
بغداد/ الزوراء:
مصطفـى  الـوزراء  رئيـس  أكـَد 
أن  األربعـاء،  امـس  الكاظمـي، 
مطار املوصل سـيمنح فرصـاً عدَّة 
بمجاالت مختلفـة لنينوى واملناطق 
املجـاورة، وفيما أشـار اىل أن هناك 
جهوداً جبارة إلعـادة إعمار املدينة، 
اعلـن قـرب افتتـاح مـرشع اعادة 
اعمار جامـع النوري.وقـال املكتب 
اإلعالمـي لرئيس مجلـس الوزراء يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”رئيس 
مجلس الـوزراء مصطفى الكاظمي 
ملـرشوع  األسـاس  الحجـر  وضـع 
إعـادة تأهيـل مطار املوصـل الدويل 
أن  نينوى“.وأضـاف،  محافظـة  يف 
”ذلـك جـاء بعدمـا وّجـه الكاظمي 
بإكمال مسـتلزمات إطالق املرشوع 
يف زيارة سابقة إىل املحافظة الشهر 
املـايض؛ من أجل أن تكون االنطالقة 

فاعلة وعىل وفق املعايري واملتطلبات 
التـي تمنع تلكؤ املـرشوع، وتضمن 
إنجـازه يف الوقـت املحـدد“. وقـال 
الكاظمـي خـالل احتفاليـة وضـع 
الحجر األساس ملرشوع إعادة تأهيل 
مطـار املوصل الـدويل، إن ”مرشوع 
مطـار املوصـل الدويل هـو مرشوع 
اسـرتاتيجي ومهم البناء املحافظة، 
ونضع الحجر األسـاس لـه اليوم“، 
مبينـاُ، أن ”املطـار سـيوفر فرصـاً 
للعمـل، ويعمل عىل تسـهيل النقل، 
وتسـهيل حيـاة املواطنني“.واشـاد 
”بجهود العاملني الذين عملوا وبذلوا 
قواهم إلعادة إعمار محافظة نينوى 
والتخطيـط لهـا“، موجها ”شـكره 
للجهود االستثنائية املبذولة من قبل 
الحكومة وزيرة اإلعمار واإلسـكان، 

ووزير التخطيط“.

بغداد/ الزوراء:
خاطبْت وزارة املالية، امس األربعاء، 
مجلس الخدمة االتحادي للتنسـيق 
بشـأن  املسـؤولة،  الجهـات  مـع 
تعيينات الخريجني األوائل وأصحاب 
الشهادات العليا.وذكر بيان للوزارة، 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”وزارة املالية 

خاطبت مجلـس الخدمة االتحادي، 
للتنسـيق بينه وبني ديـوان الرقابة 
املاليـة ووزارة التعليم العايل لغرض 
البيانـات للخريجني  إجراء تقاطـع 
الشـهادات  وأصحـاب  األوائـل 
العليـا، ليتسـنى للمجلـس إطـالق 

التعيينات“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اخـر  عـن  الداخليـة  وزارة  كشـفْت 
احصائية لعدد مـن القي القبض عليهم 
بتهمة االتجـار والرتويج للمخدرات ويف 
حني بينت الوضـع القانوني للمتعاطني 
اشـارت اىل دور املواطن يف محاربة هذه 
الظاهرة.وقـال مدير اإلعـالم والعالقات 
يف مديريـة مكافحـة املخـدرات التابعة 
لوزارة الداخلية، العقيد، بالل صبحي، يف 
حديث لـ“الزوراء“، ان ”املديرية العامة 
ملكافحـة املخدرات تقوم بعمليات كبرية 
بالتعاون مـع كافة االجهزة االمنية وتم 
القـاء القبـض عـىل 1300 متهم خالل 

الشـهر املايض ليصبح مجموع املتهمني 
خالل الـ 7 اشـهر املاضيـة 9500 متهم 
بالتجـارة والنقـل والرتويـج والتعاطي 
منهـم 240 حدثـا و 140 امـرأة القـي 
املاضيـة“.    الفـرتة  يف  عليهـم  القبـض 
واضـاف ”كمـا تـم ضبط ما يقـرب الـ 
150 كيلـو غـرام مـن املـواد املخـدرة 
واكثرها مواد منشـطة للجهاز العصبي 
املركـزي منها مادة الكرسـتال التي تعد 
مـن اخطر املواد واكثرها انتشـارا كذلك 
حبـوب الكبتاغـون املطلوبـة يف وسـط 

الشباب املتعاطي“. 

أثينا/ متابعة الزوراء:
اليونانيـة  السـلطات  نفـذت 
عمليـة بحـث وإنقـاذ كبـرية، 
األربعـاء، لعرشات األشـخاص 
الذين ُيعتقـد أنهم فقدوا رشق 
جزيـرة كارباثـوس، بعد غرق 
قـارب كان يقـل مـا يصـل إىل 
80 مهاجرا متجهـا إىل إيطاليا 
خالل الليـل، بينهـم عراقيون، 

بحسـب أسوشـيتد برس.وقال 
بحلـول  إنـه  السـواحل  خفـر 
الصبـاح الباكـر، تـم إنقاذ 29 
رجـال،  جميعهـم  شـخصا، 
مـن البحـر عـىل بعـد 33 ميال 
بحريـا (38 ميـل أو 61 كلـم) 
رشق جنـوب رشق كارباثوس، 
وهـي جزيـرة تقـع يف الجنوب 
الرشقـي بـني رودس وكريـت.

وتم انتشـال اثنني من الذين تم 
إنقاذهـم مـن البحر بواسـطة 
مروحية تابعـة للقوات الجوية 
وُنِقال جوا إىل كارباثوس، بينما 
اصطحبت سـفينة قرب املوقع 
27 اآلخريـن إىل جزيـرة كوس.
وقال خفر السواحل إن الناجني 
من أفغانستان والعراق وإيران، 
وقالوا للسلطات إنه كان هناك 

ما يقرب من 60 إىل 80 شخصا 
عىل متن السفينة عندما غرقت. 
ولـم يتـم العثـور عـىل ناجني 
األربعـاء،  ظهـر  بعـد  آخريـن 
عىل الرغم من اسـتمرار جهود 
البحـث. وأكد من تـم إنقاذهم 
أن القـارب أبحـر مـن منطقة 
الجنوبي  السـاحل  أنطاليا عىل 
لرتكيا وكان متوجها إىل إيطاليا 

أثنـاء  عندمـا واجـه مشـاكل 
الليل. وتسـببت الريـاح القوية 
واألمواج الشديدة يف املنطقة يف 
تعقيـد جهود البحـث واإلنقاذ، 
فيمـا شـاركت يف العمليـة بعد 
ظهـر األربعاء مروحيـة تابعة 
وسـفينتان  الجويـة  للقـوات 
تابعتان لخفر السـواحل وثالث 

سفن تجارية.

الزوراء/ حسني فالح:
أعلنْت قيـادة العمليات املشـرتكة اسـتمرار القوات 
االمنية االتحادية وبالتنسـيق مع قوات البيشـمركة 
يف مالحقـة عصابـات داعش االرهابية ومنع تسـلل 
عنارصهـا بني املـدن، وفيمـا اشـارت اىل ان مقاتيل 
داعـش املوجودين يف العراق هم ليسـوا من االجانب 

وإنما من املحليني، اكدت االنتهاء من تشـكيل اللواء 
املشـرتك الثاني بني القوات االتحادية والبيشـمركة.
وقال املتحدث باسـم قيادة العمليـات، اللواء الطيار 
تحسـني الخفاجي، يف حديث لـ»الزوراء»: ان القوات 
االمنيـة تجهـض بني الحـني واالخر عمليات تسـلل 
االرهابيني بني املدن واملحافظات بالتنسيق مع قوات 

البيشمركة، والسيما بعد تشكيل اللواء املشرتك االول 
الذي تم العمل به. الفتا اىل: ان اللواء املشـرتك الثاني 
تم تشـكيله وسيتم العمل به قريبا بعد انتهاء جميع 
االجراءات املالية واختيار املراكز واالمكنة التي سوف 
ينتـرش بها.واضـاف: ان هنـاك عمليـات مشـرتكة 
تنفذهـا القـوات االمنيـة االتحادية وبالتنسـيق مع 

االجهزة االمنية يف اقليم كردستان ملالحقة املطلوبني 
وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحقهم. مؤكدا: ان 
الوضع االمني مسـتقر وال توجد أي خروقات تذكر، 
وهذا يرجع اىل التنسـيق العايل بني جميع تشـكيالت 

القوات االمنية ومن ضمنها البيشمركة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن الرئيس األمريكي السـابق دونالد 
ترامب أنـه رفض اإلجابة عن األسـئلة 
أثناء مثوله تحت القسـم أمـام املدعية 
العامـة لنيويـورك التـي تحقق بشـأن 
احتيال مفـرتض يف ممارسـات عائلته 
التجاريـة، فيما وقـع الرئيس األمريكي 
جـو بايـدن، عـىل موافقـة واشـنطن 
حلـف  إىل  وفنلنـدا  السـويد  النضمـام 

الناتو.وقال ترامب يف بيان إنه استخدم 
حقه يف التعديل الخامس من الدسـتور 
األمريكي، ورفض اإلجابة عن األسـئلة 
التحقيـق  يف  بشـهادته  اإلدالء  أثنـاء 
املدنـي يف نيويورك.وأوضـح أنه «»بناء 
عـىل نصيحة محامي وألسـباب عديدة 
أخـرى، رفضـت اإلجابـة عىل األسـئلة 
بموجب الحقـوق واالمتيازات املمنوحة 
لكل مواطـن بموجب دسـتور الواليات 

تصبـح  «عندمـا  مضيفـا:  املتحـدة»، 
عائلتـك ورشكتـك وجميع األشـخاص 
اضطهـاد  لحملـة  أهدافـا  دائرتـك  يف 
باطلة وذات دوافع سياسـية بدعم من 
محامني ومدعني عامني ووسائل إعالم 
مضللة، فلن يكون لديـك خيار».وتابع 
قائال: «إذا كان هناك أي سؤال يف ذهني، 
فإن اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرايل 
ملنزيل، يـوم االثنني، أي قبل يومني فقط 

من هـذا اإليداع.. فإن ما حصل مسـح 
أي حالـة مـن عـدم اليقني».يذكـر أن 
التعديل الخامس من الدستور األمريكي 
ينشـئ عددا مـن الحقـوق ذات الصلة 
باإلجراءات القانونية الجنائية واملدنية. 
ويف القضايـا الجنائيـة، يضمن التعديل 
الخامس الحق يف وجـود هيئة محلفني 

كربى، ويحمي الفرد من تجريم الذات.
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الزوراء/ خاص:
اداَن االتحاد العام للصحفيني العرب العدوان االرسائييل 
عىل قطـاع غزة.وذكر بيان لالتحاد العـام للصحفيني 
العرب تلقتـه ”الزوراء“: ان االتحـاد العام للصحفيني 
العرب يدين العدوان اإلرسائييل الغاشم عىل قطاع غزة 
الذي نتج عنه استشهاد 24 شهيدا فلسطينيا بينهم 6 
أطفال باإلضافة اىل إصابة 203 مواطنني فلسطينيني. 
واضـاف، ان األمانة العامة لجامعة الـدول العربية قد 
ادانت العمليات العسـكرية اإلرسائيلية داعية املجتمع 
الدويل خاصة مجلس االمن ومنظمات حقوق االنسان 
اىل التحـرك الفـوري والفاعل ألنهاء هذه املأسـاة التي 
يتعرض لها الشـعب الفلسطيني يف قطاع غزة . وتابع 
البيان، كمـا ادانت منظمة التعاون اإلسـالمي بشـدة 
العدوان العسكري الغاشـم الذي تشنه قوات االحتالل 

اإلرسائييل عىل قطاع غزة مما ادى اىل سقوط الشهداء 
والجرحى الفلسطينيني،  والذي يعترب استمرارا لجرائم 
إرسائيل وانتهاكاتها للقانون الدويل وقرارات الرشعية 
الدوليـة وحملـت املنظمة إرسائيل املسـؤولية الكاملة 
عن تبعات هـذا التصعيد الخطري داعية املجتمع الدويل 
ايل تحمل مسـؤولياته يف وقف هـذا العدوان اإلرسائييل 
الدوليـة للشـعب  الحمايـة  الظالـم ورضورة توفـري 
الفلسطيني“ .واشـار اىل ان الربملان العربي ادان ايضا 
العـدوان اإلرسائيـيل عىل قطـاع غزة حيث انه يشـمل 
تحديـا صارخا للقانون الدويل وتجـاوزا ملبادئ حقوق 
االنسان .ودعا االتحاد العام للصحفيني العرب، بحسب 
البيـان، كافـة منظمـات االعـالم الدوليـة ومنظمات 
حقوق االنسان اىل ادانة هذا العدوان اإلرسائييل الغاشم 

عىل الشعب الفلسطيني يف قطاع غزة . 

