىل 
سـيادة العراق وأمنه وسـالمة أراضيه، 
وإخالالً وتهديدا للسلم واألمن اإلقليمي 
والـدويل، وُيعـُد خرقـاً ألحـكام قواعـد 
القانون الدويل والقانون اإلنساني الدويل 
ومبادئ ُحسـن الجوار، وانتهاكاً ملبادئ 
ومقاصد ميثاق األمم املتحدة واألهداف 
التـي قامت من أجلهـا املنظمة».وحول 
اإلجـراءات العراقية أوضح حسـني إنه 
«وإثـر الهجوم العسـكري عىل األرايض 
العراقيـة، تـم تشـكيل لجنـة وطنيـة 
من قبـل الحكومـة العراقية برئاسـتنا 
للتحقيق يف ظروف هـذا االعتداء، والتي 
جمعت األدلة من موقع االعتداء تضمنت 
شـظايا مقذوفات املدفعيـة الثقيلة من 
عيار ١٥٥ ملم والتي يستخدمها الجيش 
الرتكـي يف املنطقة املحيطـة باملصيف. 
وستقوم هذه اللجنة ايضاً بمهام وضع 
الخطـوط العامة إلدارة هـذه االزمة». 
وأكد إن «هذا العدوان دليل ملموس أمام 
املجلـس عىل اسـتمرار تركيـا بتجاهل 
مطالبـات العـراق بإيقـاف انتهاكاتها 
العسكرية املسـتمرة للسيادة العراقية، 
وسحب قواتها العسـكرية من األرايض 

العراقية،

Â�‰íaÎ@¿@Ú‹”b«@Ïic@ÂÌ7í@Ú‹ˆb«@Ô‘n‹Ì@ÔÿÌãfl˛a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ

بغداد/ الزوراء:
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنْت 
العراق، فيما اكدت تسجيل ٢٦٦١ اصابة جديدة و٧ حاالت وفاة وشفاء ٢٦٤٦ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ١٠٢٢٨، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: ١٩٠٤١٨٩٧، مبينة انه تم تسجيل ٢٦٦١ اصابة جديدة و٧ حاالت 
وفاة وشفاء ٢٦٤٦ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٢٣٧٨٢٢٢ (٩٧٫٥٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٢٤٣٨١٠١، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٣٤٥٧٥، يف حني 
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢٥، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ٢٥٣٠٤، الفتة اىل 

ان عدد امللقحني ليوم امس: ١٣٠١٦، ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١٠٩٧٧٦٠٨.
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يرس )رشكة املشـاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز اجهزة اآلالت الدقيقة مع 
الصمامات الكهربائية ومنظومة السـيطرة للخزانني ملرشوع انشـاء خزاني ٢٠٠٠-٣٠٠٠ يف مصفى الدورة) وتسـليمها وتفريغها يف مخازن هيئة 
مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي وعىل ان تكون املواد االولية وبقية املواد املجهزة من املناشئ التالية (اململكة املتحدة- كندا- الواليات املتحدة 
االمريكية -ايطاليا -بلجيكا -املانيا -فرنسا -سويرسا-النرويج-السويد -فلندا –النمسا –هولندا-الدنمارك- اليابان) علماً ان املناقصة ممولة ذاتياً 
وان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ (٩٧٢,٥٢٥,٠٠٠ دينار عراقي) (تسـعمائة واثنان وسـبعون مليون وخمسمائة وخمسة وعرشون الف دينار 

عراقي) وبمدة تجهيز(١٢٠) (مائة وعرشون يوم تقويمي) مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
١. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال وزيارة رشكة املشاريع النفطية/ هيئة مشاريع بغداد/ قسم 
ادارة التشـييد الكائن يف بغداد/ املجمع النفطي/ الدورة/ من يوم االحد اىل يوم الخميس وخالل الدوام الرسـمي من السـاعة (٧:٠٠ صباحا) لغاية 

(٢:٠٠ بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. عـىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشـرتاك يف هـذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق 

القياسية واالعالن بموجب املعايري اآلتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

ب - خدمات ما بعد البيع (مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل).
ت - عمـل مماثـل واحد منجـز خالل مدة ال تتجاوز (١٠ سـنوات) قبل املوعد النهائي لتقديـم العطاء وبمبلغ يعادل (٣٠٪) مـن الكلفة التخمينية 

للمناقصة، عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيداً من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
ث - مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.

ج - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (١٩٤,٥٠٥,٠٠٠) مائة واربعة وتسعون مليون وخمسمائة وخمسة االف دينار 
عراقي) من مرصف معتمد يف العراق ومصدق اصولياً.

ح - مواد احتياطية للتشغيل االويل ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل.
خ - يكون التجهيز مع التفريغ (CIP) واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي. 

د - حسب االنكوترم ٢٠١٠ واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي، ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب والرسوم 
املتعلقة بذلك.

ذ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ر - تلتزم الرشكة األجنبية املشـرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسـومة تجاه املؤسسـات العراقية خالل (٣٠) ثالثون 
يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة 

باملناقصة.
ز - يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشـرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسـوية مرضية للطرفني (التسوية وفقا التفاقية نادي 
باريس او التسـوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسـنة ٢٠١٤ او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة 
خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية 

املشرتكة يف املناقصة.
س - تتعهد الرشكة االجنبية بعدم إجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة 
من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة للعمل بالعراق 

باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقـة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق البالغة (٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي (مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) وغري قابل للرد .
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/ الدورة) من االحد اىل الخميس 

من الساعة (٧:٠٠ ص) ولغاية الـ (٢:٠٠ ض).
٥. مـكان تسـليم العطاء (وزارة النفط-رشكة املشـاريع النفطية- هيئة مشـاريع بغداد / داخـل املجمع النفطي يف الدورة/ لجنة اسـتالم وفتح 

العطاءات).
يكون موعد غلق املناقصة وتسـليم العطاءات بتاريخ (٢٠٢٢/٨/١٤)، حيث ان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم الفتح بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
رشكة املشاريع النفطية/هيئة مشاريع بغداد /الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة.

الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

٦. يتـم دعـوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر مـا قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسـارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل 
أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفساراته تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر .

الوقت : (١٢:٠٠ م) بتاريخ:  ٧ /  ٨ / ٢٠٢٢ .. املكان: يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.

٨. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-
أ - هوية غرفة التجارة (نافذة) أو هوية تصنيف املقاولني العراقيني (نافذة) ضمن االختصاص وعقد تأسـيس الرشكة ومحرض التأسـيس والنظام 

الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة.
ب - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

• ملواطني جمهورية العراق : البطاقة الوطنية املوحدة (او شـهادة الجنسـية +هوية االحوال املدنية) بطاقة السـكن، عقد ايجار او الطابو للداللة 
عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.

ت - شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق (مكتب اقليمي).
ث - كتـاب عـدم املمانعة من دخول املناقصة صادر باسـم الرشكة من الهيئة العامـة للرضائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبني فيه سـالمة 

املوقف الرضيبي واملايل للرشكة ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
ج - تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.

ح - شـهادة تأسـيس الرشكة االجنبية مـن غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسـيس الرشكة ومصدقة من السـفارة العراقية يف ذلـك البلد ودائرة 
التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبياً.

خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
د - يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

ذ -  كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ر -  تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء مصدق اصوليا.

ز - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات:-

يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.

الثاني- يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل (يتم ارفاق نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية، ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد 
النسخة الورقية).

الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.

الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (١٩,٤٥٠,٥٠٠) (تسعة عرش مليون واربعمائة وخمسون ألف وخمسمائة دينار عراقي) ويجب 
ان تكون بشـكل خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة صادرة من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم من تاريخ الغلق 
ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة، باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من 

الهيئة املالية يف رشكتنا.
توضع االظرف يف ظرف واحد ويكون مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - تاريخ الغلق .

ت - اسم املناقصة ورقمها كما مشار إليه يف الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات مقدمي العطاء او أي اشارة تعريفية مذكورة يف بيانات العطاء.
ج - بيان محتوى الظرف الداخيل (العرض فني، العرض التجاري املسعر، العرض التجاري الغري املسعر، الوثائق املطلوبة، التأمينات االولية).

٩.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
١٠.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.

١١.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ومعايري التأهيل.
١٢.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسـم الشـخص املسـؤول عن متابعة االستفسـارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار 

الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيري.
١٣.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة 

فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني :-
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .

• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
١٤. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم العطاء يف الحاالت اآلتية:

• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.

• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
١٥. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها .

١٦. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالف مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
١٧. اذا وردت فقـرة او فقـرات لم يدون سـعر ازائها يف العطـاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقـرات وبحدود الكميات املدونة 

ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .
١٨. تجديـد خطـاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسـن االداء (بعد اسـتالم قـرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحـني اصدار كتاب انتفاء 

الحاجة من رشكة املشاريع النفطية.
١٩. يكـون املجهز مسـؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً خارج العـراق وداخله من نقطة الدخول ودفع أي مصاريف متعلقة 
بهـا مدفوعـة داخل العـراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرسـوم الكمركية وغـري الكمركية املتعلقة بذلك وحسـب القوانني واالنظمة 

والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
٢٠. يمكن الرجوع اىل مقر الهيئة عىل االنرتنيت .

BAGHDAD – IRAQ-DORA/bagh oper@scop gov iq
E-Mail: bagh oper@scop go

                                                      و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
                                             عارف جعفر فعل
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تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن إجراء املناقصات التالية ادناه .
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

١- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي) الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة 
اعاله.

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

٣- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة 
غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.

٤- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة 
للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشـهادة تسـجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد 

الرشكة.
٥- عىل كافة املشـاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم 
القرص (CD) واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة 

بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
٦- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور 
اصحـاب العطاءات املشـاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسـمية، فيكون اليوم الذي يليه دوام رسـمي هو يوم غلق 

املناقصة.
٧- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.

٨- تهمل العطاءات املرسـلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسـية 
ورشوط االعالن.

٩- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يسـتبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل للرد إال 
يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.

١٠- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

١١- للمزيـد مـن املعلومات، يرجى زيـارة موقعنا االلكرتونـي (www.ngc.oil.gov.iq) ويمكن مراسـلتنا عرب الربيد 
(ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) (ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_info.iqoil@yahoo.com)   االلكرتوني

مدير القسم التجاري 
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الزوراء/ حسني فالح:

لـدى  الفلسـطيني  السـفري  اكـَد 

العراق احمد عقل، ان لدى سـفارته 

تنسـيقا كبريا مع نقابة الصحفيني 

العراقيني ووسـائل االعالم العراقية 

الفلسطيني  الشعب  لنقل مظلومية 

وفضـح جرائـم العـدو الصهيوني، 

وفيما اشـاد بدور االعالم العراقي يف 

دعم القضية الفلسـطينية، اشار اىل 

ان هناك رصاعا غري عسكري يحاول 

العـدو الصهيوني وامريـكا والغرب 

استعماله ضد شعوبنا باملنطقة.

لـدى  الفلسـطيني  السـفري  وقـال 

العراق احمـد عقل، يف حديث خاص 

لـ»الـزوراء»: ان هنـاك تطورا كبريا 

يف عمل االعـالم العراقي، الفتا اىل ان 

هنـاك رصاعا غري عسـكري يحاول 

العـدو الصهيوني وامريـكا والغرب 

اسـتعماله ضـد شـعوبنا باملنطقة 

مـن خالل حرف بوصلـة العداء ضد 

الكيان الصهيوني اىل اماكن ثانية.

واضاف: ان مهمتنا ومهمة وسـائل 

االعالم االساسـية ان تـروي القصة 

الحقيقيـة للـرصاع وان تبـني بـان 

العدو الصهيوني هـو العدو الوحيد 

لهذه االمة .

واشـار اىل ان هنـاك تطـورا كبـريا 

لإلعـالم العراقي وهو يتطـور يوما 

بعد يوم ومهرجان الغدير الذي اقيم 

قبـل ايام خـري دليل عـىل ان االعالم 

العراقي قد خرج من الدائرة الضيفة 

وبدا ينترش عربيا وعامليا واسـالميا 

وهـو يحـاول ان ينقـل اىل حد كبري 

جدا مظلومية الشـعب الفلسطيني، 

ويؤكد عـىل ان العدو الصهيوني هو 

عـدو هذه املنطقة وهو اسـاس كل 

املشـاكل املوجودة يف هذه املنطقة، 

مشـيدا بدور االعالم العراقي يف دعم 

القضيـة الفلسـطينية متمنيـا لـه 

التطور والتقدم الدائم.

املهرجانـات  ان  بالقـول  ومـىض 

االعالمية والثقافية وسيلة للتصدي 

للمـرشوع الصهيونـي يف املنطقـة، 

العربـي  االعـالم  وسـائل  داعيـا 

واالسـالمي اىل التكاتـف مـن اجـل 

دعم القضية الفلسـطينية والشعب 

الفلسـطيني وفضـح جرائـم العدو 

الصهيوني.

وتابع: لدينا تنسـيق عال مع نقابة 

العراقيني والجهات ذات  الصحفيني 

العالقـة يف العـراق ووسـائل االعالم 

العراقية سواء التلفزيون او االذاعة 

او الصحـف مـن اجل نقـل الصورة 

الحقيقية لجرائـم العدو الصهيوني 

ونقل مظلومية الشعب الفلسطيني 

اىل العالم، معربا عن شكره وامتنانه 

لجميـع وسـائل االعـالم العراقيـة 

عـىل وقوفهـم املسـتمر اىل جانـب 

مواجهـة  يف  الفلسـطيني  الشـعب 

العد الصهيونـي ومن اجل ايضا نيل 

حقوق الشعب الفلسطيني.

كما حيا السفري الفلسطيني جميع 

املشـاركني يف مهرجان الغدير الدويل 

من وسائل اعالم وفنانني وصحفيني 

وكتاب وشـخصيات سياسـية كما 

بارك للقائمـني عىل مهرجان الغدير 

الثالثة  املهرجـان بنسـخته  اقامـة 

عـرشة الـذي ظهـر بحلـة جديـدة 

ومتطورة.

وكان السفري الفلسطيني لدى العراق 

احمد عقل قد حرض مهرجان الغدير 

الدويل لالعالم يف دورته الثالثة عرشة 

الـذي اقيـم االربعاء املـايض وملدة ٣ 

ايام عىل ارض معرض بغداد الدويل، 

بمشـاركة محلية ودولية واسـعة، 

حيث تم القاء عدد من الكلمات ومن 

ثم تكريـم عـدد كبري مـن الفنانني 

العرب بهذه املناسـبة، وقد شـارك 

سعادة السفري يف تكريمهم.
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بغداد/ الزوراء:

طالَب وزيـر الخارجية فؤاد حسـني، 

مجلـس األمـن الـدويل، بإصـدار قرار 

يلزم تركيا بسحب قواتها من االرايض 

العراقيـة، وتوجيـه ادانـة قوية تجاه 

هـذا االعتـداء، فيمـا اشـارت املمثلة 

الخاصـة لالمـني العام لالمـم املتحدة 

رئيـس  ان  اىل  بالسـخارت،  جينـني 

مجلس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 

شـكل لجنة للتحقيق بشـأن الهجوم 

عىل دهوك.

وقـال وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني 

امـام مجلـس االمـن الـدويل متحدثاً 

عن تفاصيـل االعتداء الرتكـي تابعته 

”الزوراء“: انه ”يف يوم األربعاء املوافق 
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ارتكـب الجيـش الرتكـي عدوانـاً ضد 

أرايض وسيادة العراق وحياة مواطنيه، 

بقصـف مدفعـي عنيف عـىل العوائل 

العراقيـة أثنـاء تواجدهـا يف مصيـف 

َبـرخ يف محافظـة دهوك، أسـفر عن 

استشهاد 9 مدنيني من ضمنهم طفلة 

واحـدة، وجـرح 33 مدنيا أعـزل، مع 

إلحاق ارضار باملنشآت املدنية، ومُخلفاً 

خسـائر مادية، وقد أحطنا مجلسكم 

املوقر بموجب الرسـالة املؤرخة يف 21 

تموز 2022 بتفاصيل الحادث، ويدين 

العراق بأشـد العبـارات هـذا العدوان 

الصـارخ الذي ارتكبـه الجيش الرتكي 

بحـق األبريـاء املدنيـني، واملمتلـكات 

املدنية، والذي ُيشـكل عدوانا عسكرياً 

عـىل سـيادة العـراق وأمنه وسـالمة 

للسـلم  وتهديـدا  وإخـالالً  أراضيـه، 

واألمـن اإلقليمي والـدويل، وُيعُد خرقاً 

ألحكام قواعد القانون الدويل والقانون 

اإلنساني الدويل ومبادئ ُحسن الجوار، 

وانتهـاكاً ملبادئ ومقاصد ميثاق األمم 

املتحدة واألهداف التي قامت من أجلها 

املنظمة“.

وحـول اإلجـراءات العراقيـة أوضـح 

حسـني إنه ”وإثر الهجوم العسـكري 

عـىل األرايض العراقيـة، تـم تشـكيل 

الحكومـة  قبـل  مـن  وطنيـة  لجنـة 

العراقية برئاسـتنا للتحقيق يف ظروف 

هـذا االعتـداء، والتـي جمعـت األدلة 

مـن موقع االعتـداء تضمنت شـظايا 

مقذوفـات املدفعية الثقيلـة من عيار 

155 ملـم والتـي يسـتخدمها الجيش 

الرتكي يف املنطقـة املحيطة باملصيف. 

وسـتقوم هـذه اللجنـة ايضـاً بمهام 

وضـع الخطـوط العامـة إلدارة هـذه 

االزمة“.

وأكد إن ”هـذا العـدوان دليل ملموس 

أمـام املجلـس عـىل اسـتمرار تركيـا 

بتجاهـل مطالبـات العـراق بإيقـاف 

املسـتمرة  العسـكرية  انتهاكاتهـا 

للسـيادة العراقيـة، وسـحب قواتهـا 

العراقيـة،  األرايض  مـن  العسـكرية 

فعىل سـبيل املثـال، ال الحـرص، فمنذ 

عام 2018، تـم توجيه (296) (مئتني 

وست وتسعون) مذكرة رسمية ثنائية 

صادرة عـن وزارة الخارجية العراقية 

اىل نظريتهـا الرتكيـة، لالحتجـاج عىل 

هذه االنتهاكات، والتي بلَغ مجموعها 

22,742 انتهـاكا حتـى اآلن، واملوثقة 

بموجـب الرسـائل املتطابقـة البالـغ 

عددها (8) (ثمان) رسـائل متطابقة 

موجهة من املندوب الدائم لجمهورية 

مجلـس  رئيـس  مـن  كل  اىل  العـراق 

األمـن واألمـني العـام لألمـم املتحدة، 

والصـادرة كوثائق رسـمية من وثائق 

مجلـس األمن، آخرهـا الوثيقـة التي 

يف    S/2022/500 بالرمـز  صـدرت 

23/6/2022، وقـد سـبق كذلـك أن 

لجـأ العراق اىل مجلسـكم املوقر بعقد 

 ،2015 عـام   7589 رقـم  جلسـته 

بشـأن التوغل العسكري الرتكي داخل 

أراضيه، وطالـب العراق املجلس آنذاك 

بإصدار قرار يتضمن إدانة هذا التوغل 

وسـحب تركيا لقواتها العسكرية من 

األرايض العراقية، لكننا يف هذه الحالة 

قد توجهنا اىل مجلسكم املوقر مبارشة 

لتقديـم شـكوى وتوثيـق جريمة ضد 

اإلنسـانية ارتكبها الجيـش الرتكي يف 

وضح النهار ويف منطقة خالية من أية 

مظاهر مسلحة غري رشعية“.

وأضاف حسـني يف كلمتـه ” ُنندد امام 

املجتمع الدويل من جديد بالتواجد غري 

الرشعي للقوات العسـكرية الرتكية يف 

األرايض العراقية، ونحذر من استمرار 

السلوك العدواني للجيش الرتكي الذي 

قد يدفـع األمور اىل ما ال يحمد عقباه، 

وسـط حالـة مـن الغضـب الشـعبي 

العارم الذي يجتاح العراق من الجنوب 

اىل الشـمال يف كردسـتان العراق، كما 

نجدد شـجبنا لقـرار الربملـان الرتكي 

الـذي اتخـذه يف ترشيـن األول 2021 

لتمديـد تخويل وجـود قواته يف العراق 

ملدة سـنتني، ونؤكد عىل ان هذا النهج 

لن يسبب اال فقدان األمن للجميع“.

وأكـد إن ”العراق يطـرح هذه القضية 

أمام مجلس األمن ألهميتها القصوى، 

وأليماننـا الراسـخ بمبـادئ ومقاصد 

ميثـاق األمـم املتحدة التـي تؤكد عىل 

التزامنا املشـرتك ”بممارسة التسامح 

والعيش معاً يف سـالم وحسن الجوار“ 

وكذلـك ”أن نوحد قوانا لصون السـلم 

واألمـن الدوليـني“، وإن أملنا أن يدرك 

مجلـس األمن مـدى خطـورة املوقف 

وأن يضطلع بمسؤوليته لصون السلم 

واألمـن الدوليـني، وللتعبري عـن إرادة 

العـراق السياسـية الصادقة وحسـن 

النوايا نطلب من مجلس األمن تشكيل 

فريـق دويل مسـتقل للتحقيـق يف هذا 

العمل العدواني“.

كلمتـه  يف  الخارجيـة  وزيـر  وأوجـز 

مطالب العراق من مجلس األمن وكما 

ييل:

1. إصـدار قـرار يلـزم تركيا بسـحب 

قواتها العسـكرية مـن كامل االرايض 

العراقية، حيـث أن تواجد هذه القوات 

غـري رشعـي ولـم يكـن بطلـب مـن 

الحكومـة العراقيـة، وليـس هناك اي 

اتفـاق او اتفاقية عسـكرية أو امنية 

بهذا الخصوص، وأن تواجدها سيؤدي 

اىل زعزعة الوضـع االمني وخلق حالة 

عدم االستقرار.

إدانـة قويـة تجـاه هـذا  2. توجيـه 

العدوان، والعمل عىل ضمان مسـاءلة 

مرتكبـي هـذا الفعـل الشـنيع الـذي 

اسـتهدف املدنيـني، بوصفـه تهديـدا 

لألمن القومي العراقي، وللسلم واألمن 

اإلقليمـي والدويل، عرب تشـكيل فريق 

دويل مسـتقل للتحقيق يف هـذا العمل 

العدواني.

3. نطالب بإدراج بند الحالة بني العراق 

وتركيـا عـىل أجنـدة اعمـال مجلـس 

االمـن، نظرا لتكرار الخروقات الرتكية 

لألرايض واالجواء العراقية منذ سنوات 

عدة، والتي تسـبب بوقوع ضحايا من 

العراقيني العزل. 
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التعويضـات الناجمـة عن الخسـائر 

التي لحقـت باملدنيني الُعزل، وما نجم 

عنـه من توقـف نشـاطات اقتصادية 

وسياحية نتيجة هذا القصف املدفعي 

الرتكي.

يف غضـون ذلك، أكـدت املمثلة األممية 

جينني بالسـخارت، ان العراق يطالب 

بسحب القوات الرتكية من أراضيه.

وقـال بالسـخارت يف كلمـة لهـا أمام 

مجلـس األمن الـدويل بشـأن االعتداء 

الرتكي، تابعتها ”الزوراء“: أن ”رئيس 

مجلس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 

شـكل لجنة للتحقيق بشـأن الهجوم 

عـىل دهـوك“، الفتـة إىل أن ”حكومة 

العـراق أسـندت القصـف يف دهوك إىل 

القوات الرتكية“.

وأضافت، أن ”الحكومة العراقّية قالت 

إنها ستصعد مسـألة القصف الرتكي 

إىل مجلـس األمن“، مبينـة أن ”العراق 

يطالـب بسـحب القـوات الرتكية من 

أراضيه“.

بغداد/نينا:

 زار النائـب كامـل عنيـد العكيـيل نقابة 

الصحفيـني العراقيني وكان باسـتقباله 

نقيب الصحفيني رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب مؤيد الالمي.

وقدم الالمي للنائب العكييل رشحا مفصال 

عـن طبيعة عمـل النقابة ومؤسسـاتها 

االعالمية وفروعها يف املحافظات.

وتجول النائب برفقة نقيب الصحفيني يف 

اروقة النقابة ، وابدى اعجابه بما يشهده 

العمل يف النقابة من دقة وتنظيم.

وعرب عـن اعتزازه بنقابـة الصحفيني 

واشـاد بدورهـا املتميـز يف الدفاع عن 

الصحفيـني واالعالميـني والنجاحـات 

كافـة  التـي حققتهـا عـىل  الكبـرية 

االصعدة .

انقرة / متابعة الزوراء:

أعلنْت وزارة الدفـاع الرتكية، مقتل أحد 

جنودها يف شـمال العراق جـراء انفجار 

عبوة ناسـفة بمنطقة ”عمليات مخلب 

القفل“التـي تقـول أنقرة أنهـا تنفذها 

ضد مقاتيل ”حزب العمال الكردستاني“ 

املصنف عىل قوائم اإلرهاب الرسمية.

كما أعلنت الوزارة مقتل جنديني تركيني 

شمال سـوريا يف منطقة عمليات ”درع 

الفرات“، بعد أن فتح عنارص من وحدات 

حماية الشعب الكردية النار عىل الوحدة 

األساسية.

ويف ذات السـياق قالـت الـوزارة إنـه تم 

تحييـد 25 عنرصا من عنـارص وحدات 

حمايـة الشـعب والعمال الكردسـتاني 

شـمال سـوريا، يف املنطقة التي قتل بها 

الجنديان

وكان املرصد السـوري لحقوق اإلنسان 

قـد ذكر يف وقـت سـابق أن جنديا تركيا 

قد قتل متأثرا بجراحه التي أصيب جراء 

سـقوط قذائـف عـىل محيـط القاعدة 

الرتكية يف كلجربين بريف حلب، وسـط 

معلومـات عـن وجـود جريـح آخر من 

القاعـدة  وحـراس  الرتكيـة،  القـوات 

قذائـف مدفعيـة  العسكرية.وسـقطت 

قـرب القاعدة الرتكيـة يف بلدة كلجربين 

بريف حلـب، مصدرها مناطق انتشـار 

قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام 

السوري يف ريف حلب، مما أدى إىل اندالع 

النـريان يف األرايض املحيطـة بالقاعـدة، 

دون ورود معلومات عن وقوع خسـائر 

برشية حتى اآلن.

وأوضح املرصد بأن محاور مارع وحربل 

بريف حلب الشـمايل، شهدت منذ مساء 

األمـس وحتـى سـاعات الصبـاح األوىل 

من أمـس األربعاء، اشـتباكات وقصف 

صاروخي متبادل بني الفصائل السورية 

الوطنـي“  ”الجيـش  ألنقـرة  املواليـة 

والقوات الرتكية من جهة وقوات النظام 

السـوري والقـوات الكرديـة مـن جهة 

أخرى.

وكانـت القـوات الرتكيـة املتمركـزة يف 

قاعـدة ثلثانة الواقعة عىل أطراف مدينة 

مـارع بريـف حلـب الشـمايل قصفـت  

بقذائـف املدفعية الثقيلة مواقع يف  قرى  

حسـاجك وأم القـرى والحصية وحربل 

والسموقة بريف حلب الشمايل.

وتزامنـا مع القصـف الرتكـي، اندلعت 

اشـتباكات باألسـلحة الرشاشة الثقيلة 

بني قـوات النظام من جهـة، و“الجيش 

الوطنـي“ مـن جهة أخـرى، عىل محور 

مارع وحربل بريف حلب الشمايل.

