
الزوراء/مصطفى فليح :
آلينـا  االمريكيـة  السـفرية  أكـدِت 
لقائهـا رئيس  رومانوسـكي، خـالل 
القـايض  االعـىل  القضـاء  مجلـس 
فائـق زيـدان، اهميـة احـرتام إكمال 
االسـتحقاقات الدسـتورية وسـلمية 
ملجلـس  بيـان  التظاهر.وذكـر  حـق 
القضاء تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيس 
القـايض  االعـىل  القضـاء  مجلـس 

الدكتور فائق زيدان اسـتقبل سـفرية 
الواليـات املتحدة االمريكيـة يف العراق 
آلينا رومانوسـكي التي أبـدت تقديم 
واكـدت  العراقـي.  للقضـاء  الدعـم 
السـفرية بحسـب البيان، عىل احرتام 
الدسـتورية  االسـتحقاقات  إكمـال 
وعىل سـلمية حق التظاهـر والتعبري 
عن الـرأي وحماية املمتلـكات العامة 

والخاصة.

بغداد/ الزوراء:
العامـة،  املـرور  مديريـة  أعلنـْت 
امـس األربعاء، عـن إجراءاتهـا لفّك 
االختناقـات املروريـة يف بغـداد، فيما 
حـددت موعـد افتتـاح طريـق جديد 
سـيخفف الزحامـات املروريـة عـىل 
رسيـع الدورة.وقـال مديـر العالقات 
واإلعـالم يف املرور العامة، العميد زياد 
القيـيس، يف ترصيح صحفي: إن ”من 
املقرتحات املطروحة لفكِّ االختناقات 
املجـرسات  إنشـاء  هـو  بغـداد،  يف 
واالنفـاق، وكذلك إنشـاء طريق حويل 
بطول 77 إىل 99 كيلومرتاً حول بغداد، 
والـذي سـيخفف الزخـم عـن بغداد 
املرور“.وأضاف  ويسهل حركة سـري 
القيـيس، أن ”هنـاك طريقـاً جديـداً 
سـريى النور يف القريب العاجل خالل 
شهر أو شهر ونصف الشهر، يمتد من 
تقاطـع املصايف باتجاه كـرارة وعرب 

جبـور واليوسـفية، وسـريبط الخط 
الرسيـع باليوسـفية، مـا سـيخفف 
الزخم عىل رسيع الـدورة“، مؤكداً أن 
”الطريق سـيكون جاهزاً وسـيفتتح 
خـالل 45 إىل 50 يوماً“.وأشـار إىل أن 
”طريق بغـداد - كركوك تم إكسـاؤه 
بحدود %85 ولم يبق سـوى 30 كيلو 
مرتاً يف قضـاء الخالص، إضافة إىل أن 
دائرة املشـاريع يف أمانة بغداد عملت 
عىل إكسـاء أغلب الطرق واملجرسات 
يف بغداد، منها مجرس الربيعي وملعب 
الشـعب ومجرسات مدينة الكاظمية 
والشوارع املمتدة باتجاه ساحة عدن، 
مما خفف الكثري من حركة السـري“.
وأكـد، أن ”اللجنـة املشـكلة من قبل 
القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
الكاظمي، قامت بفتح الطرق املغلقة 
بنسـبة تـرتاوح  مـن %85 اىل 90% 

لفك االختناقات عىل املواطنني“.

كابول/ متابعة الزوراء:
كانـِت االسـتخبارات األمريكية تعرف 
أن أيمـن الظواهـري يقيـم يف كراتيش 
أن  أن علـم عمالؤهـا  إىل  بباكسـتان، 
أفـراد عائلـة زعيم ”القاعـدة“ وصلوا 
منـزل  يف  أقامـوا  وأنهـم  كابـول،  إىل 
بحـي شـريبور، ثـم وجدوا أن شـبكة 

الدعم املحيطـة به كانـت تنتقل أيضا 
إىل العاصمـة األفغانية، وفقـا لتقرير 
نرشته ”التايمـز“ الربيطانيـة، وأعده 
3 محرريـن فيهـا، ممن اسـتندوا فيه 
إىل ما ذكره مسـؤولون أمريكيون، من 
دون الكشـف عن هوية أي منهم.أحد 
املسؤولني، املوصوف يف التقرير بكبري، 

قـال: ”كانت الحكومـة األمريكية عىل 
علم منذ سـنوات بوجود شـبكة تدعم 
الظواهـري، واكتشـفنا هـذا العام أن 
عائلتـه، أي زوجته وابنتـه وأطفالها، 
انتقلوا إىل منزل آمن يف كابول“، حيث تم 
تعليمهم مكافحة التجسس التقليدي. 
فظلوا دائما داخـل املبنى املكون من 3 

طوابق، مع السماح للموثوق بهم فقط 
بالدخول ”وهو النمط الذي اسـتخدمه 
بن الدن مرة واحدة يف مجّمعه السكني 
بمدينـة ”أبـوت آبـاد“ يف باكسـتان“ 
حيث تـم تعقبه وقتله يف 2011 عىل يد 
البحريـة األمريكية.ومن وصول  قوات 
زوجـة الظواهـري وابنتـه وأحفـاده، 

اقتنعـت وكالة االسـتخبارات املركزية 
بـأن  اختصـارا،   CIA أو  األمريكيـة، 
الرجل نفسـه سينضم إليهم يف النهاية 
”فزدنـا ثقتنـا بحضـوره، وتمكنا من 
تشـكيل نمط حياة من خـالل مصادر 

عدة للمعلومات“. 

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنـْت وزارة التخطيـط، عزمهـا اجراء تعـداد عام 
جميـع  يف  مختـارة  ملناطـق  «تجريبـي»  للسـكان 
والتحديـات  املشـاكل  عـىل  للوقـوف  املحافظـات 
املتطلبـات  ابـرز  عـن  كشـفت  وفيمـا  للمـرشوع، 

االساسـية لتنفيذ املرشوع، اكدت انها سـتدرب ١٢٠ 
الف عداد من الكوادر التعليمية والتدريسية يف العطلة 
الصيفية لعام ٢٠٢٣.وقال املتحدث باسم الوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي يف حديث لـ»الزوراء»: انه تم تحديد 
موعد اويل الجراء التعداد العام للسكان يف الربع االخري 

من العـام املقبل، لذلـك نحن امام فرتة تقريبا سـنة 
ونصف الجراء التعداد ينبغي خاللها اكمال املتطلبات 
االساسـية لتنفيـذ املرشوع.واضاف ان هذه السـنة 
سـنعمل خاللها عىل استكمال كل املتطلبات الخاصة 
بالتعـداد العـام للسـكان، مبينا ان هنـاك جملة من 

املتطلبات واملراحل والخطوات التي يجب ان تستكمل 
وصـوال اىل موعد تنفيـذ التعداد العام للسـكان، بعد 
مـا تم تخصيـص ١٢٠ مليـار دينار عراقـي لتغطية 

متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان .

بغداد/ الزوراء:
صعدت أسـعار النفط، امـس األربعاء، 
بنحو ٢٪ بعـد أن اتفقت دول مجموعة 
«أوبك+» عىل زيادة متواضعة يف إنتاجها 
بواقـع ١٠٠ ألف برميل يوميا يف شـهر 
سـبتمرب ٢٠٢٢، فيما أعلنـْت مجموعة 
أوبك+ االتفاق عىل زيادة اإلنتاج بـ ١٠٠ 
ألف برميل يومياً فقط ملا بعد أغسطس، 
بعـد اجتماعها امس األربعاء، مشـرية 

إىل أن نقـص االسـتثمارات أدى لضعف 
الطاقـة اإلنتاجيـة. وبحلـول السـاعة 
١٥:٢٠ بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود 
اآلجلة للخام األمريكي «غرب تكسـاس 
 ٩٦٫٢٨ إىل   ٪١٫٩٧ بنسـبة  الوسـيط» 
دوالر للربميـل. يف حني صعـدت العقود 
اآلجلة لخام «برنت» بنسـبة ١٫٤٢٪ إىل 
١٠١٫٩٧ دوالر للربميـل، وفقـا لبيانات 
موقـع «بلومـربغ». وأعلنـْت مجموعة 

أوبك+ االتفاق عىل زيادة اإلنتاج بـ ١٠٠ 
ألف برميل يومياً فقط ملا بعد أغسطس، 
بعـد اجتماعها امس األربعاء، مشـرية 
إىل أن نقـص االسـتثمارات أدى لضعف 
الطاقة اإلنتاجية.وكانت السوق توقعت 
زيادة مطردة أو طفيفة يف إنتاج النفط، 
املجموعـة  أعضـاء  معظـم  يضـخ  إذ 
اإلنتاجيـة  قدراتهـم  قـرب  بالفعـل 
القصـوى، وهم غري قادريـن عىل تلبية 

اإلنتـاج  لزيـادة  األمريكيـة  الدعـوات 
للمسـاعدة يف مواجهة ارتفاع األسعار.
كما أبـدت أوبك+ قلقها من عدم كفاية 
االسـتثمارات يف قطاع التنقيب، وقالت 
إن عـدم كفايـة االسـتثمارات سـيؤثر 
يف توفـر معـروض نفطـي كاف لسـد 
الطلـب املتنامي ملا بعد ٢٠٢٣، مشـرية 
إىل أن محدودية الطاقة الفائضة إلنتاج 
النفط تقتيض استخدامها بحذر شديد.

وطلبت الواليات املتحدة من السـعودية 
واإلمـارات العضويـن البارزين يف أوبك، 
ضـخ مزيد مـن النفـط. وقد تسـببت 
عـىل  والغربيـة  األمريكيـة  العقوبـات 
روسـيا يف ارتفاع أسعار الطاقة بجميع 
أشكالها، مما أدى إىل زيادة التضخم إىل 
أعىل مستوياته منذ عدة عقود وإىل رفع 
البنوك املركزية أسـعار الفائدة بشـكل 

حاد.
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طهران/ متابعة الزوراء:
أعلنْت وزارة الخارجية اإليرانية أن وفدا برئاسـة كبري املفاوضني عيل 
باقري، سـيتوجه اىل فيينا خالل السـاعات املقبلة من أجل اسـتكمال 
املباحثات بشأن إحياء االتفاق النووي، واملعلّقة منذ أشهر.ويأتي ذلك 
بعـد أيام من تقديـم جوزيب بوريل، وزير خارجيـة االتحاد األوروبي 
الـذي يتوىل تنسـيق مباحثات إحياء االتفاق، مسـودة اقرتاح لطهران 
وواشـنطن يف محاولة البرام تسـوية تتيح إعادة تفعيل التفاهم الذي 
انسحبت منه الواليات املتحدة عام 2018.وقال املتحدث باسم الوزارة 
نارص كنعاني يف بيان ”يف إطار سياسـة رفـع العقوبات الظاملة بحق 
بالدنـا، سـيتوجه الفريق التفـاويض للجمهورية اإلسـالمية اإليرانية 
برئاسـة عيل باقري اىل فيينا خالل سـاعات“.أتاح االتفاق املربم العام 
2015 بني طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلني وموسكو 
وبكني، رفع عقوبات عن الجمهورية اإلسالمية لقاء خفض أنشطتها 
النوويـة وضمان سـلمية برنامجها.اال أن الواليات املتحدة انسـحبت 
أحاديا منه يف 2018 خالل عهد رئيسـها السابق دونالد ترامب، معيدة 

فـرض عقوبـات اقتصاديـة قاسـية عىل إيـران التـي ردت بالرتاجع 
تدريجا عـن غالبية التزاماتها بموجبه.وبدأت إيران والقوى املنضوية 
يف االتفاق مباحثات إلحيائه يف نيسان/أبريل 2021 يف فيينا، بمشاركة 
غـري مبارشة من الواليـات املتحدة وبتسـهيل من االتحـاد األوروبي. 
وعىل الرغم من تحقيق تقـدم كبري يف املفاوضات، علّقت املباحثات يف 
آذار/مـارس املايض مع تبّقي نقاط تباين بني طهران وواشـنطن لم 
يتمكن املعنيون من ردم الهوة بشـأنها بعد.وأجرى الجانبان يف أواخر 
حزيران/يونيو، مباحثات غري مبارشة يف الدوحة بتسهيل من االتحاد 
األوروبـي، انتهت دون تحقيق اخرتاق.وكشـف بوريـل يف 26 تموز/

يوليو أنه طرح عىل طهران وواشـنطن مسودة تفاهم.وكتب يف مقال 
نرشته صحيفة ”فايننشل تايمز“ أن الطرح الذي عرضه ”ليس اتفاقا 
مثاليـا“، لكنه ”يمثل أفضل اتفاق أعتربه ممكنا، بصفتي وسـيطا يف 
املفاوضات“، مشـريا اىل أنه ”يتناول كل العنارص األساسية ويتضمن 
تسويات استحصلت عليها جميع األطراف بصعوبة“.وحّذر من أنه يف 

حالة الرفض ”فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطرية“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن نائب وزير الدفاع الرويس ألكسندر 
فومني، أن روسـيا وأوكرانيا أجريتا 27 
عملية لتبـادل األرسى، وجثـث القتىل.
وقال فومني: ”بمشاركة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، تـم تنظيم مفاوضات 
مع كييـف حـول تبـادل أرسى الحرب 
وجثـث القتـىل. وتـم تنفيـذ 27 عملية 
تبادل حتى اآلن“. وأضاف أنه تم تشكيل 
الدفـاع  دائمـة يف وزارة  لجنـة طبيـة 
الروسية لفحص املرىض والجرحى من 
أرسى الحـرب تعمـل وفـق التوصيات 

واملبـادئ املسـتندة إىل اتفاقيـة جنيف.
وأشار إىل أنه بالتعاون مع األمم املتحدة 
واللجنـة الدولية للصليـب األحمر تم يف 
أبريـل ومايو 2022 إجـالء املدنيني عن 
مصنع ”آزوفسـتال“، وقبول استسالم 
ومقاتـيل  األوكرانيـني  العسـكريني 
الجماعـات املتطرفة من هناك.وشـدد 
عىل أنه تمت مراعاة الجوانب اإلنسانية 
من قبل روسيا يف جميع هذه العمليات، 
وأكد موظفو املنظمـات الدولية التقيد 
الرويس الصـارم بقواعد القانون الدويل 

اإلنساني خاللها.
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 بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيـم التيـار الصدري السـيد 
مقتـدى الصـدر، امس األربعـاء، إىل 
إجـراء انتخابـات مبكـرة بعـد حل 
الربملان الحايل، فيمـا اكد انه لم ولن 
يرىض باراقـة الدمـاء، اعلن رفضه 

لدعوات الحوار.
كلمـة  يف  الصـدر  السـيد  وقـال 
متلفـزة تابعتها ”الـزوراء“: انه ”ال 
يوهمونكـم بـأن الثـورة رصاع عىل 
”الدعـاوى  أن  وأضـاف،  السـلطة. 
الكيديـة عرقلـت تشـكيل حكومـة 
األغلبيـة“، الفتـا اىل أنـه ”الفائـدة 
معهـم“. الحـوار  مـن  ترتجـى 

وأشـار إىل أن ”اإلصـالح ال يأتـي إال 
بالتضحيـة، وأنـا عىل اسـتعداد تام 
للشـهادة من أجـل اإلصالح“.وتابع 
أن ”الثـورة بـدأت صدرية وهم جزء 
من الشـعب“، موضحـا أن ”الثورة 
لن تسـتثني الفاسـدين مـن التيار 
الصدري“.وبـني السـيد الصـدر أنه 
”لم ولن يـرىض بإراقة الدماء أبدا“، 
مبينـا أن ”أغلـب الشـعب قد سـأم 
من الطبقة الحاكمـة برمتها“.وأكد 
السـيد الصدر للعراقيني، ”اسـتغلوا 
وجودي إلنهـاء الفسـاد“، داعياً إىل 
إجـراء انتخابـات مبكـرة بعـد حل 
الربملان الحايل“.وتابع: أنه ”لم يقرر 

الخـوض باالنتخابـات الجديدة من 
عدمها“.ولفـت إىل أنه ”عـىل الثوار 
واملعتصمـني البقـاء واالسـتمرار“، 
األمنيـة  للقـوات  شـكره  موجهـاً 
واملسـاندين للثـورة. واعلـن رفضه 
لدعوات الحوار .وياتي ذلك بعَد ميض 
مايقرب من عرشة أشـهر عىل عدم 
اختيار رئيـيس الجمهورية والوزراء 
الجديديـن للبالد، ما تـزال الخالفات 

السياسية تتفاقم، وكان من نتائجها 
اقتحـام آالف من أنصار زعيم التيار 
الصدري السيد مقتدى الصدر، مبنى 
الربملـان، منـذ سـتة ايـام، اعرتاضاً 
عىل توجه اإلطار لتشـكيل الحكومة 
شـياع  محمـد  برتشـيح  الجديـدة 
السـوداني رئيسـا ملجلس الـوزراء.

ودخلـت األزمـة السياسـية منحنى 
جديدا بعـد تحّول تظاهـرات التيار 

الصـدري إىل اعتصامـات مفتوحة، 
مـا اضطر الطـرف اآلخـر (اإلطار) 
إىل إنـزال جمهوره أيضا إىل الشـارع 
يف تظاهـرات للتأكيد عىل ”الرشعية 
واحـرتام الدسـتور“.يأتي هذا بينما 
تستمر خالفات سياسية تحول دون 
تشـكيل حكومة جديدة منـذ إجراء 
االنتخابـات األخـرية يف 10 أكتوبر/ 
آراء  2021.وتباينـت  األول  ترشيـن 

العراقيني حول الدعوات السياسـية 
لحـل الربملـان وإعـادة االنتخابات، 
وإجـراء تعديالت دسـتورية، إلنهاء 
األزمـة السياسـية يف البـالد، فيمـا 
يف  يكمـن  الحـل  أن  آخـرون  يـرى 
تغيـري نظـام الحكم مـن برملاني إىل 
رئايس.ويـرى محللـون، أن إجـراء 
انتخابات مبكـرة هو الخيار األقوى 
يف حال عدم الوصول إىل اتفاق يجمع 
اإلطار مع التيـار أو يتنازل أحدهما 
لآلخر عن الحكومة.وسـحب السيد 
مقتدى الصدر، الفائز بأكرب عدد من 
األصـوات يف انتخابات ترشين األول، 
نوابـه البالـغ عددهـم 73 نائبا من 
الربملـان يف حزيران املايض، بعدما لم 
يستطع تشكيل حكومة.وبعد أشهر 
مـن املفاوضات، ترك السـيد الصدر 
لخصومـه يف اإلطار، مهمة تشـكيل 
الحكومة بعدما قام بخطوة مفاجئة 
بسـحب نوابه من الربملـان.ويف ظل 
هـذا التعقيد السـيايس واالنسـداد، 
الـوزراء  رئيـس  حكومـة  تواصـل 
مصطفـى الكاظمي املنتهية واليتها 
”ترصيف األعمال اليومية“، وإذا لم 
تتفـق األحزاب عـىل حكومة جديدة 
قد تسـتمر هـذه الحكومـة ملرحلة 
انتخابـات  إجـراء  لحـني  انتقاليـة 

جديدة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
العمل  إيقاف  االربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  قررْت 
بـ»تكييف املناهج الدراسية» استعداداً للعام الدرايس 
أن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت  الجديد. 
«املديرية العامة للمناهج اصدرت إعماماً إىل املديريات 
بإيقاف  يقيض  واملحافظات  بغداد  يف  للرتبية  العامة 
العام،  (التعليم  الدراسية»  املناهج  بـ»تكييف  العمل 
املرسع)  التعليم  واملتميزين،  بغداد  ثانوية  مدارس 
الدراسية  املراحل  يف  املنتهية  املنتهية وغري  للصفوف 
 ٢٠٢١ الدرايس  العام  يف  به  العمل  تم  الذي  كافة، 
للعام  استعداداً  جاء  «ذلك  ان  «.وأضافت   ٢٠٢٢  –
الدرايس الجديد وتهيئة األجواء املناسبة الستقباله».

@›‡»€a@“b‘Ìg@äã‘m@ÚÓi6€a
CÚÓéaäá€a@wÁb‰æa@—ÓÓÿmDÄi

Ô”aã»€a@ıbõ‘‹€@bË‡«Ü@páia
@fib‡◊g@ÚÓ‡Áa@ÊaáÌç€@á◊˚m@ÔÿéÏ„bflÎä

ãÁbƒn€a@’y@ÚÓ‡‹éÎ@ÚÌäÏnéá€a@pb”b‘zné¸a

@ �Ÿ–€@pby6‘fl@Úq˝q@Â«@Â‹»m@äÎãæa
@ÜaáÃi@¿@pb”b‰nÇ¸a

ÒäÎá€a@…Ìãé@Û‹«@áÌáu@’Ìã†@Åbnnœa@á«Ïfl@pÜáy
ÎÏ‰€a@÷b–m¸a@pbrybjfl@fib‡ÿné¸@b‰ÓÓœ@∂a@ÈuÏnÌ@Ô„aãÌg@áœÎ@fiÜbjn€@ÚÓ‹‡«@27@Â«@Â‹»m@bÓéÎä
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@›jè€a@ÊbrzjÌ@ãflb»€aÎ@Ô‡√bÿ€a
ÚÓ€b®a@Úflå˛a@Âfl@xÎã©bi@Ú‹Ó–ÿ€a

ÚˆáËn€a@‚açn€aÎ@Âfl˛a@Êb‡ö@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì@ıaäåÏ€aÎ@ÚÌäÏË‡ßa@bèÓˆä

الزوراء/مصطفى العتابي :
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية 
ضمان األمن واالسـتقرار والتزام التهدئة، 
فيمـا بحـث الكاظمي مع رئيـس تحالف 
الفتح هادي العامري، مسـتجدات الوضع 
السـيايس وايجاد السبل الكفيلة بالخروج 
من األزمة الحالية.وذكـر املكتب اإلعالمي 
لرئيـس تحالـف الفتـح، يف بيـان تلقتـه 
«الزوراء»: أن «العامري، استقبل يف مكتبه 
ببغـداد، رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي ملناقشـة األزمـة السياسـية يف 
البالد».واضاف، أن «الجانبني، ناقشـا آخر 
مستجدات الوضع السيايس وايجاد السبل 
الكفيلـة بالخـروج مـن األزمـة الحاليـة 
والتوصـل اىل حلـول منطقيـة تـريض كل 
األطراف».يف غضون ذلك، ذكر بيان ملكتب 
رئيـس الجمهوريـة تلقته «الـزوراء»: ان 

رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل يف 
قرص السالم ببغداد، رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وجرى، خالل اللقاء، 
بحـث األوضاع العامـة يف البلد والتطورات 
السياسـية األخرية، حيث تـم التأكيد عىل 
أهمية ضمـان األمن واالسـتقرار، والتزام 
حريـص  حـوار  إىل  والركـون  التهدئـة 
ومسـؤول يبحـث األزمة ويضـع خارطة 
طريـق واضحة وحلـوالً تحمـي املصلحة 
الوطنية العليـا وُتطمنئ املواطنني وُتحقق 
مصالحهـم وتطلعاتهم.واضـاف، انـه تم 
التأكيـد عىل أهمية تكاتـف الجميع ورّص 
الصـف الوطني وتمتني الجبهـة الداخلية، 
يسـتغله  تصعيـد  أي  دون  والحـؤول 
املرتبصني بالبلد وشعبه، واليقظة والحذر 
مـن محـاوالت فلـول اإلرهـاب يف زعزعة 
األمن واالسـتقرار، ودعـم األجهزة األمنية 

البطلة للقيام بواجباتها عىل أكمل وجـه.

ÈÓ‹«@ÚÓÿÌãfl˛a@paäbjÉné¸a@aÏ€Ü@ÍÜb–ycÎ@Èn‰iaÎ@ãÁaÏƒ€a@ÚuÎå
@È‡«ám@Úÿjí@ÜÏuÏi@paÏ‰é@â‰fl@·‹»m@Â�‰íaÎ

بغداد/ الزوراء:
قررْت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس األربعاء، تخفيض األجور يف املوازي والدراسة 
املسائية.وقالت دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة بالوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: انه 
كافة  للمراحل  الدراسية  األجور  من   (٪٥٠) بنسبة  الطلبة  بإعفاء  العمل  استمرار  «تقرر 
الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢٣».واضافت  التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة  ضمن قناة 
عبد  كاظم  نبيل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  موافقة  اىل  استنادا  جاء  «القرار  ان 
الصاحب عىل استمرار العمل بما جاء يف إجراءات شؤون الطلبة بإعفاء الدارسني يف املراحل 
الخاص  الحكومي  التعليم  قناة  ضمن  املقررة  الدراسية  األجور  من   (٪٥٠) بنسبة  كافة 
الصباحي».وتابعت بشأن أجور الدراسة املسائية أن «الهيئة املرشفة يف الجامعات صالحية 

تخفيض األجور الدراسية بنسبة ال تتجاوز (٢٥٪) بناء عىل توصية من الكلية أو املعهد».

@åaÏæa@¿@äÏu˛a@ùÓ–¶@Â‹»m@·Ó‹»n€a
ÚÓˆbèæa@Úéaäá€aÎ
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ÈÓ‹«@ÚÓÿÌãfl˛a@paäbjÉné¸a@aÏ€Ü@ÍÜb–ycÎ@Èn‰iaÎ@ãÁaÏƒ€a@ÚuÎå

@·Ó«å@›n‘∑@k�yãÌ@÷aã»€a@ZÔuã«¸a
ãÁaÏƒ€a@Â∫c@ÔibÁä¸a@Òá«b‘€a

ÚÓÿÌãfl¸a@Ò7–è€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

@ÚÌá«ä@äb�flc@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
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@ÚÓ�Ãn€@“áËÌ@ê‹i@ŸiÎc@÷b–ma@Z¡–‰€a@ãÌåÎ
k‹�€bi@Ú»”Ïnæa@ÒÜbÌç€a

بغداد/ الزوراء:
امس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  اكَد 
التزام  تستدعي  الحالية  الظروف  أن  االربعاء، 
املتحدة  األمم  بعثة  رحبت  وفيما  التهدئة، 
ملساعدة العراق، بالدعوات للحوار الوطني، اكدت 

استعدادها لتقديم الدعم واملساعدة.
تلقته  الجمهورية،  لرئاسة  بيان  وذكر 
”الزوراء“: أن ”رئيس الجمهورية برهم صالح، 
األمني  ممثلة  ببغداد،  السالم  قرص  يف  استقبل 
هينيس  جينني  العراق  يف  املتحدة  لألمم  العام 

بالسخارت“.
بحث  اللقاء،  خالل  ”جرى،  أنه  البيان،  واضاف 
التطورات السياسية يف البلد، وسبل الخروج من 
األزمة الراهنة وضمان األمن واالستقرار يف البلد، 
وتأمني الحوار والتالقي بني الجميع إليجاد حلول 

ناجعة ُتحقق تطلعات املواطنني“.
وأَكد الرئيس برهم صالح، أن ”الظروف يف البلد 
تستدعي التزام التهدئة والدخول يف حوار صادق 
للوصول  السيايس  الوضع  يتناول  وحريص 
عىل  ترتكز  املعالم،  واضحة  طريق  خارطة  إىل 
تغليب املصلحة الوطنية العليا وطمأنة املواطنني 
وتحصني  واالجتماعي  األهيل  السلم  وترسيخ 

البلد“.
اللقاء  خالل  بالسخارت،  أكدت  جانبها،  من 

”دعم وتأييد بعثة األمم املتحدة للحوار بني كافة 
حماية  تؤمن  مسارات  إىل  والوصول  االطراف 

األمن واالستقرار وتلبي متطلبات العراقيني“.
يف غضون ذلك، رحبت بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق، امس األربعاء، بالدعوات للحوار الوطني، 
للمصالح  األولوية  إعطاء  اىل  القادة  وفيما دعت 
اكدت  لألزمة،  عاجلة  حلول  إليجاد  الوطنية 

استعدادها لتقديم الدعم واملساعدة.
”الحوار  ان  ”الزوراء“:  تلقته  للبعثة  بيان  وذكر 
االزمة  من  للخروج  فعالية  االكثر  الطريقة  هو 

السياسية العراقية التي طال امدها“.
جميع  بني  الهادف  ”الحوار  ان  البيان،  واضاف 
األطراف العراقية، أصبح اآلن أكثر إلحاًحا من أي 
وقت مىض، حيث أظهرت األحداث األخرية خطر 

التصعيد الرسيع يف هذا املناخ السيايس املتوتر“.
واوضح، ”ال يمكن ألي حزب أو جماعة االدعاء 
مؤكدا  عليهم“،  تؤثر  أو  تعنيهم  ال  األزمة  بأن 
”الحاجة إىل إيجاد حلول من خالل حوار شامل 
للجميع أمر واضح يف غيابه، ستظل دولة العراق 
مما  املتنافسة،  املصالح  لسيطرة  خاضعة 
الناس  ودفع  االستقرار  مزيد من عدم  إىل  يؤدي 

الثمن“. 
العراق  املتحدة ملساعدة  األمم  ان ”بعثة  واضاف 
للحوار  األخرية  بالدعوات  ترحب  (يونامي)، 
مختلف  من  الدعم  بعبارات  وتشيد  الوطني، 
الجهات  ”جميع  مناشدة  السياسية“،  األطياف 
الفاعلة االلتزام واملشاركة بنشاط واالتفاق عىل 

الحلول دون تأخري“.
إىل  يحتاجون  ال  ”العراقيني  ان  البيان  وذكر 
رصاعات مستمرة عىل السلطة أو مواجهات إنهم 
بحاجة إىل حلول والتزام بتنفيذها إلخراج بالدهم 
”العراق،  ان  موضحا  السياسية“،  أزمتها  من 
يواجه قائمة واسعة من القضايا املحلية العالقة 
فهو يف حاجة ماسة لإلصالح االقتصادي، وتقديم 
ألصحاب  الوقت  حان  فقد  فعالة،  عامة  خدمة 
املصلحة السياسيني لتحمل مسؤولياتهم والعمل 

من أجل املصلحة الوطنية“.
وأكد ”استعداد البعثة لتقديم الدعم واملساعدة“.

الزوراء/ حسني فالح:
عزمها  التخطيط،  وزارة  اعلنْت 
اجراء تعداد عام للسكان ”تجريبي“ 
ملناطق مختارة يف جميع املحافظات 
والتحديات  املشاكل  عىل  للوقوف 
عن  كشفت  وفيما  للمرشوع، 
لتنفيذ  االساسية  املتطلبات  ابرز 
 120 ستدرب  انها  اكدت  املرشوع، 
التعليمية  الكوادر  من  عداد  الف 
الصيفية  العطلة  يف  والتدريسية 

لعام 2023.
الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
حديث  يف  الهنداوي  الزهرة  عبد 
موعد  تحديد  تم  انه  لـ“الزوراء“: 
للسكان  العام  التعداد  الجراء  اويل 
املقبل،  العام  من  االخري  الربع  يف 

سنة  تقريبا  فرتة  امام  نحن  لذلك 
ونصف الجراء التعداد ينبغي خاللها 
لتنفيذ  االساسية  املتطلبات  اكمال 

املرشوع.
سنعمل  السنة  هذه  ان  واضاف 
خاللها عىل استكمال كل املتطلبات 
للسكان،  العام  بالتعداد  الخاصة 
املتطلبات  مبينا ان هناك جملة من 
ان  يجب  التي  والخطوات  واملراحل 
تنفيذ  موعد  اىل  وصوال  تستكمل 
تم  ما  بعد  للسكان،  العام  التعداد 
عراقي  دينار  مليار   120 تخصيص 
التعداد  تنفيذ  متطلبات  لتغطية 

العام للسكان .
هذا  يف  املتطلبات  من  انه  واوضح، 
لتعداد  اجراء  هناك  سيكون  العام 

يف  مختارة  مناطق  يشمل  تجريبي 
الوقوف  بهدف  املحافظات  جميع 
عىل املشاكل والتحديات سواء كانت 
التي  التقنية  او  البرشية  او  الفنية 
معالجتها،  بهدف  التعداد  تواجه 
االجهزة  تامني  اىل  نحتاج  ذلك  بعد 
من  سينفذ  التي  التابلت  اللوحية 
مؤكدا  الكرتونيا،  التعداد  خالله 
هذه  جهاز  الف   130 حوايل  نحتاج 
عاملية  رشكات  مع  التعاقد  تتطلب 
بهذه  لتجهيزنا  خاصة  بمواصفات 

االجهزة .
تدريب  اىل  ايضا  نحتاج  انه  واوضح 
العدادين الذي لدينا اكثر من 120 الف 
التعداد  تنفيذ  يف  سيشاركون  عداد 
من الكوادر التعليمية والتدريسية يف 

وزارة الرتبية هؤالء بحاجة اىل تدريب 
العطلة  خالل  سينخرطوا  وبالتايل 
الصيفية يف العام املقبل 2023 لكي 
للقيام  ومهيئني  جاهزين  يكونوا 
بتنفيذ التعداد العام للسكان، مبينا 
نحتاج ايضا اىل انشاء مركز متطور 
ملعالجة بيانات هذه املركز يحتاج اىل 

عمل وجهد كبري .
التغطية  تأمني  اىل  نحتاج  وتابع، 
العراق  مناطق  جميع  اىل  الهاتفية 
اني  بشكل  البيانات  ارسال  لضمان 
ورسيع من امليدان اىل املركز الوطني 
هناك  ان  مؤكدا  البيانات،  ملعالجة 
الحرص  تنفيذ  اجل  من  ايضا  عمال 
الفقري  العمود  تمثل  التي  والرتقيم 
للتعداد هذه ستستغرق شهرين من 

العام املقبل.
اىل  ايضا  نحتاج  بالقول:  ومىض 
للوحدات  االدارية  الحدود  تحديد 
االدارية من خالل الصور الفضائية 
تشكيل  تم  انه  موضحا  والجوية، 
مختلفة  عمل  قطعات   10 حوايل 
والقانوني  واالداري  املايل  القطاع 
والتدريب  واملعلومات  والتكنلوجيا 

واالعالم واالتصاالت واخرى.
وبني ان كل قطاع من هذه القطاعات 
لديها خطة عمل متكاملة بتوقيتات 
تتكامل  واضحة  وباطر  زمنية 
العامة  الخطة  لتشكل  بعضها  مع 
الذي  للسكان  العام  التعداد  لتنفيذ 
االخري  الربع  يف  ينفذ  ان  املؤمل  من 

من العام املقبل 2023.