باريس/ متابعة الزوراء:
أدى َتجـدد الحرائـق يف جنوب غرب فرنسـا، يف 
جريونـد التي شـهدت حريقاً هائـال يف يوليو، 
إىل تدمـري 6 آالف هكتـار من غابـات الصنوبر 
وإجالء آالف األشخاص.وذكرت قيادة الرشطة 
املحلية يف بيان أن ”الحريق مستعر بشدة وامتد 
إىل مقاطعـة النـد (جنـوب). تم إجالء سـكان 
بلديات هوستن وسان ماغن وقطاعات يف بيلني 
بيلييه“، أي ما يعادل نحو 3800 شخص.وهذه 
البلدات تقع يف قلب غابات الالند دو غاسكونيو 
يف جنوب ساحل املحيط األطليس الفرنيس.كما 
أتـت النـريان عىل 16 منزال يف عـدة مناطق من 
مقاطعة بيلني بيلييه حيث كانت تجري عملية 
إخالء لنحو الفي شخص. وقالت قيادة الرشطة 

”لم تسـجل أي اصابات“. وفـق وكالة فرانس 
برس.كما ذكرت قيادة الرشطة أن ”النار تتجه 
نحو الطريق الرسيـع A63 يف الجنوبي الغربي 
باتجـاه بايـون – بوردو.وتابعت ”ان مشـغل 
الطريق الرسيع ال يرى أي عائق يحجب الرؤية 
ولكـن يف الوقت الحايل تـم تخفيض الرسعة إىل 
90 كلم/ سـاعة واالقتصار عـىل حارتي مرور 
من أصل ثـالث يف اتجاه بايون-بـوردو“. ومن 
املحتمـل قطـع الطريق الرسيع حسـب تطور 
الحريـق، بحسـب املصدر.خالل الليـل، أعلنت 
قيـادة الرشطـة يف مقاطعـة الند املجـاورة أن 
الحريـق يف جريونـد ”امتد بشـكل غـري موات 
للوصـول إىل املقاطعة“، مما أدى إىل إجالء 215 

شخًصا يف شمال املقاطعة.
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بغداد/ الزوراء:
طالَب زعيم التيار الصدري السـيد 
مقتـدى الصـدر، امـس األربعاء، 
السـلطات القضائيـة بالعمل عىل 
حـل مجلـس النـواب خـالل مدة 
أقصاهـا نهايـة األسـبوع املقبل، 
داعيا رئيـس جمهورية اىل تحديد 
موعد إلجـراء انتخابات ترشيعية 
حـيل  ان  اكـد  البـالد،  يف  مبكـرة 
مجلس النواب غري منحرصة بعقد 

جلساته.
وقـال السـيد الصـدر يف تغريـدة 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ”ربما يقول 
قائـل: إن حـل الربملـان يحتاج اىل 
عقـد جلسـة برملان ليحل نفسـه 
متمسـكة  كتـال  فيـه  فـإن  كال، 
عـىل  واالسـتمرار  باملحاصصـة 
الفسـاد ولـن يرضخـوا ملطالبـة 
الشـعب بحـل الربملان، بـل أقول: 
منحـرص  غـري  الربملـان  حـل  إن 
بذلك“.وأضـاف، ”مـن هنـا أوجه 
القضائيـة  الجهـات  اىل  كالمـي 
رئيـس  وباألخـص  املختصـة 
مجلس القضاء األعـىل أمال منهم 
تصحيـح املسـار وخصوصـا بعد 

انتهـاء املهل الدسـتورية الوجيزة 
وغريهـا للربملـان باختيـار رئيس 
الجمهوريـة وتكليف رئيس وزراء 
محاصصاتية  حكومـة  بتشـكيل 

فضـًال عـن األغلبيـة الوطنيـة أو 
الوجـوه  عـن  وبعيـداً  املسـتقلة 
القديمة الكالحـة التي يأس منها 
الشـعب والتـي إن لم تك فاسـدة 

فهي إما قارصة أو مقرصة، نعم، 
أوجه كالمي للقضاء العراقي الذي 
مازلنا نأمـل منه الخري عىل الرغم 
ممـا يتعرض لـه مـن ضغوطات 

سياسية وأمنية وترسيبات من هنا 
وهنـاك، عىل أن يقوم بحل الربملان 
بعـد تلـك املخالفـات الدسـتورية 
أعاله... خالل مدة ال تتجاوز نهاية 
األسـبوع القادم.. وتكليف رئيس 
بتحديـد  مشـكورا  الجمهوريـة 
موعد إنتخابـات مبكرة مرشوطة 
بعدة رشوط سنعلن عنها الحقاً“.
وتابـع، ”خالل ذلك يسـتمر الثوار 
باعتصاماتهـم وثورتهـم جزاهم 
الله خـري الجزاء.. وسـيكون لهم 
موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة 
أخـرى، ونطلب من الثـوار جميعاً 
الكتلـة الصدرية املسـتقيلة  ومن 
ونواب آخـرون وكل محبي الوطن 
تقديـم دعاوى رسـمية للمحكمة 
االتحاديـة وبطـرق قانونية ومن 
خالل مركزية اللجنة املرشفة عىل 
اىل  لتقـوم بتقديمها  اإلعتصامات 
الجهات القضائية املختصة. فمن 
الواضـح إن القضـاء عـىل املحـك 
ونأمـل منـه أن يراعـي مصلحـة 
الشـعب وأن ال يهاب الضغوطات 
فإني عىل يقني أن كثرياً من القضاة 

مع الشعب ومع اإلصالح“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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أنقرة / متابعة الزوراء:
جنودها  أحد  مقتل  الرتكية،  الدفاع  وزارة  أعلنْت 
الكردستاني»،  العمال  «حزب  مسلحي  بنريان 
جندي  «قتل  بيان  يف  الوزارة  العراق.وقالت  شمايل 
الكردستاني  العمال  حزب  مسلحي  بنريان  تركي 
أمس  أعلن  الرتكي،  الجيش  العراق».وكان  شمايل 
مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خالل 
إبريل  العراق.ويف  عملية «املخلب-القفل» يف شمال 
املايض أعلنت تركيا إطالق تلك العملية ضد معاقل 
أنقرة  تصنفه  الذي  الكردستاني»  العمال  «حزب 
«تنظيما إرهابيا» يف مناطق متينا والزاب وأفشني ـ 

باسيان شمايل العراق. 

@áyc@›n‘fl@Â‹»m@bÓ◊ãm
÷aã»€a@fib9@bÁÜÏ‰u

@ÒÜb«�@ëbé˛a@ãv®a@…õÌ@Ô‡√bÿ€a
Ô€Îá€a@›ñÏæa@äb�fl@›ÓÁdm

@Êdìi@Úflá©a@ê‹™@k†b¶@ÚÓ€bæa
bÓ‹»€a@paÜbËì€a@lbzñcÎ@›ˆaÎ˛a@µÓ»m

@ãÇe@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@ÚÓ‹Çaá€a
@äb§@Û‹«@ùj‘€a@ıb‘€g@pbÓˆbóya
÷aã»€a@¿@paäáÉæa@@ÔuÎãflÎ

äÏ‰€a@…flbu@äb‡«a@ÒÜb«g@ Îãìfl@Åbnnœa@lã”@á◊a

@Ô‹Óˆaãé�a@‚Ïv:a@ÂÌáÌ@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a
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 ÂÌãÇe@23Î@’jé˛a@ÂÌáœaã€a@ãÌáfl@‚á‘nèm@ÚÁaç‰€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، صدور 
أمر استقداٍم بحقِّ مدير مرصف الرافدين 
األسـبق و (٢٣) مـن املديريـن ورؤسـاء 
وأعضـاء اللجان فيـه؛ جـراء املخالفات 
املرتكبة يف قضيَّة العقد املربم بني مرصف 
الرافديـن ورشكـة بوابـة عشـتار للنظم 
وخدمـات الدفع اإللكرتونـي، فيما صدق 
مجلـس القضاء االعىل عـىل تنازل رشكة 
بوابة عشـتار عن التعويض املـايل البالغ 
٦٠٠ مليون دوالر املفروض عىل املرصف.

وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة، ويف 
معـرض حديثها عـن تفاصيـل القضيَّة 
التي حققـت فيها وأحالتهـا إىل القضاء، 
أفادت يف بيـان تلقته «الـزوراء» بإصدار 
قايض تحقيق محكمة الجنايات املركزية 
ملكافحة الفسـاد أمر اسـتقداٍم بحقِّ كل 
من املدير العام ملرصف الرافدين األسـبق 
(رئيـس لجنـة املراجعـة واملصادقة عىل 
اإلحالة)، و (٧) من مجلس اإلدارة، و (٦) 
من أعضاء لجنة تحليـل العطاء.وتابعت 
الصـادر؛  االسـتقدام  أمـر  أنَّ  الدائـرة، 
استناداً ألحكام املادة (٣٤٠)، شمل أيضاً 
(٤) مـن لجنـة املراجعـة واملصادقة عىل 

اإلحالة،  ومدير القسـم القانوني، و (٦) 
من لجنة إعداد مسـودة العقد.يف غضون 
ذلـك، صّدقـْت محكمة البـداءة املختصة 
األربعـاء،  امـس  التجاريـة،  بالدعـاوى 
تنـازل رشكـة بوابة عشـتار عـن حقها 
يف الحصـول عـىل تعويض مـايل مقداره 
٦٠٠ مليـون دوالر أمريكـي مـن مرصف 
الرافديـن، وفيما قـررت محكمة تحقيق 
الكـرخ الثانيـة املختصـة بقضايـا هيئة 
النزاهـة اسـتقدام مسـؤولني يف مرصف 
الرافديـن عىل خلفية توقيـع عقد رشكة 
بوابة عشتار، كشف مصدر مرصيف رفيع 
عـن تفاصيل جديدة تتعلـق بملف غرامة 
٦٠٠ مليـون دوالر املفروضة عىل مرصف 
اتخذتهـا  التـي  واإلجـراءات  الرافديـن 
األعىل.وصّدقـت  والقضـاء  الحكومـة 
بالدعـاوى  املختصـة  البـداءة  محكمـة 
التجاريـة، امـس األربعاء، تنـازل رشكة 
بوابة عشـتار عن حقها يف الحصول عىل 
تعويـض مايل مقـداره ٦٠٠ مليون دوالر 
أمريكـي من مرصف الرافدين عن فسـخ 
عقـد بـني الجانبـني عـن إصـدار وإدارة 

البطاقات للدفع والتحصيل اإللكرتوني.

Êb„ÏÓ€a@lã”@ÂÌãubËfl@läb”@÷ãÀ@ıaãu@ÂÌÜÏ‘–æa@paãì«@NNÊÏÓ”aã«@·Ë‰Ói

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، تشديد املحاسبة عىل إجازات السوق بسبب 
كثرة الحوادث وضحاياها.وقالت املديرية يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «مفارز ودوريات 

مديرية املرور العامة ستقوم من اليوم (االمس) باملحاسبة الشديدة عىل: 
١- قيادة املركبة بدون اجازة سياقة.

٢- قيادة املركبة باجازة سياقة نافذة التاريخ.
٣- قيادة املركبة باجازة سياقة تالفة.

وأضافت إن «ذلك جاء بتوجيه من مدير املرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، 
نتيجة لكثرة الحوادث وضحاياها»، داعية املواطنني اىل «االلتزام بالتعليمات والقوانني 

املرورية ومراجعة مواقع منح اجازات السياقة املنترشة يف بغداد واملحافظات».

@÷Ïè€a@paåbug@Û‹«@Újéb0a@Üáìm@äÎãæa
tÜaÏ®a@Òãr◊@kjèi
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الزوراء/ حسني فالح:

املشـرتكة  العمليـات  قيـادة  أعلنـْت 

اسـتمرار القـوات االمنيـة االتحادية 

وبالتنسـيق مع قوات البيشـمركة يف 

مالحقـة عصابات داعـش االرهابية 

ومنـع تسـلل عنارصهـا بـني املدن، 

وفيمـا اشـارت اىل ان مقاتيل داعش 

ليسـوا  هـم  العـراق  يف  املوجوديـن 

مـن االجانـب وإنمـا مـن املحليـني، 

اكـدت االنتهـاء مـن تشـكيل اللـواء 

املشـرتك الثاني بني القوات االتحادية 

والبيشمركة.

وقال املتحدث باسم قيادة العمليات، 

اللـواء الطيـار تحسـني الخفاجـي، 

القـوات  ان  لـ»الـزوراء»:  يف حديـث 

االمنيـة تجهض بـني الحـني واالخر 

عمليات تسـلل االرهابيـني بني املدن 

واملحافظـات بالتنسـيق مـع قـوات 

البيشـمركة، والسـيما بعد تشـكيل 

اللـواء املشـرتك االول الذي تـم العمل 

به. الفتا اىل: ان اللواء املشـرتك الثاني 

تم تشـكيله وسـيتم العمل بـه قريبا 

بعد انتهـاء جميع االجـراءات املالية 

واختيار املراكز واالمكنة التي سـوف 

ينترش بها.

واضـاف: ان هناك عمليات مشـرتكة 

تنفذهـا القـوات االمنيـة االتحاديـة 

وبالتنسـيق مـع االجهـزة االمنية يف 

اقليـم كردسـتان ملالحقـة املطلوبني 

وتفعيـل مذكـرات القبـض الصادرة 

بحقهـم. مؤكـدا: ان الوضـع االمني 

مسـتقر وال توجد أي خروقات تذكر، 

وهـذا يرجـع اىل التنسـيق العايل بني 

جميع تشكيالت القوات االمنية ومن 

ضمنها البيشمركة.