بغداد/ الزوراء:
أكـَد رئيـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، امـس األربعـاء، ان 
االقتصـاد العراقي يشـهد نمواً 
تقديـرات  بحسـب  ملحوظـاً 
صنـدوق النقـد الـدويل، فيمـا 
اشـار اىل نجـاح عمليـة الربط 

الكهربائي مع دول الجوار.
وقال الكاظمي يف كلمة له خالل 
وضع الحجر األسـاس ملرشوع 
محطة كهرباء األنبار املرّكبة يف 
ناحية الفرات بمحافظة األنبار، 
”أوجـه  ”الـزوراء“:  وتلقتهـا 
الشـكر لكوادر وزارة الكهرباء 
جميعاً، سواء يف قّطاع اإلنتاج أو 
يف القّطاعات السـاندة األخرى، 
وأخـص بالذكر الكوادر العاملة 
بهذا املوقع، وتحت هذه الظروف 
الحـرارة  ودرجـات  الجويـة 
العالية، فكل الشـكر واالمتنان 
لهذه الجهود الوطنية“، مشـريا 
هـو  للواجـب  ”اداؤهـم  ان  اىل 
محل تقديـر واحـرتام من قبل 
الناس  املواطنـني، ويعزز ثقـة 
يف الحكومة، ويؤكـد أنها تعمل 
عىل تطويـر الخدمات وتكريس 
جهودها؛ من أجـل توفري حياة 

كريمة لكل العراقيني“.
وأضـاف ”أخذنا عـىل عاتقنا 
لهـذه  األوىل  اللحظـة  منـذ 
كل  يف  نعمـل  أن  الحكومـة 
الظروف الصعبـة، وأن نحّول 
التحديـات إىل فـرص نجاح“، 
الفتـا اىل ”اننا عملنا يف ظروف 
صعبة جداً ومعقدة اجتماعياً 

وأمنياً واقتصادياً“.
وتابـع ”الجميع يذكـر ظروف 
جائحـة كورونا وانعكاسـاتها 
عىل الوضع االقتصادي وبدايات 
االنهيـار يف االقتصـاد العراقي، 
اال اننـا عربنا بعزيمـة االنتماء 
لهـذا الوطن، وبعزيمة قناعاتنا 
بأن نكون َخدماً لهذا الشعب“، 
الفتا اىل انه ”بحسـب تقديرات 
فـإن  الـدويل،  النقـد  صنـدوق 
االقتصـاد العراقي يشـهد نمواً 
يف عالـم  واسـتقراراً ملحوظـاً 
يعيـش األزمـات االقتصاديـة، 
وسوف نسـتمر بالعمل وتقديم 

كل الخدمات ألهلنا“.
يف  حتـى  عملنـا  ”اننـا  وأكـد 
املعقـدة  السياسـية  الظـروف 
التي نعيشها حالياً، بجهد كبري 
األزمـة  هـذه  تنعكـس  ال  وان 

السياسـية عىل حياة املواطنني 
وتقديم الخدمات لهم“، مضيفا 
ان ”شـعارنا منذ اللحظة األوىل 
أن تكـون هذه حكومـة أفعال، 
وليست حكومة شعارات ولهذا 
سـوف نسـتمر، ونعمـل عـىل 
العقبـات والتحديات  تذليل كل 

التي تواجه عمل الحكومة“.
وذكر ”دخلنـا يف مرحلة جديدة 
اسـم  بتغيـري  قـرار  واتخذنـا 
إىل  (الكهربـاء)  مـن  الـوزارة 
البديلة)،  والطاقـة  (الكهربـاء 
وعملنا عىل دعم الوزارة بكل ما 
تحتاجه، ووفرنا ظروفاً بقيادة 
شابة منحناهم الفرصة وبدأوا 
الخدمـات  تقديـم  يف  يبدعـون 
الكهربـاء“،  قطـاع  وتطويـر 
يف  نجحنـا  ”اننـا  موضحـا 
عمليـة الربـط الكهربائـي مع 
دول الجـوار، الذي سـيكون له 
انعكاس كبـري يف توفري الطاقة 
معقولـة  وبأسـعار  لشـعبنا 
ورخيصـة، وكذلـك االسـتفادة 
أن يكـون العـراق ممـراً لـدول 
العالـم عـن طريق هـذا الربط 

الكهربائي“.
وبني ”قـد يكون العـراق تأخر 
كثـرياً يف اللحاق بهـذه العملية 
والتكامل مع دول الجوار، ولكن 
يف النتيجة توصلنا إىل هذا الربط 
السـنوات  الـذي سـينعكس يف 
القادمـة عـىل قـدرات العـراق 
الكهربائيـة“،  الطاقـة  إلنتـاج 

مشريا اىل ”اننا نجحنا يف النهاية 
التعـاون  بفتـح األبـواب عـىل 
والتبـادل االقتصـادي مع دول 
املنطقة، وسـوف نسـتمر لكي 
ينعكـس ذلك إيجابـاً عىل حياة 

املواطنني“.
”شـعبنا  ان  الكاظمـي  واكـد 
يراقـب ويفهم ويعي مسـتوى 
تواجهكـم  التـي  الصعوبـات 
وحجـم  الكهربـاء،  قّطـاع  يف 
الجهـود التي تقوم بها الوزارة، 
لتقديـم  الحكومـة؛  ودعـم 
الخدمـات وتطويـر قدراتها يف 
اإلنتاج، وشـعبنا يكن كل الحب 
والعرفان والشكر لكادر الوزارة 
وكل العاملـني يف هذا القطاع“، 
الفتا اىل ان ”شـعبنا يمّيز جيداً 
بني من يزايد إعالمياً ومن يعمل 
بصمت من أجل العراق وخدمة 
العراق، ويعرف من هو موجود 
يف امليـدان ومـن يعمـل يف هذه 

الظروف الصعبة“.
واضـاف ان ”قّطـاع الكهربـاء 
جديـدة  مشـاريع  ينتظـر  ال 
إىل  بحاجـة  هـو  إنمـا  فقـط، 
للمسار  ”تصحيحية“  مشاريع 
ويعاني من مشكلة حقيقية يف 
التخطيط“، الفتا اىل ”اننا ننتظر 
للنهوض بهذه  مشاريع جديدة 
الـوزارة وتقديـم رؤيـة جديدة 

للعراق والعراقيني“.
واعـرب الكاظمـي عن اسـفه 
”ملا عانى هذا القّطاع من سـوء 

التخطيط  والفوىض والفسـاد 
أكثر من غـريه؛ وهو األمر الذي 
جعـل حيـاة النـاس صعبـة يف 
ظـل شـّحة الطاقـة املنتجة“، 
مشـريا اىل ”اننا نرى اليوم عمل 
الـوزارة، وهناك يف كل يوم وكل 
أسبوع مرشوع وبداية تخطيط 

ملشاريع الطاقة البديلة“.
يجـري  أن  األوىل  ”كان  وتابـع 
االلتفـات مبكـراً إىل الطاقـات 
البديلة واملتجددة، فهي ليسـت 
بدعـة إنمـا هـي حتميـة مـن 
التغري املناخي، وتأثري  حتميات 
شـّحة املياه، وزيادة االنبعاثات 
الكاربونيـة، وأن تكـون هنـاك 
طاقة بديلة عـن طريق الطاقة 
الشمسـية ومشـاريع أخرى“، 
مؤكدا ان ”الحكومة ستسـتمر 
بـكل  الكهربـاء  وزارة  بدعـم 

قطاعاتها“.
واعرب الكاظمي عن املع بـ“ان 
نرى قريباً حكومة جديدة تؤدي 
واجبها وتقدم الخدمات بشكل 
أفضـل“، مشـددا ”الحاجـة إىل 
موازنـة تسـاهم يف دعم عملية 

تقديم الخدمات للمواطنني“.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء 
املسـلحة  للقوات  العـام  القائد 
توجيهات  الكاظمي،  مصطفى 
لألجهـزة األمنيـة يف محافظـة 

األنبار.
وذكـر املكتب اإلعالمـي لرئيس 
الـوزراء، يف بيـان: أن ”رئيـس 

مجلـس الـوزراء القائـد العام 
مصطفـى  املسـلحة  للقـوات 
الكاظمي، تـرأس اليوم (أمس) 
لقيـادات  اجتماعـاً  األربعـاء، 
األجهـزة األمنيـة يف محافظـة 

االنبار“.
وأضـاف البيـان، أن ”االجتماع 
بحـث الواقع األمني ومناقشـة 
لحمايـة  املوضوعـة  الخطـط 

املحافظ“.
الكاظمـي يف مسـتهل  وأشـاد 
االجتمـاع، بـ“جهـود القـوات 
األنبـار،  محافظـة  يف  األمنيـة 
التـي سـاهمت يف تعزيـز أمـن 
أحوالهم  واسـتقرار  املواطنـني 
املعاشـية؛ مما ساعد يف رشوع 
األنبار بنهضة يف مجال اإلعمار 
املحافظـة  مركـز  يف  سـواء 
أن  والسـيما  نواحيهـا،  يف  أو 
املحافظة قد عانت كثرياً بسبب 
الحرب ضـد اإلرهاب؛ لـذا فإن 
إعمارها هو أقوى رد عىل فلول 

اإلرهاب“.
وأكد ”دعم الحكومة للمؤسسة 
العسـكرية، وهي عىل استعداد 
األجهـزة  احتياجـات  لتلبيـة 
األمنية يف املحافظة  بما يحسن 
أداءهـا، ويطـّور مـن قدراتها 

األمنية“.
ووجه ”جميع القيادات األمنية 
بـرضورة ترسـيخ الثقـة بـني 
املواطـن ورجـل األمـن، وبـذل 
الجهـود للتصـدي للتجـاوزات 
والتعاطي مع حاالت االستفزاز 
مشـدداً  وحكمـة“،  بهـدوء 
عـىل ”منـع اسـتغالل االنتماء 
وأن  والسـيايس،  العشـائري 
يكون االنتماء للعراق فقط، وأن 
تتصـدى أجهزتنـا األمنية بقوة 
ملحاوالت تهريب املخدرات، التي 

تهدد شبابنا وبلدنا“.
يف غضـون ذلـك، وضـع رئيس 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس 
األسـاس  الحجـر  الكاظمـي، 

ملرشوع محطة كهرباء األنبار.
وقـال املكتب اإلعالمـي لرئيس 
مجلس الـوزراء يف بيـان تلقته 
”الـزوراء“: ان ”رئيس مجلس 
الكاظمـي  الـوزراء مصطفـى 
وضع الحجر األسـاس ملرشوع 
محطة كهرباء األنبار املرّكبة يف 

ناحية الفرات“.
واضاف ان ”سـعة هذه املحطة 

تبلغ 1640 ميغاواط“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة الطب العديل، امس االربعاء، تسجيل 
أكثـر من ٦٠٠ حالة وفـاة جنائية خالل حزيران 

املايض.
وقال مدير عام الدائـرة، زيد عيل عباس، يف بيان 
ورد لـ «الزوراء»: انه «وفق اإلحصاءات الصحية 
تـم تسـجيل ( ٦٢٣) حالـة وفاة توزعـت بواقع 
(٤٢٩ ) حالـة من الذكـور و (١٩٤) من االناث»، 
مؤكدا «أهمية سري العمل يف تقديم اقىص الجهود 

وبكل اإلمكانيات من خدمات طبية عدلية «.
من جانبه، قال مدير قسـم االموات عبد الوهاب 
عصـام: ان «مجمل هذه القضايـا كانت نتيجة 
عن تسـجيل ( ٦٩) حالة وفـاة لحوادث املرور و 
(٣٤) جثة سـجلت لحوادث الحـروق فضال عن 
ترشيح ( ٤٠ ) جثة متأثـرة بالصعق الكهربائي 
مضيفا عن تم تسـجيل حاالت امراض وحوادث 

متفرقة اخرى».
الرسـمية  االحصائيـات  «هـذه  ان  اىل  واشـار 
تعكـس اهميـة الجهود التي تقدمـا دائرة الطب 
العـديل لقضايا املشـتبه بها والكشـف الظاهري 
عـىل الجثة تحت طاقم كبري مـن الكوادر الطبية 

والصحية».
كمـا أعلنت دائرة الطـب العديل، امـس األربعاء، 
تسـجيل ٦٩ حالة وفاة جراء الحـوادث املرورية 

خالل الشـهر املايض، فيما فّصل قسـم األموات 
طبيعة حاالت الوفيات األخرى.

وقـال مدير عام الدائرة، الدكتور زيد عيل عباس، 

يف بيـان ورد «الـزوراء»: إن «وفـق اإلحصـاءات 
الصحية تم تسـجيل (٦٢٣) حالـة وفاة توزعت 
بواقـع (٤٢٩) حالـة مـن الذكـور و(١٩٤) من 
اإلنـاث»، مؤكـداً أهمية «سـري العمـل يف تقديم 
أقـىص الجهـود وبـكل اإلمكانيات مـن خدمات 

طبية عدلية».
بدوره، أوضح الدكتور عبد الوهاب عصام، مدير 
قسـم األموات: أن «مجمل هـذه القضايا كانت 
نتيجـة عـن تسـجيل (٦٩) حالة وفـاة لحوادث 
املـرور و(٣٤) جثـة سـجلت لحـوادث الحروق، 
فضـًال عن ترشيـح (٤٠) جثة متأثـرة بالصعق 

الكهربائي».
وأضاف عصام أن «هذه االحصائيات الرسـمية 
تعكـس أهميـة الجهود التي تقدمـا دائرة الطب 
العـديل لقضايا املشـتبه بها والكشـف الظاهري 
عـىل الجثة تحت طاقم كبري مـن الكوادر الطبية 

والصحية».
وكانـت دائرة الطـب العديل يف العـراق، قد أعلنت 
تسجيل وفيات غري مسبوقة جراء حوادث املرور، 
وذلك خالل شهر ترشين الثاني/ نوفمرب املايض، 

إذ بلغت حينها ٩٩ حالة يف عموم البالد.
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االنبار/الزوراء:
حـددت قائمقاميـة قضـاء الرمـادي يف 
محافظـة األنبار، امس األربعـاء، موعد 
إنجاز مـرشوع طريق الحج الربي، فيما 
أشـار إىل أن مرشوع طريـق الحج الربي 

سيخدم أربع محافظات.
وقال قائمقام القضاء ابراهيم العوسج، 
يف ترصيـح صحفـي إن «طريـق الحـج 
الـربي الـذي بدأ العمـل به العـام ٢٠١٢ 
يعـد مـن املشـاريع املهمـة يف األنبـار، 
حيث يمتد ملسـافة ١٨٠ كيلـو مرتاً بدءاً 
مـن منطقـة الكيلو ١٨ غربـي الرمادي 
وصـوالً إىل النخيـب، ويخترص مسـافة 
تقدر بأكثر من ١٠٠ كيلو مرت»، الفتاً إىل 
«توقف العمل باملرشوع بعد أحداث العام 

.«٢٠١٤
وأضاف أن «طريق الحج الربي واحد من 
أهم املشاريع السرتاتيجية التي وضعتها 
املحافظة للفرتة املقبلة، إذ وصل اإلنجاز 
فيه إىل نسـب عالية»، مبينـاً، أن «هناك 
مشـاكل مع وزارتي املاليـة والتخطيط 
املاليـة  بالتخصيصـات  يتعلـق  مـا  يف 
للمـرشوع، ومـن املؤمل حسـمها قريباً 
ليتم إنجـاز املرشوع خـالل نهاية العام 

.«٢٠٢٢

وأكد أن «املرشوع سيكون واحداً من أهم 
رشايني النقـل واالقتصـاد للمحافظة»، 
مشـرياً إىل أنـه «يف حـال إنجـاز الطريق 
سـيخدم الحجاج مـن مناطـق كركوك 
واملوصـل   وصـالح الدين واألنبـار، ألنه 
سيخترص املسافة والوقت، ويخدم أيضاً 
رشيحـة كبرية من أهايل القـرى القريبة 
منه السـيما منطقة ثميل، كما سيكون 
له أثـر كبري يف أمـن واسـتقرار املناطق 
الصحراويـة؛ كونه يقع ضمـن منطفة 

صحراوية مفتوحة».
ولفـت إىل أن «املرشوع شـهد قبل توقف 
العمـل فيـه نسـب إنجـاز متفاوتـة يف 
املقاطـع املحالـة عـىل الـرشكات، إذ أن 
بعـض املقاطـع وصلـت نسـبة اإلنجاز 

فيها اىل ٥٠ باملئة».
من جانبه، قال عامر محسـن من اهايل 
العمـل  توقـف  «نسـتغرب  املحافظـة: 
ملثل هكـذا مرشوع مهم للعـراق عموماً 
واألنبـار خصوصاً»، متسـائالً «الرشكة 
املنفذة تسـلَّمت بعضاً من املبالغ املالية، 
ملاذا لـم يتم إكماله كونـه طريقاً خاّصاً 
لهـم  ويختـرص  واملعتمريـن  للحجـاج 
املسـافة، باالضافة إىل أنه طريق تجاري 

وحيوي؟».

بغداد/الزوراء:
دعـا نائـب رئيس املركـز االسـرتاتيجي لحقوق االنسـان يف العـراق، حازم 
الردينـي، امس األربعـاء، الحكومة اىل أخـذ دورها ملعالجة مشـكلة ارتفاع 

نسبة الطالق،مشرياً اىل ان هذه الظاهرة يف تزايد مستمر.
وقـال الرديني يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إن ”التقرير األخري الذي 
صـدر عـن مجلس القضاء االعىل الشـهر املايض اظهر بلـوغ حاالت الطالق 
٦٣٣٠ حالـة منهـا ٤٦٦٠ حالة طالق خـارج املحكمة وبنسـبة ٧٣٫٦٪ من 
مجموع الحاالت و١٦٧٠ بحكم تفريق قضائي وبنسـبة ٢٦٫٤٪ من مجموع 

الحاالت“.
وعـزا الردينـي اسـباب ذلـك اىل ”تـردي الواقع االقتصـادي وارتفاع نسـبة 
البطالة والفقـر واالنفتاح عىل االنرتنت ووسـائل التواصل االجتماعي،االمر 

الـذي فتح الباب امـام الخيانة الزوجية من كال الطرفني،فضالً عن اسـباب 
اخـرى كالزواج الثانـي دون موافقة الزوجة األوىل االمـر الذي يدفع الزوجة 
األوىل لطلب الطالق،وزواج القارصات والقرسي،كما ان بعض الفتيات يعّدن 
الـزواج هروب مـن العنف داخـل االرسة،اضافة اىل العوامـل الذاتية التي قد 

تشجع عىل الطالق كغياب الوعي والثقافة“.
واوضـح ان ”جميع هـذه العوامل التـي هددت االمن املجتمعي ومسـتقبل 
األطفـال الذين قد ينشـأؤن يف ظروف غري سـليمة، وملعالجة هذه املشـكلة 
البـد ان تكون للحكومة وقفة جادة عىل املسـتوى االقتصادي بتوفري فرص 
عمل للشـباب وإصالح الوضـع االقتصادي واهمية تقديم االرشـاد النفيس 
للمتزوجـني ومعالجـة العنـف االرسي، وتبنـي حملة وطنية لرفـع الثقافة 

والوعي بأهمية االرسة ودورها يف نهضة املجتمع“. 

بغداد/الزوراء:

افـادت مصادر امنية، امـس األربعاء، بتسـجيل حالتي انتحار 

«فتى وفتاة» شنقاً يف محافظتي املثنى وبابل.

وقال مصدر إن «فتى يبلغ من العمر ١٤ عاما أقدم عىل االنتحار 

بشـنق نفسـه داخل منزله يف أحد أحياء قضاء الخرض، جنوب 

محافظة املثنى».

الفتـا اىل أن «أسـباب االنتحـار مجهولة حتـى اآلن فيما تجري 

القوات االمنية تحقيقا ملعرفة مالبساته».

فيمـا أوضـح أن «فتاة مـن مواليـد ٢٠٠٦ انتحرت عرب شـنق 

نفسـها بحجاب رأس داخل منزلهـا يف منطقة مويلحة التابعة 

لناحية االسكندرية بمحافظة بابل».

 مبينا أن «أسباب االنتحار الزالت مجهولة، فيما تجري الجهات 

املختصة تحقيقا يف الحادث ملعرفة مالبساته».

بغداد/الزوراء:
نفـت وزارة وزارة الرتبيـة، امـس األربعـاء، 
استحداث مسـتويني للتعليم املرسع معادلني 
للدراسـة املتوسـطة، بينما أكـدت أن التعليم 
املذكور أسـهم بشـكل كبري يف إعـادة التالميذ 
املترسبني إىل املدارس خالل السـنوات املاضية 
.وقال املتحدث الرسمي باسم الجهاز التنفيذي 
للهيئة العليا ملحو األمية مؤيد العبيدي يف بيان 
اطلعـت عليه «الزوراء» إنـه ”ال صحة لألنباء 
التي تحدثت عن اسـتحداث الوزارة مستويني 
للتعليم املرسع معادلني للدراسـة املتوسـطة، 
ألن هذا النظام يتناسـب مـع الفئات العمرية 
لتالميذ املرحلة االبتدائية فقط والذي يمكنهم 
مـن معادلـة شـهاداتهم االبتدائيـة ليتسـنى 
لهـم إكمـال دراسـتهم املتوسـطة“، مبينا أن 
”التعليـم املـرسع عالج الكثري من مشـكالت 
ترسب التالميذ من املدارس“.وأضاف العبيدي 
انـه ”بإمـكان الناجح مـن مرحلة السـادس 
االبتدائـي إكمال دراسـته وحسـب التعليمات 
والضوابط التـي تصدرهـا وزارة الرتبية بهذا 

الصدد سنوياً“.
يشـار إىل أن التعليـم املـرسع الـذي انطلق يف 
العـام الـدرايس ٢٠٠٥ ـــ ٢٠٠٦ وزاد نسـبة 
االلتحاق باملـدارس االبتدائية، هـو عبارة عن 
ثالثة مستويات تتناسـب مع الفئات العمرية 
للمترسبني وغري املسـجلني باملـدارس، يعادل 

املستوى األول شهادة األول والثاني االبتدائي ، 
ويعادل املستوى الثاني شهادة الثالث والرابع، 
بينما يعادل املسـتوى الثالث شهادة الخامس 
والسـادس االبتدائـي، وبالتـايل يتـم اختـزال 
املراحل االبتدائية للدارسـني بهـذا النظام من 

ست سنوات إىل ثالث سنوات فقط. 

بغداد/الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 
ذتها  األربعاء، تصاعد عمليَّـات الضبط التي نفَّ
ُمديريَّـات ومكاتب التحقيـق التابعة لها خالل 
شهر حزيران املايض، ُمبيِّنًة تنفيذ ١٢٧ عمليَّة 
ضبـٍط يف بغداد واملحافظات تـمَّ خاللها ضبط 

٩٥ ُمتَّهماً.
أنَّ  «الـزوراء»  ورد  بيـان  يف  الدائـرة  وذكـرت 
«مـالكات مكتـب تحقيـق الهيئـة يف ميسـان 
قامـت بضبـط ٥٠١ معاملـة رصف قـروٍض 
مـن قبل مرصف الرافديـن يف املُحافظة؛ لرشاء 
د من  رٍة دون التأكُّ السـيَّارات بمعامـالٍت ُمـزوَّ
تهـا، وبلغ مجموع املبالـغ املرصوفة لتلك  صحَّ
ا  القروض ٢٢,٠٠٦,٥٣٨,٠٠٠ مليـار ديناٍر، أمَّ
يف واسـط فتمَّ ضبط حاالت فساٍد إداريٍّ ومايلٍّ 
ال للسـنوات  يف ُمعامـالت ُمكافأة الخدمة للُعمَّ
مـن (٢٠١٧ ولغايـة ٢٠٢١) يف دائـرة تقاعـد 
والضمـان االجتماعي يف املُحافظـة، وبلغ عدد 
املُعامـالت املضبوطـة ٣٥٠٠ معاملـة، وُقدَِّرت 

املبالغ املرصوفة لها بمليار ديناٍر».
وأضافـت أنَّ «مكتب تحقيـق دياىل ضبط ٣٠٦ 
ـٍة بمبالغ التأمني  دفاتـر وصوالت جبايٍة خاصَّ
عىل العجـالت الداخلة إىل منفـذ املُنذريَّة عامي 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، مشـرية إىل اختـالس مبالغهـا 
التـي وصلـت إىل ٥٣٥,٠٠٠ ألـف دوالٍر من قبل 
ُمديـر مكتـب رشكة التأمـني الوطنيَّـة – فرع 

املُنذريَّة وعدم إيداعها يف خزينة الدولة».
ـدت الدائرة، أنَّ «فريق عمل ُمديريَّة تحقيق  وأكَّ
نينـوى كشـف عـن قيـام ُمديـر هيئـة إدارة 

فني  واسـتثمار أحـد دواويـن األوقـاف وُموظَّ
آخرين بطلب مبالغ نقديٍَّة مقابل إحالة استثمار 
بعض العقارات التجاريَّة العائدة للوقف، ُمبّينًة 
أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام خالل 
ٍف يف ُمديريَّة  عمليَّتني ُمنفصلتني بضبـط ُموظَّ
تنفيذ كركوك ُمتلبِّسـًا بالرشوة، وضبط ُمتَّهٍم 
بالتجاوز عىل ُممتلكات الدولة قام بفتح مرآب 
لوقوف السـيَّارات عىل أرايض الدولة ويف أماكن 

تجاريٍَّة بصورٍة مخالفٍة للقانون».
ويف األنبار، أوضحت الدائرة أنه «تمَّ ضبط أربع 
معامـالت قـروض تجهيـز منظومـات ريٍّ تمَّ 
ة للتجهيزات الزراعيَّة  منحها من الرشكة العامَّ
؛ اسـتناداً إىل  يف املُحافظـة إىل شـخٍص وهمـيٍّ

رٍة وبكفالـة عقارين، تبنيَّ  ُمستمسـكاٍت ُمزوَّ
الحقـًا أن أحدهما تـمَّ رهنه دون علـم مالكه، 
ُمشرية إىل أنَّ ثمن املنظومات يصُل إىل أكثر من 

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون دينار.
وبينت دائـرة تحقيقات النزاهـة، أنَّ «مالكات 
مكتب تحقيق الهيئة يف النجف ضبطت أوليَّات 
٩١ شـاتلة رزٍّ زراعيَّة صينيَّة املنشـأ يف مخازن 
املسـتلزمات واألدوات االحتياطيَّة تمَّ تسـلُّمها 
ة للتجهيزات الزراعيَّة –  من قبـل الرشكة العامَّ
فرع النجف عام ٢٠١٥ وعدم االسـتفادة منها؛ 
ا تسبَّب بتلفها واندثارها، الفتًة إىل أنَّ إجمايل  ممَّ
مبالغها وصل إىل أكثر من (٢,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) 

ملياري دينار».

بغداد/الزوراء:

أكـدت هيأة السـياحة، امـس األربعاء، أن 

االستهداف الرتكي عىل مصيف يف زاخو لن 

يؤثر عىل السياحة يف العراق.

وقال رئيس الهيئة ظافر مهدي يف ترصيح 

صحفي إن «الهيأة أصدرت تحذيراً للسياح 

من الذهـاب اىل املناطق التي تشـهد نزاعاً 

مسلحاً». 

وأضاف «وجهنا يف الوقت الحايل بالسفر اىل 

محافظتي أربيل والسـليمانية»، مشرياً اىل 

أن «االسـتهداف الرتكي ملصيف يف زاخو لن 

يؤثر يف مستوى السياحة يف العراق».

وتعـرض أحد املواقـع السـياحية يف زاخو 

بوقـت سـابق، إىل قصـف تركـي، أدى اىل 

استشهاد ٩ أشـخاص وإصابة ٢٢ آخرين 

بينهم نساء وأطفال.

والقى هـذا الهجـوم موجة غضـب كبرية 

يف العـراق، حيـث خرجت تظاهـرات تندد 

بالقصـف، واتخـذت الحكومـة العراقيـة 

جملة من القرارات من بينها تقديم شكوى 

لدى مجلس األمن الدويل الذي عقد جلسته، 

لبحث االعتداء.

فيمـا أكد وزيـر الخارجية فؤاد حسـني يف 

كلمة لـه خالل جلسـة مجلـس األمن: أن 

ب ببيـان مجلس األمن للتنديد  العراق يرحِّ

باالعتداء الرتكي الصارخ، مبيناً أن الجيش 

الرتكي ارتكب عدواناً ضد أرايض وسـيادة 

العراق وحياة مواطنيه.

وأضـاف: أن العـدوان الرتكـي أسـفر عن 

استشـهاد ٩ مدنيـني من ضمنهـم طفلة 

أن  موضحـاً  مدنيـاً،   ٣٣ وجـرح  واحـدة 

االعتـداء الرتكي ُيشـكل عدواناً عسـكرياً 

عىل سـيادة العراق وتهديداً للسـلم واألمن 

اإلقليمي والدويل.

وذكر «اننا جمعنا األدلة من موقع االعتداء 

مدفعيـة  مقذوفـات  شـظايا  وتضمنـت 

ثقيلـة يسـتخدمها الجيش الرتكـي، الفتاً 

اىل أن العـدوان األخـري يعد دليالً ملموسـًا 

أمام املجلس عىل اسـتمرار تركيا بتجاهل 

مطالبات العراق بإيقاف انتهاكاتها.

وبـني «اننا وجهنـا إىل تركيـا ٢٩٦ مذكرة 

احتجـاج عـىل انتهاكاتهـا، محـذراً مـن 

للجيـش  العدوانـي  السـلوك  «اسـتمرار 

الرتكـي الـذي قـد يدفـع األمـور إىل مـا ال 

يحمـد عقباه».وذكر أن «هنـاك حالة من 

الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح العراق 

مـن الجنـوب إىل الشـمال بسـبب االعتداء 

الرتكـي»، موضحـاً، أن «حكومـة العراق 

تؤكد تمسكها بنهج يدعو إىل حّل الخالفات 

املرتاكمـة عـرب القنـوات الدبلوماسـية».

ودعـا «املجلس إىل ممارسـة مسـؤولياته 

يف صيانـة السـلم واألمن الدوليـني»، الفتاً 

اىل «أهميـة إصدار قرار عاجـل ُيلزم تركيا 

بسحب قواتها العسكرية املحتلة من كامل 

األرايض العراقية».وطالب حسني «املجلس 

بإضافـة بند الحالة بني العراق وتركيا عىل 

أجندة أعمال مجلس األمن»، مشـريا اىل ان 

«تركيا تتذرع بحجج ال أساس لها مرتبطة 

بمشـكلة داخليـة متصلة بحـزب العمال 

الكردستاني».

كركوك/الزوراء:

أعلنت دائرة ماء كركوك، امس 

إجراءات  اتخـاذ  االربعاء، عن 

جديـدة لتقليل اسـتهالك املاء 

الصالح للرشب.

الدائـرة  إعـالم  مديـر  وقـال 

هشام ابراهيم يزن يف ترصيح 

صحفـي إن «املـالكات الفنية 

التابعـة لدائـرة مـاء كركوك 

لنصـب  حملتهـا  تواصـل 

االلكرتوني يف  املقياس  أجهزة 

األحياء السـكنية داخل مركز 

املحافظة». 

واضـاف أن «املـالكات الفنية 

استطاعت، خالل بدء املرحلة 

الثانية، نصب أكثر من ٥٠٩٥٣ 

جهازاً يف األحياء السكنية بعد 

نصب ٥٤ الف جهاز آخر ضمن 

حملتها األوىل ليصل عددها يف 

مركز املحافظـة إىل ١٠٤٩٥٣ 

جهازاً حتى اآلن»، مشـرياً اىل 

سـتقلل  األجهـزة  «هـذه  أن 

مـن اسـتهالك املـاء الصالح 

للرشب فضالً عن املساواة بني 

املواطنني يف كمية املاء». 

تشـمل  الحملـة  أن  وتابـع 

األحياء السـكنية العشـوائية 

وصوالً  والزراعية  (التجـاوز) 

إىل جميـع النواحي واالقضية 

التابعـة للمحافظـة»، الفتـاً، 
االلكرتونـي  «املقيـاس  أن  اىل 

والجهـد  الوقـت  سـيظهر 

بالنسـبة للعاملني عىل جباية 

أجور املاء يف الدائرة».
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تنويه
نرش إعالن محكمة بداءة النجف 
يف جريدة الزوراء بالعدد 7765 يف 
27/7/2022 جاء فيه اىل املدعى 
خطأ، والصحيح هو (إىل املدعى 
عليه وهاب محمد عيل جعفر)، 

لذا اقتىض التنويه.