كابول/ متابعة الزوراء:
تعرف  األمريكية  االستخبارات  كانِت 
كراتيش  يف  يقيم  الظواهري  أيمن  أن 
أفراد  أن  عمالؤها  علم  أن  إىل  بباكستان، 
كابول،  إىل  ”القاعدة“ وصلوا  زعيم  عائلة 
ثم  شريبور،  بحي  منزل  يف  أقاموا  وأنهم 
الدعم املحيطة به كانت  وجدوا أن شبكة 
وفقا  األفغانية،  العاصمة  إىل  أيضا  تنتقل 
الربيطانية،  ”التايمز“  نرشته  لتقرير 
وأعده 3 محررين فيها، ممن استندوا فيه 
إىل ما ذكره مسؤولون أمريكيون، من دون 

الكشف عن هوية أي منهم.
التقرير  يف  املوصوف  املسؤولني،  أحد 
األمريكية  الحكومة  ”كانت  قال:  بكبري، 
عىل علم منذ سنوات بوجود شبكة تدعم 
الظواهري، واكتشفنا هذا العام أن عائلته، 
إىل  انتقلوا  وأطفالها،  وابنته  زوجته  أي 
تعليمهم  تم  حيث  كابول“،  يف  آمن  منزل 
فظلوا  التقليدي.  التجسس  مكافحة 
طوابق،   3 من  املكون  املبنى  داخل  دائما 
مع السماح للموثوق بهم فقط بالدخول 
”وهو النمط الذي استخدمه بن الدن مرة 
السكني بمدينة ”أبوت  واحدة يف مجّمعه 
آباد“ يف باكستان“ حيث تم تعقبه وقتله 

يف 2011 عىل يد قوات البحرية األمريكية.
وابنته  الظواهري  زوجة  وصول  ومن 
االستخبارات  وكالة  اقتنعت  وأحفاده، 
املركزية األمريكية، أو CIA اختصارا، بأن 
النهاية  يف  إليهم  سينضم  نفسه  الرجل 
من  وتمكنا  بحضوره،  ثقتنا  ”فزدنا 
تشكيل نمط حياة من خالل مصادر عدة 
”العربية. تلخص  ملا  وفقا  للمعلومات“. 

معلومات،  من  التقرير  يف  ما  أهم  نت“ 
مسؤويل  كبار  إبالغ  تم  حني  أنه  وبينها 
يف  الظواهري  عىل  بالعثور  االستخبارات 
أوائل إبريل املايض، نقلوا الخرب رسيعاً إىل 
لعملية  التخطيط  للبدء يف  بايدن،  الرئيس 

تستهدف قتله.
عاما،   71 البالغ  الظواهري،  يكن  ولم 
النهائي  التأكيد  أبدا. ثم جاء  املنزل  يغادر 
عىل  ظهر  حني  بكابول  وجوده  عىل 
الرشفة، وعىل مرأى من الجميع، لذلك قال 
الظواهري  إىل  ”تعرفنا  أمريكي:  مسؤول 
يف مناسبات مختلفة ولفرتات طويلة عىل 
اليومية  حياته  نمط  رصد  فتم  الرشفة“ 
الصناعية.  األقمار  صور  عرب  ألسابيع 
مصغر  نموذج  لبناء  وقتا   CIA منح  وتم 
للمنزل، وتقديمه إىل الرئيس بايدن لوضعه 
يف مناخ اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من 

اآلمن استهدافه عىل الرشفة من دون قتل 
أفراد عائلته أو مدنيني قريبني.

كيف أنقذوا عائلته
بايدن  عقد  املاضيني،  ويونيو  مايو  ويف 
العمليات  غرفة  يف  أخرى  اجتماعات 
من  ضيقة  دائرة  مع  األبيض،  بالبيت 
تأثري  لتقييم  االستخبارات،  كبار مسؤويل 
يلحق  قد  الذي  الرضر  بينها  االغتيال، 
بالعالقات األمريكية املشحونة بالفعل مع 
طالبان أثناء مفاوضات واشنطن من أجل 
من  واملدنيني  األمريكيني  الرهائن  عودة 
أفغانستان، فقدر املحامون أن الظواهري 
الرضوري  من  لكن  مرشوع“  ”هدف 
قيد  عىل  وإبقائهم  أرسته  أفراد  تحييد 
االستعدادات  اتخاذ  تم  وعندها  الحياة، 
وهو  وحده،  عليه  تقيض  دقيقة  لرضبة 
أدناه،  املعروض  الفيديو  أيضا  ما يرشحه 

معني  صاروخ  استخدام  عن  خصوصا 
لتصفية الظواهري.

تابع املسؤول وقال: ”كنا بحاجة إىل التأكد 
من أن معلوماتنا كانت صلبة للغاية، وأننا 
طورنا خيارات واضحة للرئيس يمكن أن 
تقليل  أيضا  شأنها  من  والتي  فيها  يفكر 
املدنيني  بصفوف  إصابات  وقوع  مخاطر 
واألخذ يف االعتبار تداعيات اتخاذ مثل هذه 

الرضبة وسط مدينة كابول“.
ويف 25 يوليو املايض، عقد بايدن اجتماعاً 
االستخبارات،  موظفي  لكبار  أخرياً 
وكالة  مدير   William Burns بينهم 
 Avril إىل  إضافة  املركزية،  االستخبارات 
الوطنية،  االستخبارات  مدير   Haines
األمن  مستشار    Jake Sullivan وأيضا 
العملية،  عىل  باإلجماع  فوافقوا  القومي، 
أذن بايدن برضبة من ”مسرّية“  وعندها 
بدون طيار تستهدف منزل الظواهري يف 

حي شريبور.
تحديدا  كابول،  فوق  الفجر  بزوغ  وبعد 
املايض،  األحد  صباح   6:18 الساعة 
الرشفة  عىل  أخرى  مرة  الظواهري  أطل 
إطالق  تم  اللحظة  تلك  ويف  الصالة،  بعد 
”مسرّية“  من   R9X Hellfire صاروخي 
بدون    MQ-9 Reaper طراز  أمريكية، 
طيار، كانت تحلق يف سماء املنطقة، وقبل 
لحظات من االصطدام انترشت 6 شفرات 
لتمزيق  مصممة  صاروخ،  كل  رأس  من 
الهدف من دون الحاجة إىل تفجري، وبهذه 
وأحفادها  وابنته  زوجته  بقيت  الطريقة 
عىل قيد الحياة. أما زعيم ”القاعدة“ فلقي 

حتفه.

بغداد/ الزوراء:
القومي قاسم  األمن  َد مستشار  أكَّ
األعرجي، امس األربعاء، أنَّ العراق 
أيمن  القاعدة  زعيم  بمقتل  ب  يرحِّ
رضورة  اىل  أشار  فيما  الظواهري، 

الضغط عىل القاعدة وداعش.
ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  القومي،  األمن 
استقبل  ”األعرجي،  أن  ”الزوراء“: 
ألينا  بغداد  يف  األمريكية  السفرية 
اللقاء،  رومانوسكي، وجرى خالل 
السياسية  املستجدات  آخر  بحث 
واملنطقة،  العراق  يف  واألمنية 
والتعاون املشرتك يف مجال مكافحة 

اإلرهاب“.
”ترحيب  عن  األعرجي،  وأعرب 
تنظيم  زعيم  بمقتل  العراق 
القاعدة، أيمن الظواهري“، مشرياً 
الضغط  يستمر  أن  ”رضورة  إىل 
وداعش،  القاعدة  تنظيمي  عىل 
اإلرهاب  رش  من  العالم  لتخليص 

وإجرامه“.
”ترحيب  ايضاً  األعرجي  وأبدى 

اليمن“،  يف  الهدنة  بتمديد  العراق 
الفتاً اىل أن ”العراقيني قادرون عىل 
كونها  السياسية،  مشكالتهم  حل 

شأناً داخلياً عراقياً“.
حوار  ظروف  لتهيئة  ”العمل  وأكد 
يحقن  عراقي  وفاق  ضمن  وطني 
الدم العراقي، ويحافظ عىل العراق 

املوحد“.
السفرية  أكدت  جانبها،  من 
إىل  تتطلع  ”بالدها  أن  األمريكية، 
قوية  عراقية  حكومة  تشكيل 
سيادتها  عىل  الحفاظ  عىل  قادرة 
الدويل“،  املجتمع  عىل  ومنفتحة 
مشرية إىل أن ”الواليات املتحدة لن 
العراقي  الشعب  اختيار  يف  تتدخل 

وأنه يعود للعراقيني وحدهم“.
”تتعدى  بأن  أملها  عن  واعربت، 
العالقة بني البلدين التعاون األمني 
الجوانب  يف  تطوراً  أكثر  عالقة  إىل 
التجارية واالقتصادية والصحية“، 
مشددة عىل ”التزام بالدها بالعمل 
قوية  عراقية  حكومة  أي  مع 

يختارها العراقيون“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، عن حالة الطقس يف البالد 
لأليام املقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار رعدية غدا الجمعة وتصاعد 

للغبار خالل االيام املقبلة.
الخميس،  ليوم  ”الطقس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
سيكون صحواً حاراً يف املنطقة الوسطى وصحواً يف املنطقة الشمالية، 
فيما سيكون صحواً حاراً جداً يف املنطقة الجنوبية، اما درجات الحرارة 
والشمالية  الوسطى  املنطقتني  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 

وسرتتفع بضع درجات عن اليوم السابق يف املنطقة الجنوبية“.
وأوضح، أن ”طقس يوم غد الجمعة، سيكون صحواً حاراً يف املنطقة 
غائم  اىل  الظهر  بعد  تدريجياً  يتحول  الغربية  اقسامها  ويف  الوسطى 
جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خالل الليل تكون رعدية 
يف عموم  السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة فستكون  درجات  أما  احياناً، 

مناطق البالد“.
املنطقتني  يف  حاراً  صحواً  سيكون  السبت،  يوم  ”طقس  أن  وأضاف، 
الوسطى والجنوبية، يف حني سيكون صحواً ويف بعض األماكن غائماً 
مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية احياناً، اما درجات 

الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق يف عموم مناطق البالد“.
املنطقة  يف  صحواً  سيكون  املقبل،  األحد  ليوم  ”الطقس  أن  اىل  ولفت، 
فيما  األماكن،  بعض  يف  النهار  خالل  الغبار  يتصاعد  كما  الوسطى 
سيكون الطقس صحواً يف املنطقة الشمالية وصحواً حاراً يف املنطقة 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون  الحرارة  درجات  اما  الجنوبية، 
املنطقتني الشمالية والجنوبية وستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف 

املنطقة الوسطى“.

بغداد/الزوراء:
توقعْت وزارة الزراعة، امس االربعاء، ان ارتفاع 
نسبة التمور سريتفع إىل اكثر من،600 طن مبينة 
التصدير. لعملية  التسهيالت  كافة  تمتلك  انها 
يف  الزراعة   وزارة  متحدث  هاشم  هادي  وادىل 
التمور  لتصدير  صحفي“مستعدون  ترصيح 
سنويا إىل اكثر من600 الف طن“، موضحاً ان“ 
 640 العراق السنة املاضية بلغ  التمور يف  انتاج 
الف طن وانتجنا مختلف انواع التمور فيما بلغ 

اإلنتاج االجمايل 640 الف“.
يف  زيادة  هناك  السنة  هذه  نتوقع  واضاف،“ 
قدمت  خدمات  هناك  ان  اعتبار  عىل  االنتاج 

لقطاع التمور منها حمالت الرش املجانية التي 
املقدم  الدعم  إىل  اضافة  الزراعة  وزارة  تبنتها 
االقتصادية  القيمة  النخيل  البساتني  الصحاب 
منتج  انه  اعتبار  عىل  عامليا  ارتفعت  للتمور 
عايل الطلب وهناك زيادة يف اسعاره يف االسواق 

العاملية“.
الوزارة  شجع  االمر  هذا  بالقول“  واردف 
النخيل  انتاج  زيادة  ورفع  بالنخيل  االهتمام 
واتوقع سنصدر اكثر من العام املايض 600 الف 
التسهيالت  لديها  الزراعة  ان“  إىل  طن“،مشرياً 
وعمليات  التصدير  عمليات  لخروج  الالزمة 

الفحص“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، امس 
األربعاء، أن اتفاق أوبك+ عىل رفع اإلنتاج يف أيلول 

يهدف لتغطية زيادة متوقعة بالطلب. 
وقال إسماعيل خالل مشاركته يف االجتماع الشهري 
واالجتماع   JMMC االنتاج  ملتابعة  الوزارية  للجنة 
الدائرة  املتحالفة عرب  الوزاري ملنظمة اوبك والدول 
”اوبك  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  التلفزيونية 
العاملية،  النفط  اسواق  استقرار  بلس حريصة عىل 
االمنية  التحديات  وطأة  من  التخفيف  عىل  والعمل 
والسعي  العالم  تواجه  التي  والصحية  والسياسية 
نحو تحقيق التوازن بني العرض والطلب“. وأضاف، 

أن ”االجتماعات تضمنت مراجعة تطورات االسواق 
النفطية، واالستماع اىل التقارير التي أعدتها الجهات 
البحثية يف املنظمة حول املتغريات والعوامل املؤثرة، 
النفطية“.  السوق  يف  والطلب  العرض  عىل  واثرها 
اإلنتاج  سقف  يف  زيادة  عىل  ”االتفاق  أن  إىل  وأشار 
لشهر ايلول املقبل بإضافة كمية (100) الف برميل 
باليوم، وذلك من اجل التعويض عن زيادة متوقعة يف 
الطلب العاملي، وأن الزيادة الجديدة توزع عىل الدول 
املتحالفة  املنتجة  والدول  اوبك  من  للنفط  املنتجة 
اىل  منوهاً  دولة“،  كل  انتاج  نسب  بحسب  معها 
متابعة تطورات السوق النفطية، واتخاذ االجراءات 

املناسبة من قبل اوبك بلس“.
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الزوراء /ليث جواد:

باتـْت تشـكل عمليـات التجميل 

هوسـا لدى العديد من النسـاء يف 

العـراق مما شـجع عىل انتشـار 

العديد من مراكز التجميل بشكل 

مبالـغ فيـه حتـى وصـل االمـر 

اىل عمـل تلـك العمليـات بنظـام 

االقسـاط املريـح، إذ لـم تقترص 

تلـك العمليـات عـىل الوجه فقط 

وانمـا تعـدى االمـر اىل الجسـم 

بشـكل عـام، االمـر الـذي   يعّده 

بعضهـم بانـه  تحـول اىل هوس 

لـدى االشـخاص واصبحت حالة 

مرضيـة، فيما يعـّده االخرون ان  

هنـاك بعـض االمـور تحتـاج اىل 

تجميل نتيجة لتشـوهات خلقية 

او حاالت مرضية وهذه العمليات 

جاءت ألنفاذهم.

بعـض  اسـتطلعت  ”الـزوراء“ 

اآلراء التـي تحدث عـن املوضوع 

إذ قال عمار غريب 40 سـنة من 

سـكنة بغداد ان“ عملية التجميل 

اصبحت هوسـا لدى الشباب من 

الذكور واالناث عىل حد سواء حتى 

اصبح اليوم الكل  يتشابهون من 

جراء تلك العمليات التي شـوهت 

خلقت الله عز وجل“.

واضـاف ان“ عمليـات التجميـل 

وجـدت لتجميـل بعـض االمـور 

التي حدثت نتيجة لتشـوه خلقي 

او نتيجـة حـدث مـا لكـن اليوم 

بعض النسـاء  مع شـديد االسف 

غريت مالمحها بشـكل كليا حتى 

شوهت صورتها وخلقتها بشكل 

كامل“.

واشار غريب اىل ان ”اليوم العديد 

منـا  يبحث عن الجمال الشـكيل 

سـواء رجال او نسـاء اال اني مع 

شديد االسـف لم اجد  احد يبحث 

عن الجمال الروحي الذي فقدناه 

يف مجتمعنـا يف االونـة االخرية“، 

التجميل  ان ”عمليـات  موضحـا 

كانـت يف السـابق تقتـرص عـىل 

الوجه وبعـض االجـزاء ام اليوم 

عمليات التجميـل وصلت اىل ادق 

االمـور يف جسـم االنسـان مـن 

خالل عمليـات التكبري والتصغري 

وغريهـا منه االمور التي ال يمكن 

ذكرها ”.

وتابع: ”اعتقد ان بعضهم اصبح 

لديه ادمـان عىل هـذه العمليات 

الكبـري ملراكز  نتيجـة لالنتشـار 

التجميـل يف البالد بشـكل مبالغ 

به ”.  

ÜÎá®a@Â«@xã¶@¸
فيما ذكرت املحامية ميناس خالد 

عبدالكريـم لـ“الـزوراء“ اننـا ” 

ننظـر لعمليات التجميل عىل انها 

يشء تجميـيل مثالً اذا الشـخص 

محتـاج لعمليـه تجميـل ال بأس 

بهـا بـرشط ان ال تكـون خارجة 

عن الحد الطبيعي وتكون نشـازا 

او تغري مالمح الشـخص الن رب 

العاملـني خلـق انسـان بأحسـن 

تقويم“.

عمليـات  ”بعـض  ان  واضافـت 

التجميل رضوريـة مثل تصحيح 

انحـراف  االنـف او فيه كرس من 

متخصـص  صحـي  كادر  قبـل 

ألجـراء هكـذا عمليـات الن مـا 

يحصـل اليـوم ان شـخصا تحت 

التدريب وملجرد دخوله دورة ملدة  

40 يوما يصبح طبيب تجميل هذا  

خطأ كبري وفيـه خطر عىل حياة 

االنسـان  النـه من غـري املنصف 

ان نعالج الخطـأ بخطأ اكرب منه 

مـن خالل مراجعـة بعض مراكز 

التجميـل  النه قـد تحدث امور ال 

تحمد عقباها“.

ان  اىل  الكريـم   عبـد  واشـارت   

”عمليات التجميل اصبحت اليوم  

تجارة بـأرواح البرش لعدم وجود 

رقابة عىل هـذا املوضوع من قبل 

بعض الجهات املعنية“.   

ونوهـت  اىل ان ”املـادة (41) من 

اىل  اشـارت  العقوبـات  قانـون 

الجراحيـة  العمليـات  مصطلـح 

االعمـال  تشـمل جميـع  والتـي 

الرضوريـة واملالئمة ملمارسـتها 

ويعد العمـل الطبـي مباحا متى 

شـخص  قبـل  مـن  اجـري  مـا 

مرخص بإجرائـه قانونا ويتعني 

املريـض  الطبيـب احاطـة  عـىل 

علما بهـذه املداخالت أي رضورة 

فكـرة  بإعطـاء  الطبيـب  قيـام 

للمريض عن الفعل وما يمكن ان 

ترتتب عليه مـن نتائج خطرة او 

مضاعفات“.

واشـارت اىل ان ” املادة (35) من 

قانـون العقوبـات فقـد حـددت 

صـور الخطأ بمـا يأتـي (تكون 

الجريمة غـري عمديـة اذا وقعت 

النتيجـة االجرامية بسـبب خطا 

الفاعـل سـواء كان هـذا الخطـأ 

اهمـاال او رعونة او عـدم انتباه 

او عـدم احتياط او عـدم مراعاة 

والخطـأ   ( واالنظمـة  القوانـني 

الطبـي قـد يكـون خطا يسـريا 

او خطـا جسـيما، وقـد تظهـر 

للطبيـب  الجنائيـة  املسـؤولية 

والناجمـة عن خطأ طبـي يف أي 

مرحلة من مراحـل العمل الطبي 

فقد تظهر يف مرحلة التشـخيص 

او يف مرحلـة العـالج او مرحلـة 

التخديـر   مرحلـة  او  الجراحـة 

مسؤولية الطبيب الجزائية بغض 

النظر عن نوع الخطأ سـواء كان 

فنيـا او عاديا مـادام ينطبق عىل 

صـور  فعلـه 

لخطـأ  ا

بموجـب  عليهـا  املنصـوص 

القانون“.

áÌaçnfl@fibj”a
والناشـطة  االعالمية  فيما تـرى 

املدنية بسمة العبيدي ان“ الناُس 

يف إقبـال متزايـد عـىل عمليـات 

التجميـل منها  ما يكـون تغيرياً  

لخلق الله ، وبعض هذه العمليات  

فيها مـواَد يظهر رضرهـا إن لم 

يكن عاجال فآجال“.  

واضافـت انـه ”هنـاك نـوع من 

العمليات  ُيقصد منها إزالة عيٍب 

يسـبب إيذاًء نفسيا أو بدنياً فمن 

الناس من يولد وله عيوب خلقية 

فال بأس بهذه العمليات، ألن األمر 

ليس طبيعيا ومحتاُجها ال يطلُب 

مزيداً من الحسن، إنما يريد إزالة 

العيِب الذي ربما يؤثر يف نطقه أو 

تنفسه  فهذا كُله ال بأس به ألنه 

الطبيعية  ليس تغيريا للخلقة 

صاحبهـا  يريـد  التـي 

التجمـَل  خاللهـا  مـن 

يريد  والتحسني، وإنما 

إزالة رضر وعيب  يف 

شكله وجسده“ .

ضحـت  و ا و

العبيدي  ان“ األسـباب الرئيسـة 

النتشار هوس  عمليات التجميل 

بالنفـس،  الثقـة  لقلـة  هـو 

والفراغ الروحـي يف ظل الظروف 

والسياسـية  االقتصاديـة 

إىل عامل  واالجتماعية، باإلضافة 

مهـم جـداً سـاعد عـىل تصاعـد 

وازدياد عدد املقبلني عىل عمليات 

التجميـل وهـو هـوس التقليـد، 

وكلنا يعلم  أهمية اإلعالم  وتأثريه 

عىل أفـكار ونفوس النـاس  وما 

يعرضه بعض  الفنانني ومشاهري 

السوشـل ميديـا وتركيـزه عـىل 

أهميـه الجمال وتصوير الجسـد 

كسـلعة واالخطـر عـرض طرق 

وتسـهيلها  التجميـل  وأسـاليب 

وتبسـيطها وتوفريهـا بمتنـاول 

جميع رشائح املجتمع“.

فيما اعتربت مقدمة الربامج نور 

عمـر  ان ”عمليـات التجميل عىل 

انها نعمة من الله النه الكثري من 

النـاس لديهـم تشـوهات خلقية 

منـذ والدتهم او نتيجـة الحروب 

التـي مـرت عـىل البـالد رشيطة 

ان تجـري مـن قبل كـوادر طبية 

متخصصة“.

fib‡ßa@k±Î@›Óª@!a
واضافـت ان ”اللـه جميل ويحب 

الجمال والجميع يبحث دائما عىل 

ان يكـون اجمل صـورة خصوصا 

املرأة والسيما انه يف السابق كانت 

ال توجد هنـاك أي عمليات تجميل 

وكانـت تتجمل بابسـط االمور ام 

اليوم اصبح هنـاك تجميل دائمي 

متمثـل بعمليـات التجميـل يشء 

جميل من وجهت نظري“.

واشارت عمر اىل ان ”البعض اصبح 

لديه هـوس واصبحنا نشـاهد يف 

االوانة االخرية تقوم بعض املراكز 

تقوم بعمليـات التجميـل باجراء 

العمليـات بنظام االقسـاط  تلـك 

وهذا امر غريب ويعّد هوسـا لدى 

البعض“.

واوضحـت ان ”العمل االعالمي 

عمليـات  اجـراء  يتطلـب 

تجميلية واجريت عمليتني 

بسـبب متطلبات العمل 

النـه يجـب ان نكون 

متناسقة  بأجسام 

ت  سـا قيا و

خاصة“.

فيما اكدت املعلمـة اريج الربيعي 

ان“ لجـوء النسـاء اىل العمليـات 

التجميل من اجل ان تكون جميلة 

بشـكل مبالغ  فيه يعّد خطأ وفيه 

تشـوه لخلقـة الخالـق هـذا مـن 

جانب اضافـة اىل ان اليوم معظم 

يف  متشـابهة  اصبحـت  النسـاء 

الشـكل واملالمح بسـبب عمليات 

التجميل“.

 مصيفـة انـه: افضـل ان تبقـى 

مالمـح الوجـه كما هـي الن لكل 

مرحلـة عمـري شـكل يناسـبها 

وهذه هي سـنة الحياة التي يسري 

عليهـا جميـع البرش فـال الداعي 

للهرب من هذا الواقع البرشي“.

وبينت ان ”العديد من االشـخاص 

جـراء  مـن  الوفـاة  اىل  تعرضـوا 

لحـدوث  نتيجـة  العمليـات  تلـك 

مضاعفات من جراء تلك العمليات 

نتيجة لتكرارها او بسـبب اخطاء 

طبيـة‘ ولفـت اىل ان“ الجمال هو 

جمال القلب بما يحتويه من طيبة 

ورحمـة واخالق وصدق وشـعور 

باآلخرين هذا هو  املهم“.

ونوهـت ان“ هـذا الجمـال الـذي 

تبحـث عنه بعض  النسـاء اعتربه 

جمـاال صناعيـا الن الجمـال كما 

ذكـرت القلب اوال وقبـل كل يشء 

واعتقـد ان هذا الهوس انتقل الينا 

من اروبا  اىل البلدان العربية“.

 áèu@Î@Ôè–„@ÍÏìm
قـال أسـتاذ علم النفـس بجامعة 

عبـاس  احمـد  الدكتـور  بغـداد 

الذهبي لـ“الزوراء“ ن“ اضطراب 

تشوه صورة الجسد (رهاب شذوذ 

أو خلـل البنية) هـو مرض نفيس 

شـائع نسـبًيا يشـعر الشـخص 

املصاب به بقلق حاد بسـبب عيب 

مـا يف مظهرهـا الشـخيص كمـا 

يتصـوره الشـخص او يمكـن أن 

يكـون القلق تجـاه أي جـزء من 

أجزاء الجسـم كأن يكـون الوجه 

او الشـعر او الجسم أكثر املناطق 

اهتماًما.

وتابـع ان“ هـذا القلـق يتحول إىل 

هاجس مريض يسـبب للشـخص 

ضيًقا شـديد وتؤثـر يف قدرته عىل 

العمل وممارسـة حياتـه اليومية 

إىل  فيلجـأ 

ت  لعمليـا ا

لتجميلية  ا

ُمحاوال 

تعويض النقص الذي يتصوره عن 

نفسه لكي  يشعر بسعادة مؤقتة 

او يقـل شـعوره بالضيـق ولكـن 

رسيعا  مـا يعود الشـعور بالقلق 

مـرة أخـرى وبالتايل اجـراء املزيد 

من عمليات التجميل“.

عمليـات  ”مدمنـي  ان  واضـاف 

التجميـل يعانون من هوس عقيل 

بتغيري وجوههم وجسمهم وغالبا 

مـا ينبـع مـن إحساسـهم بعدم 

األمـان والنظـرة السـلبية للـذات 

وعدم الثقـة بالنفـس والرغبة يف 

الظهور بطريقة معينة تتناسـب 

مـع فكرتهـم، أو فكـرة املجتمع 

عن الجمال وهـم ال ُيدركون أنهم 

ُيعانـون مـن اإلدمان السـلوكي، 

لذلـك ال يطلبـون املسـاعدة مـن 

لعمليات  فيخضعـون  املختصـني 

التجميـل مـرارا وتكـراًرا، وهكذا 

يستمر مدمنو عمليات التجميل يف 

هوسهم دون رادع“.

واوضح، ان ” اللجـوء اىل عمليات 

التجميل ناتج الضغوطات النفسية 

التـي يتعـرض لها األشـخاص يف 

الطفولـة أو خالل فـرتة املراهقة، 

مضيفا ”انصح الجميع والسـيما  

النساء الالتي يذهبن كثريا ألطباء 

الذهـاب  عليهـن  بـأن  التجميـل 

للطبيـب النفيس للعـالج ومعرفة 

األزمة إذا كن يعاننه من اضطراب 

نفـيس أم عـدم الثقـة بالنفس أو 

الوسواس القهري“.

مـن جانبه، حـدد نقيـب األطباء، 

جاسـم العزاوي  يف ترصيح سابق 

” جملة أسـباب تقـف وراء تزايد 

عمليـات  خـالل  الوفـاة  حـاالت 

التجميل، منهـا أن يكون الطبيب 

غـري متـدرب يف هذا املجـال او لم 

يأخذ احتياطاته بشكل صحيح، او 

ان يكون منتحال لصفة الطبيب“.

وأضـاف أن ”مثل هـذه العمليات 

هـي خطرة بحد ذاتها ومن شـأن 

مضاعفاتها ان تودي اىل الوفاة“.

ولفـت إىل أن ”نقابة االطباء تعمل 

عىل صيانـة املهنـة“، مؤكـداً أنه 

”يوجد اكثر من 400 مركز تجميل 

غري مجاز يف بغـداد، منها مرتبط 

بشخصيات سياسية“.

وبـني أنه ”تـم اغـالق 190 مركز 

تجميل مخالف يف الربع الثاني من 

.“2021

وبـني إنـه ”80 باملئـة مـن املواد 

املستعملة يف عمليات التجميل هي 

مغشوشـة أذ ال توجد هناك رقابة 

إطالقـًا عـىل دخول هـذه املواد إىل 

العراق، إذ تصل بأشـكال مختلفة 

بعضهـا عـن طريق الصحـراء أو 

الشـمال، عىل حيوانات الركوب أو 

يف الحقائب الخاصة، مشرياً إىل أنَّ 

جميعها غري مفحوص“.

وأضاف أنَّ ”هذه املواد بطبيعتها 

تمتـّص مـن البرشة أو الجسـم 

بعـد مـدة مـن حقنهـا وتظهر 

مشكالتها“، الفتاً إىل أنَّ ”الجسم 

يعتاد هذه العمليات ويحتاج إىل 

زرق هذه املواد باستمرار ،ويف كل 

مرة تـرتك مضارها عـىل الجلد، 

”النقابـة  أنَّ  العـزاوي  وتابـع 

شـكلت لجنة خاصة بمسـاندة 

الجهات األمنيـة لتفتيش مراكز 

والتفتيش  وفحصهـا  التجميـل 

عن وجود إجازة مرخصة ملزاولة 

املهنة“.