واشـار اىل: ان داعش االرهابي ليست 

لديـه حركـة ومرونـة بالقيـام بأية 

عمليـة إرهابيـة. مبينـا: ان مقاتـيل 

داعش املوجودين يف العراق هم ليسوا 

مـن االجانـب، بل هـم مـن املحليني 

املوجودين يف مناطق معينة مشخصة 

من قبلنا.

قيـادة  كشـفت  سـابق،  وقـت  ويف 

العمليات املشـرتكة عن إعداد خطط 

خاصة لتأمني الحدود مع تركيا، فيما 

اعلنت عـن ارشاك ثالثـة صنوف من 

الطائرات بخطة شهر محرم.

وقال املتحدث باسـم قيادة العمليات 

املشـرتكة، اللواء تحسـني الخفاجي، 

يف ترصيـح صحفـي: إن «نائب قائد 

العمليـات مـع قائـد حـرس الحدود 

والبيشـمركة قامـوا بزيـارة مهمـة 

للحدود، ملالحظة ومشـاهدة الثغرات 

املوجودة يف خط الصفر الفاصل بيننا 

وبني تركيا».

وأضاف أنه «تم إعداد الخطط الالزمة 

كمـا نوَّه عنهـا القائد العـام للقوات 

املسلحة، مصطفى الكاظمي، لغرض 

اسـتكمال إجراءاتنـا، مـن اجل غلق 

الثغرات ملنع أي تسلل، والحفاظ عىل 

أمن وسالمة الحدود»، مبيناً أن «هذه 

أول مـرة يتم فيها رفع العلم العراقي 

عىل الحدود الفاصلة مع تركيا».

وأكد أن «هناك تعاوناً كبرياً مع قوات 

البيشمركة يف جميع املجاالت األمنية، 

وهو تقدم كبري ملموس».

وعـن االسـتعدادات يف شـهر محرم، 

أوضـح أن «قيـادة عمليـات بغـداد، 

عمليـات  قيـادة  مـع  وباالشـرتاك 

الفرات األوسـط يف كربـالء والنجف، 

بالتعـاون  الالزمـة  الخطـط  أعـدوا 

مع قيـادة العمليات املشـرتكة، التي 

تتضمـن خطـة للجهد االسـتخباري 

إلقـاء  مذكـرات  وتفعيـل  واألمنـي 

القبض والعمليات النوعية قبل شهر 

محرم».

وتابع الخفاجي: «بدأنا بذلك منذ مدة 

ملالحقة الجيوب اإلرهابية التي تحاول 

التأثري عىل مراسـم الزيارة وأجوائها، 

إذ كانـت لنا يوم أمـس رضبة جوية 

يف سلسـلة جبال عدايا قتل عىل أثرها 

٨ إرهابيـني، ويعترب هـذا عمالً كبرياً 

لقيـادة عمليات غـرب نينوى وقيادة 

الفرقة ١٥».

الزوراء/مصطفى فليح:

كشـفْت وزارة الداخليـة عـن اخـر احصائية 

لعـدد من القي القبض عليهـم بتهمة االتجار 

والرتويـج للمخـدرات ويف حني بينـت الوضع 

القانوني للمتعاطني اشارت اىل دور املواطن يف 

محاربة هذه الظاهرة.

وقـال مديـر اإلعـالم والعالقـات يف مديريـة 

مكافحة املخـدرات التابعة لـوزارة الداخلية، 

العقيـد، بالل صبحي، يف حديـث لـ»الزوراء»، 

ان «املديريـة العامة ملكافحـة املخدرات تقوم 

بعمليـات كبـرية بالتعاون مع كافـة االجهزة 

االمنيـة وتم القـاء القبض عـىل ١٣٠٠ متهم 

خالل الشهر املايض ليصبح مجموع املتهمني 

املاضيـة ٩٥٠٠ متهـم  الــ ٧ اشـهر  خـالل 

بالتجـارة والنقـل والرتويـج والتعاطي منهم 

٢٤٠ حدثا و ١٤٠ امرأة القي القبض عليهم يف 

الفرتة املاضية». 

  واضـاف «كما تـم ضبط ما يقـرب الـ ١٥٠ 

كيلو غـرام من املـواد املخـدرة واكثرها مواد 

منشـطة للجهاز العصبي املركزي منها مادة 

الكرسـتال التي تعد من اخطـر املواد واكثرها 

انتشـارا كذلك حبوب الكبتاغـون املطلوبة يف 

وسط الشباب املتعاطي». 

 ولفـت اىل ان «هذه العصابات تسـتهدف كل 

محافظات العراق ومنها املحافظات الحدودية 

وبغـداد الرصافـة وبابـل كونهـا محافظـة 

وسـطية ويف العمـوم ال محافظـة تخلـو من 

الرتويج او التجارة او التعاطي». 

 واضـاف «يف مـا يخـص املتعاطـني فنظـرة 

القانـون و وزارة الصحة ان املتعاطي مريض 

وليـس مجرمـا والـذي يتم القبـض عليه يتم 

احالته وفق احكام املادة ٣٢ التي تنص عىل انه 

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سـنة وال تزيد 

عـن ثالث سـنوات وبغرامة ماليـة ال تقل عن 

خمسة ماليني وال تزيد عن عرشة»، مستدركا 

« لكـن القانون اعطى فرصـة  للمتعاطي من 

خالل املادة ٤٠ من قانون املخدرات التي تنص 

عىل انه ال تقـام دعوى جزائية عىل من يتقدم 

من متعاطي املواد املخـدرة واملؤثرات العقلية 

من تلقاء نفسه للعالج  يف احدى املستشفيات 

املختصة».

واشـار اىل «افتتاح اكرب مستشـفى يف العراق 

مختصـة بعـالج املتعاطـني اسـمها العطـاء  

بسعة ١٥٠ رسيرا افتتحها وزارة الصحة».   

وبيت «نحن دورنا كوزارة داخلية  يتمثل بالقاء 

القبـض عىل املتهمـني واحالتهـم  اىل القضاء 

بعدهـا يأتـي دور وزارة الصحـة يف عالجهـم 

ودور وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة يف 

تأهيلهـم»، مضيفـا «وهناك الهيئـة الوطنية 

برئاسـة وزيـر  املخـدرات  ملكافحـة  العاليـا 

الصحـة وعضويـة الداخلية واالمانـة العامة 

ملجلـس الـوزراء ووزارة العدل وجهـاز االمن 

الوطنـي واملخابرات وهذه الـوزارات والدوائر 

لديها اجتماع بشـكل دوري للحد من انتشـار 

املخدرات وعالج املتعطني». 

 وكشف ان «املحكومني حاليا من املتعاطني ال 

يتم عالجهم نظرا لقلة االمكانيات  لدى وزارة 

الصحة ويتم فقط عالج من يسلم نفسه». 

 وعـن دور املواطـن اوضـح ان «عملنا يعتمد 

عىل املعلومـة االسـتخباراتية  واملعلومة التي 

يقدمها املواطن الذي له دور مهم جدا يف القاء 

القبـض عىل االالف من تجـار ومروجي املواد 

املخدرة ويوميا تصلنـا العرشات من املكاملات  

عىل الخط الساخن املخصص لذلك». 

تعلُن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصات عامة محلية) وحسب 
التفاصيل املبينة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشـئ، فعىل الراغبني باالشـرتاك من الرشكات 
او املكاتـب املتخصصـة ممـن تتوفر فيهم الرشوط القانونيـة املذكورة يف ادناه مراجعة مقـر رشكتنا يف بيجي-مصفى 
الصمود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات واالعداد ووثائق املناقصة مقابل مبلغ غري 
قابل للرد إال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل السـاعة 
الواحـدة  ظهـرا ليوم االحـد املوافق ٢٠٢٢/٩/٤ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسـمية او حظـرا للتجوال من قبل 
الجهـات الرسـمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسـمي ييل تاريخ العطلة او الحظـر ويتحمل من تحال بعهدته 
املناقصة اجور نرش االعالن والرسـوم القانونية، علما انه سـيتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل االستفسارات يف تمام 

الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق ٢٠٢٢/٨/٢٨ يف نفس مكان القطع.

اوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء:- 
١. الهويـات املبينـة تفاصيلهـا يف الجدول اعاله عىل ان تكـون نافذة لعام ٢٠٢٢ مع ارفاق (الهوية الرضيبية - شـهادة 

التأسيس –اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
٢. التأمينـات االولية حسـب املبلغ املبـني يف الجدول اعاله عىل شـكل صك مصدق ممغنط او خطـاب ضمان صادر من 
مـرصف حكومـي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشـمال عىل أال يكون ضمن 
املصـارف املحظـور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائـق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول 
عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او 

رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
٣. جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام ٢٠٢٢ (تصوير ملون) 

بإسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا) مع هوية رضيبية.
٤. وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل) مع تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب. 

٥. اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق).
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١. يكون التجهيز والتنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ يف جدول املواصفات او الكميات.
٢. يعترب العطاء نافذ ملدة (٩٠) يوم من تاريخ غلق املناقصة.

٣. يتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق التأمينات االولية التي يكون اقل من املبلغ املحدد اعاله.
٤. اسـتبعاد العطـاءات التجاريـة التي ال تتضمن تدوين اسـعار فقرات جـدول الكميات يف العطـاء وتقترص عىل املبلغ 

االجمايل.
٥. رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار .

٦. يكون التسـعري بالدينـار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسـعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونيـة او باملداد) عىل جدول 
الكميـات املرفقـة طي هـذه املناقصة خالية من الحك او الشـطب وختمهـا ومصادقتها عىل جميـع الصفحات ويعول 
عىل السـعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السـعر املدون رقما كما يعول عىل سـعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
٧. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او إجراء تعديل عليها .

٨. ال يجوز ملنتسـبي دوائر الدولة او القطاع العام االشـرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف 

التبعات القانونية .
٩. ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .

١٠. تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
١١. ال يجـوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شـخص اخر ويف حالة ثبـوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية 

بحقه .
١٢. يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة .

١٣. العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسـوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسـنة ١٩٧٧ والقوانني 
العراقية النافذة .

١٤. يخضـع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق 
القياسية والرشوط العامة ملقاوالت الهندسة املدنية والكهربائية .

١٥. يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسـن التنفيذ بنسـبة (٥٪) من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد 
وفـرتة الضمـان للمناقصـة قبل توقيع العقد عىل شـكل خطاب ضمـان او صك مصدق صادر من مـرصف حكومي او 

مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٦. يعتـرب مبلـغ االحالة قطعيـا وال يجوز التفاوض عليـه وعىل املتقدم تثبيت اسـمه وعنوانه وارقـام هواتفه والربيد 

االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.
١٧. املفاضلة واالحالة سـتكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة والوثائق القياسـية 
ومعايـري التأهيل املرفقة طيا والتي يجـب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنا 
بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسـبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
١٨. لرشكتنـا الحـق يف تمديـد موعد غلق املناقصـة او الغاءها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمـل اي تبعات مالية او 

قانونية .
١٩. يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب (I BAN) حسب نظام املدفوعات العراقي .

٢٠. يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باإلعالن .
٢١. مراجعة وزارة العمل والشؤون االجتماعية الستحصال اجازات العمل ملنتسبيكم وفق قانون العمل رقم (٣٧) لسنة 

.٢٠١٥
٢٢. للجنة دراسـة وتحليل العطاءات اهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسـعار او حك او شـطب او تصحيح او 

تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
٢٣. يكون القطع واالشـرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسـبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .
٢٤. بإمكان كافة املشـرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام السـاعة التاسعة صباحاً من 

اليوم التايل لتاريخ غلق املناقصة يف مقر رشكتنا يف بيجي- مصفى الصمود .
٢٥. ال ترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ودائرة العمل والضمان االجتماعي 

.
٢٦. لرشكات القطاع العام افضلية بالسـعر بنسـبة ال تزيد عن (١٠٪) عند تحقق القيمة املضافة البالغة (٣٠٪) للمواد 
املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات 

العامة املصنعة استناداً اىل قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١.
٢٧. تدفع املسـتحقات بعد التنفيذ بالكامل عىل شـكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسـب املواصفات والكميات 

الواردة بجدول الكميات.
٢٨. إلـزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية 

العامة/ قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/١٩٠٠٦/٧ يف ٢٠١٩/٨/٦.
٢٩. لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل 

.(http://nrc.oil.gov.iq) الشبكة العاملية
٣٠. يجب االطالع وملئ املعلومات املطلوبة بالوثائق القياسية وختمها والتوقيع عليها .