بغداد/الزوراء:

امس  النفط،  لوزارة  التابعة  الغاز  تعبئة  رشكة  أعلنت 

دخلت  غاز  اسطوانات  لرصد  وزاري  تعاون  عن  األربعاء، 

البالد بصورة غري قانونية، وفيما أشارت اىل إصدار تعليمات 

وقائية مع ارتفاع درجات الحرارة، توعدت باتخاذ إجراءات 

املخالفة.وقال مدير فرع  يتعامل باالسطوانات  عقابية ملن 

صحفي  ترصيح  يف  عارف،  نبيل  سنان  بغداد  غاز  تعبئة 

اسطوانات  توفري  عىل  تعمل  بغداد  غاز  تعبئة  ”رشكة  إن 

عليها  والطلب  منتظم  بشكل  واملعدنية  البالستيكية  الغاز 

مستمر“، مبيناً أن ”هناك بعض االسطوانات غري مطابقة 

البالد يف وقت سابق بشكل غري  للمواصفات، كونها دخلت 

أصويل بدون أخذ املوافقات الستريادها“.وأوضح أن ”وزارة 

االسطوانات،  باسترياد  املخولة  الوحيدة  الجهة  هي  النفط 

املعدن  لفحص  تخضع  تخصصية  مسألة  انها  خاصة 

والصمام وطريقة لحامها فضالً عن تفاصيل اخرى، لذلك 

جودتها“.واضاف  لضمان  باستريادها  جهة  ألي  اليسمح 

”هناك تعاون بني الرشكة ووزارتي الدفاع والداخلية اضافة 

اىل رشطة الطاقة، من أجل رصد األماكن والحدود واملناطق 

األسطوانات  فيها  تتوفر  التي  املحافظات  بني  الحدودية 

ملعامل  توجيها  ”إصدار  اىل  مشرياً  ملصادرتها“،  املخالفة 

للضوابط“. مخالفة  أسطوانات  أي  بمصادرة  الغاز  تعبئة 

وأشار اىل ”فرض عقوبات شديدة ورشوط جزائية للمعامل 

املخالفة،  باالسطوانات  تتعامل  التي  واألهلية  الحكومية 

تصل اىل غلق املعمل وفسخ العقد مع الرشكة، ألن املوضوع 

خطري واالسطوانة املخالفة غري خاضعة للفحص ومجهولة 

املصدر وتتسبب بخطورة كبرية عىل املواطنني“.وأكد عارف 

ارتفاع  مع  الرشكة  قبل  من  متبعة  وقائية  ”تعليمات  أن 

(الشورات)  طريقة  استخدام  يتم  حيث  الحرارة،  درجات 

وتعني تربيد االسطوانات ورشها باملاء لتربيدها بعد خزنها، 

يف سقائف غري معرضة للشمس“.



بغداد/ الزوراء:
كشـف مستشـار اللجـان الربملانية، 
األربعـاء،  أمـس  الركابـي،  هاتـف 
عن وقـوف مجموعـة مـن املافيات 
وراء ”تكـيس بغـداد“ لرسقـة أموال 
املواطنني مـن خالل العقـود املربمة 
من قبل سلطة الطريان املدني، مشريا 
اىل أن إيرادات الرشكة تبلغ سنويا 17 

مليار دينار.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي: إن 
”رشكة تكـيس (بغـداد) أو (املميز) 
بتحديث اسمها الجديد ال يخفى عىل 
أحـد عملية القرصنـة الحاصلة التي 
تنفذهـا يف عملية التنقـل من مدينة 
بغداد إىل ساحة عباس بن فرناس ثم 

إىل املطار“.
وأضـاف أن ”أجرة النقـل من املطار 
إىل الرصافة أو الكـرخ مرتفعة جداً، 
وبالتايل يشـوب هذه الرشكة فسـاد 
مايل وإداري تقف خلفه مجموعة من 
املافيات لرسقة أمـوال املواطنني من 
خالل العقود املربمة من قبل سـلطة 
الطريان املدني، حتى وصل إيراد هذه 
الرشكة نحو 17 مليار دينار سـنوياً 
كأجـور النقـل من املطار إىل سـاحة 

عباس بن فرناس فقط“.
مبينا أنه ”لذا البـد من إيقاف عملية 
الفسـاد هـذه، وعىل مجلـس النواب 
وخاصـة اللجان الربملانيـة املختصة 
وديوان الرقابة املالية أن تفعل دورها 
الرقابـي وتعلـن عـن حالة الفسـاد 

املوجود يف هذه الرشكة“.
ووعد الركابي بتقديم ”تقرير مفصل 
عن عمليات الفساد التي تشوب هذه 

الرشكة إىل لجنة الخدمات النيابية أو 
لجنة النقل يف الربملان لتسليط الضوء 
النقـل  واسـتضافة مسـؤويل وزارة 
وسـلطة الطريان املدني إليقاف هدر 
املـال العام، وإيقـاف عملية التعاقد، 
إذ كان من األجدر أن تستثمر سلطة 
املحليـة  كوادرهـا  املدنـي  الطـريان 
والوطنية مـن دون هذا التعاقد الذي 

يرهق كاهل املواطن العراقي“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق 
املحلية بالعاصمة العراقية بغداد، فيما اسـتقرت يف اربيل 

عاصمة اقليم كردستان، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع 
للمثقـال الواحد عيـار 21 من الذهـب الخليجي والرتكي 
واألوربي بلغ 352 الف دينار، وسعر رشاء 348 الفاً، فيما 
كانـت اسـعار البيع ليوم امـس الثالثـاء 355 الف دينار 
للمثقال الواحد.وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 مـن الذهب العراقي سـجل انخفاضـا أيضاً عند 312 

الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 االف.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف 
دينـار و 360 ألفاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 310 االف و 320 الف دينار.
فيما شـهدت اسعار الذهب يف اسواق اربيل استقرارا عما 
سـجلته يوم االثنني، حيث بلغ سـعر البيع: مثقال ذهب 
عيـار 24 بــ 410,000 االف  مثقـال ذهب عيـار 22 بـ 
380,000 الفـا، مثقال ذهب عيار 21 بـ 370,000 الفا ، 
مثقال ذهب عيار 18 بـ 315,000 ألفا.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 
لتسـجل 257 مليون دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده 
أمـس لبيع ورشاء العمـالت االجنبية تراجعا طفيفـا يف مبيعاته لتصل اىل 
257 مليونـاً و776 ألفاً و322 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف أسـاس 
بلـغ 1460 ديناراً لكل دوالر.وذهبت املشـرتيات البالغة 230 مليونا و076 
ألفاً و322 دوالراً، لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، 
فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 27 مليونا بشـكل نقدي.وأشـار املصدر إىل 
أن 32 مرصفـًا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و10 مصارف 

لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 19 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت اللجنـة املاليـة النيابية، امس 
االربعـاء، عدم وصول مسـودة قانون 
تعديـل سـلم رواتـب املوظفـني مـن 

الحكومة.
وقـال عضو اللجنة، جمـال كوجر، يف 
ترصيح صحفـي: انه ”حتـى اآلن لم 
تصلنا أي نسـخة فيها مسودة قانون 
تعديل سـلم الرواتب الذي تحدث عنها 
مجلس الـوزراء وبالتـايل ننتظر حتى 

وصولها“.
واضـاف“ اليمكننـا التحـدث عن اي 
تفصيـل لهذا القانون ومتى ما وصلنا 
نسـخة منـه سـيطلع عليهـا اعضاء 
اللجنـة والشـعب والطبقـات املعنية 
بهـذا االمـر واللجنة املاليـة عىل وجه 

الخصوص“.
وتسـعى الحكومة العراقية اىل توحيد 
سـلم الرواتب ومعالجـة الخلل يف هذا 
النظـام لدى القطـاع الحكومي ورفع 

الظلم عن فئات من املوظفني.
ويؤيد اغلب املوظفـني ترشيع قانون 
توحيـد الرواتب كـون السـلم القديم 
يخلـق فروقـات طبقية بـني رشيحة 

وأخرى.
وقال عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
جمال كوجر: إن هناك توجها من قبل 
الحكومة لترشيع سـلم رواتب جديد. 
مشـريا اىل: ان ترشيـع القانـون مـن 
صالحيـات الحكومـة العراقية حرصاً 

وليـس هنـاك أي صالحيـة للربملـان 
العراقي لترشيع هكذا قانون.

وأضاف: قانون سـلم الرواتب الجديد 
يمكـن ترشيعـه مـن قبـل الحكومة 
الجديدة، وبكل تأكيد هذا السلم الجديد 
سوف يعالج الخلل يف نظام الرواتب يف 
القطـاع الحكومي ويرفـع الظلم عن 

بعض الفئات من املوظفني.
وتختلف رواتـب موظفـي الدولة من 
وزارة اىل اخـرى، فهنالك رواتب عالية 
تقابلهـا رواتـب قليلـة جـدا يف وزارة 
اخرى برواتب بسيطة ال تتجاوز 300 

ألف دينار.
ومـن مبـدأ جميـع موظفـي الدولـة 
متساوين بالحقوق والواجبات، تزداد 
املطالب بإنصاف رواتب املوظفني عرب 

هذا القانون.
القطـاع  يف  الرواتـب  بشـأن  أمـا 
الخـاص، يقول وزيـر التخطيط خالد 
بتـال النجـم: أعـىل بكثري مـن الدخل 
الحكومي إذا ما قورنـت باإلمكانيات 
واملؤهـالت، لكن الثقافـة االجتماعية 
السـائدة وعـدم فهم قانـون الضمان 
االجتماعـي يدفـع النـاس بمـا فيهم 

العاملون يف القطاع الخاص إىل البحث 
عن وظيفة حكومية.ويأمل املوظفون 
بتوحيـد سـلم الرواتـب وفـق قانون 
يؤمن لهم مستوى معيشيا أفضل مع 
أألخذ بنظر االعتبـار املؤهالت العلمية 
واملنصـب الوظيفي واملوقـع الجغرايف 
والخطورة وسـنوات الخدمة والحالة 
االجتماعية.وسـّلم الرواتـب يف العراق 

يعّمق الفوارق الطبقية.
ويـرى اغلـب العراقيني مـن أصحاب 
املدخـوالت الضعيفة الدولـة العراقية 
الفروقـات  عـىل  تشـجع  وقوانينهـا 

الطبقية.
وتسبب الفوارق بني رواتب املوظفني، 
بخـروج أصحاب الرواتـب القليلة يف 
تظاهـرات واسـعة مطالبـة بتوحيد 

الرواتب.
وقالت اللجنة املالية النيابية، األربعاء 
ثالثـة  هنـاك  إن   ،2022 تمـوز   6
أسـباب تقـف وراء عرقلة مناقشـة 
قانون توحيـد الرواتب، أولها الوضع 
السيايس وانسحاب الكتلة الصدرية، 
ومـا رافقتـه مـن تداعيـات أدت إىل 

تعطيل عمل اللجان الربملانية.
وأضـاف: بينما كان السـببان الثاني 
والثالـث، همـا رشوع اللجنـة خالل 
قانـون  بصياغـة  املاضيـة  الفـرتة 
إقـراره،  تـم  الـذي  الغذائـي  األمـن 
وإعالن الربملان دخوله عطلة الفصل 

الترشيعي األول.
وأرش وزير التخطيط خالد بتال النجم، 
األربعـاء 6 تمـوز 2022، عـىل خلـل 
بنظـام الرواتب يف القطـاع الحكومي 
بالبالد، وفيما أشـار إىل أن املوظفني يف 
الدرجة الخامسة نزوالً هم تحت خط 
الفقـر، أكـد الحاجة إىل قرار سـيايس 

ملعالجة الفوارق بالرواتب.
وألن سـلم الرواتب يف العـراق ال توجد 
فيـه عدالـة وهنالك تفـاوت كبري بني 
درجـة وأخـرى، فـإن مـدراء الدوائر 
واالقسـام يتقاضـون رواتـب طائلة 

تصل اىل 3 ماليني دينار وأكثر.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة النفط، امس األربعاء، عن 
وجود مباحثات متقدمـة لتطوير حقل 
عـّكاز الغازي يف محافظـة األنبار، فيما 
نوهت اىل وجـود تراكيب هيدروكربونية 
يف املنطقة الغربية يتوقع أن تحتوي عىل 

كميات كبرية من الغاز أو النفط .
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عاصم 
جهاد، يف ترصيح صحفـي: إن ”الوزارة 
تبـدي اهتمامـاً بالغـاً بملـف الغـاز يف 
املنطقة الغربيَّة“، موضحا أّنه ”تّم طرح 
حقل عّكاز يف جـوالت الرتاخيص، وكان 
مـن نصيـب رشكـة (كـوكاز الكوريَّة) 
وبدأت الرشكة بعمليات التطوير، ولكن 
أحداث العام 2014 وسـيطرة ”داعش“ 
اإلرهابـي عـىل بعـض مناطـق العراق، 
ومنهـا محافظـة األنبـار، قـد أوقفـت 
عمليات التطوير يف هذا الحقل واضطرت 
الرشكة لالنسحاب بالرتايض، ما أدى إىل 
عرقلة مـرشوع تطوير هذا الحقل املهم 

الـذي يعد مـن أكـرب الحقـول الغازيَّة، 
والذي يطلـق عليه (الغـاز الحر) وليس 
الغـاز املصاحـب للعمليـات النفطيَّـة، 
أي يسـتخرج الغاز مـن باطن األرض“.
وأشار إىل ”وجود تراكيب هيدروكربونية 
يف املنطقة الغربية يتوقع أن تحتوي عىل 
كميـات كبرية من الغـاز أو النفط، لكن 
املـؤرشات تظهر وجود كميات من الغاز 
أكثر من النفط“، كاشفا عن ”مباحثات 
متقدمـة مع إحـدى الـرشكات العامليَّة 
لتطوير حقـل عّكاز“.ويقع حقل عّكاز 
جنـوب مدينـة القائم، ويعـد أكرب حقل 
غـاز يف العـراق، إذ يحـوي 5.3 تريليون 
قـدم مكعب من الغـار الطبيعـي، ومن 
املؤمل أن يوفـر املرشوع عرشات اآلالف 
مـن فـرص العمل.ويؤكد خـرباء أنه إذا 
استثمر غاز عّكاز فسيكون إنتاجه 388 
(مقمقا) يومّياً ما يشكل نحو 22 باملئة 
من حاجة العراق الحالّية من الغاز التي 

تبلغ 1766 (مقمقا) يومّياً. 

www.alzawraapaper.com5 أسواق

@›õœc@bÓìÓ»fl@ÙÏnèfl@·:@Âfl˚Ì@ÊÏ„b”@’œÎ@kmaÎã€a@áÓyÏm@ÊÏ‹fldÌ@ÊÏ–√Ïæa

@ÚÓiãÃ€a@Ú‘�‰æa@¿@ÚÓ„Ïiã◊ÎäáÓÁ@kÓ◊aãm@ÜÏuÎ@∂g@päbíc

kmaÎã€a@·‹é@›Ìá»m@ÊÏ„b”@ÒÜÏèfl@bËÓœ@ÚÉè„@c@b‰‹óm@%@Ê�a@Ûny@ZÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a

äbj„˛a@¿@åbÃ€a@åbÿ«@›‘y@ãÌÏ�n€@Úflá‘nfl@pbrybjfl@Â«@—ìÿm@¡–‰€a

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابل الدينـار العراقي، امس 
االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال 
مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، صباح 
امس، سـعر رصف بلغ 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي، 
فيما كانت األسعار ليوم امس الثالثاء 148550 دينارا.وأشار إىل أن اسعار 
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سعر البيع 149000 دينار، لكل 100 دوالر، بينما بلغت أسعار الرشاء 
148000 دينار.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار 
الـدوالر انخفاضـا ايضا، حيث بلغ سـعر البيـع 148700 دينار لكل 100 

دوالر، وبلغ سعر الرشاء 148600 دينار.

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائب عن محافظة ذي قار، حسـن االسـدي، امس األربعاء، عن 
تراجع الثروة السـمكية والحيوانية يف االهـوار بفعل قلة اإليرادات املائية، 

مبينا أن وضع االهوار حرج للغاية.
وقال االسـدي يف ترصيـح صحفي: إن ”قلة االطالقـات املائية الواردة من 
وتركيـا باإلضافـة اىل سـوء ادارة ملف املـوارد املائية ادى اىل قتـل الثروة 

السمكية والحيوانية“.
وأضاف ان ”خزين املياه االسـرتاتيجي يف ذي قار بدأ بالنفاذ مع انخفاض 
مسـتوى الثروة السمكية والحيوانية بشـكل كبري يف املحافظة التي كانت 
تعـد من اهم مناطق العـراق يف تربية الحيوانات بسـبب قلة املياه وغياب 

الدور الحكومي“.
وأشـار االسـدي إىل أن ”الوضع يف االهوار يسء للغايـة وآثاره االقتصادية 

انعكست سلبا عىل زيادة البطالة يف املحافظة بسبب قلة فرص الصيد“.
وكشـف مدير زراعـة ذي قار، صالح هـادي، يف وقت سـابق، عن تراجع 
املسـاحات املخصصة لزراعـة املحاصيل يف املحافظة قياسـا بالسـنوات 

السابقة بفعل قلة اإليرادات املائية.

بغداد/ الزوراء:
أوضح الخبري االقتصادي، الدكتور صفوان قيص، ان دول أوروبا ستعاني 
شـتاًء قاسياً بسـبب نقص امدادات الغاز الرويس، يف وقت لن تتمكن فيه 

دول أوبك وحلفائها من زيادة اإلنتاج النفطي.
وقـال قيص يف ترصيح صحفي: ان ”اسـتمرار الـرصاع الرويس االوكراني 
خالل الشـتاء املقبل سـيؤدي اىل أسـعار النفط أكثر اآلن بعد ان تجاوزت 

حاجر الـ 100 دوالر للربميل“.
وأضـاف ان ”دول أوبك وحلفائها ال توجـد لديها االمكانية لزيادة اإلنتاج، 
فضـال عن ان الوضع يف ليبيا مازال غري مسـتقر، إضافة اىل ان العقوبات 
ضد إيران مازالت مستمرة، وبالتايل فأن األسعار ستشهد ارتفاعاً يف قادم 

األيام“.
وبـنّي ان ”هنـاك محاولـة للغاز الـرويس للعبـور اىل األسـواق األوروبية 
مـن خالل تركيـا، عىل اعتبار ان انقرة ستشـرتي الغاز باللـرية بعيدا عن 
العقوبـات، إال ان يف كل األحوال فإن الشـتاء القادم سـيكون قاسـيا عىل 
أوروبـا لعدم وجود منافذ أخرى لالسـتهالك، وال توجـد لديهم بدائل غري 

الرشاء بأسعار مرتفعة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين الحكومـي، امس االربعاء، ان منح قروض الرتميم 

وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنني يكون بدفعة واحدة.
اوضح ذلك املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“، وأضاف: ان 
قروض الرتميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للموظفني واملواطنني تصل 
اىل 50 مليون دينار.مشريا اىل: ان مدة تسديد قرض 50 مليونا يصل اىل 10 
سنوات وبفائدة 5 باملئة.من جانبه، أعلن مرصف ”الرشيد“ الحكومي عن 
اطالق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع 

والداخلية والبالغة 10 ماليني دينار وخمسة ماليني ملوظفي العقود.
ودعا املرصف، يف بيان ورد اىل ”الزوراء“، كل املسـتفيدين ممن سـتصلهم 
رسـائل نصيـة بمبلـغ السـلفة مراجعة فروع املـرصف او منافـذ الدفع 
االلكرتوني لتسلمها.واكد: ان التقديم عىل السلف الكرتونيا لحاميل بطاقة 

(نخيل) وال يوجد وسيط بني املرصف والزبون.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية، امس األربعاء، عن تحرك إلقرار 
قانون الطرق والجسـور، مشـرية إىل أن البداية قد تكون بإنشـاء 8 طرق 

استثمارية يف العاصمة بغداد، وأخرى يف كل من نينوى والبرصة.
وقـال رئيس اللجنـة، النائب محما خليـل، يف حديث صحفـي: إن اللجنة 
”بصـدد طرح مـرشوع قانون للطرق والجسـور ومناقشـته مـع هيئة 

االستثمار ولجنة االستثمار والتنمية والخرباء واملختصني“.
وأضاف أن اللجنة ”طالبت بإنشـاء ثمانية طرق اسـتثمارية يف العاصمة 
بغـداد لكونهـا بحاجة لهـا نظـراً لحجمهـا والكثافة السـكانية والزخم 
املروري الذي تعاني منه بصورة شبه يومية، إضافة إىل نينوى، ومحافظة 
البرصة التـي تعد املنفذ البحري الوحيد يف العـراق، إضافة إىل أنها تحاذي 

أكثر من بلد مجاور“.
وأشـار إىل أن ”الطرق والشوارع االستثمارية مهمة إذ يقاس عن طريقها 
مـدى تقدم البلد وتطوره، والتي يجـب أن تكون وفق معايري متفق عليها 
بني الحكومة والقطـاع الخاص من خالل رشكات رصينة ولها باع طويل 

بمجال إنشاء الطرق“.
وبشـأن الكلف عىل املواطن، ذكر خليل أن ”مبالغ الجبايات من السيارات 
التي تستخدم الطرق االستثمارية ستكون مناسبة وعرب أجهزة إلكرتونية 
توضع يف بداية الطريق أو يف نهايته، عىل أن يتم إنشاء اسرتاحات ومطاعم 

وورش صيانة عىل الطريق، ما يفتح الباب لتشغيل األيدي العاملة“.

بغداد/ الزوراء:
بمتابعـة وتوجيـه مبارش مـن قبل مديـر عام الهيئـة العامـة للكمارك، 
الحقوقي االسـتاذ شـاكر محمود الزبيدي، اعلنت الهيئة العامة للكمارك، 
امس االربعاء، عن البدء بالعمل بتطبيق الترصيحة الكمركيه (االلكرتونية) 

بدل الترصيحة السابقة .
واكـدت الهيئة البدء بتطبيق الترصيحـة الكمركية (االلكرتونية) يف مركز 
كمرك املنذرية الحدودي وبجهود ذاتية من قبل موظفي قسـم الحاسـبة 
االلكرتونيـة وبنجاح تام وباهر حيـث اصبحت االجـراءات الكرتونياً من 

بداية املعاملة الكمركية اىل نهايتها .
وبينت الهيئة: ان هذا االنجاز قد القى ترحيبا واسـعا من قبل هيئة املنافذ 
الحدودية حيث تكلل التعاون املسـتمر وتبادل املعلومات فيما بينهم بهذا 
النجاح الذي يصب بخدمة املواطن من حيث اختصار الجهد والوقت والحد 

من عمليات التالعب والتزوير .
واشـارت الهيئـة اىل: ان العمل جاٍر عىل قدم وسـاق، وبدعم كبري من لدن 

مدير عام الهيئة من اجل ربط كل املراكز الكمركية تباعاً.

@257@›vèm@ç◊ãæa@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، منخفضا 
بنسـبة (%0.01).وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية 
ليـوم امس كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (839.135.962) سـهما، 

بينما بلغت قيمة االسهم (1.137.730.960) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (568.60) نقطة 
منخفضا بنسبة (%0.01) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (568.64) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (41) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السوق، 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 (102) مليون سهم بقيمة بلغت 
(205) ماليني دينار من خالل تنفيذ (44) صفقة عىل اسهم أربع رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(359) مليـون سـهم بقيمة بلغـت (441) مليون دينار مـن خالل تنفيذ 
(208) صفقات عىل اسـهم سبع رشكات.يذكر ان سـوق العراق لألوراق 
املالية قد اسـتخدم انظمة التـداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ عام 
2009، ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 
رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm

@…uaãm@ıaäÎ@ÚÓˆbæa@paÜaãÌ�a@Ú‹”@Zkˆb„
ÚÓ„aÏÓ®aÎ@ÚÓÿ‡è€a@ÒÎãr€a

@\ŸiÎc^@fiÎÜ@Âÿ‡nm@Â€@ZÜbón”a
@xbn„�a@ÒÜbÌå@Âfl@ıb–‹®aÎ

ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@äb»éc@üb–Øa

@�böÎã”@Êb‘‹�Ì@áÓíã€aÎ@ÂÌáœaã€a
@·Ófl6€aÎ@ıb‰j‹€@�b–‹éÎ

@ıbì„g@|ÓnÌ@ÊÏ„b”@…Ìãìn€@ÔibÓ„@⁄ã•
@ÚÌäb‡rnéa@÷ã†

@›‡»€a@ıái@Â‹»m@⁄äb‡ßa
ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Ú±ãón€bi

@pbÓœbfl^@Â«@—ìÿ€a@NNäb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@17@bËmaÜaãÌg
\ÜaáÃi@Ôèÿm^@ãÌám@\Übèœ

ÚÀbó€a@fib´@¿@aÜÏ»ñ@áËìÌ@ã–ñ˛a@Êá»æa
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@åbn‡æa@äÎá€a@÷ãœ@@ÜáËÌ@Òãÿ€a@Üb•a
òÓÇa6€a@7Ìb»fl@kjèi

بغداد/ متابعة الزوراء
شدد االتحاد العراقي لكرة القدم، رضورة تطبيق معايري الرتاخيص اآلسيوية عىل األندية املشاركة 
بالدوري املمتاز املوسم املقبل، فيما لفت إىل عدم السماح بمشاركة أي فريق ال يطبق هذه املعايري.
وقال عضو االتحاد رحيم لفتة إن «توجيه االتحاد واضح لألندية العرشين املشاركة بالدوري املمتاز 
للموسـم املقبل»، مبيناً أن «االتحاد سيطبق معايري الرتاخيص اآلسيوية، سيما بعد توجيه االتحاد 
اآلسيوي االخري بتطبيق معايري الرتاخيص للموسم املقبل». وأضاف لفتة أن «أي ناٍد ال يمتلك معايري 
الرتاخيص سُيحرم من املشـاركة يف منافسات الدوري املمتاز للموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣»، موضحاً أن 

«االتحاد ماٍض بربنامجه الذي يخص الرتاخيص ولجانه ماضية بعملها لتقييم األندية».

ãºcÎ@ã–ñc

÷aã»€a@ÊbnéÜã◊@¿@kÁaÏæa@—ìÿnèm@äbÌ@åb‰Ábí@ÚÓ„aãÌ¸a

@ÚÌá„a@Ú€Ï�i@k‘‹i@wÌÏnn€a@ZÚn–€
b‘znèfl@Êb◊@Ú‡◊˝æbi@÷aã»€a

بغداد/ ليث العتابي
اعلن نادي دجلـة الجامعة الريايض، 
العربية لألندية  بالبطولة  مشـاركته 
رجال بنسختها الـ 34 والتي ستقام 
يف الكويت للمدة  من 5 إىل 15 ترشين 

اول املقبل 2022.
ويعـد دجلـة الجامعـة، مـن االندية 
حديثة العهد يف العراق، وشـارك الول 
مرة بالدوري املمتاز باملوسـم املايض 
وتمكـن مـن احـراز املركـز الثالـث 
بعـد النفـط حامل اللقـب والرشطة 

الوصيف.             
ولم ترسل ادارة النفط والرشطة حتى 
االن موافقـات املشـاركة بالبطولـة 
العربيـة ، التـي تعـد محطـة مهمة 
لالحتـكاك مع كربى االنديـة العربية 
.وعـىل صعيـد متصـل، اكـد االتحاد 
العربـي لكرة السـلة ،امـس االربعاء 
عرب موقعه الرسـمي، عن مشـاركة 
13 نادياً حتى اآلن بالنسـخة املقبلة 
لبطولـة االنديـة العربيـة ، واالنديـة 

هي :
(املسـتضيف)،  الكويتـي  الكويـت 

الجهـراء الكويتـي، السـد القطري، 
األهيل املرصي (حامل لقب النسـخة 
السـكندري  االتحـاد  املاضيـة)، 
بـريوت  اليمنـي،  املينـاء  املـرصي، 
اللبناني، االتحاد املنستريي التونيس، 
اهيل بنغازي الليبـي، االتحاد الحلبي 
السـوري، البشـائر العمانـي، دجلة 
بوفاريـج  وداد  العراقـي،  الجامعـة 

الجزائري.
كما اعلن االتحاد العربي لكرة السلة، 
ان بطولـة االندية العربية للسـيدات 
ستقام يف تونس للمدة من 20 اىل 28 

ايلول املقبل 2022.
واكـد يف بيانـه ، ان 10 انديـة عربية 
بالبطولـة وهـي جمعية  ستشـارك 
االمل التونيس (املسـتضيف)، شباب 
الفحيـص االردني، مولودية الجزائر، 
مقاديشـو الصومايل، بحرية حسني 
داي الجزائـري، الشـارقة االماراتي، 
الثـورة السـوري، الكوكـب الريايض 
املغربي، الريـايض املكنايس املغربي، 
باالضافـة اىل ناد تونيس اخر سـيتم 

االعالن عنه قريبا.

@ÚÌá„¸a@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ@Ú‹uÜ@Üb„
oÌÏÿ€bi@Ú‹è€a@Òãÿ€@ÚÓiã»€a بغداد/ حسني عمار

يواصـل الجهـاز الفني ملنتخـب الصاالت 
جولـة االختبـارات للكشـف عـن وجـوٍه 
ودمـاٍء جديـدٍة لتدعيم صفـوف املنتخب 
الوطنـي املتـوج بلقب بطولة غرب آسـيا 

التي اختتمت مؤخراً يف السعودية.
 وقـال عضـو االتحـاد العراقـي املركـزي 
لكرة القدم واملرشف عىل اللجنة النسـوية 
فـراس بحر العلـوم، إن“ فرتة االسـتعداد 
لبطولة غرب آسيا كانت ضيقة؛ لذا قررت 
مدربة املنتخب شـاهناز ياري، املشـاركة 
حققنـا  ذلـك  مـع  أنفسـهن  بالالعبـات 
انجازاً كبـرياً بخطف اللقـب ”، مبينا ان“ 
املدربة اإليرانية طالبـت باجراء اختبارات 

لالعبات جديدات لتدعيم الفريق وديمومة 
واستمرار النجاح ”.