أن  ”رضورة  إىل  العـزاوي  ودعـا 

يمتلك املواطن الوعي الكايف وعدم 

االعتمـاد عـىل صـور ودعايات يف 

مواقع التواصل االجتماعي، فضالً 

عـن رضورة التأكد مـن خربة من 

يقوم بهذه العمليات“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
األربعـاء،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  طمأنـت 
املحارضيـن املجانيـني بشـأن تحويلهم اىل 
عقود، فيما اشارت اىل ارسال القوائم املتعلقة 

ببيانات املحارضين اىل وزارة املالية.
وقـال مدير عام تربية الكـرخ الثانية، قيس 
الكالبـي، يف ترصيـح صحفـي: إن «األمـور 
وصلـت اىل مراحلهـا النهائيـة وتم ارسـال 
القوائم املتعلقـة باملحارضين املجانيني وتم 
حسـاب الكلـف يف جميع املديريـات ووزارة 
الرتبيـة انجزت ما عليها مـن مهام، والكرة 

االن يف ملعب وزارة املالية».
واستدرك الكالبي «طالبنا بأن يكون الرصف 
الشـهادة وبراتـب  وفـق قـرار ٣١٥ وفـق 
«وزارة  ان  مؤكـدا  املحـارض»،  يسـتحقه 
الرتبية تسـعى اىل حسـم هـذا امللف بأرسع 

وقت ممكن».
ويتضمـن قـرار ٣١٥ آليـات ملعالجة وضع 
العاملني بصفة عقود وأجر يومي يف مختلف 
املؤسسـات الحكوميـة، والذي صـوت عليه 

مجلس الوزراء عام ٢٠١٩.
ومنح مجلـس الوزراء بموجب قـراره رقم 
(٣١٥) امتيازات كبـرية للعاملني باألجورية 
والعقـود، أسـوة بموظفي املـالك الدائم، إذ 

تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع األرايض، 
التدريبيـة،  الـدورات  الكفالـة،  القـروض، 

املكافآت، وغريها من االمتيازات).
ويف مـا يخـص طلبـة السـادس االعـدادي 
والثالث املتوسـط، أكـد الكالبـي أن «وزارة 
الرتبيـة وكوادرهـا تضـع مصلحـة الطالب 

نصـب اعينهـا، واهتمامهـا وتركيزها يكثر 
عـىل املراحـل املنتهية».وأضـاف أن «وزارة 
الرتبيـة تقـف دائمـا للحفاظ عـىل رصانة 
التعليم والشـهادة العراقيـة»، مبينا ان «ما 
حـدث يف امتحانـات الثالـث املتوسـط مـن 
خـالل ترسيب االسـئلة اصبح فيـه مبالغة، 

إذ ان القضيـة تمثلـت حينهـا بالرسقة من 
خالل اقتحام خزينة احـدى مديرات الرتبية 
مـن قبـل شـخص، واتخـذ وزارة الرتبيـة 
حينها قـرارات جرئية بإيقـاف االمتحانات 
وأرجاءها اىل اشعار اخر».واشار الكالبي اىل 
ان «الوزارة متسـاهلة جدا مـع الطلبة ولم 
تضظـر اىل قطع االنرتنت خـالل االمتحانات 
كمـا حـدث يف اقليـم كردسـتان».وبنّي ان 
«الـوزارة تتعامـل باحرتافيـة يف تصحيـح 
الدفاتـر والحديث عن التالعـب بالتصحيح، 
وتبديل الدفاتـر االمتحانية عار عن الصحة، 
ومحاولة لعرقلة العملية الرتبوية»، مشـريا 
اىل ان «اآلليـة املتبعـة يف التصحيـح صارمة 
ومرتقبـوة مـن قبـل كامـريات مشـددة».
وأكـد أن «وزارة الرتبيـة قدمـت الكثـري من 
التسـهيالت بعـد العـام ٢٠٠٣ مـن خـالل 
اعطاء الفـرص للطلبة تمثلت بالدور الثالث 
ونظام املحاوالت والدخول الشـامل وشمول 
للراسـبني ب٣ مواد يف امتحانات البكلوريا».

وأردف الكالبـي «لدينـا مشـكلة بالقوانـني 
والرويتـن اململ عكس الكثري مـن الدول، إذ 
يعاني العراق مـن صعوبة يف تغيري القوانني 
ومن ضمنها ما يتعلق باملحارضين املجانيني 

الذين يتطلب تثبيهم وجود قانون موازنة».
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اربيل/الزوراء:
اكـد السـيايس املسـتقل، احمد حمـه، امس 
األربعاء، أن حكومة إقليم كردسـتان العراق 
تقـف وراء ارتفـاع هجـرة الشـباب الكردي 

بنسبة ٢٥٪.
وقـال حمـه يف ترصيـح صحفـي ان“ املدن 
والقصبات التي تقع عىل الحدود الفاصلة بني 
دياىل وكردستان شهدت هجرة اكثر من ٥٠٠ 
شـباب خالل السـنوات ٤ االخرية أي ارتفاع 
بنسـبة ٢٥٪ والتزال مسـتمرة رغم املخاطر 
واملـآيس التي تشـهدها رحـالت الهجرة من 

الغرق والخطف واالختفاء القرسي“.
واضاف ان ”حكومة اربيل تقف وراء ماساة 
الهجـرة املسـتمرة للشـباب الكـردي يف ظل 

تفاقم االزمة االقتصادية واملعيشـة وتضاؤل 
فرص العمل مع هيمنة احزاب السـلطة عىل 
الشؤون العامة“، الفتا اىل ان ”الهجرة تشكل 
صورة اخرى ملأسـاوية الحياة يف كردسـتان 
الواقـع  الهـروب مـن  الكثرييـن يف  ورغبـة 

املؤلم“.
واشـار حمـه اىل ان ”انطالق ثـورة غضب يف 
كردستان حقيقة واردة يف اي لحظة خاصة، 
وان االزمة االقتصاديـة ترضب بقوة رشائح 

واسعة منذ سنوات“.
وتشهد مدن اقليم كردستان ازمات اقتصادية 
صعبة منذ سـنوات رغم تهريـب مئات االف 
من براميل النفط وبيعها بمبالغ مالية كبرية 

اليعرف مصريها. 

بغداد/الزوراء:
جـددت املدفعية الرتكية قصفهـا ملناطق مختلفة يف محافظـة دهوك، يف تكرار 

ملشهد القصف املتكرر بشكل يومي.
وقال مصدر محيل إن ”املدفعية الرتكية املتواجدة يف قاعدة بامرني قصفت قرية 

سكريي ونهيلة ومناطق أخرى يف قضاء العمادية لية أمس“.
وأضـاف أن ”الطائـرات الرتكيـة حلقـت يف سـماء مناطق مختلفـة من قضاء 
العمادية، ولم يتسـن التعرف عىل حجم الخسائر البرشية، فيما تواصل القوات 
الرتكية االنتشار العسكري وإقامة الثكنات عىل الرشيط الحدودي مع العراق“.
وبشـكل شـبه يومي تقصف الطائرات واملدفعية الرتكيـة مناطق مختلفة من 

إقليم كردستان، وسط صمت لحكومتي بغداد وأربيل.

صالح الدين/الزوراء:
أفاد مسؤول حكومي يف صالح الدين، امس األربعاء، بإطالق 
خطـة تعزيـز شـاملة للطـرق الخارجيـة يف محيـط املدن 
والوحـدات اإلدارية السـاخنة ملواجهة االغتيـاالت الجنائية 

والغامضة التي غالبا ما تجري لدوافع إرهابية.
وقـال املسـؤول إن «املحافظـة شـهدت جملـة اغتيـاالت 
مجهولـة يف بـادئ األمر بمناطـق أطراف سـامراء وبلدات 
أخرى وبعد التحقيقات والتحريات األمنية اتضحت دوافعها 
الثأرية والشخصية وتم حسمها والقبض عىل جميع الجناة 

ومنفذي الهجمات».
وأكد أن «السـلطات األمنية نرشت مفارز إضافية يف الطرق 
الخارجية والنائية ودوريات متحركة عىل مدار الساعة ملنع 
وقـوع أي هجمات او اغتياالت تثري الرعب يف نفوس األهايل 

وبارشاف امني عاٍل».
يأتـي ذلك، يف وقت تؤكد جهات أمنية يف صالح الدين، وجود 
أي اغتيـاالت إرهابية منذ أشـهر عدة يف عمـوم املحافظة، 
وذلـك بعد سلسـلة إجراءات أمنية مشـرتكة بـني األجهزة 

األمنية ومسؤويل الوحدات اإلدارية ومختاري املناطق.
وتشـهد صـالح الديـن حـوادث اغتيـاالت مسـتمرة تطال 
مواطنـني يف الطرق ويف املنـازل او األماكن العامة وبظروف 

غامضة.

بغداد/الزوراء:

اعلنـت هيئة النزاهـة، امس األربعـاء، نتائج 

متابعـة تقريـر تقـيص أداء دوائـر املـرور يف 

بغداد.

وذكـرت دائرة الوقاية يف الهيئة، يف بيان تلقته 

«الـزوراء» أن «وكالة وزارة الداخليَّة لشـؤون 

ـة  الرشطـة أوعـزت إىل مديريَّـة املـرور العامَّ

بالتنسـيق مع لجنة مديريَّة املتابعة واللجان 

يف الوكالـة بخصـوص مقـرتح تأليـف لجنٍة 

من ضبَّاط الحسـابات والتدقيـق والقانونيَّة 

يف مواقع املـرور، لتدقيق وصوالت املحاسـبة 

والغرامات والصكوك»، ُمنوِّهة بأنَّ «الوصوالت 

ُتصاَدُق يومياً من قبل مدير املوقع وُترَسـُل إىل 

مقر املديريَّة، لتصويرها وأرشـفتها بحاسبٍة 

ٍة للتدقيق واملتابعة اليوميَّة». خاصَّ

وأضافت الدائرة أنه «تـمَّ نقل جميع املُتَّهمني 

املوقوفني خارج مواقع التسـجيل بعد كشـف 

تالعٍب واختالس حوايل (٧٠,٠٠٠,٠٠٠) ديناٍر 

ـة بالجباية من  يف وصوالت املُحاسـبة الخاصَّ

قبـل أمـني صنـدوق الحسـابات، فضـًال عن 

إحالتهـم عـىل محكمة قوى األمـن الداخيل - 

املنطقة الثالثة، اسـتناداً ألحكام املادة (٣١٦) 

مـن قانـون العقوبـات وبداللة املـواد (٢٨٩ 

-٢٩٨) منه، وإيداعهـم التوقيف لحني إصدار 

الحكم».

وأوضحت أنه «تمَّ إصدار أوامر إداريٍَّة وبشكٍل 

دوريٍّ ألمنـاء الصنـدوق»، الفتـًة إىل «تحويل 

 ، أغلبهـم من املالك العسـكري إىل املالك املدنيِّ

بعد أن أشـار تقرير الهيئـة الصادر يف ٢٦-٩-

٢٠٢١ إىل مطالبتهـا بوضـع رشوٍط وضوابط 

ُمناسـبٍة الختيار أمنـاء الصنـدوق يف املواقع 

ـن يتَّصفـون بالنزاهة وحسـن  املُروريَّـة ممَّ

لـني مالياً  السـرية والسـلوك، ويكونـون ُمكفَّ

.« ويجري تقييمهم بشكٍل دوريٍّ

ـة  ـدت الدائـرة أن «ُمديريَّـة املـرور العامَّ وأكَّ

تدرس إمكانيَّة إضافـة أرقام الصكوك ضمن 

محطة اإلدخال وتدقيقها ضمن محطة الدفع 

و (البيمنـت)، ُمبّينًة أنها «تقوم حالياً بإدراج 

لة عىل  رقم «شـايص» املركبة الحديثة املُسـجَّ

ظهـر الصك وأرشـفته مـع املُعاملـة، عىل أن 

يكون إدخال البيانات من قبل ضابٍط ُمختصٍّ 

حرصاً».

بغداد/الزوراء:

أفـادت مصادر أمنيـة ، امس 

األربعاء، بتسجيل حالة انتحار 

لشـاب، وإحبـاط محاولتـني 

أخريـني يف حـوادث متفرقـة 

بالعاصمة بغداد، ومحافظتي 

نينـوى وواسـط، وذلك خالل 

الساعات القليلة املاضية.

وأبلغ مصدر أمني أن «شـاباً 

يبلغ من العمر ٢٠ عاماً، أقدم 

عىل االنتحار من خالل شـنق 

نفسه داخل منزله يف منطقة 

املوفقيـة بمحافظة واسـط، 

ألسباب ال تزال مجهولة».

يف السـياق، أنقـذت الرشطة 

االتحادية امرأة تبلغ من العمر 

االنتحـار  ٣٨ عامـاً حاولـت 

بإلقاء نفسها من أعىل جرس 

الكاظمية  األئمـة، يف مدينـة 

شمايل العاصمة بغداد.

بيـان  يف  الرشطـة  وذكـرت 

مقتضـب ورد «الـزوراء»، أن 

«املـرأة تعانـي مـن أمـراض 

املفـارز  وتمكنـت  نفسـية، 

األمنيـة للفـوج الثالـث اللواء 

الثامن، من منعها وتسـليمها 

أصوليا إىل الجهات املختصة».

إىل ذلـك، ذكر مصـدر أمني أن 

«الرشطة النهرية أنقذت شاباً 

ألقى بنفسه من الجرس القديم 

بمدينـة املوصـل، يف محاولـة 

لالنتحار، بسبب مشكالت مع 

عائلته.

«زوارق  أن  املصـدر  وأضـاف 

الرشطـة النهرية، وصلت إليه 

قبـل  األخـرية،  اللحظـات  يف 

غرقه».

الفتـة إىل أن «عمره يرتاوح يف 

الثالثينات، وهو متزوج ولديه 

البرصة/الزوراء:ولد».
ناقش نواب ومسؤولون حكوميون 
وممثلـون عـن الـرشكات املنفذة 
ملرشوع مـاء البرصة الكبري، امس 
االربعـاء، معالجة مشـكلة شـح 
املياه العذبـة التي تشـهدها عدد 

من مناطق املحافظة .
وذكر النائب عن محافظة البرصة 
املهنـدس احمـد طـه الربيعـي يف 
ترصيـح صحفـي» ان مخرجـات 
قضـاء  يف  ُعقـد  الـذي  االجتمـاع 
الهارثـة، بحضور مديـر مرشوع 

ومسـؤول  الكبـري  البـرصة  مـاء 
الصيانـة يف مديريـة مـاء البرصة 
وقائممقـام الهارثـة ومدير االمن 
الوطني فيها اىل جانب ممثلني عن 
املتظاهرين وممثلـني عن مناطق 
شـمايل قضـاء الهارثـة، تضمـن 
عدة محاور رئيسـية تركزت حول 
معالجة ازمة شـحة املياه العذبة 
يف مدينة البرصة ومناطق الهارثة 

وشمالها.
ناقـش  االجتمـاع  ان  واوضـح 

كاآلتي:

- إلزام الرشكة املنفذة ملرشوع ماء 
البـرصة الكبري بمعالجة املشـكلة 
الفنيـة يف املـرشوع بشـكل كامل 

قبل منتصف الشهر الجاري .
املنفـذة  الرشكـة  سـتبارش   -
للمرشوع الكبري برفـع االنتاج اىل 

٤٥٠٠ م٣/ثا ابتداًء من امس .
- اعطاء تطمينـات من قبل نواب 
البرصة - الدائرة الثالثة للرشكات 
بمتابعـة  باملـرشوع  العاملـة 
مسـتحقاتها املالية لـدى الجهات 

الحكومية .

- قيـام نـواب محافظـة البرصة 
املعنية  الـوزارات  بالتواصـل مـع 
بمعالجـة االزمـة املاليـة الخاصة 
بهذا املرشوع وهـي كل من املالية 

والبلديات والتخطيط .
- التواصـل مـع رشكـة الفـارس 
املنفـذة ملـرشوع   » الحكوميـة   »
صيانـة مـرشوع البـرصة املوحد 
امليـاه  بتصفيـة  يختـص  الـذي 
وضخهـا باتجـاه مركـز مدينـة 
الهارثة  البـرصة ومناطق قضـاء 
والتـي توقفـت عن العمل بسـبب 
تأخـري رصف مسـتحقاتها املالية 
مـن قبل الجهات الحكومية، حيث 
تعهدت الرشكة باسـتئناف العمل 

واجراء الصيانة الالزمة للفالتر .
- تأكيـد مدير مديرية ماء البرصة 
عىل تزويد مناطق شـمال الهارثة 
بامليـاه العذبـة من مـرشوع ماء 
البـرصة الكبـري عن طريـق ربط 
االنبوب ٢٥ عقـدة الخاص بتغذية 
هـذه املناطـق باملـرشوع الكبري. 
واضـاف « كما تـداول املجتمعون 
موضـوع املراشـنة الذي هـو قيد 
الدراسة اآلن ، حيث بنَي الحارضون 
تطبيقهـا  حـال  يف  املراشـنة  ان 
سـتكون حـًال مؤقتاً ملشـكلة قلة 
كميات املياه العذبة املنتجة والتي 
ال تكفـي لتجهيـز مناطـق مركز 

املحافظة وقضاء الهارثة». 

النجف/الزوراء:

أعلنـت مديريـة رشطـة محافظـة النجـف، 

امـس األربعـاء، القبـض عـىل عصابة رسقة 

بعد مطاردتهم يف حي العسـكري، فيما أكدت 

عدم صحة وجـود معارك بني االجهزة االمنية 

والعصابات.وقالـت املديريـة يف بيـان ورد لـ 

«الـزوراء»: « نود ان نوضـح حقيقة ما جرى 

بالضبط بعد اخبار مواطـن إلحدى الدوريات 

التابعـة ملكافحـة الوفـاء بتعرضـه لحـادث 

رسقـة من قبـل شـخصني عىل درجـة نارية 

اثنـاء عودته مـن املدينة القديمة يف السـاعة 

الثالثة صباحا يف حي العسـكري وهو يسـري 

ويحمل هاتفـه بيده».وأضافت أنه «توجهت 

عـىل الفور الدوريـة والحظة وجـود متهمني 

يسـتقالن دراجـة نارية عند وصـول الدورية 

اطلق احـد املتهمني النـار عـىل الدورية والذا 

بالفـرار تمـت مالحقتهم مـن قبـل الدورية 

ونتيجة املالحقة واملتابعة لهما أدى إىل انقالب 

الدراجـة و القي القبـض عليهما».وبينت أنه 

«خالل إلقاء القبض عليهما وتفتيشهما عثر 

عىل مسـدس محور وموبايـل املواطن ومواد 

تعاطـي مكسـورة بحيازتهـم وتـم التحقيق 

معهمـا واعرتفـا بالجريمـة واحيـال للقضاء 

ليناال جزائهما العادل».واكدت املديرية ان «ما 

ذكر عرب بعض مواقع التواصل االجتماعي عن 

حصول معارك واشتباكات مع العصابات غري 

صحيـة فالوضـع األمني مسـتقر تماما وكل 

تفاصيـل الحادث ذكرت أعـاله عىل حقيقتها 

بدون تهويـل وتضخيم الغاية منه التأثري عىل 

وضع املحافظة أمنيا».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت عدة محافظات تعطيل الدوام الرسـمي يف 
دوائرها بسـبب ارتفاع درجات الحرارة ألكثر من 
٥٠ مئوية بحسب ما نرشته هيئة األنواء الجوية.

وأعلنـت محافظة بغـداد تعطيل الدوام الرسـمي 
اليـوم الخميس بسـبب ارتفـاع درجـات الحرارة 

ألكثر من ٥٠ مئوية.
وايضـا أعلنـت محافظة البـرصة تعطيـل الدوام 
الرسـمي أليام الخميـس واألحد واالثنـني املقبلة 
بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة ألكثـر من ٥٠ 

مئوية.
فيما أعلنت محافظتا واسـط وبابل أيضاً تعطيل 
دوام الرسـمي اليـوم الخميـس الرتفـاع درجات 

الحرارة إىل ٥٠ مئوية.
واعلنـت محافظة ديـاىل تعطيل الدوام الرسـمي 
اليـوم الخميس بسـبب ارتفاع درجـات الحرارة، 

فيما قررت استثناء طلبة السادس اإلعدادي.
كما قررت محافظة النجف األرشف تعطيل الدوام 
الرسـمي اليـوم الخميس، بسـبب ارتفاع درجات 
الحـرارة، فيما وجهـت الدوائر االمنيـة والخدمية 
بتنظيـم حركـة الواجبـات ملنسـوبيهم املكلفـني 
بالعمل بالطرقات العامة والسـيطرات وماشـابه 

حفاظاً عىل سالمتهم.

واعلـن محافـظ الديوانيـة، زهري عيل الشـعالن، 
تعطيـل الـدوام الرسـمي لـكل دوائـر الدولـة يف 
املحافظة اليوم بسـبب ارتفاع درجات الحرارة يف 
عموم البالد، بإسـتثناء الدوائـر األمنية والصحية 
والفرق الخدمية وموظفي ديوان املحافظة وطلبة 

السادس االعدادي.
وقـرر محافظ املثنى، أحمـد منفي جودة، تعطيل 

الـدوام الرسـمي اليـوم الخميس بسـبب ارتفاع 
السـادس  طلبـة  باسـتثناء  الحـرارة،  درجـات 

اإلعدادي.
يذكـر ان هيئة األنـواء الجوية قـد أعلنت يف وقت 
سـابق، عـن ارتفـاع  درجات الحـرارة يف عدد من 
املحافظات إىل ٥٠ درجة وأكثر، وخاصة يف املناطق 

الوسطى والجنوبية.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 367 الف دينار، وسـعر الرشاء 363 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس الثالثاء 369 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 327 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 323 ألفا.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 365 الف دينـار و 375 ألفاً، فيما 
تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (0.22%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (32.238.574.786) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (20.190.378.009) دنانري. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (562.62) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.22) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 
(563.86) نقطة.وتم تداول اسـهم (31) رشكـة من اصل (103) رشكة 
مدرجة يف السـوق، واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (8) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق مليوني 
سـهم بقيمة بلغت (7) ماليـني دينار من خالل تنفيـذ (7) صفقات عىل 
اسهم رشكتني.بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني 
يف السوق (4) ماليني سهم بقيمة بلغت (10) ماليني دينار من خالل تنفيذ 
(19) صفقة عىل اسهم أربع رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ عام 2009، 
ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركـزي العراقي مـن العملة الصعبة 
للـدوالر األمريكـي خالل شـهر تموز املايض مـا يقارب من 
4 مليـارات دوالر .مـن جانـب متصل، بلغت مبيعـات البنك 
املركزي العراقي من الحواالت الخارجية، امس االربعاء، أكثر 

من 271 مليون دوالر امريكي.
وذكر مصدر: أن البنك املركزي باع خالل شـهر تموز املايض 
يف االيام التي فتح فيها مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي 3 
مليـارات و953 مليونا و313 ألفا و919 دوالرا وبمعدل 263 
مليونـا و 554 ألفا و 261 دوالرا يوميا، منخفضا عن شـهر 
حزيـران املايض الذي بلغ معدل املبيعـات فيه 265 مليونا و 

956 الفا و139 دوالرا.
وأضاف: أن معظم املبيعات تجاوزت 260 مليون دوالر خالل 
شهر تموز، الفتا اىل توقف البنك عن إجراء املزاد ملدة خمسة 

أيام ملصادفته عيد االضحى..
واشـار املصدر اىل: ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شـكل 
حـواالت للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر 
بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف يف الخارج، اضافة اىل 

البيع النقدي 1460 دينار لكل دوالر.
من جانب متصل، بلغـت مبيعات البنك املركزي العراقي من 
الحـواالت الخارجية، امـس االربعاء، أكثر مـن 271 مليون 

دوالر امريكي .

وذكـر مصدر أن البنك املركزي بـاع خالل مزاده، امس، لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكـي، 271 مليونـًا و806 آالف و744 
دوالراً أمريكياً غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف: ان معظـم هذه املبيعـات ذهبت لتعزيـز االرصدة 
يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، حيث بلغت 248 
مليونـا و106 آالف و744 دوالراً، فيمـا ذهبـت البقيـة عىل 

شكل مبيعات نقدية بلغت 23 مليون دوالر.
وأشـار إىل: ان 32 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
يف الخـارج، و9 مصارف لتلبية الطلبـات النقدية، إضافة اىل 

85 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
برتشـيد  الكهربـاء  وزارة  طالبـت 
االستهالك بالتزامن مع ارتفاع درجات 
الحـرارة، وفيمـا أكدت لجنـة الطاقة 
النيابية أن حجـم اإلنتاج الحايل وصل 
إىل 20 ألـف ميغـاواط، رأى خـرباء أن 
الحل األمثل يكون باالهتمام بالجباية 

وخصخصتها.
وذكر بيـان لـوزارة الكهربـاء، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”تقرير الطقس الدويل 
أشار إىل دخول مناطق جنوبي العراق 
ووسـطه الجدول الدويل ألعىل درجات 
حـرارة مسـجلة يف العالـم إيذانا ببدء 
االرتفـاع الحـراري التدريجـي لعرشة 
أيـام حرارية قادمـة وبدرجات تفوق 

الخمسني درجة مئوية“.
وأضـاف البيـان أن ”الـوزارة تهيـب 
باملواطنـني ملراعـاة ارتفـاع درجـات 
والرتشـيد  املسـبوق،  غـري  الحـرارة 
باسـتهالك الطاقـة وإطفـاء اإلنارة، 
واألجهـزة الكهربائية غري الرضورية، 

وتخفيف األحمال“.
حفاظـاً  يأتـي  ”ذلـك  أن  إىل  وأشـار 
عـىل اسـتقرارية املنظومـة ولتتمكن 
املنظومـة مـن مواكبة الطلـب وعدم 

التأثري سلباً عىل ساعات التجهيز“.
وقال عضـو لجنـة الطاقـة النيابية، 
داخـل رايض، يف ترصيـح صحفي: إن 
”اإلنتاج الحـايل للكهرباء قد وصل إىل 

20 ألف ميغاواط“.
يواجـه  ”العـراق  أن  رايض  وأضـاف 
االسـتهالك  بزيـادة  تتعلـق  مشـكلة 
وعدم الرتشـيد مع االرتفاع يف درجات 
الحرارة التي وصلت إىل أكثر من 51 يف 

بعض املناطق“.
وأشار إىل ”مشـكالت فنية يف الوزارة، 
التـي ال تقتـرص عـىل اإلنتـاج، إنمـا 
يف قطاعـي التوزيـع والنقـل إضافـة 
إىل حصـول تجـاوزات عـىل الشـبكة 

الكهربائية“.

وأوضـح رايض أن ”الوضع يف الصيف 
الحايل بشـكل عام أفضـل من األعوام 
السابقة، خصوصاً أن وزارة الكهرباء 
صيانـة  يف  مبكـراً  مسـتعدة  كانـت 
نقـل  خطـوط  وإضافـة  املحطـات 
جديـدة ومحوالت بقدرات جديدة وفك 

االختناق“.
وفيما أكد رايض أن ”اإلجراءات ال تخلو 
من بعض املشـكالت التي عىل الوزارة 
معالجتهـا“، شـدد عـىل أن ”اإلنتـاج 
الحـايل يصـل إىل جميـع املناطق لكن 
بنسـب متفاوتة، فالبـرصة مقتطعة 

من القطع املربمج“.
مـن جانبه، ذكـر خبـري الطاقة، بالل 
خليفة، يف حديـث صحفي: أن ”معدل 
الطلب عىل الطاقة الكهربائية يتناسب 
طردياً مع ارتفاع درجات الحرارة التي 
وصلت هذه األيام إىل الخمسـني او ما 

يقارب ذلك“.
وتابـع خليفة أن ”الزيـادة يف درجات 
الحـرارة رافقهـا ارتفـاع يف الرطوبة، 

وبالتـايل يتجـه النـاس إىل مكيفـات 
الهواء ذات االحمال العالية“.

ولفت إىل أن ”طلب وزارة الكهرباء من 
املواطنـني بالرتشـيد يتكـرر يف جميع 
األعـوام ويف أوقـات الـذروة، بأمل أن 
يكـون هنـاك تخفيـف عـىل األحمال 

وبالتايل فأنه طلب روتيني“.
وتحـدث خليفـة عـن ”زيـادة الطلب 
السنوي عىل الطاقة الكهربائية بمعدل 
1000 إىل 1500 ميغـاواط، إضافة إىل 

وجود فرق بني التوليد واالستهالك“.
ورأى أن ”الحـل األمثل ملواجهة االزمة 
الكهربائيـة هـو االهتمـام بالجبايـة 

واستخدام (السمارت ميرت)“.
واسـتدرك خليفة بالقـول: إن الوزارة 
قـد تبنت هـذه الخطوة عـن طريقني 
األول إقامـة حمالت لوضـع املقاييس 
لكنها ما زالت دون املسـتوى املطلوب 

بسبب عدم تعاون املواطنني.
يتمثـل  الثانـي  ”الطريـق  أن  وزاد 
بخصصة الجباية“، مبيناً أن ”املناطق 

التي خضعـت لهذه التجربـة قد قلت 
فيها االحمال إىل الثلث“.

وانتهـى خليفة إىل أن ”هـذا املرشوع 
لـو أنه طبق عىل جميـع انحاء العراق 
لحصلنـا عـىل الكفايـة الكاملـة من 
التوليد يف االسـتهالك، وهـذه النقطة 
رفـض  بسـبب  ايضـاً  فشـلت  قـد 
املواطـن التعامل مـع الجهات املكلفة 

بالجباية“.
وكان املتحدث باسـم وزارة الكهرباء، 
أحمـد مـوىس، قـد ذكـر يف ترصيـح 
سابق: أن ”“اإلنتاج الكهربائي سوف 
 25 يصـل خـالل األيـام القادمـة إىل 
ألف ميغاواط، هنـاك طاقات توليدية 
جديدة ستدخل إىل العمل، مع استمرار 
الدورية للمحطـات ونصب  الصيانـة 
املغذيات ومشـاريع أخرى مستقبلية 
تخـص الطاقـة الشمسـية فضالً عن 

الربط مع دول الجوار“.
وتابع مـوىس أن ”الطاقـات الجديدة 
تشـمل الوحـدة الثانيـة يف محافظـة 

صالح الدين وذلك يف منتصف الشـهر 
الحايل بطاقة 650 ميغاواط ومحطة 

عكاز ووحدات أخرى“.
وأشـار إىل أن ”الوزارة معنية بزيادة 
الطاقة وحجم اإلنتاج وخطوط النقل 
وقطاع التأهيل وتعمل حالياً من غري 

موازنات تماماً“.
ولفت موىس إىل ان ”الخطة الخمسية 
املعنيـة بملف الكهربـاء هي يف أدراج 
مجلس الوزراء وقد نالت استحسانه، 
القصـرية  بالخطـة  مضينـا  وضـد 
املتضمنـة إضافـة 7 آالف ميغا واط 
خـالل عام، وقد تمكنـا من إضافة 3 

آالف ميغا واط“.
وعـىل العكـس ممـا أدىل بـه عضـو 
لجنة الطاقـة النيابية، قال موىس إن 
”اإلنتاج الحايل وصل إىل قرابة الـ 23 
ألف ميغاواط، وهناك استقرار كبري يف 
األحمال واملنظومة وسـاعات تجهيز 
الكهربـاء وهنـاك استحسـان واضح 
لدى املواطـن من الخدمـة املقدمة له 

مقارنة بالسنوات املاضية“.
وأوضح موىس أن ”القطوعات الطويلة 
التـي تحصل هي نتيجة عوارض فنية 
تجـري معالجتها بشـكل مبارش من 
مالكاتنـا الفنية التـي تعمل عىل مدار 
السـاعة من أجل توفـري أفضل خدمة 

للمواطن العراقي“.
وتعّد آفة الفساد التي تنخر مؤسسات 
الدولـة أحـد أسـباب اسـتمرار أزمة 
الطاقـة، إىل جانب تعرض الشـبكات 
ملشـكالت فعلية خارجة عن سـيطرة 
الدولة، من بينها انخفاض مناسـيب 
نهري دجلـة والفـرات وتوقف بعض 
محطات الطاقة يف السدود، والعمليات 
اإلرهابيـة التـي تتعـرض لهـا أبـراج 
نقـل الكهربـاء بني الحـني واآلخر، إىل 
جانـب اسـتمرار الطلـب املتزايد عىل 
التيار بمعدل سـنوي يبلـغ نحو ألفي 

ميغاواط.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت صـادرات العـراق النفطية 
لتبلـغ 3.303 ماليـني برميـل يف اليوم 
خالل شهر تموز املايض وبنسبة بلغت 
أكثـر مـن %2 مقابـل 3.373 ماليـني 
برميل يف اليوم مقارنة بشهر حزيران.