.(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq) ٣١. لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
قاسم عبد الرحمن حسني 
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة 
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بغداد/ الزوراء:
صّدقـت محكمة البـداءة املختصة بالدعاوى 
التجارية، امس األربعـاء، تنازل رشكة بوابة 
عشـتار عن حقها يف الحصـول عىل تعويض 
مايل مقـداره 600 مليـون دوالر أمريكي من 
مـرصف الرافديـن، وفيمـا قـررت محكمـة 
تحقيـق الكـرخ الثانيـة املختصـة بقضايـا 
هيئة النزاهة اسـتقدام مسؤولني يف مرصف 
الرافديـن عىل خلفية توقيع عقد رشكة بوابة 
عشـتار، كشـف مصـدر مـرصيف رفيـع عن 
تفاصيـل جديـدة تتعلـق بملـف غرامة 600 
مليـون دوالر املفروضة عىل مرصف الرافدين 
واإلجراءات التـي اتخذتها الحكومة والقضاء 

األعىل.
وصّدقت محكمـة البداءة املختصة بالدعاوى 
التجارية، امس األربعـاء، تنازل رشكة بوابة 
عشـتار عن حقها يف الحصـول عىل تعويض 
مايل مقـداره 600 مليـون دوالر أمريكي من 
مرصف الرافدين عن فسخ عقد بني الجانبني 
عن إصدار وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل 

اإللكرتوني.
الثانيـة  الكـرخ  تحقيـق  محكمـة  وقـررت 
املختصة بقضايا هيئة النزاهة، يف وقت سابق 
مـن امـس، اسـتقدام مسـؤولني يف مرصف 
الرافديـن عىل خلفية توقيع عقد رشكة بوابة 

عشتار.
وذكر بيان صادر عـن مجلس القضاء االعىل 
ورد اىل ”الـزوراء“: أن هـذه املحكمـة قررت 
اتخـاذ اإلجراءات القانونيـة بخصوص عقود 
مصـارف  مـع  اإللكرتونـي  الدفـع  رشكات 
الصناعـي  واملـرصف  والرشـيد  الرافديـن 
واملـرصف العراقـي للتجـارة بالتنسـيق مع 
هيئة النزاهـة وديوان الرقابـة املالية والبنك 

املركزي.
وقـررت ايضـا اسـتقدام كل مـن: مدير عام 
مـرصف الرافديـن ومجلـس ادارة املـرصف 
ولجـان تحليل العقـود ملخالفتهم مالحظات 
ديـوان الرقابة املالية بخصـوص توقيع عقد 

رشكة بوابة عشتار.
وكانـت رشكـة عشـتار للدفـع اإللكرتونـي 
 600 غرمـت مـرصف الرافديـن الحكومـي 
مليـون دوالر بعد أن رفعت دعوى قضائية اىل 

املحكمة املختصة.
وقررت إدارة مرصف الرافدين، االثنني، الطعن 

بقرار الحكم الصادر ضد املرصف.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة يف يوم الثامن 
مـن شـهر آب الجـاري، تنازل رشكـة بوابة 
عشـتار للنظم وخدمـات الدفـع اإللكرتوني 
لألمـوال عـن الدعـوى املقامة ضـد مرصف 

الرافدين.
يشـار اىل أن وزير املاليـة العراقي عيل عالوي 
قـرر، يف 9 / 3 / 2021، إحالـة مدير مرصف 
الرافديـن عىل التحقيق وسـحب يده بسـبب 
توقيعـه عىل مرشوع ”بوابة عشـتار“ للدفع 
اإللكرتوني التي هي غري مسـتوفية للرشوط 

والقوانني الخاصة بالتعاقدات.
مـن جانـب متصـل، كشـف مصـدر مرصيف 
رفيـع، الثالثاء، عـن تفاصيل جديـدة تتعلق 
بملف غرامة 600 مليون دوالر املفروضة عىل 
مرصف الرافديـن واإلجراءات التـي اتخذتها 

الحكومة والقضاء األعىل.
وقال املصـدر لوكالة األنبـاء العراقية (واع): 
2021، وّقـع مـرصف  آذار   4 إنـه ”يف يـوم 
الرافديـن عقـداً مع رشكـة محليـة عراقية 
(بوابة عشـتار) بشأن تنفيذ مرشوع (خدمة 
الدفـع اإللكرتونـي)، التـي تضمنـت من بني 

باقـي التفاصيل نـرش 10 آالف ماكنة للدفع 
بطاقـات  وإصـدار   ،(ATM) اإللكرتونـي 

إلكرتونية للمودعني وخدمات أخرى“.
وأضاف أن ”مدير املرصف ولجنته لم يرجعا، 
للتأكد من رأي وزارة املالية، حسب اإلجراءات 
”املاليـة  أن  مبينـا  الصحيحـة“،  القانونيـة 
درسـت تفاصيل العقـد بعد اطالعهـا عليه، 
فوجدت فيه إجحافاً واضحاً بحقوق املودعني 
ومصلحـة الخزينة واملال العـام، بل إنه عقد 
ُمبّيـت تمامـاً ألغراض غـري مرشوعة، فضالً 
عن شـبهات حـول الرشكـة املحلية نفسـه 

ومستوى أدائها“.
وأشـار إىل أن ”وزير املالية رفع األمر بصورة 
عاجلة إىل رئيس مجلس الوزراء، وهو الرئيس 
األعىل التنفيذي املسؤول عن السياسة العامة 

للدولة، وليس من واجباته أو واجبات مكتبه 
تدقيق كل عقد تربمه إحدى مؤسسات الدولة 
العراقيـة، وما كان من رئيس مجلس الوزراء 
إّال أن وّجه وزيـر املالية بأن يميض يف حماية 
األمـوال العامة وتطبيق القانـون مهما كلّف 
األمـر، وأن يوقـف هـذه الرزيـة املاليـة التي 
مّرت مثل مؤامرة فاسـدة تحت عنوان، (عقد 

خدمات)“.
وتابـع أن ”وزيـر املالية أوقف وفـق القانون 
املديـر العـام للمـرصف وعلّـق صالحّياتـه، 
وأحاله إىل لجنـة تحقيقية؛ ثم أحال العقد إىل 
الرقابـة املعنية؛ كي تضع (بصـورة قانونية 
ال انفعالية) النقـاط التي يجحف فيها العقد 
بحـق املال العام، ومنها فـرض رشط جزائي 
(غـري قانوني)، لو أن مرصف الرافدين أوقف 

العقد من طرف واحد“.
وأوضح أن ”الرشط الجزائي كان غري قانوني 
ألنـه يتجاوز (وفقاً ملفهوم القانون العراقي) 
سـقف الرضر املحـدث الذي يصيـب الرشكة 
(لـو كان قد أصابهـا رضر فعـيل). يعني أن 
غرامـة بمقـدار 600 مليـون دوالر، هي أكرب 
بعرشات املرّات من أي رضر قد يصيب رشكة 
بوابة عشـتار جـرّاء إيقاف املـرصف للعقد، 
الذي يعانـي باألصل من االختـالل القانوني، 
وألن النّيـة مبيتـه، فقد لجأت رشكـة (بوابة 
عشـتار) إىل القضاء، ووجهـت يف يوم 4 أيار 
إنذاراً لوزارة املالية وللمرصف بأنها ستطالب 
مليـون   600) الجزائـي  بالـرشط  قضائيـاً 

دوالر)“.
ونـوه إىل أنه ”يف 3 آب، صـدر التقرير الرقابي 
الذي يـؤرش عرشات املواضع يف العقد املذكور 
وهي تخالف مخالفة رصيحة، تعليمات البنك 
املركـزي العراقـي، وتعليمـات وزارة املالية، 
وتـرض باألمـوال العامـة وأمـوال املودعـني 
رضراً بالغاً، لكن رشكة بوابة عشـتار مضت 
يف دعواهـا، وصدر قرار مـن محكمة البداءة 
املختصـة بالدعـاوي التجاريـة يف الرصافة، 
يقيض (وفقـًا لنص العقـد) لصالح الرشكة 
املذكـورة وأن يدفع مرصف الرافدين الغرامة 

الضخمة“.
وبـنّي أن ”املرصف لم يدفع الغرامة املذكورة، 
ألن هناك مرحلة أخرى هي االستئناف، ورفع 
الدعوى اىل مستوى قضائي أعىل من مستوى 
التجاريـة)،  بالدعـاوي  تختـص  (محكمـة 
باعتبـار أن هنـاك شـبه تعّمد مسـبق النّية 
باإلرضار باملال العام، وإبرام عقد فيه إجحاف 
ملصلحـة األموال العامة وأمـوال املودعني، بل 
إنـه يخالـف مخالفة رصيحـة العرشات من 

التعليمات والقوانني والقرارات النافذة“.
ولفـت إىل أن ”وزيـر املاليـة بادر فـوراً للقاء 
رئيس مجلس القضاء فائق زيدان يف السـابع 
من شـهر آب، ليضعـه يف تفاصيل األمر، وقد 
وعد القايض فائق زيدان برتتيب كل اإلجراءات 
القانونيـة يف محكمة التمييـز ملنع اإلجحاف 
بحق مـرصف الرافديـن وإيقـاف اإلجراءات 

املقررة من قبل محكمة البداءة“.
وأشـار إىل أن ”التفاعـل الشـعبي مـع مبلغ 
الغرامـة الضخـم أثار سـخط النـاس، وهم 
عىل حق بشـأن ذلك، والسـيما يف الوقت الذي 
تخـوض فيه الحكومة عملية جراحية دقيقة 
ومتعددة الوجوه واملواجهات مع الفاسـدين، 
إّال أن الطريق األمثل ملواجهة هذه املشاكل هو 
بالتأكيد القانون، وقد نجحت الحكومة بالفعل 
بإيقاف انتهاك القانون ومنع استغالل موارد 
الدولة، وسيتعنّي عىل الفاسدين الذين يقفون 
خلف هذا العقد، سـواء كانوا من السياسيني 
أو أصحـاب رؤوس األمـوال املشـبوهة أكثر 
بكثري مـن مجرّد دعـوى قضائية يكسـبون 
جولتها األوىل نتيجة التضليل وتعّمد التالعب، 
وسـتكون هذه القضية فيصالً واضحاً يعرف 
من خالله الرأي العـام مدى إرصار الحكومة 
عىل أن تنهي هذا امللف، ال عىل طريقة املواطن 
الـكادح الغاضـب بتعليق املتهمني يف سـاحة 
التحريـر، إنما عن طريـق فضح كل االطراف 

املشرتكة، كربت أم صغرت حجومها“.
واسـتدرك بالقول إن ”رئيس مجلس الوزراء 
ليس لـه يف القانـون أن (يعـدم) مواطناً وال 
محكومـاً وال حتى إرهابيـاً، تحت أي ظرف، 
أّمـا مواجهة الفسـاد، فهي مواجهـة أمنية 
وقانونية وترشيعية، تتطلب تصميماً وإرادة 

ودعما لسيادة القانون“.

بغداد/ الزوراء:
أكَد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
املوصـل  مطـار  أن  األربعـاء،  امـس 
سـيمنح فرصاً عدَّة بمجاالت مختلفة 
لنينوى واملناطق املجاورة، وفيما أشار 
اىل أن هناك جهوداً جبارة إلعادة إعمار 
املدينة، اعلن قرب افتتاح مرشع اعادة 

اعمار جامع النوري.
وقـال املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: إن 
الـوزراء مصطفـى  ”رئيـس مجلـس 
األسـاس  الحجـر  وضـع  الكاظمـي 
ملـرشوع إعـادة تأهيل مطـار املوصل 

الدويل يف محافظة نينوى“.
وأضـاف، أن ”ذلـك جـاء بعدمـا وّجه 
الكاظمـي بإكمال مسـتلزمات إطالق 
املرشوع يف زيارة سـابقة إىل املحافظة 
الشـهر املـايض؛ مـن أجـل أن تكـون 
االنطالقـة فاعلـة وعـىل وفـق املعايري 
واملتطلبـات التي تمنـع تلكؤ املرشوع، 

وتضمن إنجازه يف الوقت املحدد“.
وقال الكاظمي خـالل احتفالية وضع 
الحجر األسـاس ملرشوع إعـادة تأهيل 
مطـار املوصـل الـدويل، إن ”مـرشوع 
مطـار املوصـل الـدويل هـو مـرشوع 
اسـرتاتيجي ومهـم البنـاء املحافظة، 
ونضـع الحجـر األسـاس له اليـوم“، 
مبيناُ، أن ”املطار سيوفر فرصاً للعمل، 
ويعمـل عىل تسـهيل النقل، وتسـهيل 

حياة املواطنني“.
واشـاد ”بجهود العاملـني الذين عملوا 
وبذلـوا قواهم إلعادة إعمـار محافظة 
نينوى والتخطيط لها“، موجها ”شكره 
للجهود االسـتثنائية املبذولـة من قبل 

الحكومـة وزيـرة اإلعمار واإلسـكان، 
ووزير التخطيط“.