ان“ االختبـارات  العلـوم،  واضـاف بحـر 
افـرزت عـن اختيـار العبتـني بمسـتوى 
يضاهـي مسـتوى الالعبات االساسـيات 
اللواتي شـاركن يف غرب اسيا ”، مشرياً اىل 
أن ” املدربة ستقوم باجراء اختبارات اليوم 
يف اربيل والسليمانية لالطالع عىل املواهب 

املوجودة هناك واختيار االفضل ”.
وتابع بحر العلـوم إن“ اتحاد اللعبة تلقى 
دعوة للمشاركة يف بطولة كرواتيا الدولية  
املعرتف بهـا من قبل الفيفا والتي تشـهد 
مشـاركة اهـم املنتخبـات مثـل بلجيـكا 

واملغرب واسبانيا ورصبيا“.

بغداد/ حارث النعيمي
 اعرب املالكم الشـاب مقتدى احمد لفتة عن 
سعادته الغامرة اثر الفوز الكبري الذي حققه 
يف بطولـة املرحوم املدرب الدويل شـياع جواد 
عـيل التـي اقيمـت يف محافظة السـليمانية 
مؤخر ا من خالل  حصوله عىل املركز األول يف 
وزن 86 كغم. وقال لفتة بفضل الله حققت 
املركـز األول يف هذه البطولـة وأنا فخور جداً 
بما قدمته خاصة ملحافظتي العزيزة ميسان 
وللنادي الذي امثله نـادي دجلة، وقد تحقق 
هذا اإلنجاز بجهـود االدارة واملالك التدريبي 
الذيـن ارشفـوا عـىل تدريبي بقيـادة املدرب 
الدويل صادق عيل حسـني ومساعديه كل من 

املدرب ماجد دبابة واملدرب صباح الكناني.

وأكد احمد لفتة بأنه احـرز البطولة بجدارة 
واسـتحقاق رغم شـدة املنافسـة حيث قدم 
مستوى أكثر من رائع من خاللها واستطاع 
الحصول عـىل املركز االوىل كون ناديه يمتلك 
عنارص كبرية يف عالم التدريب بلعبة املالكمة 
وكانت نزاالتي مميزة بشـهادة املختصني يف 
شـأن اللعبة وهذا هو سبب نجاحي، مشيداً 
بالوقـت ذاته بـدور إدارة نـادي دجلة ملا لها 
األثر االكـرب يف نجاحي بهـذه البطولة حيث 
كانـت  املتابعـة ميدانية ولهـا اهتمام كبري 
بلعبـة املالكمـة واسـتطاعت تذليـل جميع 
العقبات التي قد تقف أمامي من أجل إحراز 
لقـب البطولـة، وكانت اسـتعداداتي مبكرة 

للبطولة من حيث التدريبات املكثفة.

بغداد/ الزوراء
اجتمـَع االتحـاُد العراقـّي لكـرِة القـدم، امـس 
األربعاء، يف مقـّر االتحاد بحضوِر وزيِر الَشـباب 
والرياضـة رئيس االتحاد عدنـان درجال والنائِب 
األول عـيل جبـار والنائِب الثانـي يونس محمود؛ 
واألعضـاِء غانـم عريبـي ويحيى زغـري  وفراس 
بحر العلوم وأحمد املوسـوي ورحيم لفتة وخلف 
جـالل وكوفند عبـد الخالق  ومحمـد نارص، عرب 
املنصِة االلكرتونية.يف بدايِة االجتماع، رحَب وزيَر 
الشباب والرياضة رئيس االتحاد، عدنان درجال، 
بالحضوِر من األعضاِء وممثيل لجنِة املستشارين 
أنـور جسـام والدكتـور صالح رايض، وقـاَل: إن 
عملنا ينصب عىل إعداِد العبي املنتخباِت الوطنّية 
للفئاِت العمرّيـة بصورٍة علميٍة وصحيحٍة تهدُف 
إىل اكتشاِف املواهب، وإن اإلرصار عىل إقامِة دوري 
الفئاِت العمرّية يف املوسـِم املنتهي واملوسم املقبِل 
سـيكون من العوامل املهمِة يف تطويِر املستويات 
الفنّيـِة لالعبـني الشـباب.وتمت املوافقـُة، خالل 
االجتمـاع، عىل إعفـاِء املالك التدريبـّي للمنتخِب 
األوملبّي مـن مهام عمله من قبـل أعضاء املكتِب 
التنفيذي. وبعد مناقشـة عدٍد مـن املدربني الذين 
تّم ترشـيحهم من اللجنِة الفنّية واملستشـارين، 

تمـت تسـميُة رايض شنيشـل مدربـاً للمنتخـِب 
األوملبّي.وتمـت املوافقـُة باإلجمـاع مـن املكتـِب 
التنفيذي عىل توصيِة اللجنِة الفنّية واملستشارين 
املُتمثلة يف إعفاء املالِك التدريبي واإلداري ملنتخِب 
الناشـئني من مهام عملهم يف تدريِب املنتخب بعد 
تقييِم املرحلِة املقبلـة، بعد أن تّم طرُح مجموعة 
من املدربني، وبعد املداولِة واملناقشـِة املستفيضة 
مـن قبـل املكتـِب التنفيـذي اخترَي أحمـد كاظم 
مدرباً ملنتخِب الناشئني. وأيضاً تمت املوافقُة عىل 

مقرراِت االجتماع الذي عقَد بني االتحاِد ورؤسـاء 
األنديِة وممثليها والذي عقد يف١٩/٧/٢٠٢٢،وتم 
التباحـُث يف القضايـا التـي طرحـت يف االجتماِع 
الـذي عقَد بمقـّر االتحاد بـني االتحـاِد والحكام 
املعرتضني  عىل لجنِة الحكام، وتّم تشـكيُل لجنة 
ملعرفِة الحقائق واتخاذ القراراِت املناسبة، تتألُف 
مـن يونس محمود رئيسـاً وموفق عبـد الوهاب 
إدارياً ومهـدي فليح حكماً دولياً ومحمد صاحب 

حكماً دولياً وعيل سليم قانونياً.
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حوار/ احمد الزبيدي
اكـد مـدرب املنتخـب الوطنـي السـابق 
بكرة القـدم  الرصبي زيلكو بيرتوفيتش 
انـه حزين بسـبب طريقـه خروجه من 
املنتخـب الوطنـي النه كان يريـد تقديم 
جيل جديد وبناء فريق يحصل عىل كاس 
اسيا بنسـختها القادمة يف الصني العام 

املقبل.
وقـال رغم ما حصـل اال ان  تجربته مع 
املنتخـب العراقي كانت رائعة حيث قابل 
فيها أشـخاص اصبحـوا اصدقاءه فيما 
بعـد  موضحا ان العاصمـة بغداد كانت 
مدينـة جميلـة عـاش فيها ايـام رائعة 
كشـخص  شـوارعها  يف  يتجـول  وكان 
عادي، وعـىل الرغم من زيارته عدة مدن 
عامليـة مثل لندن وطوكيو وموسـكو اال 
ان بغداد سـتبقى محفورة يف قلبه مبينا 
انه لم يحصل عـىل الوقت الكايف لتطبيق 
افكاره فقد طلبت تجديد املنتخب بدماء 
شـبابية وخـوض مباريـات ودية كثرية 
مـن اجل كسـب الخربة واملنافسـة عىل 
البطـوالت لكن هـذا االمر لـم يتحقق يف 

النهاية. 
وذكر اذا لم يسـمح االتحـاد الدويل لكرة 
القـدم  (فيفا) ان يلعب املنتخب العراقي 
عـىل ارضـه وبـني جماهريه فسـيكون 
مـن الصعـب التأهـل لـكأس العالـم يف 
الـدورات املقبلـة، ومن جانبه سـيكون 
اسـعد شـخص يف العالم فيمـا لو تمكن 
منتخـب العـراق مـن التأهل اىل النسـخ 
املقبلـة للمونديـال كونـه احـب العراق 
بصدق مشريا اىل ان  حتى االن هو متابع 
جيد ألخبار املنتخب العراقي ومشـاهدة 
بعض مباريات الدوري املمتاز يف نسخته 

املاضية.
وتابع انه معجب جداً بإمكانيات الالعب 
حسـن عبد الكريم كونـه  املوهبة األبرز 
ويدعـو ويتمنـى ان يتوفق يف املسـتقبل 
وأيضـا هنالك الالعب زيـدان إقبال فهو 
جوهرة للمسـتقبل ويكفـي انه يلعب يف 
ناد كبري عىل مستوى العالم كمانشسرت 

يونايتد. 

وتأسـف بيرتوفيتـش من الحملـة التي 
شـنت يف الوقـت السـابق عـىل املـدرب 
املساعد رحيم حميد يف عدد من الصحف 
يمتلـك  كان  النـه  االخباريـة  واملواقـع 
افكارا رائعـة متمنيا عىل املـدرب املقبل 
الذي سـيقود مسـرية املنتخـب الوطني 
ان يعيـش يف العاصمة بغداد كي يتعرف 
عـىل مواهـب الـدوري بصـورة جيـدة 
ويختار العنارص االفضل لتمثيل املنتخب 
العراقـي يف البطوالت املقبلـة، وحقيقة 

انـه متفاجـئ عندمـا كان يوجـه النقد 
للمـدرب املحـيل كون ان البعـض يأخذه 
بشـكل شـخيص كما انـه متفاجئ من 
ترصفـات البعض  الـذي يتفق معه عىل 
العديـد مـن االمـور اال ان هـذا البعض  
يظهـر عىل شاشـات الفضائيات ليتكلم 
عنه بشكل سيئ، ومن وجهة نظري فأن 
أسوأ مشاكل املدرب املحيل يف العراق هي 
عمله مـع االندية يف املنافسـات املحلية، 
فأصبح بديهيا ان نشـاهد مدربا عراقيا 

يقود ثالثة اندية موسم واحد. 
وتابـع ان رئيس االتحـاد عدنان درجال 
والنائـب الثانـي لرئيس االتحـاد يونس 
محمـود مهنيـني ولديه عالقـات طيبة 
معهـم وكانـوا راضـني عـن العمـل يف 
املنتخب الوطنـي، وبالعكس من درجال 
ومحمـود هنـاك اعضاء يف اتحـاد الكرة 
هم اشبه باملأساة وجزء كبري منهم غري 

مؤهلني للعمل يف اتحاد الكرة.
 وانهى مدرب منتخبنا الوطني السـابق 

بيرتوفيتش حديثه بالقول انه حتى االن 
لـم يعمـل مع نـاد او منتخـب بعد فرتة 
عمله مع املنتخـب العراقي ومن املمكن 
ان اكـون عـل رأس احد االجهـزة الفنية 
لنـاد او منتخب بعد انقضاء فرتة الراحة 
التـي امر بهـا االن مثمنـا يف الوقت ذاته 
جهـود جميع االشـخاص الذيـن عملوا 
معه خـالل فرتة توليه منصـب املنتخب 
او  او العبـني  الوطنـي سـواء مدربـني 
اداريني فالجميع عمل باحرتافية كبرية.
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عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل محمـد خلف حـل ضيفا يف 
برنامج (سـتوديو املالعـب) الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة (دجلة) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
ونتائج املنتخبات الوطنيـة يف البطوالت الخارجية 
وموضـوع تسـمية االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنيـة فضال عن 
تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة تدريب املنتخب 
الوطنـي وكذلك عمل نجوم الكرة السـابقني يف مجـايل التدريب واالدارة 

وايضا ودعوة الالعبني للمنتخبات الوطنية.
 ***************

مراسل  القسم الريايض يف وكالة االنباء العراقية 
(واع)، الزميل حسني عمار، اكد اكتساب (ابنه) 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية، دعواتنا 

الصادقة البن زميلنا بالشفاء التام وان يمن عليه 
العيل القدير بالصحة والعافية التامتني.

بغداد / حمزة ضياء 

ونادي  الوطني  منتخبنا  العب  اقرتب 

االيرس  الظهري  السويدي  هاماربي 

لنادي  االنتقال  من  جعاز  مهند 

بشكتاش الرتكي. 

الالعب وافق عىل االنتقال لكن فريقه 

العرض  بسبب  ذلك  عارض  السويدي 

املايل غري املربح حيث رد النادي الرتكي 

اىل  وصل  الذي  العرض  قيمة  بزيادة 

نصف مليون كرونة سويدية باالضافة 

السابقة. كرونة  ماليني  العرشة  اىل 

جعاز سبق ان ارتبط اسمه مع نادي 

الفرنيس  وتروا  االسكتلندي  سيلتك 

لكن لم تصل االمور اىل مراحل متقدمة 

كما هي االن. 

من  العديد  هنالك  ان  بالذكر  الجدير 

يف  لعبوا  الذين  العراقيني  الالعبني 

االخرية  السنوات  يف  الرتكي  الدوري 

سبور  ريزا  نادي  يف  منهم  ثالثة 

ورضغام  عدنان  (عيل  من  كل  وهم 

اسماعيل وعيل فائز  فيما لعب اسامة 

رشيد لنادي غازي عنتاب و مثل احمد 

باالضافة  سبور  دنيزيل  فريق  ياسني 

الذي  عباس  باسم  السابق  الدويل  اىل 

و  سبور  دياربكر  ناديي  لصالح  لعب 

كونياسبور ، فيما هناك العبان انتقال 

الصفقات  تكتمل  لم  لكن  تركيا  اىل 

طارق  همام  امثال  مختلفة  ألسباب 

الفحص  تجاوزا  اللذين  حصني  وعيل 

الطبي وتوقيع العقود.
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أثينا / متابعة الزوراء
اسـُتدعي نجم دوري كرة السـلة االمريكي ”أن 
بي أيه“ يانيس أنتيتوكونمبو واشقاؤه الثالثة 
اآلخريـن، لتمثيـل منتخـب اليونـان يف كأس 

أوروبا وتصفيات كأس العالم هذا الصيف.
وفيمـا يلعب يانيس وثاناسـيس مع ميلووكي 
باكـس يف دوري أن بـي ايـه، فـإّن الشـقيقني 
اآلخَريـن أليكس يلعب مع فريق ويسكونسـن 
ليـغ“  األمريكـي ”ج  الرديـف  هـريد يف دوري 
(الفريق الرديف لباكس)، وكوستاس هو العب 
حّر منذ نهاية املوسم املايض الذي خاضه مع 

ليون-فيلوربان الفرنيس.
منذ العـام 2014، ارتدى يانيس (27 عاماً) 
قميص املنتخـب اليوناني 49 مرة، وخاض 
ثاناسـيس (30) 39 مبـاراة، وكوسـتاس 
بينمـا  دوليـة،  مباريـات  عـرش   (24)
سيخوض الشقيق األصغر، أليكس (20)، 

أول ظهور له مع منتخب بالده.
وسيبدأ املنتخب اليوناني بطل أوروبا مرتني 

(1987 و2005) الذي يضّم حاليا يف تشكيلته 23 
العبا بمـن فيهم املجنس األمريكـي تايلر دوريس 
املقبـل،  (داالس مافريكـس)، يف آب/اغسـطس 
وسيواجه كال من إسبانيا وجورجيا وبولندا وتركيا 
يف مباريات ودية. ومن ثّم سيسـتأنف مشواره يف 
تصفيات مونديال 2023، بمواجهة رصبيا، يف 25 
من الشـهر نفسـه وبلجيكا يف الثامن والعرشين.

وسـتقام كأس أوروبا بني األول والثامن عرش من 
أيلول/سـبتمرب املقبل يف مدينة ميالنو اإليطالية، 
حيث وقعت اليونان يف املجموعة الثالثة اىل جانب 

استونيا، اوكرانيا، بريطانيا، إيطاليا وكرواتيا

أتاالنتا / متابعة الزوراء
أوقـف املدافع األرجنتيني يف نـادي أتاالنتا 
اإليطـايل لكـرة القـدم خوسـيه لويـس 
بالومينـو بشـكل مؤقـت بعد اكتشـاف 
تناوله مادة منشـطة محظورة، وفق ما 

أعلنت سلطات مكافحة املنشطات.
وجـاء يف بيـان إيقـاف ابن الــ32 عامـاً أن 
”املحكمة الوطنية ملكافحة املنشـطات أوقفت 

بالومينـو...  لويـس  الريـايض خوسـيه  مؤقتـاً 
النتهاكه املادتني 2.1 و2.2“.

وتابـع البيـان أن العينـة املأخـوذة مـن الالعـب 
أظهـرت وجـود مـادة الـ“كلوسـتيبول“، وهـو 
سـتريويد منشـط.ويدافع بالومينـو عـن ألـوان 
أتاالنتـا منذ 2017 بعد مـرور يف الدوري الفرنيس 
مع متـز (2016-2014) والـدوري البلغاري مع 

لودوغوريتس .(2016-2017) .

مونتيفيديو / متابعة الزوراء
توصـل الهداف األوروغوياني لويس سـواريز التفاق مبدئي 
مـع فريـق بداياتـه الكروية ناسـيونال من أجـل العودة إىل 
صفوفه لفرتة ثالثة أشـهر قبل مونديـال قطر املقرر نهاية 

العام الحايل.
وترك ابن الـ35 عاماً أتلتيكو مدريد اإلسباني يف نهاية املوسم 
املايض ويبحث عـن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو 
أنه لم يجده حتى اآلن ما سـيجعله يعود إىل ناسـيونال بعقد 
لثالثة أشـهر تحضـرياً لخوض مشـاركته الرابعـة يف كأس 
العالم.وقـال الهداف التاريخي ملنتخب األوروغواي يف مقطع 
فيديو: ”أوالً، أود أن أشكركم (ناسيونال) عىل املودة الكبرية 

التي أظهرتموها يل ولعائلتي يف األيام القليلة املاضية“.
وأشار إىل أن ذلك جعل من املستحيل ”رفض إمكانية العودة 

من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي“.
وبدأ سـواريس مسريته يف ناسيونال الذي منحه يف 18 أيار/
مايـو 2005 بداياته مع الفريق األول يف عمر الثامنة عرشة.

وبعد موسـم كامل مع الفريق األول، انتقل إىل غرونينغن 
الهولندي وبعدها بعام فقط إىل منافسـه املحيل العمالق 

أياكس أمسرتدام.
لفت األوروغوياني انتباه ليفربول اإلنكليزي الذي ضمه 
عام 2011، وبعد ثالثة مواسم ونصف يف ”أنفيلد“ انتقل 

إىل برشـلونة اإلسـباني يف صفقـة تجـاوزت 80 مليـون 
يورو.ويف كاتالونيا، حصد سواريز النجاح حيث فاز بأربعة 

ألقاب يف الدوري اإلسـباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، 
قبـل أن يتخـىل عنه عـام 2020 ما جعله ينضـم إىل الخصم 

املحيل أتلتيكو مدريد الذي توج أيضاً معه بلقب الدوري عام 
.2021

واآلن، من املقرر أن يعود اىل ناسـيونال حيث سـيوقع عقداً 
ملـدة ثالثـة أشـهر من أجـل أن يخـوض معـه دوري اإلياب 
”كالوسـورا“ ضمـن تحضرياته الشـخصية لخـوض كأس 
العالم املقـررة يف قطر بني 21 ترشيـن الثاني/نوفمرب و18 

كانون األول/ديسمرب.
وأشـار سـواريز اىل أنه ”سـيتم االنتهـاء مـن التفاصيل يف 

السـاعات املقبلة ونأمـل أن نتوصـل اىل االتفاق الذي 
نرغـب بـه جميعـاً وأن نتمكـن من االسـتفادة 

القصوى من هذه املرحلة الجديدة وأن نرى 
بعضنا يف األيام املقبلة“.

سان فرانسيسكو / متابعة الزوراء
الـدوري  يـزال ريـال مدريـد بطـل  ال 
اإلسـباني ودوري أبطـال أوروبا يبحث 
عن فوزه األول يف الجولة االسـتعدادية، 
بعدما تعادل عىل ملعب ”أوراكل بارك“ 
يف سان فرانسيسـكو مع كلوب أمريكا 

املكسيكي 2-2.
كارلـو  اإليطـايل  املـدرب  فريـق  وكان 
أنشيلوتي يف طريقه لحسم اللقاء، قبل 
أن يحرمه منه العبه السـابق اإلسباني 
ألفـارو فيدالغـو مـن ركلـة جـزاء يف 
الدقيقـة 82 مـن املبـاراة التـي بدأهـا 
النـادي امللكي بشـكل يشء بعـد تلقيه 
هدفـاً يف الدقيقـة 5 بمتابعة من هنري 

مارتن لتسديدة ميغيل ليون.
لكن بطل أوروبـا رد رسيعاً عرب هدافه 
الفرنـيس كريـم بنزيمة الـذي توغل يف 
منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع ماركو 
أسينسـيو قبـل أن يسـددها يف شـباك 

الحارس غيريمو أوتشوا.
وأجرى أنشيلوتي سبعة تبديالت خالل 
اسرتاحة الشـوطني بينها بنزيمة الذي 
تـرك مكانـه للبلجيكـي إديـن هـازار، 
فرسعـان ما تـرك األخـري بصمته من 
ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز من 

سالفالدور رييس .(55) 

وبـدا أن هـدف هـازار سـيكون كافياً 
ملنـح ريال الفـوز قبل لقائـه األخري يف 
هـذه الجولة عىل ملعـب ”روز بول“ يف 
باسـادينا (كاليفورنيـا) مع يوفنتوس 
الذي افتتح رحلته بالفوز عىل تشيفاس 
املكسـيكي 0-2، لكـن فيدالغـو، ابـن 
الـ25 عاماً الذي لعب يف الفرق العمرية 
و2016   2012 بـني  امللكـي  للنـادي 

والفريق الرديف من 2016 حتى 2020 
مع ظهـور وحيد بألـوان الفريق األول 
2018 يف  يف 6 كانـون األول/ديسـمرب 
مسابقة الكأس، قال كلمته حني انتزع 
ركلـة جزاء مـن الربازييل فينيسـيوس 

جونيور وترجمها بنفسه.
وتعادل برشـلونة اإلسباني ويوفنتوس 
اإليطـايل 2-2 يف داالس ضمن لقاء ودي 

خالل جولتهما األمريكية االسـتعدادية 
للموسـم الكروي الجديد، وذلك بثنائية 
لـكل مـن الفرنـيس عثمـان ديمبيـيل 

ومويس كني.
عـىل ملعـب ”كوتـون بـول“، وضـع 
ديمبييل برشـلونة يف املقدمة بعد مرور 
34 دقيقـة بتخطيه كالً من الكولومبي 
أليكـس  والربازيـيل  كـوادرادو  خـوان 

ساندرو قبل التسجيل يف شباك الحارس 
البولندي فويتشيخ تشيتشني.

وجـاء رد يوفنتوس بعـد 5 دقائق حني 
الهـدف  يف  خطـأه  كـوادرادو  عـوض 
بتمريـره كـرة  االفتتاحـي لربشـلونة 
عرضيـة وصلـت اىل كني الـذي أودعها 
شباك الحارس األملاني مارك-أندري تري 

شتيغن.

لكـن الكولومبي أخطأ مجدداً وسـمح 
لديمبييل يف إعادة برشـلونة إىل املقدمة 
حـني فشـل يف تدخلـه الدفاعـي عـىل 
الالعـب الفرنيس الذي تخطـى مانويل 
الشـباك  يف  الكـرة  وأرسـل  لوكاتيـيل 

اإليطالية .(40) 
وأجرى مدرب برشلونة تشايف تعديالت 
بالجملـة خـالل اسـرتاحة الشـوطني، 

بينهـا ديمبييل الذي تـرك مكانه للوافد 
الجديـد الربازييل رافينيـا، فكان األخري 
قريباً من تعزيز تقدم الفريق الكاتالوني 
بتسـديدة بعيـدة لكن الحـارس البديل 
ماتيـا بريين أنقذ فريقـه برباعة وحرم 
العب ليـدز يونايتد اإلنكليزي السـابق 

من الوصول إىل شباكه.
ورغـم أفضليـة برشـلونة الواضحة يف 
مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس 
الـذي غاب عنـه العبـه الجديد-القديم 
الفرنـيس بـول بوغبا بسـبب اإلصابة، 
كـني  تابـع  بعدمـا  التعـادل  إدراك  يف 
الكرة يف الشـباك عقب لعبة ثنائية بني 
السـويرسي دينيس زكريـا ولوكاتييل 

 (52).
وكان برشـلونة قريبـاً مـن اسـتعادة 
تقدمه لكن الحظ عانـده بعدما ارتدت 
الكـرة مـن العارضـة إثـر ركلـة حرة 
لرافينيـا، ثـم وصلـت الكرة إىل أنسـو 
فاتي الذي سددها قوسية من مشارف 
املنطقة لرتتد هذه املرة من القائم .(68) 
وفشل بعدها أي من الفريقني يف تهديد 
مرمى اآلخر وسـط ظهور باهت للوافد 
الجديد إىل برشـلونة الهـداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسـكي الذي اسـتبدله 

تشايف يف منتصف الشوط الثاني.
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ميونيخ / متابعة الزوراء
كشـف الرئيـس التنفيـذي لنادي 
بايـرن ميونيـخ األملانـي، أوليفر 
كان، عن أسـباب عدم ضم النجم 
رونالـدو  كريسـتيانو  الربتغـايل 
ناديـه  عـن  بالرحيـل  الراغـب 
اإلنكليـزي،  يونايتـد  مانشسـرت 
معترباً ان ”فلسفة بايرن مختلفة 
عـن كل مـا مّثلـه الالعـب خالل 

مسريته“.
وبعد تكهنات حول سـعي النادي 
البافـاري لضـم أفضـل العـب يف 
العالم خمـس مـرات والبالغ 37 
عاماً راهنـاً، أماط كان اللثام عن 
خبايا املناقشات داخل أسوار بطل 

أملانيا يف األعوام العرشة املاضية.
قال كان لصحيفة ”بيلد“ املحلية 
”ناقشـنا  االنتشـار:  الواسـعة 
املوضـوع داخليـاً، وإال ملـا قمنـا 
بعملنا بشـكل صحيح. شخصياً، 
أعتقد أن كريستيانو رونالدو أحد 
أعظم الالعبني الذين عاشـوا عىل 
هـذا الكوكب“.وتوّصـل الفريـق 
األحمر الذي خرس هدافه البولندي 

روبـرت ليفاندوفسـكي لصالـح 
إىل خالصة  برشـلونة اإلسـباني، 
أنـه ”برغم التقديـر لرونالدو، إال 
أنـه لن يتناسـب مع فلسـفتنا يف 
الوضـع الحـايل... رونالـدو العب 

لكن  رائـع، 

فلسـفة بايرن ميونيـخ مختلفة 
تماماً عن كل ما مثله هذا الالعب 

طوال مسريته“.
وكان رونالدو عاد إىل مقّر تمارين 
ناديـه يونايتد، إلجـراء محادثات 
مع مدرب الفريق الجديد الهولندي 

إريك تن هاغ حيال مسـتقبله مع 
”الشـياطني الحمر“، بعد أن غاب 
عن معسـكره التدريبي يف تايالند 

وأسرتاليا ألسباب عائلية.
مقـّر  إىل  الــ“دون“  وصـل 
كارينغتـون التدريبـي مـع وكيل 
أعمالـه جورج منديش، وشـوهد 
أسـطورة تدريب الفريق السـابق 
السـري أليكس فريغوسـون يصل 
أيضاً إىل املقّر، فيما أشارت تقارير 
اىل انه كان يحرض اجتماع مجلس 
إدارة عـادي مع الرئيس التنفيذي 

ريتشارد أرنولد.
وقـال تـن هـاغ مطلـع الشـهر 
الحايل ان رونالـدو ”ليس للبيع“: 
هـذا  معنـا  لرونالـدو  ”نخطـط 

املوسم، واتطلع للعب معه“.
وباالضافة إىل بايرن، ارتبط اسـم 
تشـليس  إىل  باالنتقـال  رونالـدو 
مدريـد  وأتلتيكـو  اإلنكليـزي 
أتلتيكـو  رئيـس  اإلسـباني.لكن 
مدريـد إنريكي سرييسـو قال إن 
قدوم النجم السـابق للغريم ريال 

مدريد ”مستحيل عملياً“.
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لندن / متابعة الزوراء
واصـل املنتخب اإلنكليـزي صاحب األرض والجمهـور تألقه 
وصعـد إىل نهائـي بطولة أوروبا للسـيدات عقـب تغلبه عىل 
السـويد بأربعة أهداف دون رد، يف إطـار الدور نصف النهائي 
من البطولة.وافتتحت بيث مياد التسجيل للمنتخب اإلنكليزي 
بإحرازهـا الهـدف األول يف الدقيقـة 34 قبـل أن تعـزز لويس 
برونز تقدم سـيدات إنكلرتا بإحراز الهـدف الثاني يف الدقيقة 
48.وتراجـع تمامـاً املنتخـب السـويدي وانهـارت دفاعاتـه 
فاستقبلت شباكه الهدف الثالث عن طريق أليسيا روسو التي 
سددت الكرة بمهارة فائقة بالكعب فدخلت الشباك السويدية 
يف الدقيقة 68.ولم تكد سـيدات السـويد يستفقن من صدمة 
الهـدف الثالـث حتى اسـتقبلت شـباكهن رابـع األهداف من 

تسديدة قوية أطلقتها فران كريبي يف الدقيقة 77.

الدوحة / متابعة الزوراء
سـتتمكن املنتخبات الوافدة إىل قطر للمشاركة يف نهائيات كأس 
العالم FIFA قطر 2022 من السكن يف معسكرات ومقرات مميزة 
سـتكون األكثر قربـاً من بعضها البعض ألول مرة منذ النسـخة 
االفتتاحية عام ثالثني من القرن املايض.وسـيقيم كل منتخب يف 
املنشـأة نفسها طيلة أيام املنافسة، إذ ال حاجة لتنقل البعثات يف 
رحالت جوية محلية، وعليه سـيقيم أربعة وعرشون منتخباً من 
أصـل اثنني وثالثني يف مسـاحة نصف قطرِها عـرشُة كيلومرتات 
فقط.وعىل هذا األساس ستستفيد املنتخبات من تقارب املنشآت 
وكـرم الضيافـة املحليـة القطريـة، واالسـتمتاع باإلثـارة التي 
تفرضها الطبيعة املدمجة للبلد املضيف، حيث سـيتجمع العبون 

ومشجعون من الدول الـ32 يف منقطة واحدة.