وأظهرت بيانـات وزارة النفط، اطلعت 
عليهـا ”الـزوراء“ أن صـادرات النفط 
العراقية، باستثناء التدفقات من إقليم 
كردسـتان، انخفضـت بنسـبة 2.08٪ 
عىل أساس شهري يف تموز، رغم زيادة 

حصة العراق يف أوبك +.
وبلغت الصادرات مـن املوانئ النفطية 
الجنوبيـة 3.225 ماليـني برميل يوميا 
يف تموز، بانخفاض ٪1.26 عن الشـهر 

السابق.
وبلغت صادرات خام كركوك عرب ميناء 
جيهـان الرتكي بمعـدل 76 الف برميل 
يوميا وهـو اقل بنسـبة %12.65 عن 

شهر حزيران املايض.
وارتفعـت حصة العراق مـن أوبك+ إىل 
4.651 ماليـني برميل يف اليوم يف شـهر 
آب، وبانتظـار ما تقرره اوبـك+ اليوم 
يف اجتماعهـا من زيادة انتاج او االبقاء 
عىل انتاجها وفق املعطيات االقتصادية 

العاملية. 
النفطـي، حمـزة  الخبـري  فيمـا عـزا 
انخفـاض  وراء  السـبب  الجواهـري، 
صادرات العراق النفطية هو محدودية 

تصدير العراق النفطية اىل الخارج التي 
ال تتعدى 3.3 ماليني برميل يوميا، مبينا: 
أن ”العـراق لديه خطـة لرفع صادراته 
النفطيـة ألكثر من 3.45 ماليني برميل 

يوميا نهاية العام الحايل“. 
واوضـح ان ”العـراق يحتـاج اىل اعادة 
التصديريـة  التحتيـة  بنيتـه  تطويـر 
وزيـادة منافذه التصديريـة بما يتالءم 
مع خططه املستقبلية يف زيادة إنتاجه 
النفطـي“، الفتـا إىل أنـه بـدون ذلـك 

لـن يتمكـن العـراق من الحفـاظ عىل 
مكانته كثاني اكرب مصدر للنفط داخل 

املنظمة“.  
واكد الجواهري ان ”شهر ايلول سيكون 
اخر االشهر التي يتم زيادة انتاج النفط 
للدول املنتجة يف منظمة اوبك+، وبالتايل 
سـيصل العراق إىل املسـتوى الطبيعي 

إلنتاجه املرجعي“.
مـن جانب متصـل، انخفضت أسـعار 
خامي البرصة املتوسط والثقيل، امس 

االربعـاء، مع انخفاض اسـعار النفط 
عامليا .وانخفض خام البرصة املتوسط 
املصدر آلسيا 2.95 دوالر وبنسبة تغيري 
بلغـت %2.95 ليصـل اىل 96.89 دوالرا 
للربميل الواحد.وانخفض خام البرصة 
دوالر   2.95 آلسـيا  املصـدر  الثقيـل 
وبنسـبة تغيري بلغت %3.06 ليصل اىل 

93.54 دوالرا.
وتراجعت أسـعار النفـط العاملية قبل 
اجتماع منظمـة اوبـك+ لتقرير زيادة 

إنتـاج أعضائهـا مـن عدمـه، يف وقت 
تواجـه تحديـات مـن بـوادر الركـود 

االقتصاد العاملي.
من جهتهـا، أعلنت وزارة النفط، امس 
األربعـاء، عـن إنجاز حفر بـرئ نفطي 

جديد يف حقل الزبري.
وقال مدير عـام رشكة الحفر العراقية 
التابعـة للـوزارة، باسـم عبـد الكريم 
نـارص، يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 
”املالكات الفنية والهندسية يف الرشكة 
انجزت حفر البرئ السـابع ضمن العقد 
املـربم مع رشكـة ENI االيطالية لحفر 

37 برئ نفطيا يف حق الزبري النفطي“.
وأضـاف أن ”عمليـات الحفـر تجـري 
باسـتخدام جهاز الحفر IDC37 بعمق 
(3547) مـرتا وقـد خصصـت الرشكة 
جهازين حديثني لتنفيذ هذا املرشوع“، 
مشـريا اىل ”تطويـر آليـات العمـل يف 
الرشكة وفق املعايري العاملية بما يتعلق 
بأنظمة السـالمة والفحـص الهنديس 
ومتطلبـات  الجـودة  ادارة  ومفاهيـم 
البيئة يف تشـغيل االجهزة مع الرشكات 
العامليـة وتفعيل التوجـه يف العمل مع 
الجهد الوطني ايضا، خصوصا يف مجال 
الجـودة والصحـة والسـالمة املهنيـة 
”الرشكـة  أن  نـارص  والبيئة“.وتابـع 
تعمل حاليا وفق نظام االدارة املتكامل 
IMS لتواكـب العمل العاملي بخصوص 

االنظمة واملعايري“. 
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بغداد/ الزوراء:

اكد اتحـاد الجمعيات الفالحية يف كركوك، امـس األربعاء، أن انتاج الرقي 

للموسـم الحايل سـجل اعىل نسـبة منذ عدة سـنوات إال أن تدني األسعار 

”قتل فرحة املزارعني“.

وقال رئيس االتحاد، محمود العزي، يف ترصيح صحفي: إن إنتاجية الرقي 

للموسـم الحايل يف عـدة مناطق وخاصة قضاء الحويجة سـجلت ارتفاعا 

بنسـبة %70 عـن املواسـم املاضية بعد نجـاح الخطـة الصيفية بجميع 

مضامينهـا. مشـرياً إىل أن رقـي كركـوك سـجل حضورا بـارزا من حيث 

الجودة والطعم.

واسـتدرك القول: إن أسـعار املنتج التي ال تتجاوز 200 دينار للكيلوغرام 

الواحد قتلت فرحة املزارعني وسـببت إحباطا كبريا ملا تكبدوه من تكاليف 

لتأمني مستلزمات الزراعة من االسمدة واملبيدات مقابل أسعار متدنية لم 

تغطي ما نفقه املزارعون طيلة موسم االستزراع.

وأرجع العزي أسـباب تدني األسعار اىل موسم الرقي ونضوج املحصول يف 

وقـت واحد ويف عـدة محافظات رغم االقبال الكبري عـىل رقي كركوك من 

تجار املحافظات الوسطى والجنوبية ومراكز بيع الخضار يف البالد.

ودعـا رئيس اتحـاد الجمعيات الفالحية إىل اسـرتاتيجية اقتصادية عادلة 

تضمن للمزارع تأمني أرباح معيشـية تـوازي الجهود، واملبالغ املالية التي 

تتطلبهـا الخطة الزراعية الصيفية مقابل أسـعار معقولة تضمن لجميع 

طبقات املجتمع وخاصة أصحاب الدخل املحدود رشاء املحصول.

بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف ”الرشيد“ الحكومي، امس االربعاء، عن اطالق وجبة جديدة 

لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 

عرشة ماليني دينار وخمسة ماليني ملوظفي العقود.

ودعا املرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“ كل املسـتفيدين ممن سـتصلهم 

رسـائل نصيـة بمبلغ السـلفة مراجعة فـروع املرصف أو منافـذ الدفع 

االلكرتوني لتسـلمها.

واكـد املكتـب االعالمي ان التقديم عىل السـلف الكرتونيـا لحاميل بطاقة 

(نخيل) وال يوجد وسيط بني املرصف والزبون. موضحا: أن عىل املستلف 

ممـن تقدم بطلب سـلفة الدخول عىل التطبيق وقبـول الطلب حال ورود 

رسالة تعلمهم باملوافقة.

مـن جانبه، حـدد مرصف الرافديـن الحكومي فائدة قـروض 25 مليون 

دينار ألصحاب املحال التجارية الصغرية والورش واملهن االخرى.

واوضـح املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان ورد اىل ”الـزوراء“: ان فائدة 

قروض املشـاريع الصغرية تصل اىل 6 باملئة.

مشـريا اىل: ان مدة تسـديد القـرض 6 سـنوات، وان التقديم عىل قروض 

املشـاريع الصغرية للمواطنني يكون عرب فروع املرصف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:

أعلن مساعد الشـؤون السياحية بوزارة السـياحة والثقافة والصناعات 

اليدوية االيرانية، اصغر شالبافان، امس األربعاء، أن البالد استقبلت 800 

الف سـائح أجنبي يف الربع االول من السـنة املالية فـرتة 21 مارس/آذار 

حتى 20 يونيو/حزيران 2022.

ونقلت وكالة ”فارس“ يف خرب اطلعت عليه ”الزوراء“ عن شالبافان قوله: 

إن السـياح العراقيني تصدروا قائمة الجنسيات الوافدة اىل ايران يف الفرتة 

املذكورة.

وأشـار اىل: أن 5 بلـدان تصـدرت يف ايفاد السـياح اىل البـالد، وهي العراق 

وتركيا وأذربيجان وافغانستان وباكستان. 
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ÚÀbó€a
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بغداد/ متابعة الزوراء
 كشف حارس املنتخب العراقي السابق، املدرب الحايل عماد هاشم، أسباب عدم تسمية حراس معروفني عىل مستوى 
عاٍل ضمن تشـكيالت األجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية يف التسـميات األخرية. وقال هاشم، إن «التسميات أصبحت 
حسـب العالقـات باملـدرب األول، فهو من يسـمي مدربي الحـراس دون الرجوع للجنـة الفنية، مبينـاً أن « ٪ ٩٠ من 
التسميات تكون من قبل املدرب األول حرصاً». وأضاف: «لقد أصبحنا كمدربي حراس بارزين يف العراق، ضحية املدرب 
األول الذي يتم تسـميته من قبل اتحاد الكرة والذي أصبح صاحب القرار يف استدعاء كادره املساعد». وأوضح هاشم، 
أن «يف حال وجود عالقات تربط املدرب األول بأي مدرب حراس بعيد عن استحقاقه أو عدم استحقاقه، فإنه سيكون 

ضمن خياراته مع احرتامي وقناعتي التامة بامكانية املدربني الذين تمت تسميتهم فأغلبهم مدربون جيدون».

ãºcÎ@ã–ñc

bm@aÏæa@kÉn‰fl@·Ìãÿni@ÊaáÌå@ÒäÜbjfl@Û‹«@?rÌ@ÜÏº

fibÌá„Ïæa@Âfl@b‰flãy@àÏ–‰€a@—»öÎ@Ò7r◊@pbiÏ»ñ@Ô„b»Ì@Ô”aã»€a@·ÿ®a@ZÊb‡‹é@á‡´

بغداد/ متابعة الزوراء
الريايض  الـزوراء  اكـد نـادي 
ان فريقـه سـيبارش تدريباته 
الجـاري  اب  منتصـف شـهر 
يف بغـداد، تحضـريا للموسـم 

الجديد 2022/2023.
وقـال عبـد الرحمـن رشـيد، 
عضـو مجلـس ادارة النادي ” 
الفريـق تحضرياته  سـيبارش 
منتصـف الشـهر الجـاري يف 
تجمع اويل بالعاصمة بغداد“.

وأضاف ” سيصل املدير الفني 
ايوب اوديشـو اىل بغداد خالل 
اليومـني املقبلني، بعـد انتهاء 
اجازته بالسـويد، وسـيرشف 
عىل وضع املنهاج الكامل لفتة 

االعداد للدوري املمتاز“.
الفريـق،  ينتظـر   ” وتابـع 
معسـكرا خارجيا اما يف مرص 
او تركيا ، وسيتم قريبا تحديد 
ان  انطالقـه، واالجـدر  مـوع 

يكون يف بداية ايلول املقبل“.

واوضح رشـيد ” استقطابات 
الفريق تم اكمال نسـبة كبرية 
منهـا، ويعمل الجهـاز الفني 
عـىل  االدارة  مـع  بالتنسـيق 
ضم العبـان احدهما محرتف 
، واالقـرب العـب وسـط مـع 

مهاجم“.
فريقنـا  ”قائمـة  واردف 
سـتتألف  الجديـد  للموسـم 
مـن 26 العبا، مـن ضمنهم 4 

حراس مرمى“.
ونوه ” سيحسـم املدرب ايوب 
اوديشو، اسـم املدرب املساعد 
املقبلـة،  االيـام  خـالل  معـه 
ليضـاف اىل جهـازه املسـاعد 
املؤلف من  باسم لعيبي وعماد 
هاشم مدرب حراس املرمى“.

النـادي  ادارة  رشـيد:  وختـم 
انهت ملف الرتاخيص بشـكل 
كامل ، والتوجـد أي معرقالت 
يف مشـاركته بالدوري املمتاز 

للموسم املقبل.

@ÈmbjÌäám@cájÌ@ıaäÎç€a@’Ìãœ
@a7õ•@Ô€b®a@ãËì€a@—ón‰fl
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بغداد / محمد الخفاجي
قـدم رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقية 
رعـد حمودي شـكره اىل رئيـس مجلـس القضاء 
األعـىل الدكتور فائق زيدان عىل خلفية اسـتقباله 
وفد املنتخـب الوطني للمواي التـاي الحاصل عىل 
خمسة أوسمة ملونة يف بطولة العالم االخرية التي 
جرت منافسـاتها يف العاصمة االماراتية أبو ظبي.
وأشـاد حمودي باملبـادرة التي من شـأنها تحفيز 

الالعبني األبطال ملواصلة التألق وتحقيق االنجازات 
عىل املسـتوى الـدويل داعياً الجميـع لدعم الحركة 
الرياضية والوقوف مع الشـباب العراقي الريايض 
املبـدع. مـن جانبه أعـرب رئيس االتحـاد املركزي 
للمواي تاي مصطفى جبار علگ عن سعادته بهذا 
االسـتقبال الـذي عّده األول من نوعه إذ لم يسـبق 
للسلطة القضائية األعىل يف البالد ان تحتفي وتكرم 

الرياضيني األبطال وأصحاب االنجاز.

بغداد /حسني عمار 
اختتمـت لجنـة تقييـم األنديـة الرياضيـة يف 
وزارة الشـباب والرياضة، دائرة الرتبية البدنية 
والرياضـة - قسـم األنديـة الرياضية مشـوار 
عملهـا يف اجراءات التقييـم واالطالع عىل واقع 
األنديـة الرياضيـة يف محافظـة االنبـار عقـب 
إكمال إجـراءات التقييـم يف محافظات نينوى، 

وكركوك، ودياىل، وصالح الدين.
 وقـال معـاون مدير عام دائـرة الرتبية البدنية 
والرياضة موفق عبد الوهاب إن“ لجنة التقييم 
واصلت مشوار عملها بعد اكمال محافظة دياىل 
ثم التوجه اىل صالح الدين وثم اىل االنبار وفق ما 

مخطط له يف دائرة الرتبيـة البدنية“، موضحاً، 
أن“ األنديـة التي تمـت زيارتهـا يف املحافظات 
الخمس شـهدت تباينـاً واضحاً بني نـاٍد وآخر 
لذلك سـجلنا هذا التباين السـيما ألندية حديثة 
التأسـيس ”. واضـاف عبد الوهـاب ان“ بعض 
االنديـة لم تكن تمتلك بنى تحتية او اي اسـس 
ادارية تعد نقطة انطالق للنجاح الفني واساساً 
لبناء املنشآت وما يسـعف الكتشاف او تطوير 
املواهب، وكذلك وجدنـا اندية قريبة عىل بعض 
يف املنطقة الجغرافية ال تتعدى الكيلو مرت وهذا 
خطـا كبري يـؤدي اىل غيـاب املواهب وتشـظي 

الكفاءات ”.

حوار/ ليث العتابي
طالـب الحكم الدويل محمد سـلمان 
اتحاد الكرة بالسـعي الحثيث إليجاد 
لقيـادة  املحليـة  لألطقـم  فرصـة 

مباريات بكأس العالم.
وخالل حوار خاص عرب سـلمان عن 
رأيه يف مسـتوى التحكيم يف املوسـم 
املنقيض ، مشريا إىل أهمية إيجاد حل 
ملعضلة تأخري املسـتحقات املالية... 

وجاء نص الحوار كالتايل :
كيـف تصـف مسـريتك التحكيميـة 

خالل املوسم املنقيض؟
شاركت يف إدارة العديد من املباريات 
املوسـم  يف  املسـابقات  مختلـف  يف 
املنتهي، وقـدت 23 مباراة يف الدوري 
املمتـاز، إضافة إىل مباريـات بطولة 
الـكأس وإدارة املباريـات املهمـة يف 

الدورين ربع ونصف النهائي.

ومسـألة تقييمي راجعـة للمتابعني 
إىل  وأتطلـع  الريـايض،  والوسـط 

األفضل يف جميع املشاركات.
مـا هـو ردك عـىل اعـرتاض بعـض 
األندية عىل كثرة األخطاء التحكيمية 

يف املوسم املايض؟
موضـوع اعرتاضـات األنديـة عـىل 
األمـور  التحكيميـة مـن  القـرارات 
الواردة، ألن األخطاء جزء من اللعبة، 
عىل الرغم من وجود أخطاء مؤثرة يف 
بعض املباريات والنادي خرس األموال 
من أجل فريقه للصعود به إىل مراكز 
متقدمـة، لكن الحكـم ال يقصد تلك 
األخطـاء إن وجدت، ونحـن كحكام 
نتمنى ونطالب بوجود تقنية الفيديو 
” الفار“، حتـى يأخذ كل فريق حقه 
وال يحصـل خطأ غـري مقصود يف أي 

مباراة.
مـا أبـرز الصعوبـات التـي تواجـه 

األطقم التحكيمية العراقية ؟
الحكـم  تواجـه  التـي  الصعوبـات 

العراقـي كثرية جـدا، وال نسـتطيع 
تسـليط الضوء عىل جميعها بسطر 
أو سـطرين، لكـن الحكـم العراقـي 
يعانـي من عـدم وجود املعسـكرات 
أبسـط األمور،  والتجهيـزات، وهذه 
عالوة عىل أزمة تسـديد املسـتحقات 

املالية التي تتكرر يف كل موسم.
وأيضا نعاني من رداءة بعض أجهزة 
بعـض  ويف  املباريـات،  يف  التواصـل 
األحيـان تتوقف ، ونطلـب من اتحاد 
الكـرة تجهيـز األطقـم بأجهزة ذات 

منشأ عال من أجل نجاح مهمتنا.
كيـف تنظـر إىل مسـتوى التحكيـم 

العراقي بعد املشاركات األخرية؟
يف  العراقـي  التحكيـم  مسـتوى 
جـدا  جيـد  الخارجيـة  املشـاركات 
ومتميـز، والحكم العراقـي أثبت أنه 
رقـم صعـب يف آسـيا، بدليـل أنه تم 
إسناد أكثر من مباراة مهمة يف دوري 
أبطال آسـيا أو تصفيـات املونديال ، 
وأيضا بطوالت العرب األخرية ملختلف 

الفئات.
ما أسباب ابتعاد الحكم العراقي عن 
املشـاركة يف إدارة مباريات نهائيات 

كأس العالم؟
عدم وجود حكـم عراقي يف نهائيات 
كأس العالـم أمـر محـزن بالفعـل، 
وأقولها ولألسف لم ولن يكون هناك 
أي حكـم عراقي يف املونديـال ، لعدم 
وجـود تمثيل قوي يف لجـان االتحاد 
اآلسـيوي، وهذا األمر أحزننا كثريا يف 
ظل غيـاب الفرصـة مقارنة بحكام 
آخريـن تواجـدوا يف املونديـال لقوة 
لجانهم العاملة باالتحادات القارية.

مـا الطموح األكـرب لك يف مشـوارك 
الدويل؟

أتطلـع إىل أن أكون مـن الصف األول 
ضمن حكام آسـيا وأمثـل بلدي خري 
تمثـل يف املحافـل املختلفـة ، وأعمل 
عىل ذلك بـكل جهد وتفـان من أجل 
الوصـول إىل تصنيف النخبـة وإدارة 

أقوى مباريات آسيا.

عالـم  لدخـول  دفعـك  الـذي  مـا 
التحكيم؟

مبـاراة   23 رصيـدي  يف  أمتلـك 
دوليـة بمختلـف البطـوالت العربية 
دفعنـي  الـذي  واألمـر  واآلسـيوية، 
إىل عالـم التحكيـم هـو شـغفي به 
 ، اللـه“  وتشـجيع والـدي ”رحمـه 
إىل جانـب تأثـري بـأعمامـي كوني 
من عائلـة رياضيـة معروفة فعمي 
الالعب الدويل السـابق سامي شبيب 
، واآلخر الحكم الدويل سـمري شبيب 

وهما أيضا شعوني .
ما أبـرز مبـاراة قدتها حتـى اآلن يف 

مسريتك؟
أبـرز مباراة قدتها بمسـريتي، كانت 
السـعودية  بـني  الخليـج  ديربـي 
والكويت يف بطولة غرب آسيا للكبار 
وكانـت مباراة جميلة جـدآ، والحمد 
للـه نلـت اإلشـادة والثناء مـن قبل 
املختصـني واملتابعـني بعـد نجاحي 

بالوصول بها إىل بر األمان.

lbjì€a@pbjÉn‰æ@Ú‰flbr€a@Ú«Ï‡1a@pbÌäbjæ@÷aã»€a@Úœbõnéa@Û‹«@bÓ8ä@’œaÏÌ@ÏÓé¸a
25@ÔvÓ‹©@ÚÓ€bæa@bËmbóÓó¶@›ÌÏ•@ùœãm@Òãój€a@Úƒœb´

بغداد/ حسني عمار- متابعة الزوراء
اكـد املتحدث الرسـمي باسـم االتحاد 
العراقي لكرة القدم ان االتحاد االسيوي 
ان تسـتضيف محافظـة  وافـق عـىل 
الثامنة  البـرصة مباريـات املجموعـة 
املؤهلـة لنهائيـات البطولـة القاريـة 

ملنتخبات الشباب.
وقال املوسوي ان  منافسات التصفيات 
سـتنطلق ابتـداء من الرابـع عرش من 
شـهر ايلول املقبل بمشاركة منتخبات 

العراق واسشرتاليا والكويت والهند.
وسـتفتتح منافسـات املجموعة بلقاء 
املنتخـب الوطنـي للشـباب ومنتخـب 
الهنـد، ويف لقـاٍء آخـر يواجـه منتخب 
الرابـع  الكويتـي يف  اسـرتاليا نظـريه 
عرش من أيلول، ويف السادس عرش من 
الشـهر نفسه يالعب منتخبنا الشبابي  
شـقيقه الكويتي، فيما يلتقي منتخب 
الهنـد منتخـب أسـرتاليا، ويف الثامـن 
عرش من الشهر نفسه يواجه منتخبنا 
الشبابي نظريه األسرتايل، بينما املباراة 

الثانية ستجمع الهند والكويت.
كما قـرَّر االتحاد العراقـي لكرة القدم 
إقامة معسكر تدريبي خارجي ملنتخبنا 
الوطني بكرة الصاالت استعداداً لبطولة 

آسيا.
واعلن املوسـوي أن“ اتحاد الكرة أعلن 
خـالل املؤتمـر األسـبوعي الـذي أقيم 
يف مقـر االتحـاد، عـن إقامة معسـكر 
خارجـي ملنتخـب الصـاالت يف إيـران 
استعداداً لبطولة آسـيا التي ستقام يف 
الكويت وذلك خالل الفرتة من 27 أيلول 

ولغاية 8 ترشين األول 2022“.
ضمـن  منتخبنـا  القرعـُة  وأوقعـت 
أيضـاً  تضـم  التـي  األوىل  املجموعـِة 

منتخبات تايالند وعمان والكويت.
ويف سـياق منفصل رفضـت الحكومة 
املحليـة يف محافظـة البـرصة تحويل 
مجلس الوزراء تخصيصاتها املالية إىل 
بطولـة خليجي 25، عـادة هذا اإلجراء 
أنه سريبك حركة االعمار والخدمات يف 

املحافظة.
وقـال النائـب األول ملحافـظ البـرصة 
املهنـدس، محمـد طاهـر التميمي، يف 
بيان إن ”مبالغ البرصة (تخصيصاتها 
املالية) هي بحدود ترليون ومئتي مليار 

دينار وحال حولت هـذه املبالغ لخطة 
خليجـي 25 ، فمعنـاه توقـف جميـع 

املشاريع الخدمية ملحافظة البرصة“.
وأضاف التميمي أن ”الحكومة املحلية 
أعدت خطة عمرانية وخدمية متكاملة 
ملحافظة البـرصة، باإلضافة إىل اعداها 
خطة أخـرى مماثلة لبطولـة خليجي 
التخطيـط“،  وزارة  اىل  ورفعتهـا   ،25

مبينـاً أن ”املحافظة كانـت قد طالبت 
االتحاديـة  الحكومـة  سـابق  بوقـت 
بتخصيـص موازنـة لبطولـة خليجي 

.“25
وتابع التميمي أن ”الحكومة املحلية يف 
البرصة تفاجأت بقرار مجلس رئاسـة 
الـوزراء بتحويل التخصيصـات املالية 
الخاصـة لخطـة املحافظـة إىل بطولة 

خليجـي 25، وتحويل جـزء من مبالغ 
املوازنـة التشـغيلية اىل وزارة الشـباب 
والرياضـة“، مؤكداً ”رفـض الحكومة 

املحلية لهذا القرار“.
ولفت نائب املحافظ ، إىل أن ”املحافظة 
لديها مشـاريع حيويـة مهمة وكثرية 
تخص البنى التحتيـة ، وهناك مناطق 
جديـدة وزعت فيها األرايض السـكنية 

وتحتـاج اىل الخدمـات ، باإلضافـة اىل 
املشاريع املستمرة ، وهذا اجراء سريبك 
حركة االعمـار والخدمات يف البرصة“، 
داعياً مجلـس الوزراء اىل ”إعادة النظر 
بهذا القرار، وتخصيص موازنة خاصة 
لخليجي 25 باعتبار ان“ خليجي 25 ال 
يخترص عىل البرصة فحسب بل يخص 

عموم العراق“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
العراقـي  االتحـاد  يف  العامـة  الهيئـة  عضـو 
للصحافـة الرياضيـة الزميل رائـد محمد حل 
ضيفا يف برنامـج (هاتريك) الذي يبث من عىل 
شاشة قناة (يو تي يف) الفضائية، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
ونتائج املنتخبات الوطنيـة يف البطوالت الخارجية 
وموضوع تسـمية االجهزة الفنية للمنتخبـات الوطنية فضال عن عمل 

لجنتي املنتخبات والفنية يف االتحاد العراقي للعبة.
   *****************

مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقية 
االخباريـة بمحافظة املثنـى الزميل عيل كريم، 
احتفل بعيد ميـالده مؤخرا، خالـص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
اكد رئيـس االتحـاد العراقـي لكرة 
الطاولـة هـريده رؤوف ان النتائـج 
التـي تحققت يف بطولة غرب اسـيا 
للعبـة والتـي اختتمـت فعالياتهـا 
مؤخرا يف العاصمـة االردنية عمان، 
اضحـت مبعـث فخـر كبـري لنـا ملا 
قدمته منتخباتنا لكال الجنسني من 
مسـتويات رائعة ونتائـج اكثر من 
مميـزة نالـت اعجاب واستحسـان 
القائمـني عىل املنافسـات االقليمية 

وايضا املتابعني.
وقـال رؤوف ان منتخـب املتقدمني 
الوسـام  بالفرقـي حقـق  للرجـال 
منتخـب  حقـق  بينمـا  النحـايس 
الزوجـي للرجال الوسـام الفيض يف 
املنافسات، وحصل الالعب عمر اياد 
طاهر عىل الوسـام النحايس يف فئة 
املتقدمـني مبينـا يف الوقـت ذاته ان 
الالعب انور مؤيد حصل عىل الوسام 
الذهبي يف منافسـات فئـة 19 عاما 
بينمـا حصل الفريق الزوجي املؤلف 
من الالعبني حيدر احمد وعيل عمار 
عىل الوسـام النحايس يف منافسات 

فئة 15 عاما.
واضـاف رئيـس اتحـاد اللعبـة ان 
منافسات النسـاء اسفرت عن فوز 
منتخـب العـراق للفرقي بالوسـام 
الفـيض يف فئـة املتقدمـات وكذلـك 
حصـل الفريق الزوجـي املكون من 
الالعبتني سـجى حميد ونبأ سـمري 
عىل الوسـام الفـيض ايضـا، بينما 
تمكنت الالعبة مينا حسن من الفوز 
منافسـات  يف  النحـايس  بالوسـام 
منتخـب  ان  اىل  مشـريا  الفـردي 
العراق النسـوي للفرقـي يف فئة 15 
سنة توج بالوسـام الذهبي، وايضا 
اسـتطاع الفريـق الزوجـي املؤلـف 
من الالعبتني نسـمة مؤيـد وبارتن 
شـخوان عىل الوسـام الذهبي، ويف 
منافسـات الفردي احـرزت الالعبة 
نسـمة سـمري الوسـام الفيض، ويف 
منافسـات الفـردي لفئـة تحت 11 
عامـا تمكنـت الالعبة اثمـار عقيل 
مـن الفـوز بالوسـام الفـيض ، ويف 
منافسـات الفـردي لفئـة 17 عاما 
اسـتطاعت الالعبة سجى مجيد من 

الفوز بالوسام النحايس.

@¿@÷aã»€a@Ú€Îb†@wˆbn„@Z“Î˙ä
b‰€@ãÉœ@s»jfl@bÓéa@lãÀ@Ú€Ï�i



يو  نتيفيد مو
/ متابعة الزوراء

الدويل  املهاجم  استهل 
مشواره  سواريز  لويس 
بداياته  فريق  مع 
دخل  عندما  ناسيونال 
يجنبه  أن  دون  بديالً 
الخسارة أمام ضيفه 
أتلتيكو غوايانيينيس 
صفر-١  الربازييل 
ربع  ذهاب  يف 

نهائي مسابقة سود أمرييكانا.
العمر  البالغ من  ودخل سواريز، 
مكان   ٧٤ الدقيقة  يف  عاما،   ٣٥
وقتها  وكان  فاغونديس  فرانكو 
لويز  بهدف  متخلفاً  فريقه 
٢٣.وقوبل  الدقيقة  منذ  فرناندو 
دخوله، بعد ١٧ عاًما من ظهوره 
األول بقميص ناسيونال األبيض، 
بتصفيق لنحو ٣٠ ألف متفرج يف 
يف  باركي سنرتال»  «غران  ملعب 

مونتيفيديو.

يلعب  لم  الذي  سواريز  وخاض 
عندما  املايض  أيار/مايو  منذ 
من  األخرية  الدقائق  يف  شارك 
أتلتيكو  السابق  فريقه  مباراة 
ضد  اإلسباني  الدوري  يف  مدريد 
تدريبية  حصة  سوسيداد،  ريال 

واحدة فقط مع ناسيونال.
بابلو  املدرب  قّرر  ذلك،  ومع 
الفريق  إىل تشكيلة  ريبيتو ضّمه 
سود  كوبا  مسابقة  يف  ملباراتها 
ملسابقة  املرادفة  أمرييكانا، 
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» يف 

القارة العجوز.
يف  هداف  أفضل  سواريز  ويعترب 
األوروغوياني  املنتخب  تاريخ 
مسريته  بدأ  هدفا.   ٦٥ برصيد 
عن   ٢٠٠٥ عام  يف  ناسيونال  يف 
عمر ١٨ عاًما، قبل رحلة طويلة 
أمسرتدام  أياكس  إىل  قادته 
 ١٥٩ يف  هدًفا   ١١١) الهولندي 
 ٢٠١١ عام  يف  وليفربول  مباراة) 

وبرشلونة يف عام ٢٠١٥

ميالنو / متابعة الزوراء
مع  التوقيع  عن  رسمي  بشكل  اإليطايل  ميالن  نادي  أعلن 
تشارلز دي كيتالر قادماً من نادي كلوب بروج البلجيكي، حتى 
٣٠ يونيو ٢٠٢٧.وذكر النادي اللومباردي الخرب يف بيان رسمي 
بعد اجتياز الالعب للفحص الطبي مؤكداً أنه سريتدي القميص 
رقم ٩٠ مع الفريق.ونشأ دي كيتالر  املولود عام ٢٠٠١ يف قطاع 
األول  الفريق  مع  مرة  يظهر ألول  أن  قبل  بروج  كلوب  شباب 
٢٥ هدًفا،  عام ٢٠١٩. ومنذ ذلك الحني شارك يف ١٢٠ مسجالً 

وفاز بالدوري البلجيكي ثالث مرات وكأس السوبر مرتني.
يف نوفمرب ٢٠٢٠، ظهر ألول مرة مع املنتخب 
مباريات   ٨ معه  فخاض  البلجيكي 

وسجل هدًفا واحًدا.
املايض  املوسم  كيتالر  دي  وتألق 
أبطال  دوري  مسابقة  يف 
النادي  بقميص  أوروبا 
دفع  مما  البلجيكي، 
تقديم  إىل  ميالن 
مليون   ٣٥ نحو 
يورو (تشمل 
 ( ت فآ ملكا ا

نقلتها  التي  لألرقام  وفًقا  األوىل،  الدرجة  دوري  إىل  لجذبه 
الصحافة.