واضاف، ان ”الشـكر موصول ألخوتنا 
يف محافظـة نينـوى، ولجنـة اإلعمـار 
ملتابعـة  املـايض  العـام  يف  املشـكلة 
مشـاريع املحافظـة، ومجلـس أعيان 
املوصل الذي طاملـا كان ينبه الحكومة 
إىل بعض املالحظات التي كنا نأخذ بها، 
فضـال عن جميع شـيوخ وأبنـاء هذه 
املحافظـة الذين عملوا من أجل رسـم 
صـورة حقيقية وطيبة عـن املحافظة 

وكل العراق“.
واشـاد، ”بالقـوات املسـلحة والجيش 
والحشد الشعبي، والبيشمركة، وجهاز 
مكافحـة اإلرهـاب، واألجهـزة األمنية 

التـي عملت بكل قـوة لتحرير املنطقة 
من الجماعات والعصابات اإلرهابية“، 
الفتـا اىل ان ”مدينة املوصل هي نموذج 
للتعايـش والتنّوع العراقـي الذي نعّده 
عنرص قـوة، نمـوذج للتسـامح يثبت 
أن العـراق يمتلـك الكثري مـن القدرات 
البرشيـة والكفاءات يف هـذه املحافظة 

الطيبة بأهلها وتأريخها“.
وتابـع الكاظمـي ان ”مدينـة املوصل 
عانـت الكثـري مـن سياسـات التخبط 
واإلرهـاب وسـوء التخطيـط، وإن ما 
حصل يف املايض لن يتكرر، ال يف املوصل، 
وال يف نينـوى، وال يف عمـوم العـراق“، 
موضحـا ان ”هناك جهوداً جبارة تبذل 
يوميـاً، من أجـل اإلعمار وأنـا أتابعها 

شخصياً“.
وأكـد ”متابعتـه تفاصيـل التحديـات 
وتذليلهـا، مـن أجـل أن نبعث رسـالة 
يسـتحقون  العراقيـني  أن  مفادهـا 
الحيـاة، وأنهـم قـادرون عـىل تحويل 
التحديات إىل فرص نجاح“، مشددا عىل 
رضورة ”االشـادة باملشـاريع األخرى 
التي تشهدها املحافظة، وقريباً سنأتي 
لنفتتـح مرشوع إعـادة إعمار الجامع 
النـوري، هـذا املسـجد الجامـع املهم 
واملوجود يف ضمري أهايل املحافظة وكل 

العراقيني“.
الدوليـة  ”املنظمـات  ان  وذكـر 
واليونسكو، واملنظمات الدولية، عملت 
بالتعاون مع املكتب االستشاري التابع 

لجامعة املوصل، ومن املؤمل أن يكتمل 
هذا املرشوع يف القريب العاجل“، مبينا 
”الحاجة اىل التكامل والتعاون جميعاً، 
مـن أجل اسـتنهاض الطاقـات، وبناء 
عـراق يليق بالعراقيـني، وهذه الجهود 
لـن تضيـع، ولـن نسـمح للفاسـدين 
باستغالل هذه املشـاريع لتبذير أموال 

الشعب“.
واكد، ”سـتكون نتيجة كل من يحاول 
العبـث بهذه املشـاريع ألجـل مصالح 
شـخصية أو ألجل جماعات العصابات 
والفاسـدين مثـل مصـري اإلرهابيـني 
الذيـن حاولـوا تدمـري هـذه املدينـة“، 
موضحـا ”اننـا عملنا منذ اليـوم األول 
عىل االهتمـام بهـذه املحافظة وعموم 
محافظـات العـراق، بالرغـم مـن كل 
التحديات التي تمر بها الحكومة، سواء 
كانت تحديات اقتصادية، أو سياسية، 

أو أمنية“.
وبني الكاظمي ”نجحنا بعبور التحدي 
االقتصـادي وكذلـك التحـدي األمني“، 
داعيـا الكتل السياسـية اىل ”أن تتحمل 
مسـؤولياتها بحـل موضوع االنسـداد 
السـيايس؛ مـن أجـل مصلحـة العراق 

ومستقبله“.
 واعرب الكاظمي عن امله ”من الجميع 
العمل بكل قوة لحل االنسداد السيايس 
واللجـوء إىل الحـوار لحـل الخالفات“، 
موضحـا انـه ”ليـس لدينا خيـار غري 
الحوار الحـوار أللف سـنة، أفضل من 

لحظة نصطدم بها كعراقيني“.
وشـدد الكاظمي عـىل رضورة ”العمل 
سـوية ويـداً واحدة مـن أجـل أبنائنا، 

وأحفادنا، ومن أجل التأريخ“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن الرئيـس األمريكي السـابق دونالـد ترامب 
أنه رفض اإلجابة عن األسـئلة أثنـاء مثوله تحت 
القسـم أمام املدعية العامة لنيويورك التي تحقق 
بشـأن احتيـال مفـرتض يف ممارسـات عائلتـه 
التجاريـة، فيما وقع الرئيس األمريكي جو بايدن، 
عىل موافقة واشنطن النضمام السويد وفنلندا إىل 

حلف الناتو.
وقال ترامب يف بيان إنه اسـتخدم حقه يف التعديل 
الخامس من الدسـتور األمريكي، ورفض اإلجابة 
عـن األسـئلة أثنـاء اإلدالء بشـهادته يف التحقيق 

املدني يف نيويورك.
وأوضح أنه ”“بناء عىل نصيحة محامي وألسباب 
عديدة أخرى، رفضت اإلجابة عىل األسئلة بموجب 
الحقوق واالمتيازات املمنوحة لكل مواطن بموجب 
دستور الواليات املتحدة“، مضيفا: ”عندما تصبح 
عائلتـك ورشكتـك وجميـع األشـخاص يف دائرتك 
أهدافـا لحملـة اضطهـاد باطلـة وذات دوافـع 
سياسـية بدعـم مـن محامـني ومدعـني عامني 

ووسائل إعالم مضللة، فلن يكون لديك خيار“.
وتابـع قائـال: ”إذا كان هناك أي سـؤال يف ذهني، 
فـإن اقتحام مكتـب التحقيقات الفيـدرايل ملنزيل، 
يوم االثنـني، أي قبل يومني فقط من هذا اإليداع.. 

فإن ما حصل مسح أي حالة من عدم اليقني“.
يذكر أن التعديل الخامس من الدسـتور األمريكي 
ينشـئ عددا من الحقـوق ذات الصلة باإلجراءات 

القانونية الجنائية واملدنية. ويف القضايا الجنائية، 
يضمـن التعديـل الخامـس الحق يف وجـود هيئة 

محلفني كربى، ويحمي الفرد من تجريم الذات.
ومنـذ مارس 2019 ، قام محامـو املدعية العامة 
يف نيويـورك ليتيتيـا جيمس، بفحص مـا إذا كان 
ترامـب ورشكته قد بالغوا يف قيمة فنادقه ونوادي 

الغولف، باإلضافة إىل األصول األخرى.
ويف وقت سـابق من هـذا العام، قالـت جيمس يف 
دعوى قضائية إن ممارسـات الرشكـة التجارية 
التي يملكها ترامـب كانت ”احتيالية أو مضللة“، 
مشـددة عـىل أن مكتبهـا بحاجـة إىل اسـتجواب 
ترامـب واثنني مـن أبنائه لتحديد املسـؤولية عن 

هذا السلوك.
وألن التحقيـق الذي تجريـه جيمس مدني، يمكن 
لهـا أن تقـايض ترامب ولكـن ال يمكنهـا توجيه 

اتهامات جنائية له.
 ويف سـياق اخر وقع الرئيس األمريكي جو بايدن، 
عىل موافقة واشنطن النضمام السويد وفنلندا إىل 
حلـف الناتو، فيما كشـف مقرب مـن ترمب أن 3 
عمـالء من ”أف بي آي“ صـادروا هاتفه املحمول 

أثناء سفره مع عائلته.
وقـال بايدن يف كلمة مـن البيت األبيـض: ”نلتزم 
بمسـاعدة السـويد وفنلندا يف مواجهـة أي تهديد 
لهمـا“، مشـدداً عـىل أنـه ”مـن الـرضوري ردع 

التهديدات قبل أن ترض حلفاءنا“.
كما أكد: ”سـنجعل مـن حلف الناتـو األقوى من 

خالل توسيعه“، الفتاً إىل أن ”أبواب الناتو ستبقى 
مفتوحة لبقية الدول األوروبية“.

فيمـا أردف أن الرئيـس الـرويس فالديمـري بوتني 
”راهن عىل تقسيم الناتو لكنه فشل“، مضيفاً أن 

”هجوم بوتني عىل أوكرانيا بدد فرص السالم“.
يأتي ذلك بعـد أن أقر مجلس الشـيوخ األمريكي، 
األربعاء الفائت، انضمام السـويد وفنلندا إىل حلف 
شـمال األطلـيس، يف رسـالة دعم قوية لتوسـيع 
العمليـة  مواجهـة  يف  األطلـيس  عـرب  التحالـف 
العسـكرية الروسـية يف أوكرانيـا، وفـق فرانـس 

برس.
وصّوت 95 سيناتوراً مقابل واحد لصالح انضمام 
الدولتـني االسـكندينافيتني، مـا يجعـل الواليات 
املتحـدة الدولـة الـ23 مـن أصـل 30 املنضوية يف 
الحلـف التي تقر االنضمام رسـمياً، بعد أن كانت 
إيطاليا قد أعطـت موافقتها األربعاء املايض أيضاً 

وفرنسا الثالثاء الفائت.
يشار إىل أنه يتعني أن يوافق جميع األعضاء الـ30 
يف حلف شـمال األطليس عىل قبول انضمام فنلندا 
والسـويد. وبحسـب قائمة الحلف، فإن القرار ال 
يزال ينتظر املوافقة الرسمية من تشيكيا واليونان 

واملجر والربتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا.
وشـكلت أنقرة فقط تحدياً للقرار وطالبت فنلندا 
والسويد بتسليمها عرشات من معاريض حكومتها 
املوجوديـن عىل أرايض الدولتـني وتصنفهم أنقرة 
”إرهابيـني“ مقابل إعطاء دعمهـا. وقالت تركيا 

يف 21 يوليو إن لجنة خاصة سـتلتقي بمسؤولني 
فنلنديني وسـويديني يف أغسـطس لتقييـم ما إذا 

كان البلدان يلتزمان برشوطها.
يذكـر أنـه إثـر العمليـة العسـكرية الروسـية يف 
أوكرانيـا، تقدمـت كل من فنلندا والسـويد بطلب 

لالنضمام إىل حلف شمال األطليس.
ويف سـياق اخر وبعد مداهمـة عنارص من مكتب 
التحقيقات الفـدرايل مقر إقامة الرئيس األمريكي 
السـابق دونالـد ترمب يف منتجع ”مـار ايه الغو“ 
بفلوريدا، كشف مقرب من ترمب أن 3 عمالء من 
”أف بي آي“ صادروا هاتفه املحمول أثناء سـفره 

مع عائلته.
وقـال عضـو مجلـس النـواب، سـكوت بـريي، 
لـ“فوكس نيـوز“ ، إن هاتفه صودر بعد يوم من 

عملية تفتيش منزل ترمب.
كما أضاف النائب الجمهوري عن والية بنسلفانيا، 
حليف ترمب، أنه كان عىل سـفر، فجاء 3 عنارص 
مـن ”إف بي آي“ وسـلموه مذكـرة وطلبوا حجز 

هاتفه املحمول.
فيمـا أعرب بـريي عـن غضبـه، مسـتغرباً عدم 

التواصل مع محاميه من أجل القيام باألمر.
كذلـك أبدى اسـتياءه مـن مصادرة هاتـف نائب 
يتـوىل مهمته يف الكونغرس، قائالً إن الجهاز يضم 
معلومـات حـول أمـور ترشيعية وسياسـية، إىل 
جانب محادثـات خاصة مع الزوجـة واألصدقاء 

”والحكومة ال شأن لها بهذا“.
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ملاذا نعود إىل أهلنا دائما؟ هل ألنهم حكماء؟ هل كلهم كذلك بمن فيهم «أبو 
املثل اليل ما خله يش ما كاله» الذي ينتمي «قوال وفعال» إىل جيل أهلنا الطيبني 
املساملني «البايسني» أيديهم «وجه وكفه» ؟ أم ألن الحنني الجارف اىل أيامهم 
إليهم يف الرساء والرضاء، ضاربني بذلك نظريات  الذي يدفعنا اىل العودة  هو 
بعرشات  أهلنا  قبل  عاش  الذي  هرقليطس  يقل  ألم  الحائط؟  عرض  التطور 
القرون «أنت ال تعرب النهر مرتني؟». ألم يقل كارل ماركس يمكن للتاريخ أن 
يعود مرتني لكن مرة عىل شكل مأساة ومرة عىل شكل ملهاة.. نحن بعودتنا 
الدائمة اىل أهلنا نمزج بني امللهاة واملأساة ألن التاريخ عندنا هو ما سّطره 
الرواة وما أقنعنا أنفسنا به ال بكمية الصدق أو الكذب يف رواياته وغالبيتها 