@biÎäÎc@Ú€Ï�i@ÔˆbË„@∂g@a6‹ÿ„g@paáÓé

@¿@Ú”Ïjèfl@7ÀÎ@ÒçÓø@Úflb”g
ã�”@fibÌá„Ïfl

Ô„Î6ÿ€g@‚˝«g

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

تورينو / متابعة الزوراء
تمكـن يوفنتـوس اإليطايل من التوصـل التفاق مع العب الوسـط الويلزي 
آرون رامـيس من أجل فسـخ عقده بالرتايض، وذلك وفـق مع أعلن عمالق 
تورينو.وكتب يوفنتوس يف حسـابه عىل تويرت: ”رسمياً. ُفِسَخ العقد الذي 
يربط آرون راميس بيوفنتوس باتفاق متبادل. كل التوفيق آلرون راميس“.

وحـاول يوفنتوس منذ املوسـم املايض التوصل التفاق مـع الويلزي إلنهاء 
عقده والتخلص من راتبه السنوي البالغ 

7 ماليني يـورو، إال أن املفاوضات 
بـني الطرفني لم تثمـر، ليبقى 

مـع  صفوفـه  يف  الالعـب 
دفاعه عـن ألوان رينجرز 
االسـكتلندي عىل سـبيل 
كانـون  مـن  اإلعـارة 
الثاني/يناير حتى نهاية 
العـب  املوسـم.وانتقل 

الوسـط البالـغ حالياً 31 
عاماً اىل ”السـيدة العجوز“ 

يف 2019 بعقد ينتهي يف 2023 
كالعـب حر بعد انتهاء ارتباطه بأرسـنال اإلنكليزي الـذي دافع عن ألوانه 
منذ 2009، يف مشـوار تخلله إعارته لنوتنغهام فورسـت وكارديف سيتي.
ولم ينجح الويلزي يف فرض نفسـه مع عمالق تورينـو، متأثراً باإلصابات 
الكثـرية التي الحقتـه وأجربته عىل االكتفاء بخـوض 22 مباراة يف الدوري 
اإليطايل خالل املوسـم قبل املايض وبثالث مباريات خالل النصف األول من 

املوسم املايض.

جوهانسربغ / متابعة الزوراء
عـادت بعثة منتخب جنوب إفريقيا املتوّجة بلقب كأس أمم إفريقيا 

للسيدات إىل بالدها وسط استقباالت حاشدة.
منتخـب بانيانا بانيانا الذي تّوج باللقب اإلفريقي للمرة األوىل بفوزه 
يف النهائي عىل املنتخب املغربي مستضيف البطولة بهدفني لواحد وصل 
إىل بـالده حيث كانت يف اسـتقباله جماهرُي غفـرية احتفلت مع 
الالعبات بالكأس.االستقبال الجماهريي لم يكن التكريَم 
الوحيد الـذي حصل عليه املنتخب حيث نال كذلك 
مبلغ مائتني وسـتٍة وتسـعني ألـَف دوالر 
أمريكـي مقدمـة من حكومـة جنوب 

إفريقيا
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Ôfl˝«�a@áËìæa@ÛöÏœ@k‰vn€@ÒäÎãö@ombi@sj€a@·Óƒ‰m@pbÓ€e

ÚÓ«b‡nu¸a@pbÿjì€a@ÚËuaÏfl@¿@ÚÌãóæa@—zó‹€@Ú‡ñb”@Úiãö@ÏÌáÓ–€a@Úœbzñ@—”Î
القاهرة/متابعة الزوراء:

 فوجئ جمهـور املواقع اإللكرتونية 
يف مرص قبل أيام بتوقف خدمة البث 
املبارش، والتـي كانت األكثر حضورا 
عىل منصـات التواصـل االجتماعي، 
وتحديـدا موقع فيسـبوك من خالل 
تقنيـة فيسـبوك اليـف، وتخلت كل 
املواقع الرقمية عـن تقديم صحافة 

الفيديو حاليا.
وكشـفت مصادر إعالميـة مرصية 
عن أن قرارا صدر من دوائر حكومية 
تشارك يف إدارة املشهد اإلعالمي عرب 
توجيهات (تعليمات) شفوية وصلت 
إىل رؤسـاء تحريـر الصحف الورقية 
واإللكرتونيـة يف مرص، يقيض بوقف 
خدمـة البث املبارش إىل إشـعار آخر، 
وعـدم تقديم محتـوى صحفي عرب 
تقنيـة الفيديو بعد فوىض شـهدتها 

بعض املواقع مؤخرا.
وقالـت املصـادر نفسـها إن بعض 
الصحـف اإللكرتونيـة قامـت ببـث 
مبـارش من الشـارع عقـب تحريك 
خـالل  البـرتول  مشـتقات  أسـعار 
تضمنـت  األضحـى،  عيـد  إجـازة 
عبارات حملت توصيفات مسيئة إىل 
الحكومة وبعض رموز السلطة دون 
أن تقوم املواقع بفلرتتها أو تنقيحها 
مـن الهجوم الخارج عـن النص من 

جانب مواطنني غاضبني.
ووافـق مجلـس الـوزراء األسـبوع 
املايض عـىل قيام الحكومـة بوضع 
قواعـد للتصويـر يف األماكن العامة، 
عـىل  الحصـول  حتميـة  تضمنـت 
ترصيح مسـبق بالتصوير ألغراض 
والتلفزيوني  السـينمائي  التصويـر 
واملهنـي  والتجـاري  والوثائقـي 
واإلعالمـي  والصحفـي  والحـواري 

واإلعالني واالحرتايف.
وربط صحفيون بني قرار الحكومة 
والتعليمـات التي صـدرت للصحف 
بمختلف أنمـاط ملكيتها بأن يكون 
التصوير الصحـايف واإلعالمي، ومن 
بينـه البث املبارش، بناء عىل ترصيح 
مسـبق، ولـو كان ذلك يف الشـوارع 
واملياديـن، أو حـوارات جانبيـة مع 
مواطنني، بعد حالة االنفالت األخرية 

التي شهدتها بعض املواقع.
ومـن غـري املتوقـع شـمول القرار 
للمواقـع  صـدر  الـذي  الشـفوي 
والصحـف األفـراد العاديـني الذيـن 
يقدمـون تقنيـة البث املبـارش عىل 
االجتماعـي،  التواصـل  شـبكات 
باعتبـار أن قـرار الحكومـة بشـأن 
التصوير أباح التصوير الشخيص ولو 
بكامريات الفيديو من دون اشـرتاط 
الحصول عـىل تصاريح مسـبقة أو 

سداد رسوم نظري هذا العمل.
وتوقع متابعون أن تستحوذ منصات 
التواصل عىل الكعكة األكرب من البث 
املبارش، لتحقق املزيد من املكاسـب 
واملواقـع  الصحـف  حسـاب  عـىل 
منهـا،  ُحرمـت  التـي  اإللكرتونيـة 
مـا يضيـف مزايـا جديـدة إىل نفوذ 
وجماهرييـة الشـبكات االجتماعية 
مقابل سـحب البسـاط مـن اإلعالم 

التقليدي.
ويعتقـد هؤالء أن الحكومة ال يمكن 
لها السيطرة عىل تقنية البث املبارش 
متصفحـو  األفـراد  يقدمهـا  التـي 
منصات التواصل وهواة التصوير، يف 
حني أنها تسـتطيع بسهولة إحكام 
قبضتها عىل املحتوى الذي ُيقدم من 
خالل الصحف واملواقع، ألنها تمتلك 
النسـبة األكرب مـن وسـائل اإلعالم 

بمختلف أشـكالها من خـالل تبعية 
الرشكـة املتحدة لإلعالم لهـا، والتي 
تملـك العديد من املواقـع والصحف 
والفضائيات.وأقىص ما يمكن فعله 
مـع الصفحـات التـي تقـدم تقنية 
البث املبارش عىل منصـات التواصل 
إذا قدمـت محتوى مسـيئا أن يقوم 
بحجبهـا  لإلعـالم  األعـىل  املجلـس 
لفـرتة وفـق ما ينـص عليـه قانون 
إنشاء املجلس، حيث يتعامل مع أي 
حساب يتجاوز عدد متابعيه خمسة 

آالف شخص عىل أنه منرب إعالمي.
ومن شأن وقف صحافة البث املبارش 
يف الصحـف املرصيـة، أن تتعـرض 
لخسـارة قاعدة جماهرييـة كبرية، 
إضافة إىل الخسـائر املادية وتراجع 
معـدالت املتابعة، حيث اسـتطاعت 

بعـض الصحف تحقيق مشـاهدات 
مرتفعـة عـىل صفحاتها الرسـمية 
بمواقـع التواصـل االجتماعـي عرب 
التقنية التي تضاعف عدد متابعيها.

وُيحسـب عـىل الكثـري مـن املواقع 
املرصية أنها اهتمت بتوسيع قاعدة 
املتابعـة الجماهريية لهـا من خالل 
البث املبارش ولم تقدم إىل الصحفيني 
املكلفـني بالعمـل يف هذه األقسـام 
تدريبـات تؤهلهم ليكونـوا عىل قدر 

كاٍف من االحرتاف.
العشـوائية عىل طريقة  وسـيطرت 
املحتويـات  مـن  الكثـري  تقديـم 
الصحافيـة عرب تقنيـة البث املبارش 
يف العديد مـن الصحف واملواقع، فلم 
يكن هنـاك انتقاء للصحفيني األكثر 
كفاءة للقيام بتلـك املهمة الصعبة، 

بل إنـه كان إلزاميا عىل كل صحفي 
– يف مواقـع بعينهـا – أن يقـدم بثا 

مبارشا عن أي قضية أو ملف.
وقـال صحفـي يعمـل يف مؤسسـة 
صحفيـة خاصـة ، إن ”املسـؤولني 
عـن إدارة املوقـع لـم يكرتثـوا بمـا 
يتـم تقديمـه بالبـث املبـارش، املهم 
أن يكـون املوضـوع جذابـا ويحقق 
نسـب مشـاهدات عاليـة، ويجلـب 
عوائد مادية بزيادة النسبة التي يتم 
الحصـول عليها من إدارة فيسـبوك 

وبال مراجعة للمحتوى أو البث“.
وأضاف الصحفي، الـذي طلب عدم 
الكشـف عن هويتـه، أن الكثري من 
املواقع تعتمـد يف تقنية البث املبارش 
عـىل صحفيـني مبتدئـني، أي تحت 
التمريـن، يتم توزيعهم يف الشـوارع 

وامليادين اللتقاط موضوع أو قضية 
شـائكة أو حدث غريـب أو لقاء مع 
شخصية مثرية، املهم أن يجذب البث 
متابعي شـبكات التواصـل ويحقق 

عائدا ماليا.
تقنيـة  مـن  الصحـف  وتسـتفيد 
البـث املبـارش يف تحقيـق االنتشـار 
بأكثر  االجتماعيـة  الشـبكات  عـىل 
مـن وسـيلة، فهـي تنرش البـث ثم 
الترصيحات التـي أدىل بها الضيوف 
لصناعة أخبـار مكتوبة، ويف مرحلة 
الحقـة تقـوم بتثبيـت الفيديو عىل 
املوقـع لعرضـه للجمهور الـذي لم 
يشـاهده يف أثناء وقت البث وبالتايل 

تكون املكاسب مضاعفة.
تدنـي  يف  التقنيـة  تلـك  وتسـببت 
املحتوى الصحفي املقدم عرب الكثري 
من املواقع اإلخبارية، ألنها اعتمدت 
بشـكل أكرب عىل تقديم خدمة سهلة 
وبسـيطة دون االهتمـام برصانـة 
وقيمـة ومهنية الخدمة املعلوماتية، 
فصارت أغلـب املحتويات بال قيمة، 
وتعتمـد فقط عـىل العناوين املثرية 
جمهـور  السـتقطاب  والجذابـة 

املنصات االجتماعية ال أكثر.
ومثلت صحافة الفيديو بالنسـبة إىل 
العديد من املواقـع اإلخبارية فرصة 
ثمينة للتغلب عىل املحتوى التقليدي 
إىل  تقديمـه  يتـم  الـذي  املكتـوب 
الجمهور، فهو إما بيانات صحفية، 
أو موضوعات وتقارير أغلبها عبارة 
واإلشـادة  للحكومـة  تمجيـد  عـن 
بإنجازاتها، يف ظل اصطفاف إعالمي 
خلف الحكومة وتضييق الخناق عىل 

صحافة الجريمة واإلثارة.
ويقطع وقـف صحافة الفيديواألمل 
األخري أمام املواقع اإلخبارية ملنافسة 

منصـات التواصـل االجتماعـي، أو 
جذب الجمهـور الناقم عىل املحتوى 
الصحفي النمطي، ما يمهد لخسارة 
الصحـف للعديد مـن املتابعني الذين 
انجذبـوا إليها يف السـنوات األخرية، 
عـىل وقـع اإلثـارة املقدمـة يف البث 

املبارش.
واتهم هـؤالء إدارات بعض الصحف 
واملواقـع بأنهـا السـبب فيما وصل 
إليـه الحـال مـن حجـب الحكومة 
للمحتـوى املقـدم عرب تقنيـة البث 
املبـارش، ألنهـا استسـهلت التحول 
من صحافة النص إىل املشاهدة دون 
ضوابط ومعايري وأسس مهنية حتى 
أصبحـت منفلتة واهتمـت باإلثارة 
فقط، مـا أوقعها يف كـوارث مهنية 

استدعت وقفها.
وأكد حسن مكاوي أستاذ الصحافة 
واإلعالم بجامعة القاهرة أن مشكلة 
بعض الصحـف أنها ركزت جهودها 
عىل مجاراة التكنولوجيا واستقطاب 
حسـاب  عـىل  املنصـات  جمهـور 
املوضوعيـة، فلم تقدم محتوى جادا 
ولم ُتـدرك أن صحافة الفيديو أقرب 
إىل  بحاجـة  تلفزيونيـة  برامـج  إىل 
صحفـي يمتلك مهـارات، ال موظف 

يؤدي مهمة جذب الناس.
وأوضح ، أن توقف صحافة الفيديو 
سيجلب خسائر للكثري من الصحف 
ألن البـث املبـارش أحد مصـادر قوة 
الصحافـة املعـارصة، وال غنـى عن 
اسـتخدام اإلعـالم التقليدي لنظريه 
الرقمـي حتـى ال تصبـح منصـات 
التواصـل اإلعالم البديـل، لكن املهم 
قبـل وضـع قواعـد يحتكـم إليهـا 
الجميع، أن تكون هناك مسؤوليات 

وقواعد للمحاسبة.

عمان/متابعة الزوراء:
انطلقـت يف العاصمـة األردنيـة 
اإلعالميَّـة  االجتماعـات  ـان  عمَّ
ـة  التـي تعقدهـا األمانـة العامَّ
لجامعة الـدُّول العربيَّـة، قطاع 
اإلعـالم واالتِّصال يـوم الثالثاء، 
بالتَّعـاون مـع الهيئـة العربيَّـة 
للبـّث الفضائـي، وذلـك لبحـث 
دور اإلعـالم العربـي يف مواجهة 
ودراسـة  واإلرهـاب،  التطـرف 
التي تدعو  اإللكرتونيـة  األلعاب 
للعنـف وتأثريهـا عـىل األطفال 
واألمن املجتمعي العربي، إضافة 
إىل االجتماع الـ١٧ للجنة العربية 

لإلعالم اإللكرتوني. 
التي  وُيشـارك يف االجتماعـات، 
تسـتمرُّ حتـى اليـوم الخميس، 
الـدُّول  مختلـف  عـن  ممثِّلـون 
العربيَّـة، وعـدد من املسـؤولني 
اإلعـالم  قطـاع  يف  املعنيـني 
واالتِّصـال مـن جامعـة الـدُّول 
العربيَّة، وممثِّلون عن االتحادات 
والهيئات العربيَّة املعنيَّة بشؤون 

اإلعالم واالتِّصال.
لشـؤون  الدولـة  وزيـر  وقـال 
الرسـمي باسم  الناطق  اإلعالم، 
فيصـل  األردنيـة،  الحكومـة 
الشـبول، إنَّ املوضوعـات التـي 
تتصدى لها االجتماعات «جديرة 
بالبحـث والنِّقـاش»، متمنياً أن 
ُتعطـى األولويَّـة كذلـك للبحث 
يف «تمكـني اإلعـالم العربي أمام 
وسائل التَّواصل االجتماعي التي 
باتت تستحوذ عىل سوق اإلعالن 
حـول العالـم، فتحـرم وسـائل 
بيعي  اإلعالم من ُسُبل العيش الطَّ

الذي اعتادت عليه منذ عقود».
اآلخـر  «الخطـر  بـأّن  وأضـاف 
انـزالق  هـو  باإلعـالم  املُْحـِدق 
بعض وسـائله إىل خطـاب يتأثَّر 
ة يف وسـائل التَّواصل  ِبُلغة العامَّ
كلَّ  متجـاوزاً  االجتماعـي، 
ف التي  التَّرشيعات ومواثيق الرشَّ

تحكم خطـاب اإلعـالم. ووصل 
تم  األمر بالبعض إىل ممارسة الشَّ
والتَّحقـري عرب وسـائل التَّواصل 
االجتماعـي، باعتبارها وسـائل 
ال تخضع للتَّرشيعـات واملواثيق 

اإلعالميَّة».
وتابع: «لقد أصبحت التكنولوجيا 
الحديثـة ووسـائلها يف متنـاول 
الجميع، سواًء من حيث سهولة 
ُكلفتهـا؛  ة  ِقلـَّ أو  اسـتخدامها 
نفـذ  فقـد  األسـباب،  ولهـذه 
اإلرهابيُّون عرب هذه الوسـائل؛ 
فنجحوا يف اسـتخدامها، وجنَّدوا 

باب حول العالم». آالف الشَّ
بدوره أّكد األمني العام املسـاعد 
لجامعة الـدول العربيَّة، ورئيس 
قطـاع اإلعالم واالتصـال، أحمد 
الجامعـة  أن  ابـي،  خطَّ رشـيد 
للخـروج  تتطلـع  العربيـة 
بتوصيات من خالل االجتماعات 
قطـع  يف  «تسـهم  اإلعالميـة 
أمام اسـتغالل شبكات  الطريق 
لنـرش  االجتماعـي  التواصـل 
واالستغالل  والكراهية،  التطرف 
املريـب للفضاء الرقمـي للمس 
باألمـن العام، وببث اإلشـاعات 
والتشويش عىل األخبار املوثوقة 

اإلعـالم  مصدرهـا  يظـل  التـي 
العمومي بصفة خاصة».

من جهته، أشـار رئيـس الهيئة 
العربيـة للبث الفضائـي محمد 
«ظاهـرة  أن  إىل  العضايلـة 
اإلرهـاب والتطرف باتـت اليوم 
تـؤرق صانعـي القـرار يف دولنا 
العربيـة»، قائـًال: «فـال ُيمكـن 
الحديـث عـن اإلرهـاب كحـدث 
عابـر أو وليـد السـاعة لحادث 
عـارض، فقـد تجـاوز اإلرهاب 
حدوده امليدانية، وتعدّى خطوط 
مسـريته اللوجسـتية بـني دول 

العالم».
قامـت،  «الهيئـة  أن  إىل  ولفـت 
انتشـار  ظاهـرة  مـن  للحـد 
األلعاب اإللكرتونية التي تحاكي 
بالتقـدم  اإلرهابيـة،  العمليـات 
بمقـرتح تشـكيل لجنـة عربية 
ُتعنـى برصـد ودراسـة جميـع 
التي تدعو  اإللكرتونيـة  األلعاب 
للعنف واإلرهاب، ومدى تأثريها 

عىل األمن املجتمعي».
وقالـت عميـدة كليـة اإلعالم يف 
الـرشق األوسـط حنان  جامعة 
الشيخ، أن املؤتمر يناقش العديد 
مـن القضايـا املهمـة والجديدة 

والتي يجـب معالجتهـا، ومنها 
السـرباني، وكذلك  مثـًال األمـن 
واأللعـاب  اإللكرتونـي  اإلعـالم 
املجتمعـات  عـىل  اإللكرتونيَّـة 
واألجيال، وأثـر مواقع التواصل، 
لكن املؤتمـر ال يسـتطيع حمل 

جميع القضايا.
وأضافت بأّن «مشـكالت اإلعالم 
العربـي ال تعد وال تحىص، ومثل 
خطـوة  يشـكل  املؤتمـر  هـذا 
جيدة لجلـوس أصحـاب القرار 
مع الجهـات اإلعالميـة العربية 
ومؤسسـات اإلعـالم لنقاش كل 

املواضيع الجديدة والحديثة».
وشـددت عـىل أهميـة قضيـة 
الحريـات والديمقراطيـة عنـد 
الحديث عن اإلعالم، الفتة إىل أن 
«هنـاك ندية واختالفا يف اإلعالم 
السـيايس العربـي، لكـن هذه 
النديـة غـري واضحـة يف برامج 

الرتفيه واملنوعات والدراما».
بـدوره، قـال أمـني رس نقابـة 
الصحفيني األردنيني عدنان برية 
بأّنـه يف االجتماعـات اإلعالمية 
العربية، املنعقـدة يف عمان، «ال 
يزال الغابر راسخا يف معالجات 
ظواهر الحارض واملسـتقبل، ما 

يعكـس العجز عن فهـم الواقع 
واسـترشاف املسـتقبل، ووضع 

ما يلزم للتعامل معه».
وأشـار إىل أن «وسـائط اإلعالم 
واالتصـال الجديـدة، بمختلـف 
سـياقات  يف  جـاءت  أنواعهـا، 
مغايـرة لتلك التي نشـأت فيها 
الوسائل التقليدية، ما يستدعي 
معالجات تستند إىل فهم مغاير 
ملا هو سـائد، إذ لم يعد ممكناً، 
عىل مختلف املسـتويات، فرض 
الوصايـة أو القيـود، أو تضييق 
الخيـارات أمـام جمهـور هذه 

الوسائط».
وتابـع: «ممـا ال شـك فيـه، أن 
خطـاب الكراهيـة، الذي تفىش 
رسيعاً، بنمو وسـائط االتصال 
واإلعـالم الحديثة، رش وظاهرة 
تسـتدعي املعالجـة، بيـد أنه يف 
وجهـه اآلخر عكـس تمرداً عىل 
منظومـة القيود، التـي عانتها 
املجتمعـات العربيـة عـىل مدى 
أكثـر من نصف قـرن، وبالتايل، 
فـإن تهذيب الخطـاب ال يتأتى 
بفرض القيود، بقـدر ما ينبني 
الجمعـي  الوعـي  تنميـة  عـىل 
القيمـة  منظومـة  لتطويـر 

الضابطة للمجتمعات».
ولفـت إىل أن وسـائط اإلعـالم 
واالتصـال الحديثـة، ومنذ عدة 
خوارزميـات  تبنـت  سـنوات، 
خطـاب  رصـد  اسـتطاعت 
الكراهيـة، والحـد مـن قدرتـه 
«الفالتـر»  مـن  املـرور  عـىل 
اإللكرتونية، فيما تشـري العديد 
أن  إىل  املتخصصـة  اآلراء  مـن 
تلـك الخوارزميـات «أفرطت يف 
رصدهـا إىل الحد الـذي اعتربت 
فيه خطـاب مقاومـة االحتالل 
خطـاب  رضوب  مـن  رضًبـا 
الكراهية، وهذا ما يمكن تلمسه 
بالتقييدات الحاصلة عىل مواقع 

التواصل االجتماعي».

الرباط/متابعة الزوراء:
تعرضت وكالة األنباء املغربية (الماب) 
النتقـادات برملانية بسـبب مقال متهم 
باالنحيـاز لرئيـس الحكومـة املغربية 

عزيز أخنوش.  
وانتقـد الفريـق االشـرتاكي يف مجلس 
األسـبوعي  اجتماعـه  النـواب، خـالل 
اإلثنني، مقـاالً نرشته الوكالـة بعنوان 
«عرش نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد 
رئيـس الحكومة عىل مواقـع التواصل 

االجتماعي».
واسـتنكر الفريق ما وصفه بـ»انزياح 
وكالة املغرب العربي لألنباء عن خطها 
التحريـري وعـن ثقافتهـا كمؤسسـة 

وطنية رائدة يف املجال اإلعالمي».
وكانت الوكالـة قد فاجأت القراء بنرش 
مقـال قالـت فيـه إن رئيـس الحكومة 
املغربيـة عزيـز أخنوش يواجـه حملة 
وصفتهـا بـ»املغرضـة» عـىل مواقـع 

التواصل االجتماعـي. واعتربت الوكالة 
إرادة  الحملـة «غـري صـادرة عـن  أن 
شـعبية»، وأن األمر يتعلق بـ»محاولة 
خطرية لزعزعة اسـتقرار الحكومة، ال 

تقاس عواقبها عىل استقرار البالد».
وشـارك مئات اآلالف من املسـتخدمني 
تدعـو  إلكرتونيـة  حملـة  يف  املغاربـة 
وإقالـة  الوقـود  أسـعار  تخفيـض  إىل 

أخنوش. 
وقال مقال الوكالة إن الحملة هي نتيجة 
«تواطؤ ناشـطني رسيني ومعارضة ال 
تقبـل حتى اليوم بهزيمتهـا االنتخابية 
القانونية»، وهي العبارة التي استفزت 

الفريق االشرتاكي.
وقـال الفريـق يف بيان: «إننا نسـتغرب 
إقحـام املعارضة، بطريقـة فجة وغري 
مسـؤولة، يف تحليـل أسـباب الحملـة 
املوجهـة ضد السياسـة الحكومية عىل 
مواقع التواصل االجتماعي يف ما يتعلق 

االسـتهالكية  املـواد  أسـعار  بارتفـاع 
األساسية واملحروقات».

وتابـع الفريق أن املقال «يحمل اتهامات 
خطرية تجاه املعارضة من دون مراعاة 

التمايزات السياسية املوجودة داخلها».
وطالـب الفريـق بــ»رضورة السـحب 
الفوري للمقال املذكـور، وتقديم اعتذار 
للمعارضة عىل هذا الخطأ الجسيم الذي 
ال تعـي املؤسسـة عواقبـه الوخيمـة يف 

املشهد السيايس الوطني».
ودعـا الفريـق الوكالة إىل «عـدم املزايدة 
يف املجـال السـيايس، والرتكيـز عىل نبل 
مهامهـا اإلعالميـة والتحسيسـية عـرب 
لخلـق  الوطنـي  املجهـود  يف  االنخـراط 
حـول  والرضوريـة  الشـاملة  التعبئـة 

القضايا ذات األولوية بالنسبة لبالدنا».
من جانبها، اعتربت نائبة رئيس النقابة 
الوطنيـة للصحافـة املغربيـة، حنـان 
رحـاب، أن مـا قامـت بـه الوكالة هو 

«انزيـاح خطـري عن  املبادئ املؤسسـة 
لهـا، والتـي تقتـيض أن يكـون دورها 
مقتـرصاً عـىل نقـل األخبـار املوثوقة 
للمواطنني، والدفاع عن مصالح الوطن 

وإشعاعه الدويل».
وقالت املسـؤولة ، إن مهمة الوكالة هي 
«نقل األخبار التي تهّم املواطنني بأمانة، 

من دون التدخل يف ردود فعلهم الحرة».
وأوضحـت أن «الوكالـة تـدرك أن رئيس 
الحكومـة حني ُيـّرصف موقفـاً يعكس 
رؤيـة الدولـة املغربية، فـإن الدفاع عن 
ذلـك املوقف يكـون دفاعاً عـن الدولة يف 
مواجهـة خصومها، لكن حـني يمارس 
صالحياتـه باعتبـاره رئيسـاً لألغلبيـة 
الحكومية، فهنـا يقتيض األمر أن تكون 
الوكالـة عـىل مسـافة واحدة مـن كافة 
الفرقـاء، وهـو لألسـف ما لـم تحرتمه 
الوكالـة، التي تحّولـت إىل وكالة تواصل 

ملحقة برئيس حزب يقود الحكومة».

أبوظبي/ متابعة الزوراء:
ينظم اتحـاد وكاالت أنباء دول 
اإلسـالمي  التعـاون  منظمـة 
«يونـا» يف األول من أغسـطس 
املقبـل ورشـة عمـل افرتاضية 
األعضـاء  األنبـاء  لـوكاالت 
للتعريف بـ «الكونغرس العاملي 
لإلعـالم»، وذلك بالتعـاون مع 
«وام»  اإلمـارات  أنبـاء  وكالـة 
الوطنيـة  أبوظبـي  ورشكـة 

للمعارض «أدنيك».
وتهـدف الورشـة إىل التعريـف 
الـذي  العاملـي  الحـدث  بهـذا 
تسـتضيفه أبوظبـي يف نوفمرب 
املقبل تحت رعاية سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيـس مجلـس الـوزراء وزير 
ديوان الرئاسة وبمشاركة نخبة 
مـن رواد صناعـة اإلعـالم عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل.
وتسـتعرض الورشـة الفـرص 
املتاحة لوكاالت األنباء األعضاء 
خـالل الكونغـرس بما يشـمل 
للمشـاركة  مسـاحة  حجـز 
واالجتماعـات  املعـارض  يف 
والفعاليـات املصاحبـة للحدث 
وتبادل الخـربات والتجارب مع 
وسائل اإلعالم الدولية، وتوقيع 
تعـاون مـع هـذه  اتفاقيـات 

الوسائل.
وقـال سـعادة محمـد اليامـي 
التحـاد  املكلـف  العـام  املديـر 
منظمـة  دول  أنبـاء  وكاالت 
التعاون اإلسـالمي إن الورشـة 
تأتـي يف إطـار حـرص االتحاد 
وكاالت  انخـراط  تعزيـز  عـىل 
األنبـاء األعضـاء يف التظاهرات 

اإلعالمية الدولية بما يسـهم يف 
الرقي بأدائها، وتحديث أدواتها 
من خـالل التعرف عـىل أحدث 
التقنيات املتقدمـة واالبتكار يف 

قطاع اإلعالم .
وأكد أن الورشة ستمثل فرصة 
وكاالت  بـني  األفـكار  لتبـادل 
األنبـاء األعضـاء حـول سـبل 
الحـدث  االسـتفادة مـن هـذا 
العاملي الذي يعد األول من نوعه 
عىل مستوى املنطقة، خصوصا 
يف ظـل التغـريات الكبـرية التي 
اإلعالمـي،  العمـل  يشـهدها 
وحاجة وكاالت األنباء الرسمية 
التغـريات  هـذه  مواكبـة  إىل 
للحفـاظ عـىل دورهـا الحيوي 
كمصدر إخبـاري موثوق قادر 
عىل الوصول إىل القراء بمختلف 

رشائحهم واتجاهاتهم.
وأشـار اليامـي إىل أن الورشـة 
سـتعمل أيضا عىل إبراز جهود 
وكاالت األنباء األعضاء، خاصة 
«وام»  اإلمـارات  أنبـاء  وكالـة 
وجهودهـا يف إقامـة وتنظيـم 
مثـل هـذه األحـداث اإلعالمية 

الضخمة.
مـن جهته، قال سـعادة محمد 
عـام  مديـر  الريـيس  جـالل 
وكالة أنباء اإلمـارات «وام» إن 
لإلعالم»  العاملـي  «الكونغـرس 
يمثـل فرصـة لتعزيـز التعاون 
املشـرتك وبناء الـرشاكات عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل بما 
يسهم يف تحقيق التقدم والريادة 
يف هذا القطاع، ومـن هنا تأتي 
الستكشـاف  الورشـة  هـذه 
الفـرص املتاحة يف هـذا الصدد 

لوكاالت األنبـاء يف دول منظمة 
التعاون اإلسالمي.