يف  اللعب  ورسعته،  فنياته  بفضل  كيتالر،  لدي  ويمكن 
لهجوم  األيمن  الجناح  عىل  أو   ١٠ الرقم  ألعاب  صانع  مركز 
الروسينريي.ويأتي التعاقد معه أيضاً كجزء من سياسة بطل 
الالعبني  املعتمدة بشكل خاص عىل  القمة،  إىل  العائد  إيطاليا، 

الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.

                         

لندن / متابعة الزوراء
أعلن فولهام اإلنكليزي أّنه ضم الحارس، بريند لينو، من أرسنال 

بعقد يمتد لثالثة مواسم.
وأشـارت وسـائل إعـالم بريطانيـة إىل أّن الصفقة تقـدر بنحو 

ثمانية ماليني جنيه اسرتليني (9.73 مليون دوالر).
وأوضح فولهام يف بيان أّن لينو (30 عاماً) انضم لثالثة مواسـم، 

كما يملك النادي حق تمديد التعاقد ملوسم إضايف.
وأبلـغ لينو محطة فولهـام التلفزيونية: ”شـعور رائع بالوجود 

هنا. ال أطيق االنتظار لالنضمام إىل الفريق واللعب“.
وأضـاف: ”أنا سـعيد بإتمـام كّل يشء. أنا سـعيد بوجودي هنا. 
األمـر احتـاج إىل بعض الوقت لكـن يف النهاية نجحنـا وهذا هو 

املهم“.
وانضـم لينـو إىل أرسـنال يف 2018 قادمـاً من بايـر ليفركوزن 
األملانـي والذي أصبح معه أصغر حارس يشـارك يف دوري أبطال 

أوروبا عىل اإلطالق.

ليما / متابعة الزوراء
ُعنّي الالعب الدويل السابق خوان رينوسو مدرباً ملنتخب البريو لكرة 
القدم خلفاً لألرجنتيني ريكاردو غاريكا، بهدف التأهل إىل مونديال 
2026.ويأتي تعيني رينوسـو (52 عاماً) بعد فشل البريو بالتأهل 
إىل مونديـال 2022، بالخسـارة بركالت الرتجيح أمام أسـرتاليا يف 
امللحق الدويل يف حزيران/يونيو املايض. وتم تقديمه أمس األربعاء.
حمل رينوسو ألوان منتخب البريو يف 84 مباراة دولية وقاد كروس 
أسـول إىل لقب الدوري املكسـيكي العام املايض، بعدما أحرز لقب 
الدوري البريويف كمدرب مع أونيفرسـيتاريو وملغار.وكان غاريكا 
(64 عاماً) ترك منصبه بعد سـبع سـنوات قاد خاللهـا البريو إىل 
مونديـال روسـيا 2018، كانـت األوىل يف 36 سـنة.تخوض البريو 
مباراة ودية ضد املكسـيك يف الواليات املتحدة يف 24 أيلول/سبتمرب 

املقبل، قد تكون األوىل لرينوسو عىل رأس املنتخب األول.

الدوحة / متابعة الزوراء
العام  الذوادي، األمني  أكد السيد حسن 
أّن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  للجنة 
تنظيم كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 
البالد،  سيشكل محطة بارزة يف تاريخ 
مستدام  إلرث  متينة  أسساً  وسيضع 
وتغيري  هام  تحول  إحداث  شأنه  من 

إيجابي يف البالد واملنطقة.
اجتماع  أمام  ألقاها  كلمة  ويف 
الكومنولث، عىل هامش منافسات دورة 
برمنغهام  بمدينة  الكومنولث  ألعاب 
أهمية  عىل  الذوادي  شّدد  الربيطانية، 
قوة  باعتبارها  العالم  كأس  بطولة 
محفزة لرتسيخ إرث دائم يحقق تغيرياً 

ملموساً يف املجتمع.
أن  عىل  البداية  منذ  «حرصنا  وأضاف: 
فاعالً  أثراً   ٢٠٢٢ قطر  مونديال  يرتك 
وال  للبطولة،  استضافتنا  رحلة  خالل 
شك أّن كأس العالم حدث استثنائي ال 
منافسات  مجرد  عىل  أهميته  تقترص 
يوماً،   ٢٨ مدى  عىل  القدم  كرة  يف 
ترتك  بأن  التزامنا  عىل  مجدداً  ونؤكد 
هذه النسخة من البطولة العاملية إرثاً 
وبيئياً،  واقتصادياً  وإنسانياً  اجتماعياً 
عنواناً  باعتبارها  خالدة  تبقى  وأن 

ملرحلة استثنائية يف تاريخ منطقتنا «.
الدولة  استعدادات  الذوادي  واستعرض 
واصفاً  املرتقبة،  البطولة  الستضافة 

األكرب  الريايض  بالحدث  قطر  مونديال 
عىل اإلطالق يف العالم العربي واملنطقة، 
املشجعني  ماليني  «شهد  وأضاف: 
هامة  تاريخية  مرحلة  املتحمسني 
استضافت  العالم  من  منطقة  كل  يف 
واآلن  املاضية.  العقود  خالل  املونديال 
أرض  عىل  التاريخ  لنصنع  دورنا  حان 
نافذة  تشكل  فريدة  فرصة  يف  قطر، 
عىل  قرب  عن  للتعرف  العالم  لشعوب 

قطر واملنطقة.»
مشاريع  جميع  أّن  إىل  الذوادي  وأشار 
مع  تتوافق   ،٢٠٢٢ قطر  مونديال  إرث 

يف  وتسهم   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤية 
كافة  «تعمل  وقال:  أهدافها،  تحقيق 
اقتصاد  لبناء  كلل  بال  الدولة  قطاعات 
قائم عىل املعرفة، بهدف تقليل االعتماد 
ودعم  والغاز،  النفط  عائدات  عىل 
االجتماعية  األصعدة  عىل  قطر  مسرية 
كأس  ويشّكل  والبيئية،  واالقتصادية 
العالم عامالً أساسياً يف الجهود الرامية 

لترسيع وترية تحقيق هذه الرؤية».
ومع قرب انطالق منافسات البطولة يف 
٢١ نوفمرب، أي بعد أقل من أربعة أشهر، 
أشار الذوادي إىل األثر الواضح للمشاريع 

التي ارتبطت باإلعداد للبطولة يف أنحاء 
البالد، حتى قبل انطالق الحدث املرتقب، 
البطولة  استضافة  أحدثت  «لقد  وقال: 
للدولة،  التحتية  البنية  يف  كبرياً  تحوالً 
من خالل العديد من املشاريع الكربى، 
بما فيها مرتو الدوحة، وتوسعة مطار 
الجديدة  الطرق  وشبكات  الدويل،  حمد 
سيسهم  الذي  األمر  وغريها،  والفنادق 
النمو  مسرية  تعزيز  يف  كبري  بشكل 
بعد  الطويل  املدى  عىل  االقتصادي 

صافرة الختام يف ١٨ ديسمرب.»
التحتية  البنية  مشاريع  «تمتاز  وتابع: 
وجرى  رائعة،  بتصاميم  للبطولة 
تنفيذها بإتقان لتعمل بدقة من الناحية 
عنرص  عىل  جميعها  وترتكز  التشغيلية، 
ألعاب  دورة  يف  الحال  هو  وكما  اإلرث. 
قطر  مونديال  فإن  ٢٠٢٢؛  الكومنولث 
املجتمعية،  املشاركة  عىل  يقوم   ٢٠٢٢
لضمان االستفادة من كل استاد وموقع 
البطولة  مرافق  من  وغريها  تدريب، 

األخرى، حتى بعد انتهاء املنافسات.»
الضوء  العام  األمني  سعادة  وألقى 
واملبادرات  االستدامة  مشاريع  عىل 
للبطولة،  اإلعداد  املجتمعية عىل طريق 
جرى  التي  اإلصالحات  عىل  ركز  كما 
العمال  رعاية  صعيد  عىل  تنفيذها 
وقال:  املايض.  العقد  خالل  قطر  يف 
لضمان  جهدنا  قصارى  بذل  «نواصل 

مشاريع  يف  عامل  كل  وسالمة  صحة 
العمل  خالل  من  وذلك  املونديال، 
املؤسسات  يف  رشكائنا  مع  قرب  عن 
غري  واملنظمات  التجارية  والنقابات 
املتخذة  اإلجراءآت  وتسهم  الحكومية. 
يف قطر مثل الحد األدنى غري التمييزي 
التي  التوظيف  رسوم  وسداد  لألجور 
العمال، يف وضع معايري جديدة  دفعها 
بإشادة  وحظيت  والعالم،  املنطقة  يف 

الجميع.»
التعاون  عالقة  إىل  الذوادي  وتطّرق 
املتحدة،  واململكة  قطر  بني  الراسخة 
رضورة  إىل  بالدعوة  كلمته  واختتم 
عىل  الرياضية  األحداث  قدرة  إدراك 
تحسني حياة الناس، وترك أثر إيجابي 
عىل جميع أفراد املجتمع، وقال: «نحن 
عىل  تتجسد  أحالمنا  رؤية  وشك  عىل 
أرض الواقع. ونبذل ما بوسعنا يف سبيل 
املنطقة،  تاريخ  ترك بصمة واضحة يف 
اللحظة  هذه  مشاركة  إىل  ونتطلع 

التاريخية مع شعوب العالم.» 
حرض اجتماع الكومنولث السيد جوناثان 
ويلكس، سفري اململكة املتحدة لدى دولة 
وزير  هادلستون،  نايجل  والسيد  قطر، 
والرتاث  للسياحة  الربيطاني  الدولة 
جانب  إىل  املدني،  واملجتمع  والرياضة 
املستشار إيان وارد، رئيس مجلس مدينة 

برمنغهام.

مونتيفيديو / متابعة الزوراء
وتشييل  واألوروغواي  األرجنتني  دول  أعلنت 
والباراغواي التقدم بملف مشرتك لتنظيم نهائيات 

كأس العالم ٢٠٣٠.
اللعبة  عىل  القائمني  من  رغبًة  القراُر  هذا  ويأتي 
يف دول أمريكا الجنوبية بعودة البطولة إىل قارتهم 
رسمية  بصورة  الرتشح  إعالن  عىل  حرصوا  وقد 
تزامناً مع الذكرى املئوية ألول مونديال استضافته 

العاصمُة األوروغوايانية مونتيفيديو.
العاَم  قدمتا  قد  كانتا  والربتغال  إسبانيا  أن  يذكر 

املايض ترشحاً مشرتكاً الستضافة الحدث ذاته.
املشرتك  الرتشيح  هذا  عىل  الرسمي  اإلعالن  وتم 
املحيل  بالتوقيت  ظهرا   ١٣:٣٠ الساعة  تمام  يف 
سنتيناريو  ملعب  يف  غرينيتش)  بتوقيت   ١٦:٣٠)
عام  النهائية  املباراة  أقيمت  حيث  مونتيفيديو  يف 

١٩٣٠ بني األوروغواي واألرجنتني .(٤-٢) 
ويهدف الرتشيح املشرتك للدول األربع أيضاً إقامة 

املباراة النهائية لنسخة ٢٠٣٠ عىل امللعب ذاته.
لكرة  الجنوبي  األمريكي  االتحاد  رئيس  وكتب 
عىل  دومينغيس  أليخاندرو  («كونميبول»)  القدم 
العالم  كأس  فيه  تحتفل  الذي  الوقت  «يف  تويرت: 
إىل  تعود  أن  يجب  لتأسيسها،  املئوية  بالذكرى 

موطنها األصيل، أمريكا الجنوبية».
سيباستيان  األوروغوياني  الرياضة  وزير  وقال 
باوسا: «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس 

العالم للذكرى املئوية ٢٠٣٠».
وأضاف: «ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى املئوية 

لكأس العالم. سيكون االحتفال بمرور ١٠٠ عام 
األسطورة،  إىل  عودة  هنا.  عالم  كأس  أول  عىل 

والعودة إىل الجذور!».
ثالث  من  أكثر  قبل  التزمت  األربع  الدول  وكانت 
للتنسيق  محلية  منظمة  لجنة  بتأسيس  سنوات 

الجنوبية  أمريكا  يف  للعبة  الحاكمة  الهيئة  مع 
للتخطيط لرتشيحها.

العالم  كأس  من  السادسة  النسخة  وستكون 
 ١٩٣٠ بعد  الجنوبية،  أمريكا  يف  تقام  التي 
(األوروغواي)، ١٩٥٠ (الربازيل)، ١٩٦٢ (تشييل)، 

١٩٧٨ (األرجنتني) و٢٠١٤ (الربازيل).
الرتشيح  الجنوبي  األمريكي  امللف  وسيواجه 
يف  عنه  أعلنتا  واللتني  والربتغال  إلسبانيا  املشرتك 

حزيران/يونيو ٢٠٢١.
ترشيح  فكرة  عن  وإيرلندا  بريطانيا  وتراجعت 
أوروبا  استضافة كأس  للرتكيز عىل  آخر  مشرتك 

.٢٠٢٨
عام  األوىل  النسخة  يف  فقط  منتخبا   ١٣ وشارك 
العاصمة  يف  بأكملها  البطولة  لعب  وتم   ١٩٣٠
نسخة  أما  فقط.  مالعب  ثالثة  ويف  مونتيفيديو 
وتتوقع  منتخبا،   ٤٨ مشاركة  فستشهد   ٢٠٣٠
املرشحة  األربع  الجنوبية  األمريكية  الدول 

الستضافتها إقامة مبارياتها يف ١٥ ملعًبا.
الدول  عدد  فيها  يصل  التي  األوىل  املرة  وهي 
نسخة  أن  علما  أربع،  إىل  لالستضافة  املرشحة 
املتحدة  الواليات  هي  دول  ثالث  يف  ستقام   ٢٠٢٦

واملكسيك وكندا.
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تورينو / متابعة الزوراء

العب  أن  اإليطايل  يوفنتوس  نادي  أعلن 
وسطه الدويل الفرنيس بول بوغبا سيغيب 
لكنه لن  أسابيع،  املالعب ملدة خمسة  عن 
كانت ستبعده  الركبة  يف  لجراحة  يخضع 
عن كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.وقال 
متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس 

إن بوغبا الذي عاد إىل نادي السيدة العجوز 
هذا الصيف بعد ست سنوات يف مانشسرت 
يونايتد اإلنكليزي، سيخضع لـ»عالج ملدة 
تلقى  يوفنتوس  أسابيع».وكان  خمسة 
يف  التحضريية  جولته  يف  موجعة  رضبة 
بوغبا  تعرض  عندما  املتحدة  الواليات 
(٢٩ عاماً) إلصابة قوية يف الركبة اليمنى 

يواصل  وكان  املفصيل)،  (الغرضوف 
اتخاذ قرار  استشارة املتخصصني قبل 

بشأن طبيعة العالج.وبالتايل، سيغيب 
اإليطايل  الدوري  انطالقة  عن  بوغبا 
آب/  ١٣ يف  املرتقبة  القدم  لكرة 

العودة  يمكنه  لكن  الحايل،  أغسطس 
يف منتصف أيلول/سبتمرب.

دبي / متابعة الزوراء
القدم  لكرة  اإلماراتي  األهيل  شباب  نادي  أعلن 
تعاقده مع املهاجم الدويل السوري عمر خربني ملدة 
موسم واحدة، عىل سبيل اإلعارة قادماً من مواطنه 
الوحدة.ورّحب خامس الدوري اإلماراتي يف املوسم 
السوري  بالدويل  «تويرت»  يف  حسابه  عرب  املايض 
دون   ،٢٠٢٥ حتى  الوحدة  مع  عقده  يمتد  الذي 
النادي  ذكر قيمة الصفقة.وسيكون شباب األهيل 
اإلماراتي الثالث الذي يلعب له خريبني بعدما سبق 

له اللعب للظفرة أيضاً موسم ٢٠١٦-٢٠١٧.
و٨  هدفاً   ١٥ لصاحب  األهم  التجربة  وكانت 

تمريرات حاسمة مع الوحدة يف املوسم املايض، مع 
الهالل السعودي الذي انتقل إىل صفوفه يف ٢٠١٧. 

أعوام ٢٠١٧  مرات  ثالث  الدوري  بلقب  فاز معه 
و٢٠١٨ و٢٠٢٠، ومسابقة الكأس مرة واحدة 

 ،٢٠١٩ عام  آسيا  أبطال  ودوري   ،٢٠١٧ عام 
والكأس السوبر السعودي ٢٠١٨.

دوري  هداف  لقب  عىل   ٢٠١٧ عام  وحصل 
أبطال آسيا، وجائزة أفضل العب يف القارة، 

باللقب،  يفوز  سوري  العب  أول  ليصبح 
وأول العب غري سعودي يفوز بالجائزة 

مع الهالل.
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اسـتهدفت اللجنة املشرتكة بني الوزارات ملنع 
 ،(CIPDR) االنحـراف والتطـرف يف فرنسـا
وهي مؤسسة فرنسية تابعة لوزارة الداخلية، 
يف سلسـلة تغريدات عىل حسـابها عىل تويرت 
الصحفيـة من وكالة األناضول الرتكية فائزة 
بن محمد بسـبب مقاالتها املدافعة عن رجل 
الدين حسـن إيكويسـون الذي قررت فرنسا 
طـرده بعـد تجريده من الجنسـية، بسـبب 
املقـاالت التـي تنرشهـا الصحفيـة لفائـدة 
الوكالة يف نسختها الفرنسية والتي ترتجم إىل 

لغات أخرى.
وورد اسـم بن محمد وهي صحفية فرنسية 
مـن أصـول مغربيـة ضمن عدة شـخصيات 

”متهمة بالتعاون والدفاع عن اإلرهابيني“.
وقالت وكالة األناضول يف مقال تصعيدي ضد 
تغريدات اللجنة املشرتكة ”يف حني أن السلطة 
التنفيذية الفرنسية بدأت مؤخرا إجراءات طرد 
ضد رجل الدين واملحارض حسن إيكويسون، 
فقد قررت اللجنة املشرتكة بني الوزارات، عرب 
سلسـلة من التغريدات، تخويف الشخصيات 
التـي عربت عن رفضها ملثل هـذا اإلجراء من 
خـالل تصنيفهم عـىل أنهم ’متشـددون من 

اإلخوان والسلفيني>“.
وكتب مركز الحقوق املدنية الدولية يف تغريدة 
إن ”فائـزة بـن محمـد، التي تعمـل يف وكالة 
األناضول، تشـارك يف حملـة الدعم من خالل 
مهاجمة فرنسـا باستمرار بطريقة افرتائية، 
وتتجـرأ عىل االدعاء بأن حسـن إيكويسـون 

رجل دين بريء“.
جانبهـا،  مـن  األناضـول  وكالـة  وحملـت 
مؤسسـات رسـمية فرنسية املسـؤولية عن 

موجة التنمـر اإللكرتوني التـي تعرضت لها 
صحفيـة الوكالة بسـبب ”الخلط املتعمد بني 

انتقاد قرار حكومي ومهاجمة بلد ما“.
وقالـت الوكالـة ”تم تصنيف بـن محمد عىل 
أنها ناشـطة وليسـت صحفية، وبالتايل فقد 
ُحرمـت مـن وظيفتهـا املهنية، ومنذ مسـاء 
الجمعة تعرضت ملوجة من الرسـائل املعادية 
عـىل  واملتحيزيـن  واملسـلمني  للرتكوفوبيـا 
أساس الجنس“. وحاولت الوكالة يف مقاالتها 
كمـرادف  الرتكوفوبيـا  مصطلـح  تقديـم 

لإلسالموفوبيا.
وقالـت بـن محمـد التـي سـبق أن عربت يف 
تغريـدة عـن فخرها الكبـري باالنضمـام إىل 
وكالـة األناضول ”أريد أن أقـول، يف مواجهة 
الرتكوفوبيا (Turcophobia) الذي ظهر أيضا 
من التعليقات التي تلقيتها لدي حرية كاملة 
يف التعبري ضمن الوسـط الـذي أعمل فيه. لم 
ُيطلب مني أبدا مراجعة نسـختي من املقال، 
ألنـه من املفرتض أنه سـتكون هناك أشـياء 
معينة لـن تمر سياسـيا. لسـت متأكدة من 
أنه داخل طاقم التحرير الفرنيس، باسـتثناء 
عدد قليل من وسـائل اإلعالم املسـتقلة، كان 
الفسـحة  نفـس  الحصـول عـىل  بإمكانـي 
التحريرية، لتقديم وجهة نظر مختلفة قليال 

عما نسمعه وما نراه يف كل مكان تقريبا“.
ونقلت الوكالة يف مقال آراء داعمة لبن محمد 
وردت عـىل مواقـع التواصـل منهـا تغريـدة 
الخبري السـيايس فرنسـوا بورغات الذي قال 
”دعونا ال نكون سلبيني! قد نكون التالني عىل 
القائمـة! االتهامات التي وجهـت ضد فائزة 

خطرية بشكل خاص“.
وأشـارت وكالـة األناضـول مغفلـة ترتيـب 

تركيا، إىل أن فرنسا تحتل املرتبة ٢٦ من حيث 
حريـة الصحافة وفقا للرتتيـب الذي وضعته 
منظمـة مراسـلون بـال حدود وتـم نرشه يف 
مايو املـايض. وأضافت ”يف عام ٢٠١٨ أفادت 
دراسـة قامـت بهـا جمعية ريسـباكت زون 
(Respect Zone)، أن الصحفيني كانوا الفئة 
املهنية الثالثـة التي يتم اسـتهدافها بالعنف 
السـيرباني بعـد السياسـيني والشـخصيات 

العامة“.
وقالت الوكالة الرتكية ”فيما أشارت املنظمة 
يف دراستها، إىل أن التعليقات البغيضة جاءت 
بشكل أسايس من مستخدمي اإلنرتنت الذكور 
العاديني، فإن التحرش اإللكرتوني بالصحفية 
يف وكالة األناضول فائزة بن محمد تم تدبريه 

بشكل مبارش من حساب حكومي“.
يف املقابل يقول مراقبون إن التغطية اإلعالمية 

لوكالة األناضول يف نسختها الفرنسية هدفها 
افتعال املعارك  مع فرنسا مهما كان نوعها.

وتتخطى أسباب الحرب اإلعالمية بني البلدين 
ما زعمتـه األناضول بشـأن اإلسـالموفوبيا 
الفرنسية، ليتضح أن سببها تضارب املصالح 
الرتكيـة يف ملفـات سياسـية  الفرنسـية – 
إقليميـة، ويف عام ٢٠١٧ مثـال، عندما دعمت 
فرنسا والواليات املتحدة املقاتلني األكراد ضد 
تنظيم داعش، كشـفت وكالـة األناضول عن 
مواقع القوات الخاصة الفرنسية واألمريكية 

يف شمال سوريا.
وتنـرش الوكالة مقـاالت باثنتي عـرشة لغة، 
حول الشـؤون الدولية الجارية، مع وجود يف 
فرنسـا لعدة سـنوات يف قلب التغطيات التي 
أساسـها: الهجـوم عـىل سياسـة الحكومة 
الفرنسية يف مسائل العلمانية. كما يوجد عىل 

الصفحة الرئيسـية للنسـخة الفرنسـية من 
املوقع قسـم بعنوان ”مجلة اإلسـالموفوبيا“ 
حيـث   ،(Journal de l’islamophobie)
تنرش مقاالت رأي بانتظام تهاجم السياسـة 

الفرنسية.
ويف أبريـل املـايض أعلنـت مؤسسـة اإلذاعة 
والتلفزيـون الرتكيـة (TRT) إطـالق منصة 
رقميـة متخصصـة بنـرش األخبـار واملـواد 
اإلعالمية املختلفة ملخاطبة الجمهور الناطق 
باللغة الفرنسـية. وقالت املؤسسـة (مقرها 
أنقـرة) يف بيـان إن مرشوعهـا الجديـد الذي 
والثقافيـة  السياسـية  باملجـاالت  سـيعنى 
 TRT” واالقتصادية وغريها، سـيحمل اسـم
Français“ ويكون جزءا من خطتها للتوسع 

عامليا.
والتلفزيـون  اإلذاعـة  مؤسسـة  إىل  وينظـر 
ووكالة األناضـول الرتكيتني عىل أنهما مركز 
القـوة اإلعالميـة اللتـني تسـعى تركيـا من 
خاللهما للتمدد وفـرض خارطتها اإلخبارية 

يف العالم.
واألسـبوع املـايض هاجـم اإلعـالم الفرنيس 
تقريـرا لوكالـة األناضـول ُنرش يف السـادس 
والعرشين مـن يونيو، ذكر فيه جميع النواب 
الفرنسـيني من أصول شـمال أفريقية. وقال 
اإلعـالم الفرنـيس إن التقرير قـدم مصحوبا 
بإحصـاءات عرقية مشـكوك فيهـا وتحليل 

سيايس.
وتساءلت وسـائل إعالم فرنسـية عن اللعبة 

التي تلعبها وكالة األنباء الرتكية الرسمية.
ويف مقـال ُنـرش يف السـادس والعرشيـن من 
يونيـو عىل هامش نتائج الجولـة الثانية من 
االنتخابات الترشيعية يف فرنسا ”نفذت وكالة 

األناضـول منـاورة إعالميـة مفاجئة“، حني 
أدرجت جميـع النواب الفرنسـيني املنتخبني 
من أصول شمال أفريقية، أو عىل األقل الذين 
ُينظر إليهـم عىل هذا النحو. وكتبت يف معجم 
مثـري للفضول عـن ”الفرنسـيني مـن أصل 
عربي“. وأشـارت ”هيئـة الدعايـة الرتكية“ 
كمـا وصفها االعالم الفرنيس إىل أن ”الغالبية 
بني هؤالء النواب هم من النسـاء والربملانيني 
الذيـن يدعمـون الرئيس الفرنـيس إيمانويل 

ماكرون“.
وتـم ذكر تسـعة نـواب يف املقال، مـن بينهم 
وزيـرة الخارجيـة سـارة الحـريي، والنائبة 
نعيمة موتشو وعضو مجلس النواب املنتخب 
كريم بن شـيخ. وحرصت وكالـة األنباء عىل 
إرفاق املقال بسرية ذاتية لألشخاص املعنيني 
وتتبـع نسـب املسـؤولني املنتخبـني الذيـن 
ُيعتـربون ”عربـا“، مع ذكر مـكان ميالدهم 
وميالد آبائهم يف الجزائر أو املغرب أو تونس.

وال يتوقـف ”الجهاز الصحفـي لرجب طيب 
أردوغـان“ عند هذا الحد، وفق وسـائل إعالم 
فرنسـية، بل رسم سلسـلة من البيانات عن 
”الجالية العربية واإلسالمية يف فرنسا“، التي 
تقدر بـ“خمسـة ماليني شخص“. وبحسب 
الوكالـة الرتكيـة، فـإن ”العـرب يمثلـون ٨ 
يف املئـة من إجمـايل السـكان الفرنسـيني“. 
وشككت وسائل إعالم فرنسية يف اإلحصائية 
وقالت إنه لتربير هذه األرقام، ذكرت الوكالة 
مصـدرا وحيدا يتمثل يف مركـز أبحاث محيل، 
مؤكـدة أنها بيانـات ال يمكـن التحقق منها 
ألن اإلحصـاءات العرقية محظورة يف فرنسـا 
بموجـب قانون حمايـة البيانـات الصادر يف 

السادس من يناير ١٩٧٨.

اديس ابابا/ا.ف.ب:
سـاهم النزاع الذي اندلع يف نوفمرب/ترشين 
2020 يف شـمال إثيوبيـا بترسيـع  الثانـي 
تدهـور حرية الصحافة يف الدولة األفريقية، 
وَنَسـف التقـّدم الذي أنجزه آبـي أحمد حني 
اسـتلم السـلطة عام 2018، حسـبما قالت 

لجنة حماية الصحفيني.
وبحلـول األول مـن ديسـمرب/كانون األول 
فيـه  ُتوقـف  الـذي  التاريـخ  وهـو   ،2021
املنظمة تعدادها السـنوي، كان 16 صحفياً 
إثيوبياً مسـجوناً، ما وضـع إثيوبيا يف نفس 
مرتبة إريرتيا املجاورة شـديدة القمع، أي يف 
أدنـى مرتبات الدول التي تتيح مجاالً لحرية 
الصحـراء،  جنـوب  أفريقيـا  يف  الصحافـة 
حسـبما ورد يف بيـان صدر عـن اللجنة، وال 
يـزال ثمانيـة صحفيـني منهـم يف السـجن 

حالياً.
وجـاء يف البيـان أن ”النـزاع بـني الحكومة 
الفيدراليـة ومتمـرّدي جبهة تحرير شـعب 
تيغراي أّدى إىل قمع وسائل اإلعالم، ما أطفأ 
بصيص األمل الذي أشـعلته أوىل اإلصالحات 
التـي قام بهـا رئيس الوزراء آبـي أحمد“ يف 

إثيوبيـا ”التـي كانت مـن أكثر الـدول التي 
تشـهد رقابة“ حـني كانت تحكمهـا جبهة 

تحرير شعب تيغراي بني 1991 و2018.
وأضاف البيان ”إن النضال من أجل السيطرة 
عىل رواية الحرب هو أحد األسباب الرئيسية 
للعـداء املتزايد تجـاه الصحافـة“ يف إثيوبيا 
حيث ”يتعرض الصحفيون واملعلقون الذين 
يعـربون عـن صـوت معـارض أو ينتجون 

صحافـة مسـتقلة لالعتقـال أو التهديد أو 
الطـرد أو املعانـاة مـن أشـكال أخـرى من 

الهجمات“.
وبحسـب املنظمـة، أوقـف 63 صحفياً منذ 
بداية النزاع بـني الحكومة والقوات املتمردة 
يف تيغراي يف 4 نوفمرب/ترشين الثاني 2020، 
وال يـزال 8 منهم معتقلـني بحلول األول من 
أغسـطس/آب 2022. وتعرّض العديد منهم 

لهجمات أو مضايقات، وُقتل اثنان.
ودانت املنظمة إسـاءة اسـتخدام االحتجاز 
للصحفيـني،  للمحاكمـة  السـابق  املطـول 

وغالباً دون توجيه اتهامات الحقة إليهم.
ويف بيان ثاٍن، طالبت لجنة حماية الصحفيني 
باإلفـراج عـن تيميسـجني ديسـالني، وهو 
محرر مجلة Fitih الناطقة باللغة األمهرية 
ومعتقل منـذ 26 أيار/مايو، وبوقف موجة 
االعتقـاالت يف منطقـة أمهرة حيـث يتزايد 

السخط ضد الحكومة.
املحكمـة  ألغـت  يوليو/تمـوز،  نهايـة  ويف 
العليا قـراراً قضائيـاً باإلفـراج بكفالة عن 
تيميسـجني املتهم بإفشـاء أرسار عسكرية 
وبنـرش معلومات غري دقيقـة أو بغيضة أو 
تخريبية تهدف إىل إضعاف معنويات سكان 
البـالد. وُيعاقـب عـىل التهمتـني بالسـجن 
خمـس وعـرش سـنوات عـىل التوايل.وقالت 
ممثلة لجنـة حماية الصحفيـني يف أفريقيا 
جنوب الصحراء، موثوكـي مومو، إن ”مثل 
هـذه االنتهـاكات الصارخة لنظـام العدالة 
أمر مخٍز“، داعية السلطات إىل ”التوقف عن 

تجريم العمل الصحفي“.