مفرتيات.
العيش والحكم  وأنماط من  أزمان مختلفة وظروف مختلفة  أهلنا يف  عاش 
والقناعة مختلفة.. وعىل أساسها رسموا حياتهم الرتيبة اململة التي من بينها 
٤٠٠ سنة تحت ظل الحكم العثماني الذي جعل غالبتهم ال يعرفون «الجك من 
البك».. السلطان الذي هو ظل الله عىل األرض هو وحده من يعرف «الجك من 
البك».. وألنه كذلك فما عىل املؤمنني إال التصديق به وبما يقول وبما يصدر 
عنه من فرمانات أيا كانت تلك الفرمانات التي لم يكن من بينها كما يحدثنا 
العصور  بعضها  عىل  يطلق  التي  الفرتة  تلك  يف  خري»..  «بيه  فرمان  التاريخ 
أنفسهم  يقنعون  أهلنا  كان  «القروسطية»  يسمونها  أوربا  ويف  املظلمة 
أهلنا حني  السلطان والوالة ومن هم يف منزلتهم.  الرغيد تحت ظل  بالعيش 
الزاد كول هني».. وأهلنا يقولون ملن ينتظر وال  يجوعون يقولون «لو فاتك 
سبيل أمامه سوى االنتظار «اكعد بالشمس ملن يجيك الفي».. وأهلنا يقولون 
ملن يروم السفر وخشية املغامرة «اميش شهر وال تعرب نهر».. كانت أوربا يف 
تلك الفرتة بدأت تعرب البحار واملحيطات والقارات وليس يف قاموسها االنتظار 
ثانية واحدة. ويف تلك األثناء التي كان فيها أهلنا يصربوننا قائلني «اليل يكع 
من السما تتلكاه الكاع» ويحذروننا من أن «الطايح رايح» كانت أوربا غادرت 
حكاية كروية «الكاع» من عدمها التي كانت حاكمت غاليلو بسببها.. وبينما 
كان غاليلو الكنيسة عىل «كد» عقلها آنذاك حني أقر بعدم كروية األرض قال 
مفكري  مع  بالفعل  دارت  تدور»..  «ولكنها  املحكمة  قاعة  من  خروجه  بعد 
عرص التنوير فالنهضة.. ويف وقت كان أهلنا مشغولني بإحراق كتب ابن رشد 
كانت أوربا قد نهلت من ابن رشدنا الذي عرب هو اآلخر نهر الفكر والفلسفة 
ولم «يكعد» بالشمس حتى يأتيه «الفي» ولم يفته أي زاد معريف حتى لو كان 
زاد خصمه الكبري أبو حامد الغزايل، فكان تهافت التهافت الذي ناطح تهافت 

الفالسفة. 
كون أهلنا عاشوا يف ظل عصور متباينة والجزء األكرب منها مظلم وظالمي، 
ويف ظل احتالالت وغزوات استعمارية مختلفة املشارب والهويات فإنهم لم 
يمهدوا لنا بيشء يمكن أن نستند إليه وعليه يف معركتنا مع املستقبل.. بكل 
لديهم  املستقبل.. كل يشء  أي مفردة عن  أهلنا  لم يكن يف قاموس  رصاحة 
ماٍض.. بل أجمل ما يحبونه بل يعشقونه كان هو املايض.. املايض بالنسبة 
يدفعنا  ما  وهو  «املدبر»  اختصاص  من  املستقبل  بينما  وصالح  جميل  لهم 
إىل عدم التفكري خشية االتهام بالهرطقة. وطاملا الغيب مضمون فما علينا 
سوى أن ننفق ما يف الجيب طاملا يأتيك ما يف الغيب.. ومن باب القناعة الزائدة 

يقولون لك حتى تنام رغد.. منو أبو باجر؟

بغداد/ الزوراء:
كل  رفض  عىل  التنسيقي،  االطار  شدد 
السلطتني  تعطيل  أو  التجاوز  أشكال 

القضائية والترشيعية.
ان  «الزوراء»:  تلقته  لالطار  بيان  وذكر 
مساء  اجتماعه  عقد  التنسيقي  اإلطار 
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  (االمس) 
جملة من القضايا السياسية يف مقدمتها 
مسار الحوارات الجارية مع بقية القوى 
استكمال  يف  اإلرساع  أجل  من  الوطنية 
يف  واإلرساع  الدستورية،  االستحقاقات 
حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل 
حكومة خدمية تعالج املشاكل الخدمية 

واالمنية التي يعاني منها املواطن. 
البيان،  بحسب  املجتمعون،  وجدد 
املؤسسات  احرتام  رضورة  يف  موقفهم 
القضائية  السلطتني  مقدمتها  ويف 

التجاوز  أشكال  كل  والترشيعية ورفض 
مهامها  أداء  عن  تعطيلها  وعدم  عليها 

الدستورية .
القوى  التنسيقي،  اإلطار  قادة  وطالب 
عىل  للحفاظ  معا  العمل  اىل  السياسية 
واستمرار  الديمقراطية  املكتسبات 
حلول  اىل  للتوصل  البناءة  الحوارات 
قادرة  حكومة  وتشكيل  الحالية  لألزمة 
عىل تجاوز التحديات التي تواجهها البالد 
املياه  الطاقة وشحة  خصوصا يف مجال 

وعدم إقرار املوازنة االتحادية .
املؤمنة  العراقية  الجماهري  اإلطار   ودعا 
بالقانون والدستور والرشعية الدستورية 
اىل الوقوف مع جميع الخطوات القانونية 
والدفاع  الحكومة  لتشكيل  والدستورية 
به  نؤمن  الذي  الديمقراطي  املسار  عن 

جميعا.                     
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بغداد/الزوراء:

أظهـرت االحصائيـات التـي أعّدتهـا هيئة 

معـدالت  تضاعـف  واالتصـاالت  اإلعـالم 

استخدام شبكات الهاتف النقال خالل أيام 

زيارة عاشـوراء للفرتة مـن الثامن ولغاية 

العارش من شـهر محـرم الحرام وبنسـبة 

املـؤرشات  بعـض  يف  الــ١٠٠٪  تجـاوزت 

االتصالية.

وذكر اعـالم الهيئة يف بيـان ورد «الزوراء» 

ان» رشكات الهاتـف النقـال املرخصـة يف 

العـراق قامـت بتمريـر أكثـر مـن ٢٢٠,٥ 

مليون مكاملة هاتفية خالل الفرتة أعاله، يف 

حني كان هناك ١٥٥٧٨٣ مستخدماً اجنبياً 

لشـبكات الهاتـف النقـال ضمـن خدمات 

التجـوال الـدويل، كمـا بلـغ عـدد املكاملات 

الخارجية الدولية ٣٠٣٨٠٠ مكاملة».

سـجلت  فقـد  االنرتنـت  خدمـات  وحـول 

مؤرشات الهيئة استهالكاً إجمالياً للبيانات 

عرب شبكات الهاتف النقال بواقع ٥٨٣,٤٤٩ 

تريابايت بزيادة ١٠١,٧٠٪ عن العام املايض، 

وبمعدل تنزيل ٤٠ ميغابـت/ ثانية ومعدل 

رفع ١٣ ميغابت/ ثانية.

وتؤكـد الهيئـة أنهـا» تعمـل عـىل تحليـل 

مؤرشات جودة االتصاالت التي تم تسجيلها 

واالستفادة منها يف تحسني كفاءة شبكات 

الهاتف النقال يف الفرتات املقبلة بما يؤهلها 

لتلبية الطلب املتزايد السـتخدامها من قبل 

املشرتكني».
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

حذر تقريـر حديث صادر عن مكتب األمم 

املتحدة للتنسـيق من أن خطر الهجرة بني 

املحافظات العراقية يتزايد بفعل التغريات 

املناخية وتفاقم مشـاكل الجفـاف، فيما 

اشـارت اىل ان نصـف سـكان الجنوب بني 

هجروا الزراعة او يفكرون بهجرتها.

وذكـر التقرير الذي حمـل عنوان «الهجرة 

أن  العـراق»:  يف  املنـاخ  وتغـري  والبيئـة 

«البـرصة وميسـان وذي قـار املحافظات 

الثـالث التي تشـكل جنوب العـراق تتجه 

لتسـجيل أكـرب عدد مـن النـزوح الداخيل 

الناجم عن املياه عىل مـدار العقد املايض، 

ويرجع ذلك أساسا إىل ندرة املياه والتلوث 

وملوحة الرتبة يف بعض القرى، السـيما يف 

ذي قار، هاجر سـكان مايصـل إىل نصف 

املنازل، وأدى نقص املياه إىل نزوح ما يقر 

بــ مـن ١٥٠٠٠حالة نـزوح جديدة يف ذي 

قار وميسان والبرصة يف ٢٠١٩ ويف ترشين 

الثانـي ٢٠٢١ سـجلت املنظمـة الدوليـة 

للهجرة نزوح ١٢ ألفا و ٣٤٨ شـخصا من 

جنوب العراق بسبب الجفاف».

وأضـاف أن «نحو ٨٪ من األرس يف البرصة 

٣٪ يف ذي قـار و ١٣٪ يف ميسـان تعتمـد 

الثـروة  أو  الزراعـة  عـىل  كامـل  بشـكل 

الحيوانيـة أو صيد األسـماك وليس لديهم 

مصدر دخل بديل مثل العمل يف الحكومة أو 

قوات األمن، وهذه النسـب تعادل ٧٥٠٠٠ 

شخص تقريبا».

املاضيـة،  الخمـس  «السـنوات  وشـهدت 

تخيل العديد من العائالت تماًما عن سـبل 

العيش الزراعية، حيث تخىل ٧٪ من جميع 

األرس الزراعية منهم ٤٪ يف البرصة و ١٢٪ 

يف ذي قـار ، و ٨ ٪ يف ميسـان، كما أن ٢٠ 

باملائة مـن األرس يف جنوب العـراق تخلت 

عـن الزراعـة بعـد أن هاجر أحـد أفرادها 

يف السـنوات الخمـس املاضية (معدل أعىل 

بكثـري مـن األرس غـري الزراعيـة ) بينمـا 

تشـري نسبة ٣٠٪ املائة أخرى اىل تفكريهم 

بالهجرة».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت مديرية املـرور العامة إصالح ٨٠٪ 

من اإلشارات الضوئية املرورية يف العاصمة 

بغداد.وقال مديـر اعالم املرور العميد زياد 

القيـيس يف ترصيـح صحفـي: «ما يخص 

االشـارات املروريـة يف التقاطعـات فهـي 

كانـت موجودة يف السـابق وأمانـة بغداد 

وبالتعاون مع مديرية املرور العامة تمكنت 

من إصالح أكثر من ٨٠٪ منها».واسـتدرك 

بالقول «إال ان هنالك تقاطعات تعاني من 

القطع املربمـج للطاقـة الكهربائية الذي 

يطالها أسوة باملناطق». مبينا ان «استثناء 

تلـك التقاطعات واالشـارات املرورية يقع 

عىل عاتق وزارة الكهرباء».

وأكـد القييس ان «هنالـك إلتزاما عاليا من 

املواطنني بتلك االشارات».
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صالح الدين/الزوراء:
أكـدت مديرية الزراعـة يف صالح الدين، 
امـس األربعـاء، عـن الحـراك للحد من 
التجاوزات عىل البسـاتني واستخدامها 
خارج غرض الزراعة، مشرية إىل توجيه 

إنذارات بهذا الخصوص.
وقال مديـر زراعة صـالح الدين عباس 
طه، يف ترصيح صحفي: إنه «تم تشكيل 
لجنة ملتابعة البسـاتني واعطاء انذارات 
للمزارعني ممن يسـتخدمون البسـتان 
لغري اغـراض الزراعـة»، مشـرياً اىل أن 

«اإلنذار يكون ملدة شهر».
وأضاف أنه «تم توجيه بعض االنذارات، 
فقـد بـارش عدد مـن الفالحـني بإعادة 

زراعة البسـاتني باألشـجار»، مشرياً اىل 
أن «اللجنة مستمرة بمتابعة التجاوزات 

عىل البساتني والحد منها».
وبشأن التجاوزات عىل االرايض الزراعية، 
أوضح طه: أن «األرايض التابعة للبلديات 
تتم متابعتها عـن طريق رئيس الوحدة 
اإلداريـة ولجنـة التجـاوزات املشـكلة، 
مؤكـدا «وجـود لجـان فنية يف الشـعب 
الزراعيـة مهمتهـا متابعـة التجاوزات 

عىل عقود االرايض الزراعية».
وتابـع «ال يوجـد اي عقـد زراعـي تـم 
التجـاوز عليـه، وإنما هنـاك تجاوزات 
والتصميـم  البلديـة  حـدود  ضمـن 

األساس».

بغداد/الزوراء:
اكدت وزارة التخطيط، امس االربعاء، انه تم تحديد موعد اويل إلجراء التعداد السكاني 

والذي سيكون يف الربع االول من العام املقبل
وقـال عبد الزهرة الهنـداوي، مدير اعـالم وزارة التخطيط  يف ترصيـح صحفي: انه 
«تـم تحديـد موعد اويل إلجراء التعداد السـكاني والذي سـيكون يف الربـع االخري من 
العام املقبـل ٢٠٢٣»، مبيناً ان» وزارة التخطيط وضعت آلية وتوقيتات زمنية إلجراء 
الخطوات تعداد تجريبي قبل نهاية العام الحايل والختبار االمكانيات وقدرات الكوادر 

التابعة لها».
واضاف ان « التعداد التجريبي سـيكون يف مناطق منتخبة من املحافظات، وستكون 

هناك منذ انطالق العام املقبل جملة من الفعاليات االساسية الخاصة بالتعداد».

بغداد/ الزوراء:
افتتحْت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس األربعاء، نظام صحة صدور الوثائق 

يف الجامعة العراقية بالتعاون مع األمانة العامة ملجلس الوزراء.
وقـال رئيـس الجامعـة العراقية عيل حسـني صالح الجبـوري يف كلمة لـه خالل حفل 
االفتتاح، يف بيان لوزارة التعليم تلقته «الزوراء»: ان «انجاز هذا املرشوع سيحقق ويوفر 
تسهيال يف اإلجراءات والخدمات املقدمة للطلبة والخريجني عرب منح الوثائق والتأييدات 

وصحة صدورها ملختلف الجهات يف داخل العراق وخارجه».
مـن جهته، أوضح مدير دائرة اإلعمار واملشـاريع يف وزارة التعليم العايل حيدر مكية أن 
«املـرشوع املتحقق سيسـهم يف رسعة إنجـاز املعامالت عرب التحـول اىل النظام الرقمي 

الذي سيمكن املؤسسة الجامعية من تقديم خدمات متكاملة للمواطنني».
بدوره، أشـار مدير قسـم املشـاريع يف مركز البيانات الوطني باألمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء أنيس رشـيد اىل أن «املركز يعمل باتجاه دعم املشـاريع الريادية والتحول نحو 

األتمتة والحكومة اإللكرتونية».