وأكد سعادته حرص مؤسسات 
دولـة  يف  الرسـمي  اإلعـالم 
اإلمارات عىل مشاركة خرباتها 
يف مجـاالت اإلعـالم واالتصـال 
وإقامـة الفعاليـات اإلعالميـة 
الدوليـة مع نظرياتهـا يف الدول 
التعـاون  وتعزيـز  اإلسـالمية، 

معها.
محـاور  أن  بالذكـر  الجديـر 
لإلعالم»  العاملـي  «الكونغـرس 
عـدة  موضوعـات  تتضمـن 
تشمل االتصال الرقمي والذكاء 
والتكنولوجيـا  االصطناعـي 
القطـاع  املتقدمـة واإلبـداع يف 
عـدد  إىل  إضافـة  اإلعالمـي، 
مـن الجلسـات املتخصصـة يف 
واإلذاعـة  الصحافـة  مجـاالت 
والتلفزيـون واإلنرتنت واإلعالم 
العامليني،  واملؤثرين  االجتماعي 
علما بأنه سـيوفر أيضا منصة 
العامليـة  للـرشكات  مثاليـة 
أسـواق  إىل  بالدخـول  الراغبـة 
منطقتـي  يف  اإلعـالم  صناعـة 
األوسـط  والـرشق  الخليـج 

وشمال أفريقيا.
كما سيشهد الكونغرس الدورة 
املصاحـب  املؤتمـر  مـن  األوىل 
للكونغرس العاملي لإلعالم خالل 
الفـرتة مـن ١٥ - ١٧ نوفمـرب 
٢٠٢٢ تحـت شـعار «صياغـة 
مسـتقبل قطاع اإلعالم»، وذلك 
وسـط اهتمام محـيل وإقليمي 
ودويل كبـري، وعـرب ٤٠ جلسـة 
حوارية بمشـاركة ٣٠ متحدثا 

دوليا بارزا.
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ثقافية

Âèy@·Ìã◊@Ô”Ïí
(ال اظـن انـي مخبـول وجـع، يجيـد رسد 
الحكايـات والسـوالف، لهـذا اتوسـلكم ان 
ال تصغـوا اىل الوارد من جنونـي، والجنون 
كمـا قـرأت قبل وفاة جـدي العالمـة( بدر 
الزمان الغريب) محض اخيلة جامحة يراد 
من خاللها تخريـب العالقات الحميمة بني 
املعبد والكهنة،وابناء االرباب الذين اليدرون 
لم يتعمدون وضعهـم يف خانة القبول،رغم 
طاعتهـم الراضية والرشيفة ملـا يقولونه، 
امرونـا من علياء امجادهـم، ان نطيع اويل 
االمـر منا؟وهذا ما فعلنـاه فعال،اطعنا كل 
مافعلتـه معاصيهـم، ومفاسـدهم، ولكن 
السـؤال الوقح الذي نحتـاج اجابته،—من 
يحدد مافاسـدهم ومن يحدد فقرنا ورضا 
تمحـو  الكهنة؟!!ذاتـي  وقبـول  االربـاب 
مكونـات الذاكـرة، الننـي ببسـاطة احمل 
جينات غبية، قلدني إياها الكبري املطاع بني 

االرباب، قال/- اقتعدوا هذا الكريس؟!!
قلـت—-  ال احبذ القعود عـىل كريس آلهة 

يتشحون باألكاذيب….!!
قال—اتـأد مالك التعـي حقيقة مايقال… 
املنسيات وضوح..والوضوح معنى واملعاني 

سؤال ..أوقف عند هذا الحد غباء االجابة!!
ويبـاس  اوهـام  دوامـة  قلت—فراغـك 

عقول!!
توقـظ  وأنـت  تعنيـه  ماالـذي  قـال— 
األسـئلة،بني حد املسافة وجز االجابة عجز 

االكتشاف!!
قلت—كيف يمكنالبدء… والبدايات تشـري 
اىل تالل مهجورة تسكنها السنة ذربة تزور 
االجابـات لتحطـم روح السـؤال وتضعف 

جربوته!!

قال— بني السـؤال واالجابة مراحل فارغة 
من املعنى..ماالذي تمسـكه اآلن بني وجود 
يؤثر وفراغ اليعطيك سـوى خمرة انتشـاء 
زائلـة.. تأمـل ماالـذي تريده مـن خياراتك 
تلك(هنا يضحك االله الفتي ، غري القادر عىل 
االستقرار، مثل زنبور مقصوص االجنحة..
اعطتني ثمالته قـوق عناد غجري،فالقيت 

إليـه بعـض مـن جنونـي قائـًال)
— بـني أن تكون او التكـون ارتباك معاني 

التكوين؟!!
— انظـر اىل عينيـك يف مـرآة وضوحـك..

ماالذي ترى؟!!
—-اااااااااااااااااااا!!

— املشوافة تقول أنك الترى سوى االيشء..
املحنة يف الرؤيا؟!!

—-بـل تقيـم لوجـودي وجـود آخـر؟!!
— ذاتك وحدها التي افرغتها من معانيها…

ماتراك فاعل؟
— أمسـح مسـافات الرؤيا ألضـع نقطة 
التتسـع  التـي  املكونـات  المحـو  واحـدة 

لالجابة؟!!
(مـا الـذي يحدث؟ذلك ماال اقدر عىل سـرب 
اغـواره، اؤمـن بدقـة املتفحـص العـارف 
السؤال غبار جدل.. يتبعه تفحص ورفض، 
لهـذا اوحـى يلَّ جنونـي، بحمـل قفاف من 
العالمـات التـي اعجزنـي الوقـت يف اعالن 
اجاباتها(أضحك بمـلء غروري دافعاً االله 
الكامـش  بغباءه اىل طـرف قيص من قاعة 
عرشـه ، املزكشـة بجماجـم وراح ورايات 
سود وصفر، اناث يجلسن مراقبات املشهد 
شـديد الحساسـية، بملـل وهـن يداعبـن 
اطراف اصابعن املطلية باخرضار كدر خال 
مـن االدهاش، قال صائحاً بصوت خال من 

الرنني واالتزان)
— عجـزك سـؤال..واجابتك عجز..فكيف 
يمكن حل التشـابك بني املعنـى وفضاءات 

غرابته؟!!
(اربـك الصـوت االنـاث اللواتي،اشـعرهن 
العجـز بخيبـات أمـل متالحقـة، أصابهن 
جنونـي  يسـتطع  والخزن..لـم  بالذبـول 
الثبات،سـحلني بعنف جالد سـجن خارج 
قاعـة العـرش التـي همدت عىل عروشـها 
خاوية، اليسـمع احداً منها،سـوى نداءات 

االستغاثة والتوسل والبكاء.
—٢-—

بعـد تلك الرحلة الغريبة، التي تشـبه رحلة 
تلك الفتاة املضمخة برائحة التفاح(اليس)
جـالدي،  ادخلنـي  العجائـب،  بـالد  يف 
مصحوباً بالجالليق، والسـباب والشـتائم 
املبتكره،واملثـرية للضحـك، قاعـة مكتظة 
بوجـوه وقحـة، تماهـت وبشـكل اليمكن 
تصديقـة مـع تلك الـكالب التـي تقف عند 
ابواب اصحاب االمر، فاضحة  كل اوالد الرش 
ونغولته، وجوه واسـعة تحيـط بها هاالت 
سـود،وحمر متوهجة، واخريات تشـبهن 
تبن ممطور، قال الجالد، بعد أن مجد الرب 
االكرب وانشد نشـيد الوفاء،واالخالص،—-
هـوذا سـيدي؟!!.. نظرني الجالـس بهيبة 
سـلطان عثماني، وجربوت خليفة عبايس، 
نظرات مريبة، مشعة بضوء شعرته يخرتق 
جسـدي الشـديد النحـول، فسـالت ميـاه 
سـاخنة مابني فخذي حتى المسـت قدمي 
الحافيتـني، املليئتني بالقيـح والقاذورات، 
قال—ماالذي جئت تطلبه.. ما الذي فعلناه 

بك لتسـب عرشـنا الذي اليسـب؟!!
هـززت رأيس ببـطء، فاتحـاً عينـي عـىل 

هيبـت  اخـرتاق  محـاوالً  اتسـاعهماً، 
املثـري  ضعفـي  اخـرتق  السـلطان،مثلما 
للشـفقة،عوى بهـدوء، ومالبـث ان نبـح 
برشاسـة عنوانيـة اليمكـن تحملها—لـم 

سكت اجب؟
سـاخناً  تعمدتـه  إليه،باشـمئزاز  رأيـت 

،وبصوت هاديء رصني ،قلت.
—اريد والدي؟

—وأين هو والدك لرتيده مني؟!
—قتلتـه ..جندك جاءوابـه ملفوفاً بخرقة 
باليه..وقالوا المي ،أمي املسـكينة املصابة 
بكل انـواع الفواتك مـن االمراض..هو هذا 

اياك والبكاء.. !!
بقتله..لـم  أنا…وماعالقتـي  —جنـدي 
تتهمنـي بما ال اطيـق فعله..ماقرتبت الدم 

يومـاً ولـن اقـرتب منـه؟!!
مختـوم  قرطاسـاً  سـلمونا  —-لكنهـم 
بختمك..يقول انه مات مذبوحاً بأمر منك؟

— بأمر مني…ال اصدر اوامر قتل..والاريد 
للمـوت ان يكـون عمـاد وجـودي؟!

—هـم قالـوا هـذا… والقرطـاس شـاهد 
وجود!!

(هاجـت القاعـة مثـل رسب جراد،تطـن، 
بأصـوات خالية مـن الوضوح،وصفن اويل 
االمر، نافثاً دخان سـيجاره العابق برائحة 
النعنـاع، وبعينـني ذئبيتـني تشـعان خبثاً 

قال)
—آه اتريد معرفة من قتل والدك؟

—-نعم..نعم!!.. ببـطء نهض من مكانه، 
فنهضـت االجسـاد بتثاقـل يشـوبه مكـر 
وخـداع، مقرتباً مـن وقويف املأسـاوي،أخذ 
بيـدي دافعـاً بـي صوب مـكان جلوسـه، 

قال—-اترى هذا الكريس؟!!

قلت بوهن ،—-نعم اراه!!
قال ضاحكاً— مادمت تراه بوضوح فسله 

عن والدك النه من قتله!!
وتعالـت   ، بالتصفيـق  القاعـة  ضجـت 
الهتافـات، وبغتة بدأت الفرقة املوسـيقية 
السـامية بعزف نشـيد التمجيد الذي جعل 
صاحب االمر يفلت يدي ، رافساً مؤخرتي، 
بقـدم بغل،شـمرني اىل البعيـد، انفجـرت 
القاعـة ضاحكة،وباتقان مثري للدهشـة، 
راح يتفتل راقصاً،مطلقاً بني فينة وآخرى، 
وابل من الرصخات املتوحشـة التي تشـبه 

نهيق حمار،!!
—٣-—

  قـال جدي(بدر الزمـان الغريب) يف واحدة 
اربكـت  العظمى،والتـي  تجلياتـه  مـن 
بفـوىض  الـرؤوس   واشـعلت  الجماجـم، 
الرتقب والفضول، فراحت تبحث عىل عجل 
يف بطـون املخطوطـات التي دونـت احوال 
االزمنـة والدهور،عن حقيقة ما قال (عقل 
الحاكم سيفه،وحكمته بغضه، وقبوله وهم 
اكاذيـب، ودنياه عذوبة مـاء كدر،وذكورته 
حيلة ماكره، تجددها اغطية ليايل السهاد..

الحاكـم ان فشـل يف ارضـاء نزواته، تحرك 
سيفه عند حد الرقاب)!! ال اجد ثمة ما يثري 
االسـتغراب ويدفع النـاس اىل اتخاذ دروب 
البحث املليئـة باملخاوف واملخاطر،من أجل 
اثبـات حقيقة قالها جـدي بحكم اعتماده 
بديهية القول املستنسـخ عـن مايعرفه ما 
افعال(الحـكام اليقتلون من يقول لهم ال..

الكريس هو الباشط الذي يجز الرقاب دون 
استشـارة احد، او االيمان بقول غري قولة، 
الكـريس هو الحاكـم، أما هذا الـذي تورنه 
ماهو اال حمار يتخذه الكريس مطية لتنفيذ 

مطامعه والحفاظ عـىل هيبة وجوده، قيل 
(بحسـب رواية جدي) لحاكم، آمر بإقامة 

مدفن بهي لضحاياه،
___من أنت؟

فما كان منه اال ان حمل كريس عرشـه عىل 
قفـاه، مناديـاً، يف طرقات مدينتـه وابواب 
بيوتها—-أنـا هـذا ..أنـا هذا مـن اطاعه 
اجزلت لـه العطاء وجعلته االقرب ايلَّ، ومن 
عصاه واخفى تبجيله، وتعمد انكار وجوده، 
جعلت نهـار ايامه فقراً وليلهـا رعباً.. وما 
بينهما ذعر ال فكاك منه!!( تشري املخطوطة 
وعـىل صفحتها االلف بعد املئـة، واملكتوبة 

بخط كويف ضعيف متداخل)
—أن الـكاره للحاكـم انما كاره لكرسـيه، 
فـإن اقعدنـاه عـىل ذات الكـريس يومـاً.. 
رأيناه ينبح ويـزأر ويعوي ،فاقـداً ادميته، 
الحاكم من ابنـاء ادم ولكنه ليس من اوالد 
االنسان…وتلك مشكلة ازلية ال يمكن حلها 

مهما كان االنسان قوياً..!!
—-ماذا لو ثار الكريس عىل الحاكم؟!

—-أنـت تقـول املحال…الكـرايس عروش 
للظلم تعمدت بالدم ولهذا التجيد التحريض 
وال الثـورة.. الكرايس لعبة تتكـرر بافتتان 

القتلة ورغبة الطامحني بعبوديتها!!

Ôè‰fl@…uÎ@∂g

ZıaäÎç€a@OÜaáÃi@
اصـدرت سلسـلة ( اإلبداع العربي )، وهي سلسـلة 
شـهرية ُتعنى بنرش إبـداع الكتاب العـرب من غري 
املرصيني، تصدر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب 
مجموعـة قصصيـة جديـدة للقـاص العراقي عيل 
السـباعي بعنوان: نخالٌت عاشقات تأكُل رؤوَسُهَن 
الطـرُي . قـّدم فيهـا، جملة مـن الرؤى اإلنسـانية، 
تتنـوع بطريقة وصولهـا إىل القارئ، تبـدو يف ثوٍب 
اجتماعـي واقعـي حيًنـا، وتنهـل مـن الفانتازيـا 
واألدب الغرائبي يف أحيـان أخرى. تقع املجموعة يف 
121  صفحة من القطع الوسـط، محتوية عىل 12 
نصـاً قصصياً، جميع القصص تنهـل من حكايات 
العراقيـني وهمومهـم يف رصاعهـم الـدؤوب داخل 
حياتهم اليومية العراقية السـاخنة املدماة، الغالف 
من تصميم الشاعر املرصي سمري درويش، ولوحة 
الغالف من رسـم الطفلـة املرصية ( مرينـا خالد ) 
التـي تبلغ مـن العمر 11 سـنة، ومن بـني عناوين 
قصـص املجموعة: النظُر إىل األسـفِل ال ُيريَك َقْوَس 
ُقَزح، مرثية لْيىل، نخالٌت عاشـقات تأكُل رؤوَسُهَن 
الطـرُي، انـا يف اتعس حـال يا مريم، بتهوفن يشـبه 

حلمه، طريان رأس رجل يسء السمعة.
 تمـزج املجموعـة القصصيـة بأكملهـا الواقعـي 
بالفانتازي، ويتخلخل عربه املألوف واملتوقع، ضمن 
قالب لغـوي رصني، تتكثف فيـه العبارات الرسدية 
املشـعرنة لتصل إىل غايتها بأقرص الطرق، من أجل 
استدراج القراء إليها عرب ميثاق قصيص يتداخل فيه 
الواقعـي والخيايل، تعالج ” نخالٌت عاشـقات تأكُل 
رؤوَسـُهَن الطرُي ” أزمة اإلنسـان العراقي املعارص، 

وتتقفـى آثـار التغـريات التـي طـرأت عليـه وعىل 
املجتمـع العراقي نتيجة الحـروب التي دمرته، وما 

نتج عنها من فقر وتعقيدات اجتماعية عديدة.
يغوص عيل السباعي  يف مجموعته القصصية داخل 
أعمـاق املجتمع العراقي وداخـل النفس البرشية يف 
محاولـة منه لسـرب غـوار املجتمع وأغـوار النفس 
البرشية حتى يفرس لنا سلوكها، وما تخفيه بداخلها 
من عنف وقسـوة و مخاوف، وما قد ينشأ عنها من 
سـلوكيات وترصفات، كتبها بنزعـة تحليلية. كما 

وتطـرق عرب قصص املجموعة إىل قضايا اجتماعية 
مختلفة حول العالقات اإلنسـانية واألرسية وتأثري 
التطور الذي تشهده الحياة االجتماعية عىل اإلنسان 

العراقي.
عـيل السـباعي، قـاص مـن مواليـد 1970، نرشت 
قصصـه القصـرية يف كثري مـن الدوريـات األدبية، 
نـال عديد الجوائز: الجائزة الثالثة يف مسـابقة دبي 
الثقافيـة 2003 – 2004، جائـزة ناجـي نعمان، يف 
بـريوت 2006، الجائـزة األوىل يف مسـابقة برنامج 

سحر البيان الذي أطلقته الفضائية العراقية 2006، 
حصـل فيها عـىل درع اإلبـداع الذهبـي يف القصة، 
وسـميَّ بقاص العراقيـة،  ”درع الدولـة العراقية“ 
درع إبـداع خـارج الوطـن،  ملـا حققه للعـراق من 
انجـازات وجوائـز أدبيـة 2011، جائـزة مسـابقة  
كولـدن بـوك  للقصـة القصرية يف القاهـرة 2017، 
جائزة  ريشـة اإلبداع  مـن صالون مي زيادة األدبي 
وبالتعـاون مع دار النقد اإلبداعي يف القاهرة 2017 
، الجائزة األوىل للقصة القصرية يف مسـابقة املنتدى 
الثقايف لألصالة واملعارصة بالقاهرة 2018، الجائزة 
الثانيـة يف مسـابقة القصة القصرية جـداً بدورتها 
الجيـاد  مسـابقة  يف  األوىل  الجائـزة   ،2019 األوىل 
الدوليـة للقصة القصرية جـداً بدورتها الخامسـة 
بعمـان - األردن 2019، جائزة ناجي نعمان األدبية 
يف بـريوت  2020، الجائـزة الثانية يف مسـابقِة أدِب 
الرسـائِل التي أقامها: ( بيت الفنون ) يف واشـنطن 
بالواليات املتحدة األمريكية 2020، وصدرت له عدة 
مجامـع قصصية هي: ”  إيقاعـات الزمن الراقص 
2002، رصخـة قبـل البكـم التي حصـدت الجائزة 
الثالثة يف الدورة الثالثة ملسـابقة دبي الثقافية عام 
-2003 2004، ُزليخـاُت ُيوسـف  2005، احـرتاق 
مملكـة الزاماما التي حصـدت جائزة ناجي نعمان 
بريوت  2006، بنات الخائبات 2014، مدونات أرملة 
جندي مجهول 2014، شـهرزاد : قدري / شهادات 
2017، َمسـلّة األحـزان السـومرية2018، ألواٌح . . 
. مـن وصايا الجـد 2019، الحّبوبيُّ ينظـُر مريديه 
، َحَصـَدت جائزة ناجي نعمـان األدبية يف بريوت / 

لبنان 2020.

Å˝ñ@á‰Ëfl
أصبحـت املنظومـة املعرفيـة املختصة 
باالشـتغال عـىل مناطق الوعـي داخل 
الكيـان الفكري للمؤسسـات الثقافية 
التـي تعتنق الثقافة ، هشـة ومتخبطة 
وتدل عىل االحتضار الحقيقي للمشـهد 
عـىل  القائمـني  تهـرب  رغـم  الثقـايف 
هـذا املشـهد مـن مواجهـة الجمهـور 
واالعـرتاف بهذا.. فـكان لزاما عليها أن 
تعتمد نظريات متطرفة يف مسـريتها ، 
عـرب تركيزها عىل شـخوص و تجارب 
بحـد ذاتهـا وبالتايل تقديمهـا للمتلقي 
عـىل إنهـا املثـال األوحد الـذي يجب أن 
تتجـه كل األنظـار له وتتمحـور حول 
كتاباتـه و طروحاتـه ، وإن أي تجربة 
ثقافيـة أخـرى مهمـا كان حجمهـا ، 
تقع خـارج األطـر و املخططـات التي 
تنشـد لها هـذه املؤسسـات.. وهذا ما 
أنتـج لزامـا خطوطـا منحرفـة عـىل 
تجاعيد الخارطة الثقافية ومخرجاتها 
الفكريـة أدت إىل تكوين صناعة تشـبه 
لحد ما الفكـر اإليديولوجي للعصابات 
السياسـية التي حكمت العالم بقبضة 
من نار.. فهي أيضا لم ترتدد يف تسقيط 
كل العقـول السياسـية التـي تشـتغل 
خـارج مخططاتها، وفـرض مفكريها 
بشـكل إجباري عىل الشعوب، التي هي 
بدورها ساهمت بشكل كبري يف صناعة 
الطواغيت عرب انصياعها للكذب املستمر 

عىل حساب املشاعر والقضايا املصريية 
، وبالتـايل يكـون الهدف هـو الوصول 
لسـدة الحكـم ال أكثر .. بهـذه الصورة 
املشـوهة تحاول العديد من املؤسسات 
التي تتبنى املـرشوع الثقايف أن تتحايل 
عىل الجمهور ، وتقدم لهم نخبة بائسة 
ارتضت عىل نفسها أن تكون ممثلة لها 
مقابـل الشـهرة املزيفة و املـال . بينما 
تعيش جيـوش مـن املبدعني الشـباب 
حبيسـة   ، الثقافيـة  األشـكال  وبـكل 
التهميش واإلقصاء من قبل املؤسستني 
اإلعالميـة والثقافيـة ما دامـت خارج 
دوائر التسـلق و التملق التي ترسـمها 
هاتني املؤسستني . التشابه األدائي كما 
يقـول النقاد، والسـرتة التـي هي عىل 
مقـاس واحد ولون واحـد ترتديها عىل 
اسـتحياء أحرف مثقفو هذا الجيل من 
الشـباب، وأبرز ما عابـه الناس عليهم 

وظلـت خصما ليس بالسـهل يواجه يف 
كثري مـن األحيان تجارب عديدة تحتاج 
فقط للقليل من (الحبك) واإلجادة حتى 
تخـرج للنـاس يف ثوب قشـيب، ربما ال 
يقـل أناقة عن تلـك التجارب التي ظلت 
تمارس فضيلة اإلبـداع واإلمتاع ألزمان 
بعيدة و وجدت لنفسها املساحة. لكننا 
نجـد يف اإلطار نفسـه أيضـاً اتجاهات 
كثـرية اتفقت عىل عدم تأثـري املثقفني 
الشباب يف السـاحة اآلن، كما ال يفوتنا 
أن ندرج يف هذه املسـاحة ذلك الترصيح 
الـذي أدىل بـه أحد كبار الالنقـاد عندما 
وجهـت إحدى الدول دعوة السـتضافة 
أحد النقاد الشباب ، فأخذ بنفسه الدعوة 
و سافر لهذه الدولة، وعندما سألوه : ( أال 
يوجد ناقد شـاب يف بلدكم ؟! ) فأجابهم 
: ( ال أعـرف أحـدا من النقاد الشـباب )، 
هذا الترصيـح الذي مر من دون أن يقف 
عنده الكثريون، كما أردنا من خالل هذه 
املسـاحة الوقوف عىل الحيـاد يف أمر من 
املؤكـد أنه سـيكون له تأثـريه الكبري يف 
املـدى البعيد عـالوة عىل التأثـري اآلني يف 
الحركـة الثقافية واإلبداعيـة، عموما يف 
املشـهد الثقـايف مهما اختلفـت وجهات 
النظـر أو تقاربت حوله ، و الذ سـيصنع 
بـدوره منابـر خاصـة ، حيث مـا يجده 
املثقفون الشباب اآلن من فرص للظهور 
ومنابر كثـرية كانت غائبة، وهي متاحة 
لهم حالياً إلبراز مقدراتهم وإثبات الذات 

لم تتوافر لكبار الشعراء يف أزمان عديدة 
مضت، لذلـك تأتي بني الفينـة واألخرى 
املقارنات، ومثل هـذه الترصيحات التي 
تضعف من ما يقدمونه من منتج إبداعي 
نظري ما يجدوه، فالفضائيات واإلذاعات 
الخاصة ووسـائل التواصـل االجتماعي 
ال  إليهـا  الدخـول  منابـر  اآلن  أضحـت 
يتطلـب ذلك العنـاء الكبري، بـل إننا نجد 
أن (السوشـال ميديـا) أصبحـت تخرج 
كل يوم مثقفا جديدا وتزفه عريسـا لها، 
وسـط تعليقات ربما لها عالقة بالواقع 

الذي نعيشه وربما ال.
كان للموهبـة الفـذة ألصحابهـا الـدور 
الكبـري يف الخـروج بهـا من ذلـك الحيز 
آلذان املتلقـي وعـني القـارئ البعيد من 
وسـائل التواصـل االجتماعـي . املتابـع 
للسـاحة واملشـهد الثقـايف بشـكل عام 
يجد أن هناك أسـماًء كثرية من املثقفني 
الشـباب حتـى وإن لـم يجـدوا حظهـم 
مـن الشـهرة واإلعـالم، فـإن بحوزتهم 
الكثـري جدا ليقدموه، والشـاهد عىل ذلك 
تلـك النجاحات التـي تحدثنا عن بعضها 
آنفـا والنجاحات الفرديـة للبعض منهم 
كالدواويـن مثـال، عطفا عـىل أن (حواء 
الثقافـة) يف الوسـط الثقـايف الرشقي ال 
تـزال محاربة بالجهل والنظـرة القبلية، 
إال أن الذائقـة ربمـا تختلف لكـن تبقى 
البصمة موجودة يف هذا الجيل حتى وإن 
تباينـت اآلراء وطرق وصـول ما يكتبون 

للمتلقي، وحتى شـكل النقد املرتتب عىل 
هذا النتـاج باختالف القياسـات األدبية 
والفنية و النقدية.. عىل املثقفني الشباب 
أن يكونـوا أكثـر اندفاعـا و حماسـا يف 
املطالبـة باملسـاحات الكافيـة إلظهـار 
تجاربهـم ، وعدم الرضـوخ لألمر الواقع 
واالكتفـاء باالنـزواء و التباكـي.. فهـذا 
الـرصاع بحاجة ملواهـب حقيقية تمتلك 
القـدرات الكافية عـىل التوهج بعيدا عن 
املؤسسـات ، فهي ليست بحاجة لها مع 
هذا الكـم الهائل من االنفتـاح اإلعالمي 
التواصـل  شـبكات  لهـم  توفـره  الـذي 
االجتماعـي والقـراء الالمحدودين يف كل 

أصقاع العالم .
ما عليهم سـوى أن يثقـوا بقدرتهم عىل 
التغيـري و قلـب موازيـن األمـور جعلها 
تـدور لصالحهـم ، وبذلك سـيكون حال 
املؤسسـات املزيفة التي تتبنـى الثقافة 
بشكل قرسي (مكشوفا) أمام الجمهور 
بأكملـه ، و التجـارب التـي تبنتهـا كي 
تخـدم بقاءها سـتكون هـي األخرى يف 
مهب الريح .. ما زالت هنالك مؤسسـات 
ثقافيـة رصينـة تحافـظ عـىل قيمها و 
مبادئها يف استقطاب املشاريع اإلبداعية 
بعيدا عن سـمرسة اإلعالم أو الشـهرة . 
يمكن ألي تجربة أن تنفذ لهذه املؤسسات 
و هي عىل وعي تام بأن ما سـتقدمه لها 
سيكون استحقاقا للمواهب التي ستنري 

طريق املستقبل بالحقيقة.

ال تخف من ذاكرة البالد الغارقة يف نفق
االنكسار

بل كن قريباً من دفاتر الرعاة
وصياح الباعة املتجولني

ورصاخ أطفال الشوارع...
كن بعيدا عن صمت الحياد

واخرضار العشب قبل الغروب..
لست وحدك هنا

الكل يسال عن ورقات الرحيل
وانفتاح املرء عىل فضاءات

الدهشة....
انت اآلن هنا 

وحيد مثل زقاق قديم 
يبحث عن رفاق ضاعوا يف الطريق.....