غزة/متابعة الزوراء:
”سـهى  الفلسـطينية  تتمكـن  لـم 
مرتجـى“ مـن العمـل يف تخصصها 
بعد عامني من تخرجها من الجامعة 
اإلسالمية يف قسم الصحافة واإلعالم 
يف مدينة غـزة، بفعل انعدام الفرص 
الكبـرية  األعـداد  ظـل  يف  املتاحـة، 
يف  ويتشـارك  سـنوياً.  للخريجـني 
األزمـة مع مرتجـى آالف الخريجني 
والخريجات، الذين باتوا يصطدمون 
بـني  الحاصلـة  الكبـرية  بالفجـوة 
األعـداد التـي تخرجهـا الجامعـات 
الفلسـطينية يف قطاع غـزة وحاجة 

سوق العمل.
تتعدد أسباب أزمة التشغيل الخاصة 
بخريجـي أقسـام اإلعـالم املتنوعة، 
إذ يتـم قبـول الطلبة فيهـا برشوط 
متدنيـة، يف ظـل تعـدد التخصصات 
اإلعالميـة، فيمـا ال ُيلـزم القانـون 
الفلسـطيني وسـائل اإلعالم املحلية 
بـأن يكون املتقدم لشـواغر وظيفة 
املُحرر أو املراسـل أو املصور حاصالً 
عىل شـهادة يف الصحافـة واإلعالم، 
املتقـدم  يكـون  بـأن  واالكتفـاء 
للوظيفة مكتسـباً مللكة الكتابة، أو 
ُملِماً بالفنون الصحفية التي يمكنه 
التعـرف عليهـا من خـالل الدورات 
التدريبيـة أو حتى املعرفـة العامة. 
الفلسـطينية  الجامعـات  وُترجـع 
األسباب الخاصة بافتتاح تخصصات 
الصحافـة  يف  وجديـدة  متنوعـة 
واإلعـالم إىل مواكبـة التطور يف عالم 
اإلعـالم الجديـد، ومواقـع التواصل 
االجتماعي، إىل جانب تحسني قدرات 
الكوادر اإلعالمية الجديدة للُمنافسة 

عىل الوظائف.
تقـول مرتجى، إنها تحملت مشـقة 
يف  املرتفعـة،  والتكاليـف  الدراسـة 
سـبيل الحصول عىل مهنـة تمكنها 
من تحقيـق ذاتها، وتحقيـق الحلم 
الذي راودها منذ الطفولة بأن تصبح 
اسـماً المعاً يف عالـم اإلعالم، إال أنها 
فوجئـت بواقـع صعـب. وتضيـف 
أنهـا لـم تتوقـع يومـاً أن تكـون يف 
عـداد العاطلني عن العمـل. وتقول: 

”كان مـن بني أحالمـي أن أتطرق يف 
مواضيعي إىل قضايا الفقر والبطالة 
ومعانـاة النـاس، إال أننـي أصبحت 
جزءاً من املشـكلة التي طالت نسباً 

كبرية من الخريجني والخريجات“.
العامـة  العالقـات  أسـتاذ  ُيرجـع 
الجامعـات  مـن  عـدد  يف  واإلعـالن 
الفلسـطينية، زهـري عابـد، سـبب 
األزمة إىل الفجـوة الكبرية بني أعداد 
الخريجني من تخصصات الصحافة 
واإلعـالم وبـني القدرة االسـتيعابية 
عـىل التوظيـف، فيما تطلـق بعض 
الجامعات وعوداً غري صادقة، توهم 
الطلبـة بحياة وردية فـور التخرج، 
بواقـع صعـب،  يفاجـأون  لكنهـم 
وسوق عمل شحيح. ويوضح عابد، 
أن قطـاع غزة ال يمتلك املؤسسـات 
واملسـموعة  املرئيـة  اإلعالميـة 
السـتيعاب  الكافيـة  واإللكرتونيـة 
تعمـل  فيمـا  الخريجـني،  أعـداد 
الجامعـات عىل اسـتيعاب وتخريج 
الطلبـة مـن مختلـف التخصصات 
اإلعالمية، من دون النظر إىل الحاجة 
الحقيقية لسـوق العمل. ويلفت إىل 
أّنه ال إيمان قطعياً أو حتى بسـيطاً 
بأهمية العالقات العامة، ودورها يف 
املؤسسات، إذ يعني موظف العالقات 
العامـة بعيداً عن التخصص، وكذلك 
باقـي الشـواغر اإلعالمية، مـا يزيد 
من حـدة األزمة.ويـرّد األزمة كذلك 
إىل قبول أعداد طالب يف التخصصات 
اإلعالميـة فوق القدرة االسـتيعابية 
املؤسسـات  قلـة  ظـل  يف  للسـوق، 

جانـب  إىل  املتوفـرة،  اإلعالميـة 
الدبلومـات (دراسـة التخصـص يف 
عامني) التـي تنافس البكالوريوس، 
والـذي يمـيض فيـه الطالـب أربعة 
أعـوام، عـالوة عـىل إغالق السـوق 
العربـي الخارجـي، نتيجة سياسـة 

إحالل العمالة املحلية.
تشري وزارة العمل يف غزة إىل أّن نحو 
7 آالف خريج من تخصص الصحافة 
العمـل،  عـن  عاطلـون  واإلعـالم 
فيمـا أظهـرت إحصائيـة سـابقة، 
نرشهـا الجهـاز املركـزي لإلحصاء 
الفلسطيني، أن معدل البطالة لألفراد 
بـني 20 و29 عامـاً، الحاصلني عىل 
مؤهل علمـي يف تخصص الصحافة 
واإلعالم يف فلسطني، يبلغ %56 بني 
الذكـور واإلناث، أمـا يف قطاع غزة، 
فرتتفع النسبة إىل %76.3..عن ذلك، 
يوضح مدير دائرة التوجيه واإلرشاد 
يف اإلدارة العامـة للتشـغيل يف وزارة 
العمل، صالح صهيون، أن نحو 300 
ألف خريـج وعامل ومهني (مختلف 
التخصصات) مسـجلون عىل قواعد 
بيانـات سـوق العمـل؛ %54 منهم 
و3%  ُعمـال،  و43%  خريجـون، 
مهنيـون. ُتقسـم نسـبة الــ54% 
وعددهـم  بالخريجـني،  املتعلقـة 
ملهـن   39% إىل  ألفـاً،   162 نحـو 
العـايل واألسـايس ومختلف  التعليم 
و22%  التعليميـة،  التخصصـات 
للمهـن التجارية واإلدارية مثل إدارة 
والسـكرتاريا  واملحاسـبة  األعمـال 
والتسـويق واالقتصاد، تليها نسـبة 

%10 ملختلـف املهـن الطبية، و8% 
ملهـن التنمية االجتماعيـة، و5.8% 
للمهن الهندسـية، إىل جانب نسـبة 
%5 ملهـن الحاسـوب والتكنولوجيا 
بمختلـف تخصصاتهـا، و%3 ملهن 
للمهـن   1% مـن  وأقـل  القانـون، 

الزراعية والبيئية.
تصل نسـبة خريجـي التخصصات 
الصحفية وحدها، وفق صهيون، إىل 
قرابـة %4.3، بمـا فيها تخصصات 
والصحافـة  العامـة،  العالقـات 
والتلفزيـون،  واإلذاعـة  واإلعـالم، 
السـينمائي  واإلخـراج  واإلنتـاج 
والتلفزيوني. وتضم نسبة الصحافة 
نحو 7 آالف خريج عاطل عن العمل.

ويبـني صهيـون أن الواقـع املرير ال 
يتعلق بمهنـة أو وظيفة محددة، إذ 
تجتاح البطالة مختلف التخصصات، 
مـا يسـتدعي التحرك مـن متخذي 
القـرار إليجاد حل للتخصصات التي 
تعاني من التكـدس، عرب إغالق تلك 
التي تغرق السـوق بأعداد كبرية من 
الخريجـني املتعطلني عـن العمل، أو 
رفع درجات القبـول، خاصة يف ظل 
تواصل الحصار اإلرسائييل، وتداعيات 
جائحة فـريوس كورونا، وعدم فتح 
أسـواق خارجيـة أمـام الخريجني، 

وقلة التوظيف الحكومي.
مـن ناحيتـه، يقـول نائـب نقيـب 
الصحفيني الفلسـطينيني، تحسـني 
الفلسطينية  الجامعات  إّن  األسطل، 
يف قطـاع غزة تضم نحو 25 قسـماً 
مجـال  يف  تدريسـياً  وبرنامجـاً 
اإلعالم عـىل صعيد درجتـي الدبلوم 
والبكالوريـوس، تخـرج من خاللها 

ما ال يقل عن 200 طالب سنوياً.
ويوضح األسـطل، أن نسـبة كبرية 
مـن عـدد الخريجني سـنوياً تلتحق 
يف صفـوف البطالة، بسـبب الرشخ 
للخريجـني  أعـداد  بـني  الحاصـل 
وحاجـة سـوق العمل، مشـدداً عىل 
التـي  القوانـني  إصـدار  رضورة 
للوظائـف  املتقـدم  طبيعـة  تحـدد 
اإلعالميـة الشـاغرة. ويلفـت إىل أن 
فتـح املجـال أمـام الخريجـني من 

مختلف التخصصات، إىل جانب فتح 
العديد من األقسـام الخاصة بالعمل 
اإلعالمي منذ عام 1994، سـاهم يف 
تكـدس أعـداد العاطلني عـن العمل 
التـي وصلـت إىل مـا يزيد عن سـتة 
آالف، مـا بات يتطلـب تدخالً عاجالً 

ملنع تدهور األزمة.
ويشـري نائـب نقيـب الصحفيني إىل 
أن القانون الفلسـطيني والوسـائل 
اللحظـة  حتـى  املحليـة  اإلعالميـة 
ال تشـرتط الحصـول عـىل شـهادة 
متخصصة للعمل يف املجال اإلعالمي، 
ويمكن لخريج أي تخصص العمل يف 
الصحافة، مؤكداً عىل رضورة حرص 
الوظائف اإلعالمية لحملة الشهادات 
الصحافـة  بتخصصـات  الخاصـة 
واإلعـالم، ورفع الجامعـات ملفاتيح 
اإلعالميـة  للتخصصـات  الدخـول 
لتقنـني األعـداد، وفتـح املختـربات 
اإلعالمية لتخريـج خريجني قادرين 
عىل االندماج يف سـوق العمل. كذلك، 
يؤكـد عـىل رضورة إصـدار لوائـح 
وقوانـني واضحـة ملنع التقـدم ألي 
وظيفـة إعالمية لغري الحاصلني عىل 
شـهادات ُمتخصصـة يف الصحافـة 
واإلعـالم، إذ إنـه مـن غـري املعقول 
أن يـدرس الطالـب أربـع سـنوات، 
وينافسه شخص من تخصص آخر، 
داعياً خريجي التخصصات اإلعالمية 

إىل النضال من أجل حقوقهم.
ويقـول: ”سـنكون إىل جانبكم، وقد 
اتخذنـا خطـوة مـن طرفنـا بعـدم 
حصـول أي صحفـي مـن تخصص 
آخر عىل عضوية النقابة، قبل العمل 
يف املجال ملدة أربع سنوات، بما يوازي 

البكالوريوس يف املجال اإلعالمي“.
وفقاً لألمم املتحدة، فإّن مسـتويات 
البطالـة يف غـزة مـن بـني األعىل يف 
العالم، حيث وصـل معدل العاطلني 
عن العمل خالل الربع األول من العام 
2022 إىل %46.6 مقارنة باملتوسط 
الذي كان يبلـغ %34.8 عام 2006. 
ووصل معـدل البطالة بني الشـباب 
املائـة  يف   62.5 إىل  (29-15 عامـاً) 

خالل الفرتة نفسها.

برلني/متابعة الزوراء:
 قالـت الرابطة االتحادية للنارشين الرقميني ونـارشي الصحف األملانية إن نارشي الصحف 
األملانية حققوا إيرادات بأكثر من مليار يورو (1.03 مليار دوالر) من العروض الرقمية ألول 

مرة العام املايض.
وجـاء حـوايل ثلث هـذا املبلغ، حـوايل 365 مليـون يورو من بيع نسـخ صحـف إلكرتونية. 
وباإلضافـة إىل ذلك، كان هناك 657 مليون يورو من املبيعات الرقمية األخرى. وهذا يعني يف 

املقام األول اإلعالن عرب اإلنرتنت، إىل جانب عروض املحتوى املدفوعة.
وال يزال توزيع الصحف اإللكرتونية يكتسب أهمية كبرية. ووفقا للبيانات، بلغ عددها 2.21 

مليون نسخة يف العام املايض، بزيادة قدرها 10 يف املئة.
وقالت الرابطة ”أصبح من الواضح أن االشرتاكات يف الصحف اإللكرتونية ذات قيمة، فهناك 

اثنتان من أصل ثالث نسخ من الصحف إلكرتونية اشرتاكات“.
ووفقـا ألرقـام عام 2021، تعافـت مبيعات الصحف بعـد االنخفاض الناجـم عن فايروس 
كورونا يف العام السـابق. وبمبلغ 7.2 مليار يورو، حققت تلك الصحف زيادة طفيفة بنسبة 
0.6 يف املئة بالقيمة االسـمية، وفقا للتقرير.وأضاف ”كان السبب الرئييس لذلك هو إيرادات 
اإلعالنات، التي ارتفعت بنسـبة 7 يف املئة إىل 1.95 مليار يورو بعد الركود يف العام السـابق. 
ومع ذلك، فإنها ال تزال أقل بنحو عرش مرات مما كانت عليه يف عام ما قبل فايروس كورونا 
2019“.وارتفعـت اإليرادات من االشـرتاكات واملبيعات بنسـبة 1.5 يف املئـة لتصل إىل 5.25 
مليار يورو. وقالت الرابطة إن هذا كان أكثر بنسـبة 6 يف املئة تقريبا مما كان عليه الوضع 
قبل جائحة فايروس كورونا. وال تنرش الرابطة أرقام األرباح عىل مستوى الصناعة.وسجلت 
أملانيـا بيـع 14.61 مليون نسـخة مطبوعة كل يوم نـرش يف عام 2022، حتـى الربع الثاني 
مـن عام 2022. ومن بني هذه الصحف، هنـاك 11.82 مليون صحيفة يومية و1.29 مليون 

صحيفة تصدر األحد و1.6 مليون صحيفة أسبوعية.
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كربالء/نينا: 

 عقد فرع نقابة الصحفيني يف كربالء املقدسـة مؤتمره الخاص بزيارة العارش من شهر 

محـرم الحرام بحضـور مدير اعالم قيـادة عمليات املحافظة، العميـد فاهم الكريطي، 

ورئيس واعضاء فرع النقابة وعدد من االعالميني والصحفيني.

وتحّدث رئيس فرع النقابة يف املحافظة، حسـني الشـمري، عن اهمية الزيارة ورضورة 

التكاتـف إلنجاحهـا، فيما اكـد العميد فاهم الكريطـي اهمية التعاون وتسـهيل مهام 

االعالميني والصحفيني خالل الزيارة.
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ثقافية

  قراءة / باسمة العوام:
البـد قبل أن تلج عالـم ”واثق الجلبي”  أن 
تكون مسـتعداً لـكل الفصـول ، مدججا 
بكل أشـكال الثقافة والفلسفة والتاريخ، 
تسـتدرج الفوانيـس مـن بطـن الليـل ، 
تحقنهـا لهفـًة لغٍد قد يأتـي وقد ينطفئ 
؛ ثـم تفتـح أبوابـاً أوصدهـا الزمـن عىل 
رساديـب اليقـني والحقيقـة عنـد حدوٍد 
تفصـل بـني الـاليشء وكل يشء . بصمٍت 
يحيك لك سـندباد لقلبـك وعقلك ،  يأخذك 
إىل الالحدود والالزمن ، تمزق سبل املنطق 
يف عتمـة مـرسٍح  فقـد ألوانـه  ، تتصفح 
ذاكـرة الوعي و الالوعـي يف زحام الصور 

واألحداث عىل خشبة الحياة .  
__ عندمـا فتحت هذا املجلـد ، وجدُتني يف 
كل صفحـة وتحت كل عنوان ، أمام مجلٍد 
من الرتاكيب واملعانـي والدالالت والصور  
، حيـث قعقـة القلـم وانتفاضـة املعاني 
وقرقعـة نبض يكـرس الصمـت ويحطم 
السكون  ، وسؤال يطرحه الكاتب ، يحتاج 
الكثري من التعمـق واإلدراك للرد عليه ، يف 

مقدمة يقدم  ذاته فيها قائالً  :
”  ” يف البدء 

ال اسـتطيع النوم ويف رأيس الصغري فكرة 
ما ، وال اسـتطيع النوم واوراقي لم تتشح  
بالسـواد وال اسـتطيع النوم وأنا أتنفس،  

فمتى أنام؟ ....“ 
ثـم ينهـي مقدمتـه بسـؤال يطرحه عىل 

الجميع :
” هل ُيشـفي األدب من األسـقام ؟ 

تنامـوا  أن  وعـىس  لكـم  الجـواب  اتـرك 
وقلوبكم أنقى من النور .“ 

__ حكايات وأشـعار وتراتيـل أفكار  تفرُّ 
من بـني أنامـل الحكمة والفلسـفة ، من 
سـماء يسـكنها شـهيق الزمـان وزفـري 
األمكنة ، مـن غيمات تعطلت قبل وصول 
الربيـع ، مـن دهاليز ذاكـرة تجر حقائب 
والفـوىض  الخسـائر  وركام  الخيبـات 
والتمـرد إىل ميزان الحقيقة والحلم وأزلية 

هذا الوجود . 
__سـفر بني قصص وروايات ، نسـج لها 
كاتبهـا عباءات مـن خيوط فريـدة تفرّد 
وتمّيـز بحياكتهـا .. خيـوط مـن عالـم 
األسـئلة والتسـاؤالت ، اسـتخرجها مـن 
جوف اإلنسـانية والذات ؛ ثم ترك للقارئ 
الغـوص يف أعماقهـا ، يعانـق ضجيجهـا 

متأمال بِريقها ، وتائهاً يف فضاء بال حدود 
بحثاً عن أجوبة رسعان ما يكتشـف أنها 

مغروزة يف نسيج هذا الرداء املدهش .
__ ” واثـق الجلبـي ” كاتـب تمـرد عـىل 
تجنيـس  والتقليـد وعـىل كل  النمطيـة 
للكتابـة واللغـة . أوجد لنفسـه أسـلوباً 
ممّيـزا يف تشـكيٍل أدبـي جديـد امتطـى 
صهوة الحداثـة  والتطور الواعي واملدرك 
ملتطلبات الذات البرشية وتطور اإلنسـان 
الذي نبش أعماقـه ليلقي به عىل قوارب 
والتأمـل  البحـث  ومجاديـف  الجدليـة 
واالكتشـاف . فنقرأ مثـال النص العارش 
مـن املجموعة القصصية الرابعة  ” جنّي 

األكفان ” ...
ص127....

”  من هو ؟ 
من هو ؟ من أنـا ؟ من أنت؟ عقل وروح 
وجسـد ، نفـس وضمـري وقلـب ، ذاكرة 
وخـوف وأمل ، رغبة واشـتهاء وفوىض ، 

ضحـك وبكاء وخوف ، نـار وماء وتراب ، 
وهواء ، نور وعتمة ،  مالح وعذب وأجاج،  
كل ذلك وأكثر يف كائن واحد فما أعظم من 

جمع تلك األضداد وسـارت بها األقدام . 
كتب هذه املقدمة لكنه أحس بطعم الكفر 
فيها والخروج عن دوائر اليقني ، بعد برهة 
رآها عـني اإليمان،  شـيخه الـذي يعيش 
بداخله وألول مرة اتفق مع شيطانه الذي 
يقطن يف الداخل أيضا،  ففي كهفه الكبري 
يعيش الشـيخ والشيطان،  فلقد أعد لهما 
مأدبـة عظيمة ، أما إيمانه فلم يدخل ولم 
يـرشك به أحد،  إلتقطهمـا و وضعهما يف 
قمامة اليخرج مـن نوافذها النمل ، داس 
عليهمـا وانطلق يكتب إيمانـه بمزيد من 
الثقة فهو و انا أنا وأنت أنت  ، هكذا تمت 
األمـور يف قلبه فبسـط العقـل رداءه ولم 

يعبأ بعواء الشـيخ والشـيطان .“ .
__ أربـع مجموعـات قصصيـة ( قـرشة 
امللح /  االغتيال األزرق/  لحاء الطباشـري 
/ جّنـّي األكفـان  ) ، وسـبع روايـات ( 
كل أنـواع الحـيل التفيد املوتى // شـفاه 
الشـطرنج// يوسـف ال يعرف الحب // 
فقيه الطـني // كلكامش.. عـودة الثلث 
األخري // منطق الطري والشـيخ يوسـف  
// للقلب فٌم آخر .) ، بني طياتها عرشات 
عرشات العناويـن اختارها الكاتب بذكاء 
وتميز وحّملهـا الكثري من الـدالالت التي 

تقـود القـارئ بلهفـة وشـوق إىل أعماق 
النصوص ؛ رابطاً ذاته باملحيط ، متحسساً 
أوجـاع وطنـه ومعانـاة شـعبه وآهاته ، 
ممسـكاً بزمام العبارة والتعبري ، وريشة  
املبدع امللتزم بالقضايا الظاهرة والباطنة 
مـن حوله . وعىل مراكـب الواقع والخيال 
، املـايض والحـارض ، التاريخ والفلسـفة 
والديـن واملجتمع بكل مقوماته وثقافاته 
وسياسـاته وقوانينـه ، يحملنـا ” واثـق 
الجلبـي ” ، يجّدف بمجدايف الرسد والرسد 
الشـعرّي يف بحور القصة والرواية ، يشـّد 
الصـواري بحبـال الجـدل ، واالسـتفهام 
رشاعـه،  من أعماقه ينطلق .... والوجهة 

اإلنسان بحثاً عن كل األجوبة .
كاتـب فتـح للحداثـة والتحديـث األبواب 
عىل مرصاعيها ، لتختلط رياحها بنسائم 
الحارض وعبق التاريخ . استنشـق الواقع 
وتغلغـل يف أعماقـه ليصـّب زفـريه عـىل 
صفحات هذا املجلد ، حامال وطنه بتاريخه 
وحضاراته وثقافاته ، من أساطري املايض 

إىل حقيقة الواقع وأحالم الغد . 
__ مـن نصٍّ إىل آخر نمـيض ، مع عناوين 
مختـارة بعنايـة وألفـاظ ترتـدي عباءة 
اإليحـاء والرتميـز ، منها تنبثـق تراكيب 
مكثفة ، موجزة تثري األسئلة والتساؤالت 
، منفلتـة مـن قضبـان الذاكـرة ونوافـذ 
املـايض والحـارض ، تـزاوج بـني الـذات 

واملحيـط ، مختبئـة بـني طيـات اللغة و 
شـعرية النصـوص تارة ، ومقتبسـة من 
األسـاطري والتاريـخ والديـن ، من سـري 
األنبياء والقرآن الكريم ، من عالم املرسح 
والفن والتصوير والفلسفة والثقافة تارة 
أخـرى ؛ لينتهي القارئ معها إىل اإلدهاش 
املفاجـئ يف كل نهايـة تجعلـه يسـبح يف 
منولوجات صامتة مع الذات ، أو حوارات 
مـع اآلخـر ،  ثائرة متمـردة يف بحثها عن 
كل معاني الوجود ، أو لعبة فكرية معقدة 
تظهـر هوية الكاتـب وقدرته عـىل إرباك 

القارئ واستفزاز ذاكرته وبركان ذاته .
فنقرأ مثال ...

ص236 ...  ” من يردع الشـتاء ؟“ 
أدوات  يسـتخدم  ال  املسـتقبل  ” مطبـخ 
الكتابـة يف إعـداد الوجبات وربمـا كانت 
األمـور التـي رافقت ذلك الرجل تسـري به 
نحو مزيد مـن اإلقتناع برضورة رمي كل 
مـا يحملـه عقله يف أقـرب قـدٍر ال يعتمر 

غطاء .“
ال  يوسـف   ” روايـة  .....نهايـة  ص351 

يعرف الحب ” 
”ربما عجز عن إدراك معنى الفضيلة وأزاح 
عن ناظريه رتابة املفاهيم الوضعية وزيف 
مناهـج التعليـم ؟! ظلت الربما تسـيطر 
عليـه وهو يقيس مسـافة سـقوطه من 
شـفة البرئ إىل مثواه الذي لم يحسـن إليه 
كما أراد له أن يكون والذي أراده أن يكون 

التفسـري النهائي لكل مامّر به . ربما أراد 
أن يكون اإلنسان هو الدستور وربما أراد 
خلق عالم بال أردية تخنق مسافات الرؤيا 

، وربما لم يرد شيئا من ذلك ..
ربما ؟! ” .

ص ..702 ... من رواية ” للقلب فٌم آخر” 
..

” أراد أن يفـك الطالسـم ويطـرد اللعنـة 
لكنـه يف النهاية ذاٌت مفردة ، كان حسـن 
يـدع ارساب النمـل تأخـذ مـا يلقيـه يف 
زوايـا الرشفـة الخارجية يكلمهـا احيانا 
ويدعوهـا أن ترفـع أصواتهـا بالدعاء إىل 
السـماء ليسـتطيع تأديـة واجبـه تجاه 
وطنـه  وأهلـه،  حفـظ خارطـة العـراق 
القديـم بـكل تفاصيلها ورسـمها يف املاء 
والهواء واألوانـي والصحون وعىل ظهور 

النمل .“
ص703 .. ” فكر يف نفسـه 

من يرغب باستعادة العراق ؟ ”
ص 713 ...“ هـل اضاعت خارطة العراق 

حياتي ؟ ” 
والنهاية ص 754 ...

” هل يظهر ذلك الفـم املختفي يف قلبه إىل 
العلن ؟

إنه يرقـد اآلن بثغر باسـم ففمه الروحي 
مازال يتكلم إىل هذه الساعة

وألن الـرسد هـو الناظـم ألحـداث النـص 
وشخصياته وفضاءاته وأزمنته ، استطاع ” 
واثق الجلبي ” تقديم مجموعاته القصصية 
والروائيـة هـذه معتمـداً بنيـة املقومـات 
املسـتويات  وتعـدد  والفنيـة  األسـلوبية 
الوصفيـة بعيـداً عـن التقريـر واإلنشـاء ، 
يصور الذات اإلنسانية ويسرب أعماقها بلغة 
فريدة متفـردة  تتمـاىش ومضمون النص 
الـذي يقدمـه ؛ إذ ال يمكن للقـارئ العارف 
أن يلمـس هذا البناء الرسدي عن كثب دون 
العودة،  ربما ملرات ، للقراءة وتفكيك الجمل 
والعبـارات واستكشـاف األحـداث وهوية 
الشـخصيات و تعالقهـا زمكانيـاً يف بنيـة 

النص .
_ ويف رواياتـه اسـتخدم الكاتب لغة رسدية 
مدهشـة تنوعـت بـني نثر وشـعر ، صورة 
وخيـال وقصـة ( ضمـن الروايـة ذاتها )  ، 
وصـف   ، وخارجيـة  داخليـة  حـوارات  و 
واقتباسـات مـن عالم املرسح واألسـاطري 
والفلسـفة والفكـر ليسـقطها عـىل واقع 

ومحيط ومجتمع نشـرتك جميعا بروابطه 
وثقافاته ومعتقداته وتاريخه وجغرافيته ، 
برصاعاته وآالمه وآماله،  بماضيه وحارضه 

وتأثريه وتأثره بكل حديث ومستجد .
وقد عـّرب الكاتب عن اسـلوبه الجديد هذا  
واختياراته وقصصه الفكرية وتمرده عىل 
جنسـانية النـص  يف مقدمـة مجموعته 
القصصيـة الرابعـة ( جّنـّي األكفـان ) ، 

فيقول :
ص108...

” قصص قصرية أو كما أسـميها قصص 
الرسد الشعري ليست وليدة اللحظة ، هي 
تجارب بعمق النزيف العتيق ، حياة ماثلة 
أمام األرواح البارصة لشغف التلقي بعيدا 
عن لغـة التواصل االجتماعـي وضوضاء 
املقررات االنشـائية،  وربمـا ألني متيقن 
بعـدم وجـود يشء ميت سـارعت بعملية 
احتكاك الحروف إليقاد رشر لغوي يكون 
مفتاحا مسـتقبليا لفهـم طبيعة اإلدراك 
البـرشي ، الغوص عميقـا عملية حتمية  
وجدلية  يجب فـك رموزها وفق منهجية 
الفهـم واالسـتيعاب من منطلق الكشـف 
والبحث عن الجديد الذي يصبح قديما بعد 

وقفة قلب أو إتالف معنى .“ 
__ويف النهاية أقول :  ال يمكن لقارئ ” واثق 
الجلبي“ أن يكون عابر سـبيل يعرب برسعة 
متجـوال بعينيه ، مرسعاً نحـو النهاية ؛ بل 
هو مقيم بني الحروف ، يسبح بني السطور 
، يحتضـن ألـف إشـارة اسـتفهام ويلهث 
عـىل دروب الفلسـفة والتاريـخ والثقافة ، 
املـرأة والحب واملجتمـع  ، ينّقب يف متاهات 
 ، السياسـة والحـروب والجـوع والوجـع 
يتسـلح باملبـادئ والقيم والعـادات والدين 
، يواكـب كل حديـث ويسـتقبل كل قادم ، 
مسـتفز من األعماق ، يحّط الرحال طويال 
يف كل محطـة ، وما أن يصل إىل النهاية يجد 
نفسـه مع البداية مـن جديد ، يردد ما قاله 
” باولـو كويلو ” :“ يف اللحظات التي عثرت 
فيها عىل جميع األجوبة ، تغريت كل األسئلة 
” . ويبقـى الفضـاء واسـعاً ال حـدود له يف 
الداخل و الخـارج ، مفتوحاً للقارئ لرحلة 
جديدة متجـددة مع البحث واالستكشـاف 

وإثبات الذات .
عن املكتبة العرصية / بغداد ، شارع املتنبي 
....والتي أتت يف سـبع مئة وست وخمسني 

صفحة ( 756).
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رؤية نقدية  / هشام شوقي : 
-تميزت الشـاعرة/ َندَى الرفاعي،  تميزاً غري مسبوق، يف املدائح النبوية، يف 
هذا الديوان ، فقدمت (الوصف الحيس) يف وصف الرسـول  بطريقة ماهرة 
بارعـة ودقيقة ومائزة يف الوصف مثل  تقول: الشـاعرة/ ندى الرفاعي، يف 

قصيدة :“ َنَعم ُولَِد الُهدَى ”
بالرحمة املهداِة والنهج النقي ، طـاَب الزماُن بنا وعـّم رجـاُء.

باملصطفى املختاِر َمْن بجمالِه، كشــف الـدُّجـى وتبـيـنْت آالُء. 
هو ُمسفٌر كالشمس يف إرشاقها، بخـصالـه يـتـزيـُن الشــرفـاُء.

وجبينُه كالصبح يـبـدو سـاطعـاً ،
والشعـر أسـود دهـُنُه الـحـّناُء.

عينان نجالوان أظهرتا البهـا، وبـحـمـرٍة قـد قالهـا العـلـماُء.
والريُق كالرتياق ُيسكن موجعاً، برٌء وروٌح راحـٌم وشـفـاُء.

الجـيـد أبيُض واملناكٌب بينهـا، خــتـم النـبـوة بـاهــــٌر ألالُء.
كفان ناعمتان، كـالزهر الندي   وتعـطـرت بـنـداهـما األنحاُء،
هذا هو الوصف الكريم لقدره ، ُخـلـٌق عـظيٌم ما بِه استعــالُء.

فكأنـما القـرآُن يميش بـيـنـنا، بـالـذكـر واآليـات طـاب ثـنـاُء. 
 و الصورة الحسـية لشـخصية  الرسـول منها ”جبينه كالصبح“ ”الشعر 
أسـود دهنُه الحنـاُء“ ”عينان نجالوان“ ”الريُق كالرتيـاق“ ”الجيد أبيُض“ 

”املناكب بينهما ختم النبوة“
”كفان ناعمتان“.

-و (الوصـف املعنـوي للنبي )  صفات مسـتمدة من (القـرآن الكريم) مثل 
”الرحمـة املهـداة“ و“الخلـق العظيـم“ ”املصطفـى املختـار“ ”الصـادق 
املصدوق“ ”بقدومه للعاملني هناء“.  وكلها توضع معانيها تحت  قوله تعاىل 

(وإنك لعىل خلق عظيم )  سورة القلم( آية ٤ ).
 -  والوصف من (السـنة النبوية) يف وصف السـيدة عائشة ريض الله عنها 
عندما سئلت عن أخالق الرسول، قالت: :“كان ُخُلُقُه القرآن“ رواه البخاري 

، وتقول الشاعرة :
”فكأنما القرآن يميش بيننا بالذكر واآليات“.

واذا كانت الشـاعرة بارعة ، يف الوصف الحيس واملعنوي لشخصية الرسول 
صىل الله عليه وسـلم، فإن الشـاعرة يف قصيدة ”قرُّة العني“ تقدم أنموذجاً 
،فريداً يف توقد املشـاعر واملحبة، واإلشتياق والرغبة يف  املثول بجوار روضة 
الحبيـب املصطفى والقبس من أنوارها ،  بعد  مشـاعر األلم لتأخر تحقيق 

األمل  تقول الشاعرة/ ندى الرفاعي  :
ُد. ـْ  أضنني الفؤاُد عىل الهوى ُبعُد        هـل مـن سـبـيـٍل للقــا َبع

جاشت بي
األشـواُق ليس لهـا سـكـٌن يــريُح ومالهـا حــدُّ.