اربيل/الزوراء:

افادت رشطة محافظة اربيل، امس األربعاء، بإلقاء القبض 

عىل شـخصني اشـرتكا بقتل صديق لهما و أصابا آخر ليلة 

امس .

وقالـت الرشطة يف بيان: إنه «ليلة أمس األربعاء يف السـاعة 

(١٢:٣٠) أبلغـت قواتنا بوقوع حادثة إطـالق نار يف ناحية 

(كسـنزان ) ونتيجة لذلك تبني مقتل شـخص اسمه (أحمد 

إبراهيم محمد)، وإصابة شـخص آخر يدعـى ريبني نوزاد 

خدر بجروح».

واضاف البيان «وصلت قواتنـا عىل الفور إىل مكان الحادث 

وتمكنـت مـن التعـرف عىل املتهمـني حيث كانا شـخصني 

أصدقـاء القتيـل بأسـامي ( ش.ع) و (ئــ) بسـبب خالف 

قديم بني القتيل والقاتل».

وتابع البيان «فتحت قواتنا تحقيقا شامال التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهما».

بغداد/الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهـة االتحاديَّة، امس 
األربعاء، ضبـط ُمتَّهٍم يدَّعـي زوراً أنَّ 
لـه صـالٍت بجهـاٍت قضائيَّـٍة وبعض 
إغـالق  عربهـا  يسـتطيع  املحامـني 
قضايا تتعلق بملفات فسـاٍد وتهريب 
سـكراٍب. وقالـت دائـرة التحقيقـات 
«الـزوراء»  تلقتـه  بيـان  يف  بالهيئـة، 
إن «ُمديريَّـة تحقيـق الهيئـة يف بغداد 
للتحـرِّي عـن  شـكلت فريـق عمـٍل؛ 
معلوماٍت تفيد بوجود شـخٍص ُيدَعى 
«أبا مريم»، يزعُم زوراً أنَّ لديه عالقاٍت 
مـع إحـدى املحاكم وبعـض املحامني 
يسـتطيع من خاللها اسـتحصال أمٍر 
برفـع الحجز عـن عجـالٍت محجوزٍة 
فيها». باالتفـاق مـع املحكمـة وُموظَّ
وتابعـت الدائرة أنَّ «الفريق اسـتطاع 
نصب كمـنٍي ُمحكٍم لإليقاع باملُتَّهمني، 
واالنتقال إىل مـكاٍن يقع أمام محكمة 
الكـرخ االتحاديَّة،  رئاسـة اسـتئناف 
وبعد االنتشـار بصورٍة رسيٍَّة واملراقبة 
والتحـرِّي وحضـور املُتَّهـم الرئيـس، 
بالجـرم  ضبطـه  الفريـق  اسـتطاع 

املشهود»، مشريا اىل انه «كاسٌب يقوم 
للُمتَّهمـني  وابتـزاٍز  بعمليَّـات نصـٍب 
بقضايـا فسـاد».وأكدت ان «العمليـة 
أسـفرت عـن ضبـط أحـد املُتَّهمني يف 
ـة بنقـل السـكراب،  القضيَّـة الخاصَّ
والهاتف الخاصِّ باملُتَّهم»، مشـرية اىل 

«تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّة 
َذت وفقاً ألحـكام القرار ١٦٠  التـي ُنفِّ
لسـنة ١٩٨٣، وعرضه رفقـة املُتَّهمني 
قـايض  عـىل  املضبوطـة  واملُـربزات 
املُختـّص؛ التخاذ  التحقيـق  محكمـة 

اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة».

بغداد/الزوراء:

امـس  الصحـة،  وزارة  أعلنـت 

 ٣٠ افتتـاح  قـرب  األربعـاء، 

مستشـفى يف العاصمـة بغداد 

حـددت  فيمـا  واملحافظـات، 

سعتها الرسيرية.وقال املتحدث 

باسـم الـوزارة، سـيف البـدر، 

يف ترصيـح صحفـي: إنـه «تم 

كبـرية  مستشـفيات  افتتـاح 

سـعة ٤٩٢ رسيراً خالل األشهر 

أن  مبينـاً  املاضيـة»،  القليلـة 

«هناك مستشفيات أخرى سعة 

٢٠٠ أو ١٠٠ رسير سـتفتتح يف 

بغـداد واملحافظـات بنحـو ٣٠ 

أن  مفعالً».وتابـع  مرشوعـًا 

افتتحت مستشفيات  «الوزارة 

يف محافظـات ذي قار وكربالء 

األرشف  والنجـف  املقدسـة 

وسـابقاً يف بابـل بسـعة ٤٩٢ 

مستشـفيات  وهناك  رسيـراً، 

البـرصة  يف  قريبـاً  سـتفتح 

وميسـان، ولدينـا يف الدجيـل 

بصالح الدين ودياىل واألنبار ويف 

املوصل ايضاً».وأكد أن «الـ٣٠ 

مرشوع مستشفى جاٍر العمل 

بهـا وسـتفتح خالل األشـهر 

وسـتبارش  املقبلـة  القليلـة 

الوزارة العمل ميدانياً بها».

دياىل/الزوراء:
بعقوبـة  يف  املئـات  تظاهـر 
بمحافظة ديـاىل احتجاجا عىل 
تـردي التيـار الكهربائـي رغم 
إعفـاء مديـر توزيـع كهربـاء 

املحافظة طارق الخزرجي.
للتظاهرة  اعـدوا  املتظاهـرون 
خاللهـا  وطالبـوا  أيـام  منـذ 
بإعفاء مدير الكهرباء ومعالجة 
مشـاكل قلـة التجهيـز وتردي 

التيار الكهربائي
ونظمـت التظاهـرة امام مبنى 
دائرة توزيع كهرباء دياىل وسط 
إجراءات امنية مشـددة تحسبا 

الي طارئ او خرق امني.
اىل ذلك، كشفت مصادر رسمية 
ورصاعـات  سـجاالت  عـن 
سياسية وبني نواب ومسؤولني 
عىل خلفية اعفاء مدير الكهرباء 

وتناقض املواقف السياسية.
وأكدت املصـادر ان اعفاء مدير 
كهربـاء ديـاىل شـابته عالمات 
اىل  تشـري  كثـرية  اسـتفهام 
صفقات وتسويات خفية بعيدة 
العـام ومطالب  عـن املصالـح 

املواطنني.
وأعلنـت الرشكة العامة لتوزيع 
كهرباء الوسـط التابعة لوزارة 
الكهربـاء امس األربعـاء اعفاء 
مدير توزيع كهرباء دياىل طارق 
خليل الخزرجـي وتكليف بديال 

عنه.
وبموجـب وثيقة رسـمية فإن 
الرشكـة قـررت اعفـاء طارق 
خليل إبراهيم الخزرجي وتعيني 
معـاون مديـر الرشكـة العامة 
لتوزيع كهرباء الوسط املهندس 
مقداد عيل عواد الجوراني بديال 
عنـه دون ان تكشـف أسـباب 

االعفاء.
يذكـر ان مدير توزيـع كهرباء 
دياىل تم اعفاؤه يف وقت سـابق 
وتعيـني بديل عنـه إال ان وزارة 

الكهرباء الغت القـرار واعادته 
اىل منصبه»

زينـي  صـالح  النائـب  وكان 
التميمـي اتهـم يف وقت سـابق 
مديريـة توزيـع كهربـاء دياىل 
بالفسـاد ودعـا خاللهـا وزارة 
اىل فتـح تحقيقـات  الكهربـاء 

موسعة بشبهات الفساد.
وعـىل خلفية اتهامات الفسـاد 
اعتقلـت قـوة مـن النزاهة ١١ 
موظفا يف مديرية توزيع كهرباء 
ديـاىل يف وقـت سـابق وأخلـت 

سبيلهم بكفالة ضامنة
كما كشـف مصدر مسـؤول يف 
حكومـة االنبـار املحلية ، امس 
األربعـاء ، عـن وجـود تخـوف 
الحكوميـة من  الجهـات  لـدى 
االنباري  الشارع  تحويل غضب 
اىل الخروج بتظاهرات سـلمية 
ردا عـىل تردي واقع الكهرباء يف 

املحافظة .
ترصيـح  يف  املصـدر  وقـال 
التـي  ”التدابـري  ان  صحفـي 

اتخذتهـا الحكومـة املحليـة يف 
معالجـة ظاهـرة تـردي واقع 
مـدن  يف  الكهربائـي  التيـار 
االنبـار، بـاءت بالفشـل كونها 
مجـرد وعود ملن ترتجم عىل امر 
الواقـع ومـا رصح بـه من قبل 
املسـؤولني يف الحكومة املحلية 
عن املبارشة بالربط الكهربائي 
محطـة  وتشـغيل  االردن  مـع 
عكاز الغازيـة ونصب محطات 
كهربائيـة متنقلـة يف االحيـاء 
عمليـات  بمثابـة  السـكنية 
غضـب  المتصـاص  تخديـر 
الشـارع االنبـاري ازاء تدهـور 
واقـع الكهربـاء بالتزامـن مع 
ارتفاع كبـري يف درجات الحرارة 
وتسجيل حاالت اغماء وارتفاع 
ضغـط الـدم نتيجـة االنقطاع 

املستمر للتيار الكهربائي ”.
ان“ معانـاة  املصـدر  واضـاف 
املواطنني وغضبهم واستياءهم 
مـن هـذه الحالـة سـتدفعهم 
بتظاهـرات  الخـروج  اىل 

سـلمية لتعبـري عـن موقفهـم 
املسـؤولني  ترصيحـات  مـن 
الحكومـة  ويف  املحافظـة  يف 
انهـا  اثبتـت  والتـي  املركزيـة 
تسـتخدم  ترصيحـات  مجـرد 
لالستهالك االعالمي المتصاص 
غضب الشـارع ازاء تدني واقع 

الكهرباء“.
وأوضـح أن ”تسـاؤالت عديدة 
االنبـاري  الشـارع  يتناولهـا 
بشـكل يومـي عـرب صفحـات 
التواصل االجتماعي عن صمت 
الحكومة املحلية وعدم تحركها 
باتجـاه وزارة الكهربـاء التـي 
عمدت عـىل تخفيض الحصص 
الكهربائيـة املقررة للمحافظة، 
علمـا ان الجميـع عـىل درايـة 
تامة بأن املسـؤولني ال يتأثرون 
بالقطوعـات الكهربائيـة كون 
ان منازلهـم مـزودة بمولـدات 
مـدار  عـىل  تعمـل  كهربائيـة 
الساعة اما املواطن فال حوة وال 

قوة له ”. 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت سـبع دول حجـم صادراتهـا اىل العـراق يف 
٢٠٢١ والتي بلغت أكثر من ٣٧ مليار دوالر حسـب 
التقارير الرسـمية الصادرة من هيئات الكمارك يف 
تلك الدول. مـن جانب متصل، اعلنت االردن، أمس، 
ان اربـع دول مـن بينها العراق تسـتحوذ عىل اكثر 
مـن نصف صـادرات صناعة عمان خالل 7 اشـهر 

من العام الحايل.
باملقابل أعلنت هيئة الكمارك العراقية عن بياناتها 
التـي نرشها الجهاز املركزي لإلحصاء والتي ذكرت 
فيها بأن حجم اسـتريادات العراق الكلية بلغت ١٦ 
مليار دوالر، وان حجم اسـتريادات العراق من هذه 
الدول السبع بلغت ٧ مليارات دوالر فقط بفارق ٣٠ 

مليار دوالر.
وقـال الخبـري االقتصادي، منـار العبيـدي يف بيان 
:“هذا الفـارق الكبري يدل عىل حجـم البضائع غري 
املسجلة الداخلة اىل العراق عرب املنافذ غري الرسمية 
او بطرق غري رسـمية ادت اىل خسارة العراق ألكثر 
مـن ٣ تريليونـات دينـار كحـد أدنى نتيجـة عدم 
استحصال الكمارك املواد الداخلة مما يعكس حجم 
الهدر الحاصل يف مجال املنافذ الحدودية والتي طال 
الحديث عنها كثريا إال انها ما زالت وبشـكل واضح 

بعيدة عن الكفاءة املطلوبة“.
يذكـر ان البنـك املركـزي العراقـي قام ببيـع أكثر 

مـن ٣٧ مليـار دوالر يف ٢٠٢١ أغلبهـا كان لتغطية 
استريادات العراق حسب بيانات البنك املركزي.

مـن جانب متصل، اعلنت االردن، أمس االربعاء، ان 
اربـع دول من بينها العراق تسـتحوذ عىل اكثر من 
نصـف صـادرات صناعة عمان خالل 7 اشـهر من 

العام الحايل.
وقالـت غرفة صناعة عمـان االردنية يف تقرير لها: 
ان ”صادرات الغرفة خالل 7 اشهر من العام الحايل 
2022 وصلت إىل 4.159 مليار دينار، مقابل 2.656 

مليار دينار للفرتة نفسها من العام املايض“.