ربما كانوا فرادى أو جماعات
ذاهلني

وسابحني بابصارهم يف الفيايف
ليس لهم يف ورقات الزمان

ما تقوله االهات 
وما تبطنه الروح

باالمس صباحا باغتني الولد الكسيح
بالسؤال:

ملاذا كل هذا الهروب من صمت الحياد؟
و ارتباك أالصابع حني تلمس جمرات

النهوض...
ليس بامكانك ان تنام وحيداً 
قرب الزقاق املتاخم للضباب

ها هنا نساء شاحبات
وأوالد يبحثون عن اسماءهم

يف الخراب
كل صباح يباغتني بالعناق و زهرة اللوتس

عىل طاولة الذكريات
اآلن تكتب االيادي ورقات االحتجاج

ال تخف من ذاكرة البالد الغارقة يف نفق
 االنكسار 

كن قريبا من دفاتر الرعاة
وصياح أطفال الشوارع

كن بعيدا عن صمت الحياد
وباحثا عن غروب الزمان

ها هنا جدار االجداد و متاهة
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هل تحتد املشـاكل يف بيتك كل يوم؟ هل 

تشـعرين بانزعـاج وتوتر بسـبب هذه 

املشـاكل؟ ال تقلقـي، فلسـت الوحيدة 

التـي ُتعاني مـن هذه الخالفـات، فهذا 

هـو حال أغلب العائـالت! يف هذا الصدد 

تنصحـك خبـرية يف الشـؤون األرسية، 

رنييه بالكـوم، بــ 5 طرق لتجنب هذه 

الخالفات. 

* اسـتمعي وال ُتعلّقـي: تناقـيش مـع 

العائلة بهـدوء، وإن كان املوضوع عنك 

ولـم ُيعجبك ما ُيقال فاخترصي املوقف 

وال ُتعلقي عىل النقاش. فأنت ستكونني 

أكثـر حساسـية عندما يكـون الحديث 

عنك، وبالتايل ستغضبني من أقل كلمة.

* كوني ُمتفهمة: حاويل أن تكوني ُملمة 

بوجهـات نظر أفـراد عائلتـك لتتجنبي 

فالتفهـم  منهـا،  أيٍّ  مـع  االصطـدام 

ُيساعدك عىل التقّبل واستيعاب املوقف.

* احفظـي الـرس: ال ُتشـاركي أي فرد 

من عائلتـك ما خّصك به أحدهم، كوني 

حافظة للرس. ففضـح ّرس أحد األفراد 

قد ُيسـبب املشـاكل وفقـدان الثقة بني 

عائلتك.

*ال تتبني املشـاكل: اجتنبي التدخل 

يف الخالفـات بشـكل عـام، ألنـك لن 

تستفيدي شـيئاً من هذا التدخل، بل 

قـد تكـون عواقبه وخيمة وسـلبية. 

يف الغالب سـتقع املالمـة عليك وعىل 

تدخلك بالشخص.

*كونـي ُمحّبـة: لتجنـب الخالفـات 

العائليـة عليك أن ُتحّبـي عائلتك من 

دون رشوط وتوقعات. أحّبيهم ألنهم 

أقـرب النـاس لك، وال تتوقعـي كثرياً 

كـي ال تخيب أمالك وتغضبي عليهم. 

اكتفـي بكونهم إىل جانبـك وبصحة 

جّيدة.
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ملح: ربع ملعقة صغرية

صغريتـان  ملعقتـان  أوريغانـو: 
(ناعم)

صغـرية  ملعقـة  ربـع  القرفـة: 
(ناعمة)

رب الطماطم: 3 مالعق كبرية
صغـرية  ملعقـة  نصـف  الثـوم: 

(مطحون)
غرامـاً   250 املوتزاريـال:  جبنـة 

(مربوشة)
حليـب: 4 اكواب (سـائل، مقادير 

البشاميل)

طحـني: 4 مالعق كبـرية (مقادير 
البشاميل)

(مقاديـر  رّشـة  الطيـب:  جـوزة 
البشاميل)

ملح: ربع ملعقة صغرية (مقادير 
البشاميل)

(مقاديـر  غرامـاً   25 الزبـدة: 
البشاميل)

طريقة التحضري:
1. لعمل اللحمة مع البندورة: نضع 
اللحمة املفرومة واملقلية بقدرعىل 
النار ونضيف عليها الثوم والقرفة 
واألوريغانـو ومخفـوق البنـدورة 
ورب البندورة وامللـح ثم نحركهم 

ونرتكهم حتى يغلوا سوية.
2. لعمـل البشـاميل: نضع يف قدر 
الحليـب عـىل النار ونضيـف عليه 
الطحـني وجـوزة الطيـب وامللـح 
والزبـدة ونحـرك حتـى يتماسـك 

الخليط ويتكاثف.
3. طريقـة عمـل الالزانيا: نحرض 
صينيـة مناسـبة لحـرارة الفـرن 
ندهنهـا زبـدة ثـم نضـع مقـدار 
ملعقة سكب أسـفل الصينية من 

البشاميل.
4. نبـدأ بصـف رشحـات الالزانيا 
ثـم نضـع اللحمـة املطبوخة مع 

البندورة ونقوم بتوزيعه.
5. ثم نضع رشحـات الزانيا لعمل 
اللحمـة  ونضـع  أخـرى  طبقـة 
املطبوخة مع البندورة، يمكن عمل 

3 إىل 4 طبقات حسب الرغبة.
6. نضيف رشة من الجبنة عىل 

الوجه ثم طبقة البشاميل.
7. ونـرش باقي كميـة الجبنة 
ونقـوم بادخالهـا للفـرن ملدة 
25 دقيقة درجـة حرارة الفرن 
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أن تدخـني الشيشـة يتسـبب يف إستنشـاق 
كوكتيل من املعادن الثقيلة، وبشـكل خاص 

اليورانيوم.
الشيشـة ممتعة ومثـرية ومعطـرة، ولكن 
رضرهـا كبري جـداً عـىل الصحـة. ومنذ ما 
يقـرب عقد مـن الزمان، كانت الشيشـة أو 
يف  تقليديـاً  املسـتخدمة  األداة  النارجيلـة، 
الرشق األوسـط لتدخني التبغ، ولكنها بدأت 
بغـزو العالم. واليوم يوجـد محالت لتدخني 
الشيشـة يف غالبيـة الـدول األوروبية، وهي 

تأتي مبارشة من الرشق.
إال أن الشيشـة بقدر ما هي مسلية وسهلة 
اإلسـتخدام، فهي خطرة جـداً عىل الصحة. 

أوال، حتى لو كان األمر يتعلق بشيشة بالتفاح 
أو الكراميـل أو العنـب وغريها مـن النكهات، 
فإن التبغ هو ما يتم تدخينه، وبكميات كبرية، 
حيث يـزن مزيج التبغ للشيشـة الواحدة 10 

غرامات، أي ما يعادل 10 سجائر وما فوق.
اليورانيـوم، والرصـاص، والنيـكل، والكروم، 

والكوبالت: كوكتيل مرسطن
ولكـن هـذا ليـس كل يشء، فوفقـاً لدراسـة 
دوليـة ، يتعـرض مدخنـو الشيشـة أيضاً إىل 
تركيـزات كبرية من املعـادن الثقيلة، وخاصة 

اليورانيوم.
واألرقام مخيفة للغاية، إذ إكتشـف الباحثون 
يف الواقع أن تدخني الشيشة ملدة ساعة تقريباً 

يؤدي إىل إستنشـاق جرعـة أكرب بـ 26 ضعفا 
من الجرعة اليومية القصوى لليورانيوم التي 
تسـمح بها منظمـة الصحة العامليـة، وكذلك 
جرعة كبرية من الرصـاص، من خالل الفحم 
املسـتخدم. عالوة عىل ذلك، تم أيضاً إكتشاف 
تركيـزات غـري طبيعية مـن النيـكل والكروم 

والكوبالت، وهي أيضا مركبات مرسطنة.
ويحذر الدكتور عقيل كزورني، املؤلف املشارك 
بالدراسة، قائالً: ”علينا جذب إنتباه الناس إىل 
حقيقة أن الشيشـة ليست آمنة: املاء املوجود 
يف األنبـوب ال يعمـل عـىل اإلطالق عـىل تنقية 
الدخـان، بل يربده فقط. وال ينبغي أن تحجب 

املنكهات حقيقة وجود التبغ يف الشيشة“.

يعاني العديد من األشـخاص من مشكلة تواجد 

الثآليـل التي تظهر عـىل الرقبة، حيث تتسـبب 

هذه بحدوث إزعاجاً للبعض، لذا يسـأل كثريون 

عـن أسـباب ظهورها وطـرق عالجهـا الطبية 

والطبيعية.

و قد يالحظ البعض ظهور بعض الزوائد الجلدية 

الصغـرية عـىل الرقبـة والتـي قـد تثـري القلق، 

وهذه الزوائد تسـمى الثآليل، ويوجد العديد من 

األسباب التي تتسـبب يف حدوثها والتي نذكرها 

يف التقريـر التايل، كما نتعرف عـىل عالج الثآليل 

يف الرقبة.

ما الثآليل يف الرقبة؟

هـي عبارة عن زوائد جلدية بارزة تشـبه البثور 

ولكنها أكرب حجًما وتكون خشنة امللمس وعادة 

مـا تكون بلـون الجسـم أو بلون أغمـق قليًالـ 

والثآليـل هي عبارة عـن مجموعة مـن األورام 

الحميدة التي تصيب سطح الجلد نتيجة اإلصابة 

بفريوس الورم الحليمي البرشي، ويحدث نتيجة 

اإلصابة بعدوى فريوسية عن طريق الجلد.

أسباب ظهور الثآليل يف الرقبة:

عادة ما يكون السبب الرئييس لإلصابة بالثآليل 

يف الرقبة هو عدوى فريوسية عن طريق فريوس 

الـورم الحليمـي البـرشي، وهـذا الفـريوس له 

العديد من السـالالت ولكن السـالالت املسؤولة 

عـن ظهـور الثآليل هي سـالالت 1 و2 و4 و29 

و27.

ويتم انتقال الفـريوس عن طريقة التالمس مع 

شـخص مصاب بالفريوس أو استخدام األدوات 

الشخصية للغري، و يوجد العديد من العوامل التي 

تساعد يف اإلصابة بالثآليل يف الرقبة ومنها:

- ضعف الجهاز املناعي بالجسم.

- عامـل السـن حيـث أنـه يصيب بشـكل أكرب 

األطفال واملراهقني.

- عدم تجفيف الجلد جيًدا وتركه رطًبا.

- اإلصابـة بعدوى الفـريوس الحليمي البرشي 

للعديد من املرات.

- إصابـة الرقبة بجـرح مما يؤدي إىل سـهولة 

دخول الفريوس إىل الجلد.

عالج الثآليل يف الرقبة:

عليك بالتوجه إىل طبيب األمراض الجلدية إلزالة 

الثآليل باستخدام األجهزة الطبية، ومن الطرق 

التي يلجأ إليها الطبيب ما ييل.

- العمليات الجراحيـة الصغرى والتي تعمل 

عـىل إزالـة الثآليل من خـالل إجـراء عملية 

جراحية بسيطة.

- اسـتخدام األدوية املوضعيـة التي تحتوي 

عىل نسـبة كبرية من حمض الساليسـيليك 

والتي تساعد عىل التخلص من الثآليل.

- يمكن التخلص من الثآليل من خالل الليزر 

والذي يعد الطريقة األسهل إلزالتها.

- كمـا من املمكن أن يتم عـالج ثآليل الرقبة 

من خـالل العـالج بالتربيد، وهـذا من خالل 

اسـتخدام الطبيـب النيرتوجني السـائل عىل 

تتسـاقط  أسـبوع  وبعـد  الثآليـل مبـارشة 

الثآليل.

ترتك السـيدات شـعرها بعد االسـتحمام ليجف يف الهـواء الطلق، 

البعض أن عدم تجفيف الشعر بعد االستحمام وتركه يجف تلقائياً، 

طريقة سليمة تساعد يف الحفاظ عىل صحة الشعر وإرشاقه.

وهـذا االعتقـاد خاطئ حيث ُيسـبب مشـكالت للشـعر أنت بغنى 

عنهـا، ويف هذا اإلطار تعـريف عىل أرضار عدم تجفيف الشـعر بعد 

االستحمام يف السطور اآلتية.

ثّمـة أرضار عـّدة ُيسـببها عدم تجفيف الشـعر بعد االسـتحمام، 

وأهمها:

عندما يكون الشـعر مبلالً فإنه يتضخم، مما يعني أن املاء يضغط 

عىل خصالت الشعر فيتسبب يف تكرسها وخلق نهايات متقصفة.

ترك الشعر مبلالً وعدم تجفيفه قد يؤدي إىل فقدان قوته.

عدم تجفيف الشـعر بعد االستحمام، يؤثر سلباً عىل خيوط الشعر 

ويجعلها أكثر عرضة للهشاشة والتلف.

يمكـن للشـعر أن يمتص مـا يصل إىل 30 ٪ من وزنـه يف املاء، مما 

يجعله عادة أضعف وأكثر عرضة للتكرس.

عندما يكون الشعر مبلالً يساعد عىل تقصف أطراف الشعر، حيث 

يحتك الشـعر بالوسـادة ويتداخل ويتشـابك، ما يؤدي إىل تلفه أو 

تقصف أطرافه وبصفة خاصة أن الشـعر الرطب يكون أسـهل يف 

التقصف والتلف من الشعر الجاف.

يتسـبب البلل يف ظهور الرائحة الكريهة التي تنشأ بسبب البكترييا 

نتيجة انعدام وجود الهواء.

يؤدي الشعر املبلل إىل اإلصابة بقرشة الرأس.

عدم تجفيف الشـعر وتركه مبلالً قد يسـاعد عىل تسـاقط الشعر، 

حيث أن الشـعر املبلـل تكون بصيالته ضعيفة وعرضة للتسـاقط 

بدرجة كبرية.

الطرق الصحيحة لتجفيف الشعر:

عنـد تجفيف شـعرك، جربي اسـتخدام قميـص أو قطعة قماش 

من األلياف الدقيقة بدالً من املنشـفة فاملناشـف القطنية قاسـية 

وقد تسبب تجعدا وأسـوأ من ذلك تلف الشعر القمصان واألقمشة 

املصنوعـة مـن األليـاف الدقيقـة ألطف وستسـاعد شـعرك عىل 

االستلقاء أثناء تجفيفه.

بينما ال يزال شـعرك رطبا تماماً، مّرري مشطاً واسع األسنان عىل 

شعرك ستفصل األسنان الواسعة شعرك وتعزز تدفق الهواء بشكل 

أفضل، مما يؤدي بدوره إىل ترسيع وقت الجفاف.

عند تجفيف الشـعر باسـتخدام املجفف الكهربائـي، يفضل عدم 

تقريب املجفف من الشعر وال يجب أن يكون أقرب من 15 سنتيمرت 

من الشعر.

مراعاة عدم تسـليط حرارة املجفف عىل الشعر، وهو ال زال مبلالً، 

تفادياً لعدم إتالف خصالت الشعر.

تقسـيم الشـعر قبـل تجفيفـه إىل عـدة أجـزاء، لترسيـع عملية 

التجفيف.

يعتـرب الخيار من أكثـر الخرضوات 
الصيـف،  أشـهر  املشـهورة خـالل 
للعنـارص  ممتـاز  مصـدر  وهـو 
الغذائية بسـبب محتواه املائي العايل 

وخصائصه املنعشة.
وفيمـا ييل أسـباب وجيهـة لتناول 

الخيار كل يوم:
محتوى السعرات الحرارية يف الخيار 
هو 15 سعرة حرارية لكل 100 غرام 
مـن املنتج غنـي باألليـاف ويعطي 
الشـعور بالشـبع ولـه خصائـص 
منعشة يتكون من ٪95 ماء، يتمتع 

الخيار أيًضا بقدرة ترطيب قوية.
يتميـز بقلـة نسـبة الكربوهيدرات 
يف تركيبتـه ومحتـواه املائـي العايل 
باإلضافة إىل ذلك، يحتوي الخيار عىل 
األلياف وفيتامني يس وبروفيتامني أ 
وفيتامني ي باإلضافة إىل فيتامينات 
ب بكميـات صغـرية مثـل حمـض 
الفوليـك و B1 وB2 و B3، ويحتوي 
القـرش عـىل كمية صغرية مـن بيتا 

كاروتني.
يف  مهًمـا  دوًرا  ي  فيتامـني  يلعـب 
الحفـاظ عىل خاليـا الدم السـليمة 
وزيادة الخصوبة، وهو أحد مضادات 
األكسـدة القوية لفيتامـني C أيًضا 
تأثـري مضاد لألكسـدة ويشـارك يف 
إنتـاج الكوالجني وتكوين خاليا الدم 
الحمراء وتقوية العظام واألسـنان، 
كمـا يعزز امتصـاص الحديد ويزيد 

من مقاومة االلتهابات.
يحتـوي الخيـار عـىل الكثـري مـن 
البوتاسـيوم والقليل من الفوسفور 
واملغنيسيوم يلعب البوتاسيوم دوًرا 
مهًمـا يف تـوازن املاء داخـل الخاليا 
أسـايس  معـدن  وهـو  وخارجهـا 
لالنتقال وإنتـاج النبضات العصبية 

ونشاط العضالت الطبيعي.

يشارك الفوسفور يف تكوين العظام 
واألسـنان يحتوي الخيار عىل كمية 
صغرية من بيتا سيتوسـتريول وهي 
مـادة مضـادة لاللتهابـات تقـوي 

جهاز املناعة.
يسـتخدم الخيـار أيًضا عـىل نطاق 
واسـع لغـرض تجديد الجلـد يمكن 
والعصائـر،  السـلطات  يف  تناولـه 

وحتى استخدامه يف أقنعة الوجه.
بشـكل عام، يتمتع الخيار بالفوائد 

الصحية التالية:
يساعد عىل إنقاص الوزن

كطعام منخفض السعرات الحرارية 
وغني باملياه واأللياف، يساعد الخيار 
يف الحفـاظ عـىل شـعورك بالشـبع 
لفرتة أطـول ويمنع تنـاول وجبات 
خفيفة غري رضوريـة بني الوجبات 
باإلضافة إىل ذلك، فهو يقلل الشهية، 
لذلك يوىص بإضافته إىل نظام غذائي 

لفقدان الوزن.
يمنع جفاف الجسم

الخيار، كمـا ذكر أعاله، يحتوي عىل 
٪95 ماء ويحتـوي عىل كمية كبرية 
مـن اإللكرتوليتات، لتعويض فقدان 
هذه املـواد، خاصة يف الطقس الحار 
وأثنـاء التمرين لذلـك، يمكن تناول 
الخيار بمفرده أو كجزء من مرشوب 
منعش مع املـاء والنعنـاع للحفاظ 

عىل ترطيب الجسم.
مضـادة  عوامـل  عـىل  يحتـوي 

للرسطان
يحتـوي الخيـار عىل كميـات عالية 
مـن مضـادات األكسـدة والعنارص 
الغذائيـة ذات الخصائـص املضـادة 
للرسطان، مثل القرعيات التي تمنع 
نمـو الخاليـا الرسطانيـة، وتعمـل 
كإجراء وقائي مهـم ضد هذا النوع 

من األمراض.

دعم صحة القلب واألوعية الدموية
تسـاعد األلياف ومضادات األكسدة 
املوجودة يف الخيار عىل تقليل الدهون 
يف الجسـم، وقبـل كل يشء، خفض 
مسـتويات الدهون الثالثيـة يف الدم 
و LDL (الكوليسـرتول ”الضار“) يف 
الدم بفضـل هذا، يسـاعد الخيار يف 
تحسـني حالة نظام القلب واألوعية 
تناولـه  يمنـع  أن  الدمويـة يمكـن 
اليومي أمراض مثل تصلب الرشايني 

والنوبات القلبية.
يساعد يف تقليل ارتفاع ضغط الدم

يخفـض الخيـار ضغـط الـدم ألنه 
يسـاعد يف إزالة الصوديوم الزائد من 
الجسـم يف البول وإرخـاء الرشايني 
كما أنه يحتوي عىل نسبة عالية من 
املاء واملغنيسيوم والبوتاسيوم، مما 

يساعد عىل خفض ضغط الدم.
السـيطرة عـىل مـرض  يسـاعد يف 

السكري
تعتـرب الخـرضوات مصـدًرا جيـًدا 
لأللياف ولها مؤرش منخفض لنسبة 
السكر يف الدم، مما يرفع مستويات 
هـذا  يف  تدريجًيـا  الـدم  يف  السـكر 
الصدد، يوىص بتنـاول الخيار، الذي 
يحفز أيًضا إنتاج األنسـولني، ملرىض 
السـكري ومع ذلك، فإن املنتج، كما 
ذكرنا سابًقا، يحتوي عىل القرعيات، 
التي تنظم مستويات السكر يف الدم، 
مما يسـاعد عىل الوقاية من مرض 

السكري ومكافحته.
تحسني حالة الجلد

عند وضع الخيار مبارشة عىل الجلد، 
يكون له تأثري منعش، حيث يساعد 
عىل تنشـيط البـرشة، ولـه وظيفة 
مهدئة، ويخفف من التورم والتهيج، 

ويخفف من حروق الشمس.
له تأثري إزالة السموم

يساعد البوتاسيوم واملاء ومضادات 
األكسدة املوجودة يف الخيار عىل إزالة 
السموم من الجسـم ومنع احتباس 
السـوائل عنـد تنـاول الخيـار، يتم 
الزائد والسـموم  إخـراج الصوديوم 

من الجسم عن طريق البول.
تحسني الهضم

يعمـل الخيـار كمضـاد لاللتهابات 
للمعـدة، حيـث يسـاعد عـىل تقليل 
الجهـاز  يف  والغـازات  الحموضـة 
الهضمي، مما يسـاعد عىل تحسني 

عملية الهضم.
منع اإلمساك

غني باأللياف واملاء، يسـاعد الخيار 
عىل تليني الـرباز وزيادة حجمه عن 
طريق تحسـني العبـور املعوي فإنه 
يسـاعد يف حـل مشـكلة اإلمسـاك 
ينصح بتناول الخيار مع القرش ألنه 

يحتوي عىل معظم األلياف.
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تلعب األلوان دوراً مهماً للغاية وتؤثر 
عـىل مشـاعر وعواطـف اآلخريـن، 
وتفكريهم وردود أفعالهم، واألشياء 
التـي يختارونهـا بطـرق مختلفة؛ 
فهنالك من ينظر للّون األسـود عىل 
أنـه لـون الكآبـة والحـزن ومنهـم 
مـن يعتقد أنه لـون القوّة والعظمة 
واألناقـة. تابعـي واكتشـفي طباع 

شخصيتك من خالل لونك املفضل.
اللون األحمر 

يف حـال كنـِت مـن محبـات اللـون 
األحمـر، فأنِت تتمتعني بشـخصية 
قويـة وقياديـة، وغالباً مـا ُترصين 
عـىل مـا تريديـن، وتعربين بشـكل 
مبـارش عما يجـول يف ذهنـك. كما 
أنـك عاطفيـة وتتصفـني بالوفـاء 
التفـاؤل  وتبعثـني  واإلخـالص، 
القويـة يف أي  والطاقـة اإليجابّيـة 

مكان تتواجدين فيه.
اللون األصفر 

إذا كنـِت تفضلـني اللـون األصفـر، 
فأنـِت من الشـخصيات التي تتمتع 
بالنشـاط والحيويـة باإلضافـة إىل 
رقـة اإلحسـاس، واإلبـداع الـذي ال 
يتوقف، والقدرة عىل تحويل أفكارك 
إىل أفعـال. كما تتمتعني بشـخصية 
مرحـة، ومـن جانـٍب آخـر تميلني 
مـن  كثـرٍي  يف  واالنطـواء  للخجـل 

األوقات.

اللون الرمادي
عـىل  الرمـادي  للـون  حبـك  يـدّل 
أّنـك عقالنّيـة ومتوازنـة مـن كافة 
النواحي النفسـّية. وتسعني للعيش 
عىل طريقتك الخاصة وإنشاء عملك 

الخاص بك.
اللون األسود 

يف حال كنِت تنجذبني للون األسـود 
وتفضلينـه، فأنت تحاولـني إظهار 
قوة شـخصيتك بصورة مسـتمرة، 
وتحاولـني التحكـم بمشـاعرك من 
خالل إخفائها بظالل اللون األسود، 
إال أنك حساسـة للغاية، وُيمكن أن 
تكوني مزاجّية يف ترصفاتك أحياناً.

اللون األبيض 
إذا كنـِت تفضلـني اللـون األبيـض، 
فهذا يدل عىل أنـك تتميزين بالحذر 
حاجتـك  إىل  باإلضافـة  الشـديد، 
لالسـتقاللية. وغالبـًا مـا تعتمدين 

عىل نفسك لحّل مشاكلك.
اللون األخرض 

األخـرض  اللـون  إىل  حبـك  يشـري 
واملخلصـة  الحنونـة  لشـخصيتك 
ولرصاحتـك، ممـا يعكس سـمعتك 
الحسنة. فجاذبية األخرض مأخوذة 
مـن األلـوان الطبيعـة التـي تؤدي 
إىل الشـعور بالطمأنينة، والسـالم، 

واألمان.
اللون األزرق

عـىل  يـدل  األزرق  للـون  انتقـاؤك 
شـخصيتك املحبة والحساسة. أنِت 
من األشـخاص التي ال تحبني تغيري 
وجهـات نظـرك، وتتطلّعـني دائماً 
إىل تحقيـق الحقيقة والسـالم وفقاً 
ملقاييسـك. كما أنك تعيشني بسالم 
داخـيل مـع نفسـك وتتطلعـني إىل 

االستقرار يف جميع جوانب حياتك.
اللون الربتقايل 

يف حـال كنـِت مـن محبـات اللـون 
الربتقايل، فأنت تتميزين بالنشـاط، 
والتفاؤل. كما تتمتعني بشـخصية 
أو  التعّصـب  عـن  بعيـداً  حازمـة 
التسـلط، وتتحدثـني بصـوت عـاٍل 
وحمـايس، وغالباً ما تكسـبني حب 
الجميع؛ ألنك تبعثني الراحة واإللهام 

والطاقة اإليجابّية.
اللون البنفسجي

إذا كنِت تفضلني اللون البنفسـجي، 
فأنـِت تتمتعـني بشـخصية حنونة 
ومرهفـة. كمـا أّنك كتومـة إىل حٍد 

كبري، وتحبني مساعدة اآلخرين.
اللون الوردي

إذا كنِت من محبـات اللون الوردي، 
بالرومانسـية،  تتميزيـن  فأنـِت 
والهـدوء، والتفـاؤل، والتصالح مع 
النفس، وتميلني للخجـل والعفوية 
ألنه ُيعرب عن روح الطفولة الجميلة، 

والحياة الوردّية املليئة بالحب. 
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يف عـام 2016 ، أراد ”نيكـوالس 

بريي“  البالغ من العمر 24 عاما 

أن يكون مشهوراً عرب اإلنرتنت. 

بـدأ يف نـرش مقاطـع فيديوعىل 

اليوتيوب وهو يعزف عىل الكمان 

أو يتحـدث عن النظـام الغذائي 

النباتي.

 بعد عام تخىل عن النظام الغذائي 

النباتـي، وبـدأ يف تقديم مقاطع 

-mu  فيديـو مـن نوعيـة الــ

bang وهـي التحدث إىل الكامريا 

أثنـاء تنـاول الطعـام ، كمـا لو 

كان يتناول العشـاء مع صديق. 

مقاطـع  وجـدت  مـا  رسعـان 

الجديدة جمهوراً كبرياً،  الفيديو 

وأصبحوا يطلبون من نيكوالس 

أطعمـة معينـة بكميات  تناول 

اكرب، بدأ يضع لنفسـه تحديات 

لـألكل، والجمهـور دائمـاً يريد 

املزيد.  

-Nik (وصلت قناة نيكـوالس 

cado Avocado)  عـىل اليوتيوب 

اىل ماليـني املشـرتكني والتكلفة 

كانت أنـه أصبح يـزن أكثر من 

182كجم وأصبح يعاني من عدة 

أمراض مثل الضغط والسـكري 

رغم أنه يف ريعان شبابه.

مـع ذلـك نيكوالس لـم يرض إال 

النـاس  أهـواء  بإتبـاع  جسـده 

ورغباتهـم طمعاً يف الشـهرة .. 

فال تسحرك كثرتهم وال فصاحة 

لسـانهم وبهرجـة إعالمهـم ..  

أعلـم أن منابـر الشـيطان لـن 

تنطق بالحق و التيار مهما قوى 

لن يجرف سوى ضعاف العقول 

والعقيدة.
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يـرضب للشـخص الذي يظهر رشاهته للطعام ، فال يرتّفع عن تناول طعام غـريه ، مع عدم حاجته لتناوله ، رشاهة 
منه ودناءة . 