 . يـرنـو إىل مـرآُهُم بـرصي  مـا حـيـلـتي والنـأي مـمتـدُّ
- ولم تستسلم الشاعرة ملشاعر األلم لتأخر  تحقيق األمل يف عدم القدرة عىل  
زيارة  روضة الرسـول ، وتصف حالها مع اإلرصار يف تجديد األمل و تحقيق 
الهـدف رغم مرارة البعـد والحرمان فاإلرادة والعزيمة  واملحبة واالشـتياق 
عوامـل مؤثرة فاعلة ثابتة، تحض عىل اإلرصار عىل زيارة روضة املصطفى 

 تقول الشاعرة /ندى الرفاعي  - يف قصيدة (روض الحبيب)
 ال بـد مـن زمـن قــريــِب. ألـقـي بـه روَض الحـبـيـِب.

 والـروح مـن حـرق الهـوى  ظمـأى كمـا الــوادي الرغيــِب .
 وغـدوت من فـرط األىس مـن نـأيـهــم مـثـل الغريــِب.

 وبـأضـلعـي قـلـب حــوى       أشــــواَقهـــم ال مـن طـبيــِب. 
وبـبـعــدهـم حايل بــدا كالطري يف القفص الكئيِب. 

-وبرغـم رقـة األبيـات السـابقة ووضوحهـا مـن الناحيـة اللفظية ومن 

الناحيـة، األسـلوبية، اللفظية و املعنويـة ، فإَن الشـاعرة برعت  يف تقديم 
صورة جديدة وهي تصف تقييد حريتها يف زيارة روضة املصطفى  بأنها يف 
(محبـس وقفص محكم الغلق ) مادامت تأخر تحقيق ، هدفها ، من املثول 
واملكـوث بني يدي روضة الحبيب واالرتواء من أنوارها املحمدية التي تعادل 
الحرية والحياة، ونعيمها   وتتوقد مشـاعر املحبة للنبي ، تقول الشـاعرة:   

وبـبـعـدهــم حايل بــدا كالطري يف القفص الكئيب. 
 -و تحّمل زائر املدينة أمانة تبليغ التحية والسـالم وإظهار مشـاعر املحبة 

الجارفة وامللتهبة للنبي.
تقول الشاعرة /

 بلّـغ إىل بـدر الديـار تحيتـي           فـقــل املُحبـُة يف هــواك  تــدوُر.
 عـينـي تتـوق ومهـجـتي لجـمـالهـم غـاب الكيان ومايغـيـب شعـور. 
يـا أهــل طـيبــة نـلتــُم  أحـلـى املُـنـى أزكـى الجـوار وقــد أتاكــم 

نـوُر.
  مـن  يل  بروضـة أحمـٍد أرنـو  بهـا نحـو الحقيقـِة حيـث زان حضـوُر. 
والقبـة الخـرضاُء عنـد القبـة الخـرضاء         يـحـيـا  قـــلبــــــي 

الـمـأســــوُر.
  - لقـد برعت الشـاعرة بوصـف مشـاعرها وحالتها وهدفهـا ومحبوبها 
وكشف عوائق الوصول أمر مبهم لعله إرادة الله ومن ثم نجد الشاعرة يعلو 
صوتها بصيغة فعل األمر الذي يهدف إىل التمني والرجاء وااللتماس والدعاء  
وطلب املسـاعدة وتطلب املعونة من اآلخرين رغبة يف مسـاعدتها يف تحقيق 
هدفها ثم تترضع وتتوسـل إىل الله أن يحقق مناها وهدفها وهنا تستخدم 
الشاعرة أسلوب األمر لغرض الترضع والدعاء كمفتاح لبيان حبس الحرية 
وابتعادها عن زيارة املدينة وراجية من الله إزالة املوانع وتسـخري األسباب 

لزيارة روضة املصطفى   تقول الشاعرة يف قصيدة (يراودني الحنني )
 دعونـي امتطـي رحـيل وأميض         فليـس الشــوُق  يـفـتـقـد اتجاها.  

ذرونــي ال تـلـومـونـي فــإنــي عشـقت ألجلهم  سـكني ثراهــا. 
- ويسـخر الله األسـباب للشـاعرة فتعد العدة وتتجه نحو املدينة يف لهفة 

وشوق ، تقول الشاعرة يف قصيدة (طيبة الهادي )  

 أيها الحـادي تعجـْل أســرع الخـطـو وســدد.
عـلّنـا اليوم نـداوي مـن بـه الشــوُق تـوّقـد.
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لَيٌل ِقناٌع 

وبعُض الريِح ُمرتاَبْة
وبعُضها 

كاَن ِسجًنا أغلقوا باَبْه
وَمركٌب حالٌم 

واملوُج َيسَحُقُه
ُيْميل عىل َجربوِت البحِر أخشاَبْه

دٌة ِملَء التوابيِت أجراٌس ُمؤكَّ
ويف التشاريِن 

ُروُح الصمِت َصّخاَبْة
وساهروَن عىل الساحاِت  ،

ُكلُّ فًتى 
َيُعدُّ َبعَد الرصاِص الحيِّ أصحاَبْه

لَْم ُيوِضِح اللُه أسباًبا مناِسبًة ملوِتِهم  ، 
هل ُييضُء املوُت أسباَبْه ؟

أطفالَُه دائًما كانوا
فكيَف هنا 

ي عِن الَقّناِص ألعاَبْه ؟ ُكلٌّ ُيغطِّ
ِمَن األساطرِي أرساًبا إليِه أَتوا
لِيحِضنوا وطًنا َيغتاُل أرساَبْه

وَيكُتبوا ما تناساُه الرواُة
ْء بْعُد ُكّتاَبْه عِن الفجِر الذي لْم ُيَهيِّ

جاؤوا لكي يطُردوا األنذاَل
عن وطٍن ُمَجرٍَّح

قوا يف الَربِْد أثواَبْه َرسَ
حدائقّيوَن ُهْم
قالوا لقاتلِِهم :

لَدى الُشَجرياِت َدوًما ِفكرُة الغاَبْة
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ليكتمل القمر الحزين يف صدري 
 أفّضل أن  أقتل ما تبقى بيننا من كلمات 

 أّرسح الوداع بنعاله خفيفا  إلينا 
أستبيح دماء األرواح   يف اللغة 

أوزع الورود املشّوهة
 يف القصيد .

 أسّب ذكراك ببالغة الفوىض .
أمحـو  عتمة الريـح. و  اعرتافاتـي  الليلية  من 

فوق اللحاف 
 وحينما ينام  تجار السجائر 

وتغلق األكشاك   يف املدينة الحزينة 
 أدخن أنفايس   عىل مهل 

كقط أسود وحيد  تحت الرشفات 
 أحرتق من كل ضلع  متألم 

 أجمع من زوايا الزقاق  موائي .
فوق الرصيـف  القديم ...ألّّف وجهٓك بحشـيش 
مغشوش  أقاسمك األغنيات املنبعثة من الشجر  

وطنني أصابعك 
وملعة  أقراطي .

أفضل أن   ال أكون أنا .  
وقتما  تراودني األشعار يف املساءات

و يكون هاتفك املحمول مغلقا 
وقلبي مفتوحا 

لحظات  تمتزج القوارير  يف غلّو ثباتي 
وعند آذان الفجر 

يختلط املرح و الصخب  ببكائي 
وأشفق عّيل

من هول ركامي .
 أراك بغتة قاتال ..

ومقتوال 
تروض ّ صولجانك بني يدّي

تتمسك بضلعي األيرس 
 تضّخني األمل بالظالم 

و تتالىش .
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مفتـاح الـرىض يف العالقـة الزوجيـة هـو 
العواطف والرومانسـية، كلمـا أغدقِت عىل 
زوجك مـن الحنـان والحب والعطـف، كان 
أكثـر رًىض، لهـذا فـإّن نقـص العاطفـة يف 
الـزواج يسـبب خلـًال واضحـاً يف ترصفات 
الـزوج، هذا الخلل يظهـر يف بعض العالمات 
التي تشـري إليِك بـرضورة التدخـل، وزيادة 
العاطفـة والرومانسـية يف زواجـك.. وإليِك 

أهم هذه العالمات..
1. لزوجك مزاج خاص

إذا الحظـِت أن زوجـك يمتلك مزاجـاً خاصاً 
متطرّفـاً وواضحاً، مثل الغضـب، أو الحزن 
الشـديد، ربما تكون هذه إحدى طرقه للفت 

انتباهك وطلب املزيد من العطف نحوه.
الحظـي أن الرجال أحياناً ال يحبون الحديث 
املبـارش، ربمـا ال يرغـب زوجـك يف الحديث 
أصالً، وكل ما يحتـاج إليه يف هذا الوقت هو 

عناق صامت، أو ملسة حانية عىل كتفه.
2. زوجك تعرّض أخرياً لخسارة

الحـزن أمر صعب، ما يخّفف عبئه قليالً هو 

وجـود رشيك متعاطف وداعم وقت الشـدة، 
إذا تعّرض زوجك لفقدان شـخص عزيز، أو 
خسارة كبرية يف عمله، فهو بالتأكيد بحاجة 
إىل الدعـم واملزيد من العاطفـة، حتى إن لم 

يخربك بذلك، أو حاول أن يبدو عىل ما يرام.
-3 تشعرين بوجود مسافة أو فجوة بينكما
إذا شـعرِت أن زوجـك أصبـح بعيـداً عنـِك، 
أو أنـه يبتعد عـن قصد، فربمـا تكون هذه 
طريقـة أخـرى للتعبـري عـن احتياجـه إىل 
االهتمـام وفتـح حـوار معـه تظهرين من 

خالله الرومانسية والحب. 
4. يبحث عن شخص آخر لرعايته

إن اللجـوء إىل األصدقـاء والزمـالء وأفـراد 
أجـل  مـن  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
الحصول عـىل الرعاية واالهتمـام، هو أحد 
أجـراس الخطر التي تنذرك بمشـكلة كربى 
يف عالقتـك بزوجك، هنا يجـب عليِك التدخل 
مبـارشة والحديـث مـع زوجـك عـن طرق 
إصـالح العالقـة بينكمـا، وإعادتهـا قوية 

وسعيدة.

الرخـام حجـر ناعم، ما يجعلـه يتعرض للبقع واألوسـاخ. 

لذا، يتم تلميع الرخام كل أسـبوعني. بعد التنظيف، سيجعل 

التلميـع الرخام يسـتعيد حالتـه الجيـدة. ويف اآلتي، طرق 

تنظيف وتلميع الرخام، من دون إلحاق الرضر بالحجر:

من املفّضل تلميع الرخام كل أسبوعني للحفاط عىل ملعانه

١. ُيمسـح السـطح الرخام بقطعة قمـاش ناعمة وجافة، 

إلزالة األوساخ واألتربة عنه.

٢. ُتبلّـل إسـفنجة باملاء الدافئ وسـائل الجـيل، لُيفرك بها 

سطح الرخام.

٣. ُيشـطف الرخام باملاء، فُيمسـح بقطعـة قماش نظيفة 

وناعمـة. مـن جهـة ثانيـة، قـد ينفـع اسـتخدام محلول 

بريوكسيد الهيدروجني، مع كّم من املاء.

فُيجفف سـطح الرخام بقماش الشـامواه إلزالة البقع عن 

الرخام..

١. تمزج ملعقتان كبريتان من األمونيا وكوب من بريوكسيد 

الهيدروجني يف وعاء.

٢. يصـّب ما يكفي من بريوكسـيد الهيدروجـني يف الوعاء، 

إلعداد عجينة سميكة، مع التحريك املستمر.

٣. توّزع العجينة فوق البقع، عىل سطح الرخام، باستخدام 

 ، ملعقـة، وُترتك حتـى تجّف، أي ألربع وعرشين سـاعة. ثمَّ

ُتكشط بشـفرة الحالقة، فُيغسل سطح الرخام باملاء إلزالة 

أّي بودرة متبقية.

بعد التنظيف، سـيزيل امللمع أّي بقايا، وسيسـتعيد الرخام 

حالته قبل البقع

• الـ“بيكينـغ صـودا“: ُتغمـس قطعـة مـن القمـاش يف 

الـ“بيكينغ صودا“، لتفرك أسطح الرخام بها، قبل شطفها 

الة وغري مكلفة،  باملاء، مع اإلشـارة إىل أن هذه الطريقة فعَّ

كما أنها آمنة، حيث ال تتسبب بأي خدش.

• سـائل الجيل: ُتضاف أربع مالعق صغرية من سائل الجيل 

إىل وعاء صغري حاو عىل كوبني من املاء، مع الخلط جيًِّدا.

وُيسكب هذا الخليط يف عبوة رذاذ لتنظيف األسطح الرخام، 

مع استخدم قطعة من القماش ملسحها.

• النشـاء: ُيسـكب املـاء يف وعاء صغـري، وُيضـاف كم من 

النشـاء إليه. وُيفرغ هذا الخليط يف عبـوة رذاذ، ويرشُّ عىل 

األسطح، التي ُترتك حتى تجف، ثم تشطف باملاء.

مالحظة: ال يسـتخدم عصري الليمـون الحامض أو الخل يف 

تنظيف الرخام. كما ال ُتسـتخدم أجهزة غسـل املعادن عىل 

الرخام، أو مواد مثل الصوف الصلب عىل الرخام.

يجب املسارعة إىل تنظيف االنسكابات فوًرا ، خصوًصا الخل 

ومنتجات الطماطم والليمون والقهوة عن الرخام.

ال بـّد مـن تجفيف املياه املنسـكبة عـىل األسـطح الرخام، 

برسعة.
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املكوّنات:
لتحضري الكيكة:

دقيق - أكواب ونصف
بايكنغ باودر - ملعقتان كبريتان

ملح - ربع ملعقة صغرية
حليب - كوب ونصف

خالصـة فانيليـا - ملعقـة ونصف 
كبرية

زبدة غري مملحة - كوب وربع
سكر - كوبان وربع

زالل بيض - 7
كرز معلّب - كوب ونصف

لتحضريالحشوة:
جبن كريم - 225 غرام

زبدة - نصف كوب
سكر بودرة - نصف كوب

خالصة فانيليا - ملعقة صغرية
طريقة العمل:

- حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة 

مئوية وغلّفي صينيتني بورق زبدة.
- ضعـي املكّونات الجافة أي الدقيق 
والبايكنـغ بـاودر وامللـح يف وعـاء 

واتركيه جانباً.
- يف وعـاء آخـر، أخلطـي الحليـب 

وخالصة الفانيليا واتركيه جانباً.
- ضعـي الزبـدة يف وعـاء الخـالط 
الكهربائي واخلطي جيداً عىل رسعة 
عاليـة حتـى تحصيل عىل ما يشـبه 
الكريمـة ثـّم أضيفـي السـكر مـع 

الخلط املستمر ملدة 3 دقائق.
- خّففي الرسعة وأضيفي املكوّنات 
الجافة يف الخالط ثّم أسكبي الحليب 

واخلطي حتى تتجانس املكوّنات.
- يف وعاء كبري، أخفقي زالل البيض 
بواسـطة املـرضب الكهربائـي ثـّم 
ضعي البيض فوق املزيج يف الخالط 

الكهربائي واخلطي جيداً.
- أسـكبي مزيـج الكيك فـوق زالل 

البيـض وأضيفـي الكرز ثـّم وّزعي 
املزيـج بالتسـاوي عـىل الصينيتني 
الفـرن  إىل  صينيـة  كل  وادخـيل 
بمفردها ملدة 45 دقيقة تقريباً حتى 

تنضج الكيكة.
يف  أخلطـي  الحشـوة:  لتحضـري   -
وعاء جبن الكريم والزبدة بواسـطة 
املرضب الكهربائي ملدة 3 دقائق عىل 
رسعة متوسطة حتى يصبح املزيج 

سلساً.
- أضيفي خالصة الفانيليا والسـكر 
البـودرة مـع الخلط املسـتمر حتى 

يصبح املزيج متجانساً.
الفـرن  الكيكتـني مـن  - أخرجـي 

واتركيهما جانباً لتربدان.
- ضعي أول كيكـة يف طبق التقديم 
ثـّم إدهنـي الوجـه بمزيـج جبـن 

الكريم.
- غّطي الوجه بالكيكة الثانية.
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يسـاعد الطقـس املعتـدل املـرء عـىل 
ممارسـة الرياضـة يف الهـواء الطلـق، 
ولكن األمر يختلف مـع ارتفاع درجات 
الحـرارة أثنـاء الصيف، حيث تتسـبب 
الحرارة الشـديدة يف إجهاد القلب، كما 
أن األشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إىل 

اإلصابة برسطان الجلد.
للطـب  األملانيـة  الجمعيـة  وقدمـت 
الريايض بعـض النصائح واإلرشـادات 
املهمة، التي يجب اتباعها عند ممارسة 

الرياضية أثناء الصيف.
ونصـح الربوفيسـور هربـرت لولجن، 
طبيب القلب وإخصائي الطب الريايض 
ممارسـة  تقتـرص  بـأن  والوقايـة، 

التماريـن الرياضية يف الهواء الطلق أثناء الصيف عىل 
الصبـاح الباكر أو املسـاء، وعدم ممارسـة الرياضة 
بأي حال من األحـوال خالل منتصف النهار يف الفرتة 
من السـاعة 11:00 إىل 15:00، حيث تكون الشـمس 
عموديـة وتزايـد األشـعة فـوق البنفسـجية بدرجة 

كبرية.
وأوضح الربوفيسور األملاني أيضا أنه يجب استعمال 
واقي الحماية من الشـمس بمعامل حماية كاف من 
30 إىل 50 وأن يكون مقاوما للماء، ويف حالة ممارسة 
التماريـن الرياضية لفـرتة طويلة فإنـه يجب إعادة 
وضع واقي الشـمس عدة مرات، ألن التعرق يتسـبب 
يف إزالـة جـزء منه، ومـن األفضل أيضا ارتـداء قبعة 

ومالبس عملية مناسبة للرياضة يف الهواء الطلق.
وأضافت الجمعيـة األملانية“ من األفضل أيضا تجنب 

ممارسة الرياضة يف الهواء الطلق عندما تزيد الحرارة 
عىل 30 درجة مئوية، ألنه مع اإلجهاد البدني يتم تربيد 
الجسـم عن طريق سائل من الدم، ويف الطقس الحار 
يتم ضح كمية كبـرية منه من الجلد، وهو ما يتطلب 
مجهـودا أكرب مـن القلـب، وهنا نصح الربوفيسـور 
األملاني هربرت لولجن بممارسـة السباحة ألنه تعمل 

عىل تدريب الجسم وتربيده يف نفس الوقت“.
وأوىص الربوفيسور األملاني أيضا برشب نصف لرت من 
السـوائل قبل ساعتني إىل ثالث سـاعات من التمارين 
الرياضية، ويف حالة ممارسـة التدريبات لفرتة أطول 
من ساعة فإنه يجب اصطحاب زجاجة مياه، ويجب 
عىل األشـخاص الذين يعانون من قصور يف القلب أو 
ارتفـاع ضغط الدم عـدم التعرض لدرجـات الحرارة 

العالية، ألنها تمثل عبئا إضافيا عليهم.

عندما يتعلق األمر بحماية برشتك من أرضار أشـعة الشمس، فهناك العديد من بدائل 
عامل الحماية من أشعة الشمس الصحية التي يجب وضعها يف االعتبار.

ومـع املواد الكيميائية القاسـية التـي نفضل تجنبها، من املهـم العثور عىل واقي من 
الشـمس ال يحتـوي عىل الكثري من اإلضافات ويسـتخدم الزنك غـري النانوي، وعالوة 
عىل استخدام واقي الشمس، إليك خمسة أطعمة يمكن أن تساعد يف دعم برشتك ضد 

األشعة الساطعة.
البطيخ

غنـي بالليكوبني املضاد لألكسـدة (املعـروف بحمايـة الخاليا من التلـف)، يمكن أن 
يسـاعد البطيـخ عـىل حماية برشتـك من الضـوء وأي ملوثـات بيئية يمكنـك فتحه 
وإحضاره كوجبة خفيفة صحية عىل الشاطئ، أو تناوله من خالل عرصه مع القليل 

من النعناع.
الرمان

ُيعـرف الرمـان بأنـه أقدم واقيات األشـعة فـوق البنفسـجية املوجودة هـذه البذور 
الصغـرية تحتوي عىل مضادات األكسـدة الطبيعية عالية للغاية التي تسـمى حمض 
اإليالجيـك، والتي تعمل كمواد واقية للبرشة يمكنك تناولها يف السـلطات، وتضاف إىل 

وجبة اإلفطار يف الصباح أو مجرد تناولها كوجبة خفيفة بمفردها.
الجزر

هل تساءلت يوماً ملاذا الجزر برتقايل؟ إنه بسبب البيتا كاروتني، أحد مضادات األكسدة 
املذهلـة األخرى التي تتمتع بخصائص طبيعية تحمي البرشة لقد ثبت أنه يسـاعد يف 
منع حروق الشـمس! خالل فصل الصيف، يمكنك ببساطة تناول رشائح الجزر خالل 

الرحالت إىل الشاطئ.
الكركم

هو من أكثر املكونات املضادة لاللتهابات التي يمكن تحويلها إىل شاي، أو إضافتها إىل 
البطاطس، أو الحساء وتسـاعد بحيث تساعد عىل منع التجاعيد وحماية البرشة من 

األشعة فوق البنفسجية، فضالً عن حماية الكوالجني والحفاظ عىل إرشاق برشتك.
اللوز

مصدر عايل لفيتامني E ، اللوز يسـاعد عىل محاربة الجذور الحرة التي تساهم بشكل 
رئييس يف الشـيخوخة وحماية برشتك من األشـعة فوق البنفسجية الطريقة املفضلة 

لتناول اللوز هي حليب اللوز الطازج أو الجرانوال محلية الصنع أو بمفردها!
يف حني أن هذه األطعمة هي مستوى إضايف من الحماية الطبيعية من أشعة الشمس، 
ال تنيس أن وضع واقي الشـمس أمر بالغ األهمية، و سواء كنت تتأملني عىل الشاطئ 

أو تمارسني اليوغا يف الحديقة.

باإلنفلونـزا  اإلصابـة  تصبـح 

الـربد والرشـح صيفاً  ونـزالت 

أكثر إزعاجاً من مثيلتها شـتاء. 

فحتـى يف الطقـس الحار يمكن 

أن تتسـبب الجراثيم بمثل هذه 

نحمـي  كيـف  لكـن  اإلصابـة. 

أجسادنا منها؟

غالباً ما ترتبط اإلصابة بالسعال 

الخريـف  بفصـيل  واإلنفلونـزا 

الـربد واملطـر  والشـتاء حيـث 

والثلج والضباب، لكن يف حقيقة 

األمر ُيصاب كثريون باإلنفلونزا 

ونزالت الربد أيضاً يف أكثر فصول 

السـنة حـرارة، إنهـا ”إنفلونزا 

الصيـف“ التـي قد تكـون أكثر 

إزعاجـاً من مثيلتها يف الشـتاء. 

وتحدث هذه النوبـات يف العادة 

بسـبب الكثـري مـن مسـببات 

األمـراض، كمـا يقـول الدكتور 

جـورج باويل مـن معهد روبرت 

كوخ األملانـي يف برلني. ويضيف 

بـاويل بالقول: ”لكـن يف حقيقة 

األمر فإن هذه الفريوسات ليس 

لها عالقة بنوبات الربد الحقيقة 

أو اإلنفلونـزا. وعـىل الرغم من 

كالحمـى  املشـرتكة  األعـراض 

والسـعال وبحة الصـوت، لكن 

الصيـف  إنفلونـزا  مسـببات 

ويوضـح  تمامـاً“.  مختلفـة 

نوبـات  أن  األملانـي  الطبيـب 

أكثر  الحقيقية تكون  اإلنفلونزا 

وطأة عىل املصاب.

بإنفلونـزا  اإلصابـة  أسـباب 

أسـباب  نفـس  هـي  الصيـف 

مشـابهة  بأمـراض  اإلصابـة 

لإلنفلونزا يف موسـم الربد، فهي 

بالفريوسـات  إصابـة  كذلـك 

تحـدث خاصة يف فصل الصيف. 

عندمـا يقصد الشـخص مكاناً 

كاملهرجانات  باآلخرين،  مكتظاً 

الصيفية أو املسـابح الخارجية 

أو األسـواق أو الحافلـة وكذلك 

الرحالت بالطائرة، يكون طريق 

انتقال الفريوسـات قصرياً عىل 

غري العادة، لُيصاب به الشخص 

بالتعـرض لسـعال املصابني أو 

التحدث معهم أو العطاس.

وحـني يكـون الجسـم متعرقاً 

أو ترتفـع درجـة حرارته بفعل 

ثـم  ومـن  الصيفـي  الطقـس 

يتعرض إىل الهواء املنسـاب من 

نافـذة السـيارة مثـًال أو جهاز 

التربيد، تجف األغشية املخاطية 

بشـدة، وبالتـايل فإنهـا تفقـد 

حامـي“  ”درع  كــ  وظيفتهـا 

من الفريوسـات. ولهذا السـبب 

تتمكـن هـذه الفريوسـات من 

تغزو الجسم بسـهولة، وتكون 

النتيجـة اإلصابة بــ ”إنفلونزا 

تكـون  مـا  وعـادة  الصيـف“. 

األعراض مشـابهة لنزالت الربد 

والصـداع  والرجيـف  كالحمـى 

وآالم البلعـوم واألذنني والتقيوء 

كمـا  البطـن.  وآالم  واإلسـها 

تصيـب  للفريوسـات  يمكـن 

يف  املخاطيـة  األغشـية  جميـع 

جسـم املصاب، كما يؤكد خرباء 

الجمعيـة الطبيـة يف والية بادن 

فورتمبريغ األملانية.

ومن أجـل التخلص من إنفلونزا 

إتباع اإلرشادات  الصيف يمكنك 

والتدابري املضادة التالية:

االبتعـاد تمامـاً عـن اللجوء إىل 

املضادات الحيوية

اتباع نظـام غذائي صحي لرفع 

مقاومة الجسم

بتكـرار  الرياضـة  ممارسـة 

دون أن ترهـق جسـمك، معنى 

ذلك ممارسـة الركـض مرة كل 

يومني بدالً من التمرين يف صالة 

األلعاب الرياضية حتى لو كان 

ذلك مرة يف األسبوع.

الراحة الجسدية.

السـوائل  رشب  مـن  اإلكثـار 

بعـض  رشب  هنـا  ويمكنـك 

الباردة عند الشعور  املرشوبات 

بالحمى.

لـف السـاقني بقطـع قمـاش 

مـربدة عنـد اإلصابـة بالحمى 

الشديدة.

ليسـت  الصيـف  أنفلونـزا  إن 

ويمكـن  العـادة  يف  بالخطـرة 

التغلـب عليها بعـد بضعة أيام. 

لكـن إذا اسـتمر املـرض ألكثر 

مـن ثالثة أيام فيجـب مراجعة 

الطبيب.
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املثل الشعبي : ” يتعلّم الحجامة 
بـروس اليتامـى ” منترش بني 
الشـعوب العربية بعـدة صور 
مـن األلفاظ ، واملعنى املقصود 
واحـد ، فمنطوق املثل عند أهل 
الحجامـة  يتعلـم   ”  : العـراق 
بروس اليتامى ” ، ويف فلسطني 
بيتعلـم  اليتيـم  رأس  يف   ”  :
الحالق، ويقال يف اليمن : بيتعلم 
الحالقة يف روس القضعان ، ويف 
الكويت يقال : يتعلم التحسونة 
بروس القرعان .. والتحسـونة 
أي الحالقـة. واملعنى املقصود: 
رؤوس  يف  الحجامـة  يتعلـم 
يأخـذ عـىل  ال  ألنـه  ؛  األيتـام 
ذلـك أجرا ، وبالتـايل فخطأه ال 

يحاسب عليه.
ويـرضب املثل عندما يسـتفيد 
مـن الضعيف ، ولـو وقع عليه 
رضرا ، وقـال فيه النوري : إنه 
يرضب ملن  يتعلم املهنة ، فيبدأ 
تمرينه بما يخص املغفلني من 
أصحابه ، فال يستطيع إصالحا 

، وإنما يفسد أكثر مما يصلح.

تقول قصة املثل:
ابعينه  الدجالني ضاقـت  احـد 
الدنيا وماعنده خبز ياكل،فقرر 
ان يشـتغل حجام لكن ال يعلم 
اي يش عـن الحجامـة.. ذهب 
اىل منطقة بعيدة عن عشـريته 

واعلن عن مهنته انه حجام..
فبـدا النـاس ياتونـه ليحجـم 
بالعمـل  يبـدا  ان  لهم..وقبـل 
كان يسـأله (انت ابـوك متويف 
ام عايش) اذا اجابه الشـاب او 
الطفل بان والده عدل ((حي)) 

اليحجمه..
واذاابوه ميـت يحجمه ألن هذا 
اليتيـم ليـس لديـه ويل يدافـع 
عنـه اذا حصل له مكـروه من 
الحجامـه ، النـه اليعرف كيف 

يحجم..
املثـل يـرضب ملـن يتحايـل يف 
الـرزق وملـن يسـتغل االخرين 

بالحيلة.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعـات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

يوم عظيـم وربما يكـون مليئا باألحـداث الجادة 
أكثـر مما تتوقع. يتصل بك صديق ما اليوم ويطلب 
منك أن تلتقي به يف أحد النوادي. هذا الصديق ربما يريد 
أن يناقش معك مرشوع عمل جديدا سـيكون مصدر ربح 
دائما لك فيما بعد. كن حذرا فمن حولك أنانيون ولذا ننصحك 

بأال تلقي لهم باال. ال تدعهم يؤثرون عىل تفكريك.

من املتوقع اليوم أنك سـتقيض معظم سـاعات اليوم 
يف الرشكة بني الزمالء. استعد لحضور أكثر من احتفال 
أو للمشـاركة يف إحـدى األنشـطة التطوعيـة. اهتم بهذه 
األنشـطة فربمـا يكون أحـد هذه األنشـطة بمثابـة عامل 
مساعد لك يف حياتك املهنية. لديك فرصة اليوم لتفعل ما تريد 

دون قيود فاغتنمها.

ستسـأل نفسـك اليوم سـؤاال وهو «هل أنت راض 
عن حياتك الشـخصية، أم أنت مضطر لتغيري بعض 
سلوكياتك وأفكارك؟. تعودت عىل اتخاذ قرارات تناسبك 
فقـط، ولكن حان الوقت لتـدرك أنك ال تعيش بمفردك يف هذا 

العالم فيجب أن تفكر يف نفسك ويف الرشيك.

التواصـل اليوم مع أفراد األرسة بالتحديد أو مع 
الحبيـب قد يكون له أثر إيجابي عىل عالقتك بهم. 
ربما يدعمك أحدهم ويشجعك عىل املشاركة يف بعض 
األنشـطة. تتمتع اليوم بالهدوء والراحة ولذلك ننصحك 

بأن تخطط للخروج مع الحبيب يف املساء.

ربمـا تتوتر أوضاعك املادية بعـض اليشء اليوم فكن 
حذرا ومسـتعدا ألي ظرف طارئ. ربما تسـمع بعض 
األشخاص بعض اآلراء التي تدور حول األمور املالية ولكن 
عليـك توخي الحـذر وعدم تصديق هـذه اآلراء أو األخبار. ال 

تقلق فاألمور ستعود كما كانت وأفضل يف أيام قليلة.

ربمـا تلتقـي اليـوم بمجموعة مـن األطفال يف 
النادي أو يف الشارع والطريف أنك ستشاركهم يف 
ألعابهم وتتمنى أن ترجع لطفولتك مرة أخرى. تفكر 
يف الحـب اليوم ولذلك ال تندهش إذا وجدت شـخصا ما 

يعرب عن إعجابه لك. أنت محط أنظار الجميع اليوم.

عـىل الرغـم مـن أن الظـروف اليـوم متاحـة 
لالسـرتخاء والراحـة إال أنك لن تسـتمتع بوقتك 
بالشـكل الـذي تتمنـاه. سـتحاول تعديـل بعـض 
مواعيدك حتى توازن بني وقت الراحة والعمل. حاول أن 
تغري طريقتـك يف إنجاز األعمال. يجب أن تنجز األعمال 

أوال بأول حتى تتجنب الشعور بالضغوط.

احذر إذا كنت مرتبطا التمسك باألوهام عىل املستوى 
العاطفـي وال تفـرط يف خسـارة العالقة مـع الرشيك 
بسـبب تأخـره يف الـرد عـىل متطلباتك أو جراء شـعورك 
العابر بالنقص. قد تعاني اليوم من وضع عاطفي غري مريح 

ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك ما تحلم به.