أصله: 
إن رجـال دخل عىل أحد أصحابه ، ذات مسـاء ، فوجده يتناول طعام عشـاءه . فدعـاه صاحبه إىل تناول الطعام معه 
مجاملة . فقال الرجل : أنه تناول عشـاءه يف بيته يف التو ، وأنه ال يسـتطيع تناول يشٍء آخر إلمالء معدته بالطعام . 
فعـاد صاحبـه يجامله ، فقال له : (( تفضل نكنك شـوية )) . فلم ير الرجل بدا من تلبيـة دعوة صاحبه ، فجلس إىل 
املائدة . وبدال من أن ينگنگ راح يأكل بشهية عجيبة ورشاهة غريبة ، ويلقم لْقما منكرا .. حتى أتى عىل ما يف املائدة 
من طعام صاحبه . فدهش صاحبه من ذلك ، وقال له : (( ما شاء الله . كل هاي وانت متعّيش )) . فقال الرجل : (( 
إي والله .. چنت متعّيش )) فقال صاحبه : (( بس هّسـه اشسـّويت ؟) . فقال الرجل : (( إنت گلت يل أگعد نگنگ .. 
نگنگت شوية وّياك )) . فقال صاحبه : (( شوف .. مرّة الّجاية .. { نگنگ ْببيتكم .. واتعّشا ْهنا} . فعلم الرجل أنه قد 

تعدّى أصول الضيافة وآدابها ، والم نفسه عىل ذلك . وذهب ذلك القول مثال
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غزل عراقي
االيــــد  فـوك  ايـد  اشـوفك  يمـي  كاعـد 
يسـعــــر والكلـب  بجمالـك  ومفتـون 
روح  اكـلـك  وانـه  خـدك  يمـي  تَكـرب 
الســـكر يصعـد  ابوسـك  بـس  اخافـن 

ارسار  اشـيحمل  تـدري  بگلبـي  كـون 
العيــــــــون بنظـرات  تفهـم  وكونـك 
نـــــار  اشـتعل  اشـوفك  مـن  آنـه  ليـش 
شـلــون وشـوفني  عليـه  الحـگ  گـوم 
محتـــــار  ويـاك  باقـي  وآنـه   .. احبـك 
اجنـون وصابنـي  آنـه  اعيونـك  شـفت 
احجـار  كومـة  مـو   .. گلـب  گلبـي  ولـك 
مفتـون بيـك   .. اگلـك  آنـه  حقـي  ومـن 
حــــار  انگلـب  مـره   .. لشـوكت  بـارد 
ممنــــــــــون آنـي  واگلـك  وچوينـي 

صــــورة و حــــدث

املغـويل  الخاقـان   -  1402
عـىل  ينتـرص  تيمورلنـك 

العثمانيني يف معركة أنقرة.
1499 - األسـطول العثمانـي 
يحقـق انتصـاًرا كبـرًيا عـىل 
البندقية يف «معركة  أسـطول 
التقت  البحرية» حيث  سبينزا 
خاللها 400 سفينة حربية يف 

قتاٍل ضاٍر يف البحر املتوسط.
سـيارة  ظهـور   -  1792
االسـعاف ألول مـرة كوحـدة 
االسـعافات  إلعطاء  مجهـزة 
األولية يف امليدان، وكانت عبارة 

عن عربة تجر باليد.
1940 - القـوات الربيطانيـة 
تصـد الهجـوم النـازي عـىل 
جزيـرة مالطـا خـالل الحرب 

العاملية الثانية.
هامبـورغ  مدينـة   -  1943
األملانية تتعرض ألسـوأ قصف 
الطائرات  هجومي مـن قبـل 
الربيطانية مما أدى إىل اشتعال 
النار يف املدينة ومقتل 42 ألف 

مواطن مدني أملاني.
1948 - توقيع معاهدة جنيف 
حـول معاملـة أرسى الحرب 

بحضور 48 دولة.
1956 - الحكومـة الربيطانية 
تجمد األرصدة املالية املرصية 
يف بنوك إنجلرتا وذلك يف أعقاب 

تأميم قناة السويس.
1964 - افتتـاح أول مؤتمـر 

طبي فلسطيني يف القدس.
األمريكـي  الرئيـس   -  1965
لينـدون جونسـون يعلن عن 
نيتـه إرسـال 50000 جنـدي 
وبهـذا  فيتنـام،  إىل  أمريكـي 
ارتفع عدد الجنود األمريكيني 

فيه إىل 125000 جندي.
1971 - إعدام املفكر الشيوعي 
السوداني عبد الخالق محجوب 
وذلـك اسـتمراراً للحملة التي 
تقوم بها الحكومة السودانية 
رًدا عىل انقالب 19 يوليو الذي 
شـارك فيه عدد مـن الضباط 

الشيوعيني.

2002 - إطالق القمر الصناعي 
أتالنتك بريد 1.

اسـتئناف  محكمـة   -  2015
طراُبلـس  الليبيَّـة  العاصمـة 
الغـرب تقيض ِبإعـدام رئيس 
القـذايف عبد  ُمخابـرات نظام 
الله السـنويس ورئيس وزرائه 
البغـدادي املحمـودي ونجلـه 
سـيف اإلسـالم القـذايف رمًيا 

بالرصاص.
العليـا  املحكمـة   -  2017
الباكسـتانية تصـدر قرارهـا 
رئيـس  باسـتبعاد  القـايض 
الوزراء نواز رشيف من شـغل 
أي منصـب عـام يف البالد بعد 

إدانته بقضية فساد.
2020 - إدانـة رئيـس الوزراء 
السـابق نجيب عبد  املاليـزي 
الرزاق يف جميع التهم السبعة 
إليه خـالل املحاكمة  املوجهة 
فضيحـة  بخصـوص  األوىل 
بـي  دي  إم  وان  صنـدوق 

السيادي.
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أبـــــــراج

تبـدو نشـيطا وجريئا يف نفس الوقت، ولذلك سـتلفت 
انتبـاه الجميع حتـى املارين يف الطـرق العامة. ال تظن 
أبدا أنك تحتـاج إىل إنفاق أموال باهظة لتحسـني مظهرك. 
اخرت مالبس بسـيطة وكن واثقا من نفسـك. إن ما تحتاجه 
اليـوم هو التواصل مع مجموعة من األصدقاء ومشـاركتهم 

يف بعض األنشطة الرياضية.

ربمـا تشـعر اليوم ببعـض القلق بسـبب خوفك عىل 
مستقبلك املهني. ربما تشعر بالقوة أحيانا ولكن غالبا 
ما يطغى الشـعور بالخوف والضعف عليك. أمامك فرصة 
جيـدة اليـوم لتبدأ من جديـد. عليك أن تحـرتم مواعيدك مع 

اآلخرين حتى ال تفقد احرتامهم لك.

ــذا بفضل  ــكل كبير في عملك وه ــتتقدم بش س
ــرة، ولكن  ــالل الفترة األخي ــغ فيه خ ــودك املبال مجه
ــرعك، ألن هذا األمر سوف  يجب أن تقلل من اندفاعك وتس
ينعكس بالسلب عليك، وجتنب املناقشات التي تسبب لك 

اإلحباط والصراع حتى تصل لهدفك بسهولة ويسر.

يوم ميلء باملواقف املربكة التي تسبب لك االضطراب 
والقلـق نوعا مـا. ترصفات اآلخرين معـك قد تجعلك 
محبطا وغري مقبل عىل الحياة. أنت شخص حساس جدا 
ولذلك تتأثر بأي تعليق أو ترصف ال يرضيك من قبل اآلخرين. 
تحاول الرتكيز عىل تحقيق أحالمك ولكن من الصعب الرتكيز 

وأنت تمر بحالة نفسية سيئة.

تبدو حساسـا وعاطفيا جدا اليوم، ولذلك تستغل الظروف 
وتحاول أن تكتب قصيدة أو قصة قصرية أو ترسـم أو تلحن 
أغنيـة جديدة. سـتتذكر كل ما حدث لك يف املـايض اليوم. تفكر 
يف حضـور حفـل ما يف األوبـرا مع مجموعـة من األصدقـاء. اكتب 

انطباعاتك اليوم يف مفكرتك.

تواجـه منعطفـا غـري متوقـع يف حياتـك 
العاطفية، وقد يتسبب هذا يف أن تعيد النظر 
يف قرار مهم اتخذته مؤخرا، ولكنك ستدرك قريبا 
أنه ال يمكنك تغيري ما حدث بالفعل. الندم لن يفيد 

اآلن، لذلك عليك أن تتخلص من شعورك بالذنب.

تشـعر أنـك ال تسـتطيع أن تعمـل حتـى يف املنزل. 
ترصفاتـك الخاطئة هي السـبب األول والرئييس وراء 
شـعورك بامللل واإلحباط. حـاول أن تخرج مع مجموعة 
من األصدقاء يف مكان مفتوح وأن تشاركهم يف القيام ببعض 

األنشطة الرتفيهية حتى تنىس أعباء العمل ومشاكله.

ــوم ليس لها إال  ــاكلك التي تواجهك الي مش
التواصل البناء مع احمليطني بك. كل مرة تتحدث 
فيها، ستجد من حولك يصغون إليك بشكل غريب 
جدا. كلما كنت قويا في إثبات وتقدمي وجهات نظرك، 

اقتنع من حولك بها بسهولة.

قد تكون يف رصاع دائـم مع أرستك ولكن هذا الرصاع 
يمكـن التغلب عليه بقليل مـن الحكمة والعقل. ال تكن 
متسلطا وال ترص عىل رأيك، تقبل وجهات نظر اآلخرين. ال 
تتشاجر مع أفراد أرستك ملجرد أنك وجدت أن بعض األمور لم 

تحدث كما كنت تتمنى.

من املتوقع أن تشعر أنك غري متحفز عىل القيام بأي 
يشء اليوم. ال تقلق فعندما تنجز أول مهمة، سـيكون 
من السـهل عليك إنجاز البقية. لديك مشـكلة مع أرستك 
وهـذا ما يؤثر عىل أدائك. مارس بعض التمارين الرياضية أو 

حتى رياضة امليش، وستالحظ أن مزاجك يتحسن.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

الحب بالنسـبة لك أهم يشء فهو كاملـاء والهواء، وال 
يمكنـك الحياة بدون الدخول ىف قصة حب جديدة، وهو 
ىشء جميـل بال شـك ولكنه يدفعك أحيانا نحـو اختيارات 
خاطئة ال يجب أن تتورط بها. حاول أن تتحىل ببعض الصرب 

وتأكد أن األجمل بانتظارك.

1. سندريال الشاشة ماتت 
يف  غامضـة  ظـروف  يف 

لندن.
2. مطرب وممثل سـوري 
من أغنياتـه يا بنات املكال 

- للنفي.
3. الحيوان يميش يف األرض 

- مستغرقون يف سبات.
4. نصـف أرسة - من آلت 

إليه الوصاية.
5. سيدة الشاشة العربية.

6. ثلثا تخت - مصباح.
7. نصـف قميـص - ثياب 

بالية.
8. عـدم قـدرة عـىل النوم 
- نصـف عابـر - ضمـري 

متكلم..
9. ممثل ومخرج مرسحي 
تـرك  راحـل  وسـينمائي 
الطـب البيطري مـن أجل 

الفن - أخطأ.
ومرسحـي  ممثـل   .10
عمـل  راحـل  مـرصي 
سـنوات مخرجا يف اإلذاعة 

الربيطانية.

1. مركبـات بحريـة - من 
أعضـاء النبات التناسـلية 

(جمع).
2. وعـد يحافـظ عليـه - 

واضح ومعلن.
3. مـا يكتـب مـن كافـة 
املعلومـات عن موضوع أو 

حدث ما - من األطراف.
الحـم  ضخـم  حيـوان   .4
يحب العسـل - شـقيقة - 

نصف بدري.
5. من مـدن مرص - رست 

وهنئت.
6. نصف سـاحر - سال - 

من الشهور امليالدية.
7. متشـابهة - من الظهر 
فصاعـدا - توضـع عليـه 

األشياء.
8. الحكواتي (معكوسة).

مضـادة  أدويـة   .9
رسيـع   - (معكوسـة) 

الغضب.
10. فنانـة مرصية راحلة 
ملعـت كراقصـة مـع فريد 

األطرش.

No: 7766   Thu    28     July    2022العدد:   7766    الخميس  28    تموز    2022

ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€aÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

أيام جميلة بانتظارك بشرط أن تتبنى نظرة إيجابية 
ــلبية السيئة،  ــغال باألفكار الس للحياة وتكف االنش
ــا كبيرة  ــتضيع منك فرص ــي احلياة س ــذه الطريقة ف فه
بانتظارك. انظر للحياة بتفتح أكبر خاصة أن كل الظروف 

لصاحلك هذه األيام.



االحتفال  شاركها  الذي  جمهورها،  من  حب  رسائل  تستقبل  غوميز  سيلينا  مازالت 
بعيد ميالدها الثالثني، وعربت عن سعادتها بكل املعايدات التي تلقتها، ووصفت فرتة 
العرشينات كانت رحلة مليئة باللحظات الجيدة والصعبة والجميلة التي لن تنساها 

أبًدا.
نرشت سيلينا عىل انستغرام صورة عفوية لها، وعربت عن مشاعرها يف تعليقها قائلة: 
الكلمات  الكثري من  الرغم من وجود  باملناسبة، فعىل  للحاق  لحظة  «لقد حصلت عىل 
مرت  فرتة  لكل  امتنانها  عن  وأعربت  الحد»،  هذا  عند  األمر  سأترك  أنني  إال  ألقولها، 
العرشينيات من عمري رحلة تحمل لحظات جيدة وصعبة وجميلة  «كانت  قائلة:  بها 
أنا عليه  الذي  أبدو هذا الشخص  أبًدا، كل جزء منهم نّمى شخصيتي، حتى  لن أنساها 

اليوم».
وتابعت: «أنا شخص ما زلت أتعلم، لكنني أكثر ثقة بشأن ما يهم وما أريده، شخص 

ممتن لكل هدية واحدة وكل درس مر به طوال الطريق».
األشخاص  العديد من  بتشجيع  األمام  إىل  أميش  «أنا  وأضافت عن دعم كل من حولها: 
يوًما  واملؤلم  الجميل  ألخذ  جهدي  قصارى  أبذل  أن  أريد  حويل،  من  والقادرين  األقوياء 
واحًدا يف كل مرة وأترك كل ذلك يجعلني يف أفضل حاالتي التي يمكنني أن أكون من أجلها 

نفيس / اآلخرين / أنت».
واختتمت رسالتها معربة عن شكرها للجميع: «بعد أيام قليلة من االحتفال، يشعر قلبي 
باالمتالء واالمتنان ويمكنني أن أقول إنني بدأت بالفعل أحب ٣٠، شكرًا جزيالً لكونكم 

جزًءا من حياتي، إليكم عقًدا آخر! أحبكم من الداخل والخارج كثريًا.. هذا مؤثر!».
األتظار  ولفتت  ميالدها،  عيد  حفل  من  صور  مجموعة  ُمتابعيها  سيلينا  وشاركت 

بإطاللتها البسيطة.

للربيد  العامة  الرشكة  أصدرت 
اإلتصاالت  وزارة  اىل  التابعة 
يوثق  بريدياً  طابعاً  العراقية 
(محمد  الراحل  الشاعر  صورة 
ذكرى  يف  الجواهري)  مهدي 

رحيله السنوية.
إن  بيان:  يف  الوزارة  وقالت 
والتوفري  للربيد  العامة  الرشكة 
(تذكارياً)  بريدياً  أصدرت طابعاً 
مهدي  محمد  العراقي  للشاعر 
العرب االكرب،  الجواهري، شاعر 
والذي جسد مرور ربع قرن عىل 
الطابع  إصدار  أن  مبينة  رحيله. 
السنوية  الخطة  ضمن  يأتي 
وبناء  الربيدية،  الطوابع  إلصدار 
الوزراء،  مجلس  توجيهات  عىل 
ادريس خالد  وبإرشاف ومتابعة 
الرشكة  عام  مدير  الرحمن  عبد 

العامة للربيد.

سيتم  أنه  وأضافت: 
الطابع  طرح 
وتسويقه من خالل 
الربيدية  املكاتب 
بغداد  يف  املنترشة 
ت  فظا ملحا ا و
ومكتب خدمة هواة 
وبفئة  الطوابع 
واحدة بقيمة ١٠٠٠ 
عراقي،  دينار  الف 
بلغت  وبكمية 

طابع،  آالف  عرشة 
 ١٥٠٠ فئة  وبطاقة 
دينار  وخمسمائة  الف 

ثالثة  وبكمية  عراقي 
آالف بطاقة.

الطابع  أن  وأوضحت: 
املصمم  قبل  من  صمم 

أحد  لفته،  غازي  سعد  العراقي 
موظفي رشكة الربيد. مشرية اىل 
أن كل إصدارات الطوابع الربيدية 

مطبعة  قبل  من  طباعتها  تتم 
الربيد.

سيشارك الفيلم العراقي «جنائن معلقة» يف 
مهرجان البندقية السينمائي العاملي يف يوم 
الـ ٣١ من شهر تموز الجاري.وترسد قصة 
أيام  ستة  رحلة  عليه  القائمني  وفق  الفيلم 
عندما يستيقظ أسعد (١١) عاما وطه (٢٨) 

طريقهم  لشق  للصالة  دعوة  أول  مع  عاما 
وهي  معلقة)  (جنائن  الصحي  الطمر  إىل 
النفايات  تالل  من  سام  خليط  عن  عبارة 
مئات  وتحتضن  األرض  معدة  تحشوا  التي 
بريطاني،  عراقي،  إنتاج  العائالت».والفيلم 

فلسطيني، مرصي، سعودي مشرتك، ومن 
بدور  جليل  محمد  حسني  من:  كل  تمثيل 
أسعد، ووسام ضياء بدور طه، وأكرم مازن 
بدور  الشكرجي  وجواد  أمري،  بدور  عيل 

جمعة.
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اخـرتع فريق مهندسـني سلسـلة 
أو قـالدة ذكيـة يرتديها الشـخص 
عىل رقبته، بما يسـاعده عىل تتبع 
حالتـه الصحيـة، يف خطـوة يمكن 
أن تسـاعد 400 مليون شخص من 

مصابي السكري يف العالم.
ويف التفاصيـل أن القـالدة الذكيـة 
الحجـم، يمكنهـا قياس  الرفيعـة 
العديد مـن املؤرشات يف العرق الذي 

يفرزه اإلنسان.
مـرىض  االخـرتاع  هـذا  ويسـاعد 
السـكري، إذ يغنيهم عن اختبارات 
الـدم عـن طريـق وخـز األصابع، 
مستشـعر  القـالدة  يف  ويوجـد 
يوضـع عـىل الرقبـة مـن الخلف، 
ومهمته رصد مستويات الجلوكوز 

والسريوتونني.
التجـارب الرسيرية، تمكن  وخالل 
املهندسون يف جامعة والية أوهايو 
من فحص قدرات القالدة، إذ قاست 
تركيز مواد الصوديوم والبوتاسيوم 
وغريهـا يف عـرق الشـخص بدقـة 

وصلت إىل 98.9 يف املئة.
القـالدة،  عنـد  األمـر  يتوقـف  وال 
إضافـة  املهندسـون  يتوقـع  إذ 
إىل  الحيويـة  االستشـعار  أجهـزة 

إكسسـوارات أخرى مثـل الخواتم 
واألقراط، وحتى زرعها تحت الجلد 
إلعـالم املـرىض عن التغـريات التي 

تطرأ عىل صحتهم.
وقالت املؤلفة املشاركة يف الدراسة، 
الجديـد،  الخـرتاع  أسسـت  التـي 
جنيغـوا يل، إن العـرق يحتوي عىل 
مئات املـؤرشات الحيوية التي تدل 

عىل حالتنا الصحية.
وأضافـت يل أن ”الجيـل القادم من 
املستشـعرات الحيويـة لـن يكون 
جراحيـا، كما هـو الحـال اآلن، إىل 
درجة كشـف املعلومات األساسية 
عـن صحـة اإلنسـان مـن خـالل 
السـوائل التي يفرزهـا“، مبينة أن 
ما يميز املستشـعر الحيوي الجديد 
صغر حجمـه وقدرته عىل الوصول 
إىل نتائج بناًء عىل كمية ضئيلة من 

العرق.
وأظهـرت نتائج االختبـارات يف كل 
يف  الجلوكـوز  تركيـز  أن  الحـاالت 
العـرق تصل إىل ذروتهـا خالل-30

40 دقيقـة من تناول السـكر، لكن 
ليس مـن الواضـح متى سـيتوفر 
هـذا االخرتاع يف األسـواق والسـعر 

املفرتض له.

مادة  العلماء  من  فريق  اكتشف 
يف  التحكم  مفتاح  ُتشّكل  كيميائية 
الشعر  بصيالت  خاليا  انقسام  وقت 

وموعد موتها.
يعالج  أن  االكتشاف  لهذا  يمكن  وال 
يف  سيرسع  إنه  بل  فحسب،  الصلع 
الجروح  التئام  من  املطاف  نهاية 
للخاليا  مصدر  هي  البصيالت  ألن 

الجذعية.
ومعظم الخاليا يف جسم اإلنسان لها 
تحديدها  يتم  معينة  ووظيفة  شكل 
ال  الذي  الجنيني  التطور  خالل 
أن  يمكن  ال  املثال،  سبيل  عىل  يتغري. 
عصبية،  خلية  إىل  الدم  خلية  تتحول 
للخاليا  يمكن  املقابل،  يف  العكس.  أو 
الجذعية أن تتحول إىل أنواع أخرى من 
الخاليا، وقدرتها عىل التكيف تجعلها 
األعضاء  أو  األنسجة  إلصالح  مفيدة 
الريايض  األحياء  عالم  التالفة.وقال 
ريفرسايد،  يف  كاليفورنيا  ب جامعة 
كيشوان  للدراسة  املشارك  واملؤلف 
وانغ: «يف الخيال العلمي عندما تلتئم 
اإلصابات،  من  برسعة  الشخصيات 

فإن الفكرة تكمن يف أن 
الخاليا الجذعية تسمح 

بذلك».
وأضاف وانغ يف الورقة 
البحثية املنشورة حديثا 
 Biophysical يف مجلة 
الحياة  «يف   :Journal
الواقعية، يقربنا بحثنا 
الجديد من فهم سلوك 
الخاليا الجذعية، حتى 
السيطرة  من  نتمكن 
التئام  وتعزيز  عليها 

الجروح».
واملعدة  الكبد  ويجدد 
استجابة  أنفسهما 
ذلك،  ومع  للجروح. 
وانغ  فريق  درس 
بصيالت الشعر ألنها 
يف  الوحيد  العضو 
يتجدد  الذي  البرش 
ودوريا،  تلقائيا 
دون  من  حتى 

إصابة.

بعد موجة كبرية من االنتقادات والتحذيرات من خطورة بعض 

تتيحان  توك“ ميزتني  ”تيك  تطبيق  أطلق  الصغار،  محتواه عىل 

ظهور  تقليل  يخص  فيما  أبنائهم،  حسابات  يف  التحكم  لآلباء 

محتوى البالغني أمامهم وفقا للبيان اإلماراتية.ومن خالل امليزة 

والكلمات  بالعبارات  سوداء  قائمة  إعداد  اآلباء  يستطيع  األوىل، 

والوسوم التي تخص املحتوى غري املناسب لألطفال، أما األخرى 

ظهور  فرص  من  للحد  الفيديو  مقاطع  تدفق  كبح  لهم  فتتيح 

االجتماعي  التواصل  وسائل  خبري  ضار.ويقول  محتوى 

”استجابة  جاءتا  الخاصيتني  إن  الحارثي:  محمد 

لالنتقادات التي وجهتها منظمات حماية املستهلك إىل 

مناسب  غري  محتوى  ظهور  بسبب  توك  تيك  تطبيق 

الجديدة  الخطوة  الخبري“:  املراهقني“.ويضيف  أمام 

تكتسب أهميتها من الرجوع للنظام الذى يقوم عليه 

”تيك توك“، وهو التشغيل اآليل. 
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من املخجل حقا ان تدفن رأسك يف الرمال عندما تشتد االزمات وتنرش 
الوقوف متفرجا عما يحدث داخل وطنك وتدعي  العيب  ، ومن  املحن 
البطولة وتتمشدق بقلمك ، فالبطولة تستند عىل موقف ثابت وكلمة 

جريئة تؤسس للخري وتنبذ كل اشكال الفتنة والكراهية .
عىل  يقوم  عام  رأي  صياغة  اىل  البعض  يسعى  االضطرابات  زمن  يف 
التخوين واثارة االحقاد ، ويتحرك البعض من اصحاب النفوس املرتعة 
بحب الوطن والشعب اىل خلق فضاء يبعد عن الناس كوارث الحروب 

ويجنبها ويالت االقتتال .
إلراقة  يصفق  صنف   ، صنفني  امام  نقف  التاريخ  مراحل  كل  ومع 
الدماء، وصنف يدعو اىل السالم ، رغم ان العقالء يعرفون جيدا اسباب 
ما يحصل ، ويدركون جيدا ان بوصلة املحبة والسالم والبناء البد ان تمر 
الوطن واملواطن  القائمة بني  العالقة  الواحد، وان  الوطن  بوابات  عرب 
عالقة قائمة عىل صدق االنتماء والوالء املطلق للرتاب ، هذه العالقة ال 
يمكن تجسيدها إال بالفعل الذي يتمخض عنه رسم املستقبل الزاهر 

وخريطة الحياة الحرة الكريمة .
ورصخنا  الوطن،  اىل  االنتماء  حول  اصابعنا  تقرشت  حتى  كتبنا  لقد 
عز  ويف  الواضحة  بالعبارة  وقلنا  الرصاخ،  من  حناجرنا  تعبت  حتى 
والصالح  الخري  يريد  بأن من  الخوف  دهاليز  كل  وبعيدا عن  الظهرية 
وعندها  الواسعة،  الوطن  بوابات  من  الدخول  عليه  لشعبه  والفالح 
االرحام  تكون  العراق  مظلة  ففي  امامه  متاحة  الفرص  كل  سيجد 
ويكون  والرقي،  العافية  عوامل  بكل  تتمتع  لوالدات  وجاهزة  خصبة 

الجميع قد فاز برضا الله والشعب والتاريخ .
وعرب   ، الكوكب  هذا  سطح  عىل  والشعوب  والحكومات  االنظمة  كل 
الدماء من اجل  مراحل تاريخها تهتم بأوطانها وتدافع عنها، وتريق 
بأن  منها  ايمانا  الشباب  وتجند  الجيوش  وتعد  وسالمتها،  بقائها 
الشعب الذي ال ينتمي اىل وطن شعب مصريه الضياع والترشد ، وكل 
االنظمة والحكومات والشعوب تختلف فيما بينها حول طريقة التعامل 
وحل املنهج وحول الرؤية ، هذا االختالف يخلق بدوره خندقني، االول 
للمعارضة والثاني للموالة ، إال ان جميع هذا االطراف تنتمي اىل الوطن 
الواحد ، فالوطن واملواطنة ال يدخالن اىل ميادين الرصاع وال اىل ساحات 

االختالف كونهما من االمور التي ال يمكن التقرب اليهما .
لتخرج اقالمنا حاملة معها مشاعل النور ، داعية اىل االصالح ، وليخرج 
الجميع هاتفا بحياة الوطن ، ولنغلق كل النوافذ التي يأتي منها دخان 
الفتنة ، ولنتذكر جميعا بأن العراق درة االوطان ، وان املستقبل سيكون 

مرشقا للفاتحني قلوبهم للعراق ولشعب العراق .
اعتصموا بحبل الله ايها الغيارى ، وتمسكوا برتاب العراق ، واستمدوا 
االزمات  كل  واهواره وسهوله وهضابه يف مواجهة  القوة من جباله 

التي نعاني منها اليوم.
                                   اىل اللقاء ...
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وهبي  هيفاء  الديفا  زالت  ما 
أحدث  نجاح  تحصد 

الغنائية  أعمالها 
تيجي»  «تيجي 
قبل  طرحته  الذي 
وحققت  أيام 
 ١٠ عن  يزيد  ما 

مشاهدة  ماليني 
حتى  طرحها  منذ 

لتشتعل  الحايل،  وقتنا 
صيف  موسم  يف  املنافسة  بها 

.٢٠٢٢
شاشة  عرب  أوروبا»  «أشباح  فيلم  لعرض  نية  هناك  أن  علم 
منصة شاهد اإللكرتونية خالل الفرتة القادمة، بعد أن يجري 
الالزمة  الرشوط  املنصة عىل  وإدارة  العمل  اتفاق بني صناع 

للعرض.
موسم  يف  عرضه  املقرر  من  كان  الفيلم  أن  بالذكر  وجدير 
عيد األضحى السينمائي املايض ولكن خرج من السابق قبل 

املوسم بأيام قليلة.
شعبية  إحدهما  شخصيتني  األحداث  ضمن  هيفاء  وتجسد 
العمل  خالل  من  هيفاء  وتقدم  الثرية  الطبقة  من  واألخرى 

مشاهد أكشن حقيقية ألول مرة بمسريتها الفنية. 
املتحدة  اململكة  يف  الرتيند  تصدرت  قد  وهبي  هيفاء  وكانت 
بمجرد أن طرحت أغنيتها األخرية «تيجي» لتكون أول مطربة 

عربية تتصدر الرتيند يف اململكة املتحدة.
من ناحية أخرى، ما زال تحدي «تيجي تيجي» الذي أطلقته 
هيفاء وهبي قبل أيام عرب منصة التيك توك يحصد املاليني، 

حيث وصل إىل ما يقرب من ٣٠ مليون مشارك عرب التحدي.
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الساهر  كاظم  القيرص  جمهور  يستعد  طويلة،  سنوات  غياب  بعد 
الشمايل  الساحل  يف  تحديداً  مرص  يف  املرسح  خشبة  عىل  الستقباله 
يف منتجع «فوكا باي»؛ فبعد ما يقرب من ١٠ سنوات يعود كاظم 
أغسطس   ٤ ليلة  ضخم  غنائي  حفل  يف  املرصي  للجمهور  الساهر 

القادم.
ما زال جمهور القيرص ينتظر طرح تذاكر حفله األول يف مرص بعد 
غياب سنوات طويلة من خالل املوقع الرسمي للجهة املنظمة للحفل 
دوالر   ٤٠٠ إىل  التذكرة  سعر  تصل  أن  عىل  أيام،  قبل  طرحتها  التي 
تقريباً؛ وهو األمر الذي أثار كثرياً من الجدل عرب صفحات السوشيال 

ميديا خالل الساعات املاضية.
الساهر  كاظم  القيرص  لحفل  املنظمة  الجهة  فإن  آخر،  عىل صعيد 
املرصي  جمهوره  ملقابلة  مجدداً  بالعودة  إقناعه  يف  نجحت  والتي 
الذي  الحفل  وهو  سنوات،  قبل  لوبيز  جينفر  حفل  قدمت  أن  سبق 
وائل  الثنائي  جمعت  أنها  كما   ،٢٠١٩ عام  يف  واسعاً  نجاحاً  حقق 

كفوري وإليسا يف الغردقة قبل أسابيع يف حفل غنائي قوي.
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عن  كريم،  نيليل  النجمة،  كشفت 
جعلتها  الصحية  أزمتها  تفاصيل 
بسبب  جراحية  لعملية  تخضع 

إصابتها بورم حميد يف الوجه.
اإلعالمي  مع  لقائها  أثناء  وقالت 
برنامج  يف  بوخش،  أنس  اإلماراتي 
قناته  عرب  يقدمه  والذي   ABtalks
نيليل  وقالت   YouTube موقع  عىل 
حميد  ورم  اكتشفت  إنها  كريم 
وقررت  اذنها  وخلف  وجهها،  يف 
الخضوع لعملية يف الواليات املتحدة 
جميع  حذرها  ولكن  األمريكية، 
األطباء من هذه العملية خوفا 

من إصابتها بالشلل.
إنها  كريم  نيليل  وأضافت 
إنها  األمريكي  للطبيب  روت 
وجهها  تشوه  يف  ترغب  ال 
التمثيل  مجال  يف  تعمل  ألنها 
األذن  يحرك  إنه  فاضطر 

حتى ال تظهر مشوهة.