العاطفة واملشـاعر الرقيقة هي عنوان يومك وربما يكون 
السـبب يف ذلـك حضـورك لبعـض االحتفـاالت االجتماعية 
ولقاؤك ببعض األشخاص. إذا كنت مرتبطا فتوقع االقرتاب من 
الحبيب بشـكل أكرب. أما إذا كنت غري مرتبط فال تتعجب إذا وجدت 

شخصا ما يخرتق حياتك العاطفية.

تعلـم أن تتفاوض بهدوء، وال تترسع يف الحكم عىل 
اآلخرين. يسـّبب لك لسـانك السـليط املشاكل، فكن 
أكثر ودا مع الحبيب خشـية أن يبتعـد عنك. كن معتدال 
فيمـا يجـب أن تعتمده يف كميات املأكـوالت التي تتناولها يف 

كل وجبة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تكون بحاجة إىل املشاركة يف األنشطة الجماعية نظرا 
ملا توفره لك من توازن عقيل وعاطفي يف ذلك الوقت. عالقاتك 
بأصدقائك اليوم سـتكون عىل ما يرام وربما تتوطد. ربما تلتقي 
بمجموعة من األصدقاء الجدد. سـتجد بني هؤالء األصدقاء شخصا 
ما يعمل يف نفس مجالك. ربما تتعلم منه الكثري ما يتيح لك الفرصة 

للتقدم يف علمك.

1578 - السـعديون يقضـون عـىل التواجـد 
الربتغـايل يف املغرب بعـد انتصارهم يف معركة 

وادي املخازن.
1909 - بداية اإلرضاب السويدي العام .

1914 - اململكـة املتحـدة تعلـن الحـرب عىل 
أملانيا، والواليات املتحدة تتخذ الحياد يف الحرب 

العاملية األوىل.
1933 - صدور أول عدد لجريدة عمل الشـعب 

املغربية.
1984 - فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسـو 

اسًما جديًدا للجمهورية.
1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوًعا 

جديًدا من فريوس نقص املناعة اإليدز.
1990 - العـراق يعلن عن تأسـيس جمهورية 
الكويـت تحت قيـادة حكومـة الكويت الحرة 

املؤقته برئاسـة عالء حسـني وذلك بعد الغزو 
العراقي يف 2 اب / أغسطس.

2000 - االحتفاالت تعم اململكة املتحدة إلحياء 
ذكـرى ميالد امللكة إليزابيـث األم املئة، وتعترب 
امللكـة إليزابيث أول أفـراد العائلة املالكة التي 

تحتفل بذكرى ميالدها املئة.
2007 - إطـالق سـفينة الفضـاء «فينيكس» 

التابعة لناسا.
2010 - إطالق القمـر الصناعي املرصي نايل 

سات 201.
2013 - وقـوع مجـازر يف عـدة قـرى يف ريف 
الالذقيـة يف هجوم شـّنه تنظيم الدولة  داعش 
وجبهة النـرصة وفصائل أخـرى بينها أحرار 
الشـام وجيش املهاجريـن واألنصـار وقوات 
العـز. قالت منظمة هيومـن رايتس ووتش يف 

وقت الحق أن حـوايل 190 مدنياً قتلوا (بينهم 
عدد كبري من النسـاء واألطفال) وحوايل 200 

اختطفوا خالل الهجوم.
2017 -إعـادة انتخـاب بـول كاغامـه لفرتة 
رئاسية ثالثة يف االنتخابات الرئاسية الرواندية 

2017 بنسبة %98,7 من األصوات.
2019 -انفجـار كبـري أمـام املعهـد القومـي 
لألورام وسط القاهرة يودي ِبحياة 20 شخًصا 
وإصابـة 47 آخريـن، واختالٌف حـول تحديد 

ذة. السبب أو الجهة املُنفِّ
2020 - انفجـار ضخم يف مرفـأ بريوت ُيلحق 
أرضاًرا جسيمة يف أرجاء بريوت، وُسمع دويه 
يف الدول املجاورة للبنان، مخلًفا عرشات القتىل 
واملفقودين وآالف الجرحى، ومئات اآلالف من 

النازحني.

هل ستلتقين رجل حياتك؟.. هذا ما ستخبره لك العصفورة 
التي تختارينها

NNN@ÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNN@›rfl@Úó”
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ليش نبجي

ــص رخيـ ــزل  ين ــع  الدم ــه  وليش…..خلين

ــــــعر ــرح نكتب ش ــش.. كل حلظه ج ولي

ــر ــم جبيــــ ــرح واله ــه الف ــش…. ذبين ولي

ــتمـر ــب نس ــا نح ــم اخطائن ــش…. رغ ولي

ــداع ــة خ ــه بلحظ الوف ــوح  ــش… مذب ولي

ــر يحتض ــب  واحل ــوك  الش ــات  م ــش…  ولي

acebook
⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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1. البقية الجافة من حصاد القمح - قماش داخيل للثوب من أجل ملمس 
مريح أو لحفظ الحرارة.

2. هـرب - ملعان جـذاب - أقراص صغرية أو غريها لربـط أطراف الثوب 
ببعضها.

3. صحن - قص الصوف عن املاشية.
4. قطعة صغرية يف ماكنة الخياطة لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة.

5. أداة موسـيقية هوائية - لباس واسـع للرجـل (او املرأة) كان منترشا 
يف بالد الشام.

6. يشء المـع يوضع عـىل املالبس تجعلها براقة - يتسـبب يف منع اآلخر 
عن الحركة.

7. نظـف اليشء مـن حوافه - صيغة وصـف لحالة الجـو يف حالة املطر 
العادي.

8. ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو الرجل - حالفه التوفيق.
9. جهاز غزل الصوف عند البادية أو قرى الفالحني قديما - متشابهان.

10. امرأة من البادية - ما يوضع عىل الثوب من مواد إضافية لتزيينه.

1. ثوب يلبسـه الرجل و املرأة يف املغرب العربي - غطاء للرأس تلبسه 
املرأة املسلمة.

2. سقى نفسه - أغلق.
3. رداء يلبس يف النصف العلوي من الجسم - طري لييل (مبعثرة).
4. متشابهان - ينتسب للبالغة وأهلها (انتساب وليست صفة).

5. لبـاس للـرأس أحمـر اللـون كان يلبـس قديما يف الشـام ومرص 
والسودان - حلة موحدة.

6. للداللة عىل املعنى او االسرتسال - ذو كرم.
7. زخرفة كالحناء عىل الجسم - الشخص الذي يرسم الوشم.

8. معطف طويل للشتاء.
9. حذف ورمى ووضع يف مكان غري مكانه - حركة أجنحة الطري.

10. عدد من القطب عىل القماش - تلبس عىل الرأس.

« يتعلم الحجامة بروس اليتامى » 

هل تنتظرين أن تلتقي رشيك حياتك بفارغ الصرب؟ 
ربّما تخبئ لك األشهر املتبقية من هذا العام بعض 
األخبار السارة وربما تشكل املرحلة املقبلة امتداداً 
ملرحلة جمود سابقة. إذاً، اختاري أحد هذه الطيور 
لتعـريف مـا إذا كنت قد تلتقـني توأم روحـك أم ال. 

تابعي هذا االختبار لتعريف االجابة:
العصفور رقم 1

انتظـرت لوقت طويل أن تلتقـي رجل حياتك حتى 
كـدت تعتقدين أّنك لن تفعيل يومـاً. لكن، انتبهي! 
فهو يجول يف الجـوار ويرتقب أن تمنحيه الفرصة 
للتعـرف إليـك. إذاً، اسـتعدي لتلقي اإلشـارات وال 
تشـيحي بنظرك عنه متى قّرر إلغاء املسـافة التي 

تفصلكما.
العصفور رقم 2

رّبما تستمر مرحلة الجمود العاطفي التي عرفتها 
يف الجـزء األول من هذا العام حتى األشـهر املقبلة 
منـه. لكـن، ال تقلقـي! فأنت تحتاجـني إىل بعض 
الراحـة عـىل هـذا الصعيـد. وهـذا سـيعود عليك 
بالفائدة وسيسـاعدك عىل أن ُتحسـني االختيار يف 

املرحلة الجديدة.
العصفور رقم 3

ال يمكنك أن تستعجيل األمور وال سيما حني يتعلق 
األمـر باختيـار رشيك حياتك وعليـك أن تعلمي أن 
الفرصة غري مؤاتية لذلك اآلن ألّن الخيار املناسـب 

مـا زال غـري متوّفـر بالنسـبة إليك. لـذا، عليك أن 
ترتّيثـي وأن ترتقبي حلول الوقـت املالئم لالرتباط 

كي ال تندمي بعد ذلك.
العصفور رقم 4

قد يحمل إليك أحد األشـهر املتبقيـة من هذا العام 
ُبرشى سـارة. نعـم، قد تلتقني تـوأم روحك. لكن، 
ليس عليك أن تتعاميل مع األمر كما يفعل األطفال 
الصغار حني يتلقون هدية ما. فأنت امرأة راشـدة 
وعليـك أن تتحيل بالرزانة وأال تكشـفي كّل خفايا 
شـخصيتك منذ اللقـاء األول. إذاً، دعـي الغموض 
يطغـى عىل حضـورك يف املرحلـة األوىل عىل األقل، 
فهـذا يجعلك تكتسـبني الكثري مـن األهمية بنظر 

رشيك حياتك املقبل.
العصفور رقم 5

ال بّد لك، يف األشهر املقبلة، من أن تحّددي خياراتك 
وأن تعريف ما إذ كان الشـخص الـذي التقيته أخرياً 
مناسباً لك أم ال وما إذا كانت شخصيتاكما تتفقان 
أم ال. كذلك تحققي مما إذا كان االنسجام سيسود 
عالقتكمـا. إسـعي إىل ذلـك مـن خـالل مالحظتك 
لبعض ترصفاته يف إطار بعض املواقف. وبالطبع، 

لن تخرسي الكثري يف حال كانت النتيجة سلبية.
الصورة رقم 6

هل تتوخني الدقة الشـديدة يف كل شأن من شؤون 
حياتـك؟ ليس عليك أن تفعيل ذلك حني يتعلق األمر 
باختيـار زوجك املسـتقبيل. فإذا ظهـر يف األيام أو 
األشـهر املقبلـة، ال ُتخضعيه لالمتحـان الصعب، 
بل اتركي له هامشـاً لألخطـاء والعيوب. فمن منا 
ال يخطـئ؟! إذاً املرونة أمـر مطلوب يف هذه الحالة 
ألن التصلب يف املواقف قد يجعلك تخرجني من هذه 

التجربة خالية الوفاض. 

ربمـا يشـاركك اليوم مجموعـة من األصدقـاء يف بعض 
األنشطة الفنية وستدفعكم هذه األنشطة لبداية مرشوع 
جديد يعد طفرة يف حياتكم جميعا. إذا كنت تفكر يف االهتمام 
بالنشاط الفني فاليوم هو األنسب لوضع الخطط. تستطيع 

اليوم أن تحدد هدفك وتركز عىل طموحاتك.



خالل  من  الجديدة  ألغنيتها  سعيد  سمرية  الديفا  روجت 
حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي، وهي األغنية التي 
لم تعلن سمرية عن اسمها،  من كلمات وألحان عزيز الشافعي 
الثاني معه وميكس وماسرت توزيع طارق مدكور  يف تعاونها 
بعد غياب وهي األغنية السابعة من ألبومها «إنسان آيل» الذي 
تطرح منه أغنية كل فرتة.وكانت طرحت الديفا سمرية سعيد، 
تعود  التي  املغربية  األغنية  وهي  روح»،  «يال  املغربية  أغنيتها 
بها لجمهورها باملغرب بعد غياب لفرتة طويلة عن آخر أغنية 
مغربية طرحتها.األغنية من كلمات محمد املريض، حكيم بو 
عامر  بو  حكيم  الخياط،  عادل  بوعامر،  مهدي  وألحان  عامر 
وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني 
سعيد  سمرية  الديفا  كليبات  آخر  أما  ستيف.  وماسرت  وميكس 
فكانت أغنيتها  mon cheri مون شريى، وهى األغنية الرابعة من 
ألبومها «إنسان آىل»، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات 
ومن  والفرنسية،  العربية  باللغة  األغنية  وكلمات  والسبعينيات 
كلمات محمد القياتى، ولحن بالل رسور، وتوزيع هانى يعقوب، 

أما امليكس واملاسرت لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني.

مرييام  اللبنانية،  الفنانة  شاركت 
فيديو جديدا عرب حسابها  فارس، 
التواصل  موقع  عىل  الخاص 
االجتماعي، وهو مقاطع مدموجة 
قد  كانت  الذي  الرقص  تحدي  من 
«قومي»،  ألغنيتها  مؤخراً  أطلقته 
وحقق أرقاماً قياسيًة عرب مختلف 

املنصات.
وتغّنت مرييام بنجاح هذا التحدي، 
عاملية،  بإحصائيات  مستشهدًة 
األرقام  كرس  «بعدما  وكتبت: 
عىل  الرقص  تحدي  القياسية 
مليار   ٨،٤ وحقق  «قومي»  اغنية 
اآلن  تيك توك، ها هو  مشاهد عىل 
جنوني  بشكل  انستغرام  يغزو 
أّن منصة تيك  الهند بما  خاصًة يف 
توك محجوبة يف هذا البلد، فانتقل 
انستغرام  اىل  توك  تيك  التحدي من 
ودخل كل بيت وشارع ومنطقة يف 

العالم».

العادة  «جرت  وأضافت: 
التي تطلق  التحديات  أن 
التواصل  مواقع  عىل 
تدوم  االجتماعي 
ثالثة  او  ألسبوعني 
تحدي  أما  أقىص،  كحٍد 
الذي  «قومي»  رقصة 
املرسح  ملكة  أطلقته 
أيار   ٢ يف  فارس  مرييام 

مستمرا  مازال   ٢٠٢٢
ويطّور  الساعة  حتى 
ها  يوم،  بعد  يوما  نفسه 

هو ينترش اآلن بقالب جديد 
لألطفال»  أغنية  دمج  وهو 

 head shoulders knees”
«قومي»  بأغنية   «and toes

بشكل  مجدداً  التحدي  هذا  لينترش 
جنوني».

«أعلن  يقول:  تقرير عاملي  وذكرت 
أغنية  أن  األمريكي   CNN موقع 

 head shoulders knees and”
 ١٩٦١ عام  أصدرت  التي   “toes
لم  اآلن  حتى  تتداول  ومازالت 
اغنية  إّال  أغنية  أي  يضاهيها 
بأرسه  العالم  غزت  التي  «قومي» 

املشاهدات  من  املليارات  وحققت 
فكيف لو اجتمعت هاتني االغنيتني 
اغنية  تحدي  ان  !؟معلنني  معاً 
عىل  عاملياً  االقوى  هو  قومي 

االطالق لعام ٢٠٢٢».

جمهوره  الساهر،  كاظم  الكبري،  الفنان  شارك 
لحفله  واستعداداته  كواليس  من  بصورة 
حسابه  عرب  الصورة  ونرش  الشمايل،  بالساحل 
:»بروفات  قائال  عليها  وعلق  بتويرت  الرسمي 
القيرص  بمرص».وكشف  الشمايل  الساحل  حفل 
يف  الغنائي  حفله  موعد  عن  الساهر  كاظم 
تويرت  الشمايل، وكتب عرب حسابه عىل  الساحل 

قائال: «٤ أغسطس يف الساحل»، ويعد ذلك الحفل 
بعد غياب أكثر من عرش سنوات، ومن املقرر أن 
يقدم خالل الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته 
املحببة لدى جمهوره. وقد كتب كاظم، من قبل 
إنستجرام: «ألول مرة منذ ١٣  عرب حسابه عىل 
الساحل  يف  مرص  إىل  الساهر  كاظم  يأتي  عاما  
القيرص  وظهر  أغسطس».  شهر  يف  الشمايل 

هيوستن  مدينة  ىف  األخري  الغنائي  حفله  خالل 
وآية  سناء  حفيدتيه  مع  يغني  وهو  األمريكية، 
الساهر  قام كاظم  األكرب وسام، حيث  ابنه  من 
بالجلوس عىل كريس، وضم حفيدتيه إليه وردد 
العشاق،  عيد  الشهرية  أغنيته  كلمات  معهما 
تغني  حيث  جمهوره،  من  كبري  تفاعل  وسط 

الحفيدة برفقة جدها للمرة األوىل.
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كوسموس“  ”روس  مؤسسة  أعلنت 
واختبار  بتجميع  بارشوا  الخرباء  أن 
معدات أول قمر من املنظومة الروسية 
الجديدة التي ستعمل عىل تغطية األرض 
الرسعة.وجاء  عالية  اإلنرتنت  بشبكات 
يف بيان صادر عن املؤسسة ”بدأ الخرباء 
يف رشكة ريشيتنيوف التابعة ملؤسستنا 
بتجميع واختبار قمر Skif-D املخصص 
عريضة  اإلنرتنت  شبكات  لتأمني 
يف  قمر  أول  سيكون  والذي  النطاق، 
الروسية“.وأضاف   Sphere منظومة 
الخرباء  يكمل  أن  املفرتض  ”من  البيان 
حتى  القمر  واختبار  تجميع  يف  عملهم 
نهاية سبتمرب املقبل، وبعدها سيتم نقل 
القمر إىل قاعدة فوستوتشني الفضائية 
من  مجموعة  مع  وسيطلق  الروسية، 
األرض  مدارات  إىل   Gonets-M أقمار 

الجاري“.وأشار  العام  أكتوبر  نهاية 
العمل عىل تطوير  ”أن  إىل  البيان 
عام  بدأ  قد  كان  الجديد  القمر 
له  املصنعة  الرشكة  لكن   ،٢٠٢٠
واجهت بعض الصعوبات بسبب 
استرياد املعدات األجنبية لذا تقرر 
بأخرى  املعدات  تلك  استبدال 

روسية الصنع بالكامل“.
ومن املفرتض أن تصبح منظومة 
منافسة  الروسية   Sphere
األمريكية،   Starlink ملنظومة 
عىل  أقمارها  ستعمل  حيث 
إنرتنت  بشبكات  األرض  تغطية 
ستضم  كما  الرسعة،  عالية 
أقمارا الستشعار األرض عن بعد 
املالحة  لحركة  البيانات  وتوفري 

الربية والبحرية والجوية.

قريًبا  الجنوبيون  الكوريون  يتمكن  قد 
عىل  أجسادهم  داخل  جهاز  حمل  من 
ينبههم  خصيًصا  مفصل  وشم  شكل 
تلقائًيا إىل مشاكل صحية محتملة، إذا 
كان مرشوع فريق علمي يؤتي ثماره، 
الكوري  املعهد  يف  باحثون  طور  حيث 
املتقدم للعلوم والتكنولوجيا (كايست) 
سيئول  غرب  جنوب  دايجون  مدينة  يف 
من  مصنوًعا  للوشم  إلكرتونًيا  حربًا 
النانوية  واألنابيب  السائل  املعدن 
تعمل كقطب كهربائي  التي  الكربونية 
حيوي.ويمكن توصيله بجهاز مخطط 
جهاز  أي  أو   (ECG) القلب  كهربية 
يمكنه  حيث   ، آخر  حيوي  استشعار 
قلب  رضبات  ملعدل  قراءة  إرسال 
املريض والعالمات الحيوية األخرى مثل 
املراقبة،  إىل جهاز  والالكتات  الجلوكوز 
أن  إىل  النهاية  يف  الباحثون  ويهدف 
يكونوا قادرين عىل االستغناء عن أجهزة 
االستشعار الحيوية.وقال قائد املرشوع 
وهندسة  علوم  استاذ  بارك   ستيف 
املواد، «يف املستقبل، ما نأمل أن نفعله 
مدمجة  السلكية  رشيحة  توصيل  هو 
التواصل،  نتمكن من  الحرب، حتى  بهذا 
وإياًبا  ذهاًبا  إشارة  إرسال  يمكننا  أو 

أجسادنا  بني 
جهاز  إىل 
 ، « جي ر خا

نظرًيا  ويمكن 
هذه  وضع 

مكان،  أي  يف  الشاشات 
بما يف ذلك منازل املرىض.

ومصنوع  غازي  غري  الحرب 
عىل  تعتمد  جزيئات  من 
فيض  معدن  وهو  الغاليوم، 
ناعم يستخدم أيًضا يف أشباه 

موازين  يف  أو  املوصالت 
األنابيب  تساعد  الحرارة. 

الكربونية  النانوية 
يف  بالبالتني  املزينة 

توصيل الكهرباء مع 
وقال  املتانة،  توفري 
«عندما  بارك: 
عىل  تطبيقه  يتم 
مع  حتى  الجلد، 
فرك الوشم ، فإنه 
إزالته،  يمكن  ال 
غري  أمر  وهو 
املعدن  مع  ممكن 

السائل فقط».

 Studio يف  بالصوت  متعلقة  مشكالت  هناك  تكون  قد  بأنه  أبل  رشكة  أقرت 
Display ، وفًقا لتقرير صادر عن MacRumors ، استناًدا إىل مذكرة من رشكة 
أن  يمكن  للتقرير،  ووفًقا  املعتمدين..  الخدمة  ملقدمي  العمالقة  التكنولوجيا 
غري  بشكل  الصوت  «انقطاع   Studio Display يف  الصوت  مشكالت  تتضمن 
 ، املشوهة  الصوت  ، وجودة  الصوت برسعة عالية  متوقع ومفاجئ، وتشغيل 
والتشغيل املتقطع». ووفًقا لعمالق التكنولوجيا، ال تحدث مشكلة السماعات 
بسبب خلل يف األجهزة ويمكن تصحيحها بتحديث iOS يف املستقبل، ويف الوقت 
الحايل، أبل جاهزة إلصالح مؤقت ملشكلة السماعة، ويقال إن رشكة أبل قالت 
Studio Display الذين يواجهون هذه املشكلة يجب عليهم «فصل  إن مالكي 
Studio Display من الطاقة ، وفصل أي ملحقات أو أجهزة متصلة بالشاشة، 
واالنتظار ملدة عرش ثواٍن ، ثم إعادة توصيل Studio Display». ووفًقا للتقرير، 

أن  ينبغي  وال  العمالء،  مئات  عىل  وتؤثر  نسبًيا»  «منترشة  املشكلة  أن  يبدو 
 Studio تحدث مشكلة من هذا القبيل خاصة بعد أن ادعت رشكة أبل أن 

 Mac هو «أعىل نظام مكربات صوت تم إنشاؤه لنظام التشغيل Display
االستوديو مع ما مجموعه ستة مكربات  اإلطالق»، وتأتي شاشة  عىل 
بها  يطالب  التي  القوة»  «إلغاء  صوت  مكربات  أربعة  بينها  من  صوت 
وتقليل  ومفصل  واضح  جهري  صوت  «إلنتاج  التكنولوجيا  عمالق 
التشويه» واثنان «مكربات صوت عالية األداء» يجب أن تساعد يف تقديم 

«منتصف دقيقة وارتفاعات واضحة».
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بأزمة  ما يسمى  أو   ، تايوان  املتعلقة بمضيق  منذ عام ١٩٥٤ واألزمة 
(فرموزا) تحتل األهمية القصوى يف العقل السيايس الصيني ، باعتبار 
وهذه  الوقت  ذلك  ومنذ   ، الشعبية  الصني  جمهورية  من  جزءا  تايوان 
األزمة تتصاعد تارة وتهدأ أخرى ، تصاعدت عام ١٩٥٨ عندما أطلقت 
شعارها  لتطبيق  محاولة  يف  (ماتسوا)  جزر  عىل  صواريخها  الصني 
املعروف ( صني واحدة ) وعىل تايوان الرجوع اىل البيت الصيني الواحد.

لسنا بصدد عرض تاريخ هذا الرصاع ، ولكننا نريد القول هو ان الحرب 
السياسة  مسارات  يف  خطريا  منعطفا  خلقت  اوكرانيا  عىل  الروسية 
استثنائية  بطريقة  يفكر  االمريكي  السيايس  الدماغ  وجعل  الدولية، 
وهي تسمع الخطابات املتسارعة حول رضورة اعادة تايوان اىل الحضن 
الصيني، وترى التحركات العسكرية الصينية عىل حدود تايوان ، ومع 
امريكا  بني  للتنافس  ساحة  تايوان  أصبحت  الخطري  االنعطاف  هذا 
والصني، واشنطن استعدت للمواجهة ووضعت خططا للطوارئ إذا ما 
قامت بكني بالتدخل العسكري يف تايوان ، وبكني تحذر من اللعب بالنار 

وان النريان التي تلعب بها امريكا ستحرقها .
االحداث تصاعدت بشكل خطري بوصول رئيسة مجلس النواب االمريكية 
وبلهجة  تحذيرات  تطلق  الصني  جعل  الذي  االمر  بيلويس)،  (نانيس 
صارمة ، رافقها مناورات عسكرية قبالة الساحل املواجه لتايوان كرد 

فعل عىل هذه الزيارة .
عىل صعيد الفعل، هناك عبور للسفن الحربية االمريكية والتي تعطي 
اشارة واضحة عىل ان واشنطن لن تتخىل عن تايوان إذا ما تعرضت اىل 
هجوم صيني ، يقابل هذا الفعل االمريكي فعل صيني يتمثل يف املناورات 
العسكرية الصينية عىل حدود تايوان ، واخرتاق الطريان الحربي الصيني 

ألجواء تايوان يف داللة لقوة الصني العسكرية .
الخارجية  وزارة  عن  صدر  ما  اخطرها  كان  الترصيحات  صعيد  عىل 
باهضا  ثمنا  املتحدة  الواليات  (ستدفع   : فيه  جاء  والذي  الصينية 
ألفعالها)، كما ان رسالة واشنطن ( ان واشنطن لن تكون ردة فعلها 
العسكري  الهجوم  حال  هو  مثلما  تايوان  عىل  صيني  هجوم  اي  مع 

الرويس عىل اوكراني ) .
 دعونا نتحدث بوضوح أكثر ما دام العالم يعيش اليوم بني رصاع رشس، 
بني التنني الصيني والثور األمريكي والدب الرويس ،  وان كل طرف له 
اسرتاتيجيته ورؤيته والتي تتلخص يف هيجان الثور االمريكي ، وصرب 
التنني الصيني وقوة تحمله وهدوئه يف مواجهة االزمات ، واندفاع الدب 
انهيار  نتيجة  خسارته  وتعويض  اهدافه  تحقيق  يف  ورغبته  الرويس 

االتحاد السوفيتي وتفتيت حلف واشو .
ما يكشفه املستقبل القريب هو ان الصني ستكون قادرة عىل ضم تايوان 
اليها ، وان روسيا ستساهم بشكل فعال يف تغيري سياسة التوازن الدويل، 

وأن أمريكا ستكون عاجزة عن البقاء عىل عرش القطب الواحد .
لسنا من فريق املنجمني ، وال من مجموعات رضب الودع ، ولكنها قراءة 

اولية ملا يحدث يف العالم الذي يعيش اآلن عىل صفيح ساخن .
إىل اللقاء...

›Ìá‰ßa@áºa

@|Ó–ñ@Û‹«@%b»€a
ÂÇbé

إليسا  للنجمة  الكامل  األلبوم  الساعة مصري  ُيعرف حتى  لم 

التي كانت قد أصدرت منه أغنيتني حتى اليوم، وكان متوقعاً 

تصدر  أن  ارتأت  إليسا  لكّن  املايض.  الشهر  بداية  يصدر  أن 

الديو  حقق  بعدما  متقطعة  بطريقة  الجديد  عملها  أغاني 

مليون   ٢٠٠ من  أكثر  ملجرد  سعد  املغربي  مع  جمعها  الذي 

مستمع عىل محّمل يوتيوب.

من  جديدة  أغانٍي  إليسا  تصدر  خاصة،  معلومات  بحسب 

ألبومها منتصف آب/أغسطس الحايل، ومن املرجح أنها تجّهز 

املخرجة  مع  «الكليب»  طريقة  عىل  األغاني  بعض  لتصوير 

النجمة  أغاني  أن  خاصة  معلومات  وتؤكد  جّمال،  أنجي 

إليسا املرصية تشكل مفاجأة لجمهورها الذي يطالبها دائماً 

بإصدار جديد، فيما تؤكد أن ترّوي إليسا يف إصدار أي جديد 

الخميس، وهو  انفجار مرفأ بريوت  هو بسبب مرور ذكرى 

يشّكل ذكرى أليمة إلليسا ولكّل اللبنانيني.
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احتفلت النجمة، نجوى كرم، بوصول أغنيتها 
مليون   ٢ بيضا»  ساعة   » الجديدة 
من  أقل  يف  اليوتيوب  عىل  مشاهدة 
كلمات  من  األغنية  و  أيام،   ٣
الشاعر أميل فهد، ألحان جورج 
روبري  توزيع  مرديروسيان، 
وماستريينج  ميكس  أسعد، 

فادي جيجي
وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم 
الجديدة  أغنيتها  كليب  فيديو  طرحت 
من  واألغنية  يوتيوب،  عىل  الدنيى»  «حلوة 
األسعد،  روبري  وتوزيع  حدشيتي،  جهاد  وألحان  كلمات 
الكليب،  ىف  إطاللة  من  بأكثر  نجوى  وظهرت  جيجي،  فادي  وماسرت  ومكس 
ضلّك  كان..  ما  شو  لو  حبيبي  حلوة  الّدنيي  األغنية:»وبتبقى  كلمات  وتقول 
يف  الّدمعة  املليان..وبعد  الّنّص  شوف  ضلّك  املليان..  الّنّص  الكّباية  من  شوف 
مّية مّية ضحكة حلوة..وفوق الّشوكة رح تبقى الوردة الوردة تضّوي».وأحيت 
برتكيا، وقدمت  إسطنبول  يف  غنائًيا،  حفالً  أحيت مؤخراً  كرم،  نجوى  اللبنانية 
نجوى كرم خالل الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها «حبيبي 
مني» و»يخرب بيتك» و»الليلة ليلتنا»، كما تهدي الجمهور اإلماراتي أغنية «زايد 
يمتع  حني  يف  قلوب»،  «ساخر  أغنياتها  آلخر  األول  الحي  والعرض  مجدها»، 

ناصيف زيتون الحضور بأغنيات «تكة» و»فارقوني» 

@ÊÎb»nm@áÓ»é@Ò78@b–Ìá€a
@bËnÓ‰Àc@¿@Ô»œbì€a@çÌç«@…fl

ÒáÌáßa

مروان  السوري  املخرج  أن  يبدو 
نجاح  كسب  إىل  يسارع  بركات 
الجزء  يف  و»التحدي»  «رس»  مسلسل 
أسبوع،  حوايل  قبل  عرضه  بدأ  الذي  
ستيفاني  البطولة  دور  تؤدي  حيث 
من  ومجموعة  مغنية  وباسم  صليبا 
األستاذ  يتقدمهم  السوريني  املمثلني 

منح بسام كوسا  الذي 
الجزء 

األول ُبعداً استقطب جمهوراً عريضاً، 
لبس  وكارمن  عليو  رواد  إىل  إضافة 
املخرج مروان  أن  ووسام حنا. وعلم 
بركات يتفاوض حالياً مع رشكة إنتاج 
مرشوع  إعداد  يف  تسميتها  يرفض 
ضخم جداً يشارك فيه مجموعة من 
الفنانني اللبنانيني والسوريني وينتمي 
كتابة  من  وهو  املشرتكة،  الدراما  إىل 
يف  عربية  أصول  من  بريطاني  كاتب 
بركات  مروان  سيجمع  آخر  تعاون 
والكاتب  كوسا  بسام  القدير  واملمثل 
بطالت  أسماء  أن  الربيطاني.وُعلم 
الرتشيح،  طور  يف  زالت  ال  العمل 
إن  خاصة  معلومات  قالت  فيما 
الكاتب الربيطاني طرح أو اقرتح 
النور  عبد  سريين  النجمة  اسم 
لتشارك بطلة يف العمل، لكن حتى 
اليوم ال زال اسمها بني أخذ ورّد، 
تأليف  إىل  الجميع  يسعى  يف وقت 
لقصة  جداً  متضامن  عمل  فريق 
مزيداً  وتستحق  عاملية  أنها  يبدو 
فريق  لجهة  سواء  الدراسة،  من 
الضخمة  امليزانية  لجهة  أم  العمل 
التي ُوضعت لتنفيذ هذا املرشوع 
يبرص  أن  املتوقع  ومن 
رمضان  يف  النور 

٢٠٢٣ املقبل. 