واضافت اىل ان ”صادرات منتجات الصناعة األردنية 
املنتـرشة بغالبيـة مناطق اململكة تصـل ألكثر من 
142 سـوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة 

متنوعة“.
واشـارت اىل ان ”الهند والواليـات املتحدة األمريكية 
والسعودية والعراق، استحوذت عىل أكثر من نصف 
صـادرات غرفـة صناعة عمان خالل 7 اشـهر من 

العام الحايل ما قيمته 2.199 مليار دينار“.
مبينة ان ”صادرات صناعة عمان إىل العراق ارتفعت 
خالل 7 اشهر من العام الحايل 2022 إىل 333 مليون 
دينـار مقابل 293 مليون دينار للفرتة نفسـها من 

العام املايض، وبنسبة زيادة 14 باملئة“.
واوضحت ان ”صادرات الغرفة خالل النصف األول 
مـن العـام الحـايل 2022، توزعـت عـىل قطاعات 
التعدينية والكيماوية ومسـتحرضات  الصناعـات 
التجميـل والهندسـية والكهربائيـة وتكنولوجيـا 
املعلومات، اضافة اىل صادرات قطاعات الصناعات 
التموينيـة والغذائية والزراعية والثـروة الحيوانية 
والعالجيـة واللـوازم الطبية والجلديـة وغريها من 
الصناعات االخرى“.يذكر ان العراق يستورد معظم 
السـلع والبضائع مـن دول الجـوار وخاصة تركيا 
وايران بعد ان كانت االردن سـوقا كبـريا للعراق يف 
فرتة التسـعينات من القرن املايض يف فرتة الحصار 

االقتصادي عىل العراق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، أمس األربعاء.

وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع أمس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 276 مليوناً، و401 ألـف، و350 دوالرا أمريكيـا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف: ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر من قبل املصارف بلغت نسـبة 
%94.89 مـن قيمـة املبيعات االجمالية لتصـل اىل 30 مليونا، و750 ألف، 
فيمـا ذهبت البقيـة البالغة 245 مليونا، و651 ألفـا، و350 دوالرا لتعزيز 

األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشـار إىل: ان 32 مرصفا قـام بتلبية طلبات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 

و12 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 113 رشكة توسط.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، ويف اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 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 371 الف دينار، وسـعر الرشاء 367 الفاً، فيما 

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

ارتفاعا أيضاً عند 331 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 327 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً و340 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب يف اسواق اربيل ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر 
البيـع: مثقـال ذهب عيـار 24 بـ 428.000 ألـف دينار عراقـي، ومثقال 
ذهـب عيار 22 بــ 390.000 الف دينـار عراقي، ومثقـال ذهب عيار 21 
بـ 380.000 الف دينـار عراقي، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 320.000 الف 

دينار عراقي.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الهيئة الوطنية لالسـتثمار، امس االربعاء، عـن بدء املباحثات مع 
رشكة هانوا الكورية لعودة العمل يف انجاز الوحدات السـكنية يف مرشوع 
بسـماية السـكني.وذكر بيان للهيئـة تلقت ”الـزوراء“ نسـخة منه: ان 
”الهيئـة الوطنية لالسـتثمار بـدأت مباحثاتها مع رشكة هانـوا الكورية 
لعودة العمل يف انجاز الوحدات السـكنية يف مرشوع بسـماية السـكني“.

وأضاف البيان ان ”املباحثات ستشـمل أيضا تصحيح املسـارات الخاطئة 
السابقة واسـتمرار املرشوع بما يحفظ حقوق الدولة واملواطنني وتقديم 

الخدمات املطلوبة“.

بغداد/ الزوراء:
اعترب الخبري االقتصادي، ضياء محسـن، امس األربعاء، اسـتمرار تدهور 
ملـف الكهرباء هو الفسـاد بالدرجـة األوىل نتيجة ادخـال امللف بالجانب 
السـيايس واملحاصصة السياسية خالل السـنوات السابقة .وقال محسن 
يف ترصيـح صحفـي: ان “تدهور ملـف الكهرباء منذ نحو عقدين سـببه 
الرئييس ارتباطه بالسياسـة واملحاصصة السياسـية“ .وأضاف ان ”الحل 
األمثل لفك عقدة ملف الكهرباء هو إبعاده كليا عن املحاصصة والسياسة 
عـىل ان يدار بهيئة عليـا او مجلس اعىل يرتبط مبـارشة برئيس الوزراء، 
وتحت برنامج قصري ومتوسط املدى ويراقب من قبل لجنة نيابية متفرغة 
للملـف حرصا“ .وكان عضو الهيئة التنسـيقية ملبـادرة الحزام والطريق، 
حسني عيل الكرعاوي، اتهم، يف ترصيح سابق، الواليات املتحدة األمريكية 
بعرقلة ملف الكهرباء يف العراق، مبينا أن أمريكا تقف عائقا امام تحسني 

واقع الكهرباء يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
رجـح الخبري االقتصـادي، الدكتور مصطفى حنتوش، اسـتقرار اسـعار 
النفط عند حاجز الـ 110 دوالرات للربميل يف فصل الشتاء، الفتا اىل ان هذا 
االسـتقرار يعتمد عىل ماسيتم االتفاق عليه لدى اوبك بلس.وقال حنتوش 
يف ترصيح صحفي: ان ”اوبك بلس اجتمعت وقررت زيادة االنتاج النفطي، 
ولكن هذه املنظمة تعني روسيا، وهذه الدولة تقف اي زيادة يف االنتاج عىل 
حسـاب حصتها يف السـوق“.واضاف ان ”االلتزام لو كان يف اوبك واخراج 
روسيا من املعادلة فإن االسعار ستشهد انخفاضا وقد يصل سعر الربميل 
اىل 80 دوالراً، الن العرض سـيكون اكثر مـن الطلب“.وبنّي ان ”اوبك بلس 
ملتزمة من قبل جميع اطرافها، وبالتايل فإن االسعار ستبقى اعىل من 90 
دوالرا للربميل، اما يف مرحلة الشـتاء فاألمـر يعتمد عىل طبيعة االتفاقات 
وقـد تكون هناك زيـادة االنتاج“.ولفت اىل ان ”اوروبا حليف اسـرتاتيجي 
للعراق والخليج، وبهذا قد تكون هناك زيادة يف االنتاج بموافقة اوبك بلس 
او عدم موافقتها، وقد تكون اسـعار النفـط يف املرحلة املقبلة عند حاجز 
الــ 110 دوالرات للربميل خالل الشـتاء، ولكن يف حال لم يتم الخروج عن 

اتفاق الزيادة باإلنتاج فإن االسعار قد تصل اىل 160 دوالراً للربميل“.

بغداد/ الزوراء:
اكد املحلل السيايس، حازم الباوي، عجز املوارد املالية املتوفرة جراء قانون 
االمن الغذائي عن استيعاب حجم البطالة يف البالد ولو بالنزر اليسري، الفتا 

اىل ان هناك مخاوف من زيادة حجم االحباط لدى هذه الرشيحة.
وقـال الباوي يف حديث صحفـي: ان ”تخصيص الف درجة وظيفية ضمن 
بنـود القانون الـذي صوت عليه مجلـس النواب بحاجة ماسـة اىل اعادة 
النظر بآلية توزيعها عىل املحافظات، فضال عن مضاعفة الرقم املخصص 
وذلك نظرا لحجم الجيوش العاطلة عن العمل“.واضاف ان ”حديث وزارتي 
التخطيط وايضا العمل عن االحصائية الجديدة لحجم العاطلني عن العمل 
يف العـراق يثري مخاوف هـذه الرشيحة واحباطها بشـكل كبري، خصوصا 
مع زيادة حجـم هذه الرشيحة“.ولفت اىل ان ”قانون الضمان االجتماعي 
كفيل بتشـجيع هذه الرشيحة عىل القطاع الخاص رشيطة تعديل قانون 
العمل بنحو يسـاوي املوظف الحكومي بقرينه العامل يف القطاع الخاص 

سيما فيما يتعلق بالضمان وايضا العالقة بني املوظف وارباب العمل.
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بغداد/ متابعة الزوراء
دخل نادي القوة الجوية الريايض يف أزمة جديدة بعد أن أعلنت وزارة الشـباب والرياضة، 
أن عقود املدربني والالعبني التي أبرمتها الهيئة املؤقتة تعّد باطلة. وجاء التأكيد الرسمي 
عرب مدير دائرة التنسـيق بوزارة الشباب والرياضة أكرم نعيم، الذي قال ان جميع عقود 
العبي ومدربـي وموظفي القوة الجوية، التي أبرمتها الهيئة املؤقتة تعّد باطلة وال يؤخذ 
بها. وأثار هذا الترصيح جدال واسـعا لدى الجهاز الفني والالعبني الذين أصبح مصريهم 
مجهوال، إضافة إىل تأخر النادي يف إنجاز ملف الرتاخيص، الذي قد يطيح بوصيف الدوري 

العراقي خارج البطولة باملوسم الجديد.
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بغداد/ متابعة الزوراء
عربَّ مـدرِّب فريق الرشطة لكرة 
السـلَّة عن امتعاضه الشديد من 
االتحـاد املركزي للعبة، بسـبب 
انطـالق  موعـد  تحديـد  تأّخـر 
مسابقة الـدوري املمتاز، مشرياً 
إىل أن أغلب األندية ستدخل فرتة 
التحضـريات مـن دون معرفـة 
وال  البطولـة،  عجلـة  لـدوران 
سـيما أن االتحـاد كان قد أعلن 
عن سلسـلة مقرتحـات تخص 
موسم 2022 – 2023 التي يجب 

مناقشتها والتصويت عليها .
 وقــال عـيل فرحـان إن أحــد 
أهـم أسـباب تأّخر التحضريات 
هـو عـدم تحديـد موعد انطالق 
املوسـم املقبـل، مـا يؤثِّر سـلباً 
لتهيئـة  التدريبـي  منهاجنـا  يف 
الالعبني للدخول يف جو املنافسات 

بوقت مبكر ومعلوم“.
 وأضـاف فرحـان، أن“ الفريـق 
سـيعاود تدريباته يف العارش من 
الشـهر الحايل عىل قاعة الشعب 

املغلقـة“، مبيناً  أن ”االسـتعداد 
سـيكون وفـق منهـاج خـاص 
سـيتم الرتكيز فيه عىل الجوانب 
عـن  فضـًال  والبدنيـة  الفنيـة 

التكتيكية“.
 وأوضــح فرحـان، أن“ جميع 
متواجـدون،  الفريـق  العبـي 
والسـيما  مكتملـة  وصفوفنـا 
بعد التعاقد مـع محرتفني اثنني 
بحسب اللوائح التي أقرَّها اتحاد 
اللعبة للموسـم الجديـد، منوها 
بأنـه يأمـل أن تكـون انطالقـة 
قويـًة  املوسـم  هـذا  الفريـق 
تثمر التأهـل إىل املربـع الذهبي 
واملنافسـة بعد ذلك عـىل الظفر 
بلقـب الدوري“، مشـرياً إىل أن“ 
مسابقة املوسـم املقبل ستكون 
أصعـب مـن مـا كانـت عليه يف 
العـام املـايض لكونها ستشـهد 
مشـاركة فـرق جديـدة أمثـال 
الدفـاع الجـوي والقـوة الجوية 
الباحثـني عـن إثبات الـذات بني 

أندية املقدمة“.
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بغداد/ الزوراء
َح الناطُق الرسـمّي لالتحـاِد العراقّي  رجَّ
املـيض  املوسـوي  أحمـد  القـّدم  لكـرِة 
بالتفاوض مع االسماء املرشحة  لتدريب 
املنتخـب الوطني َمطلع األسـبوع املُقبل 
بعد انِحسـاِر املُنافسـِة عىل ثالثِة أسماٍء  

من املدرسة األوروبية . 
وقـاَل ُعضو االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 
أحمد املوسوي يف املُؤتمِر الصَحفي الَدوري 
الذي أقيَم امس األربعاء يف مقرِّ االتحاد إن 
املفاوضات وصلت إىل مراحل متقدمة مع 
املـدرب اإلسـباني روبرت مورينـو، الذي 
سبق له العمل كمساعد مع لويس إنريكي 

يف نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا“.
واضاف املوسوي ”نفاوض مدربني آخرين 
من بلجيكا والربتغال، وهذا خيارنا الثاني 

يف حال رفض مورينو القدوم لبغداد“.
وبني ان اتحاَد الكرة سيبحُث اختياَر الَرشكِة 
املُجهـزِة للتجهيـزاِت الرياضّيـِة ملُنتخباتنا 
الوطنّيِة يف االجتماِع املُقبِل للمكتِب التنفيذّي 

املُرجح َمطلع األسبوع املُقبل. 
وزاَد إن املُنتخـَب الوطنّي لكـرِة الصاالت 
َرشَع بُمعسكره يف مدينِة شرياز استعداداً 

لنهائياِت كأس آسيا. 
وأشـاَر إىل إن االتحـاد بصـَدِد العمِل عىل 
توفـرِي قاِعـدِة بيانـاٍت محدثـٍة بشـكٍل 

الالعبـني  إحصائيـاَت  تضـمُّ  إلكرتونـّي 
املُغرتبـني مـن العبـي املُنتخـِب الوطنّي 
والناشـئني  والَشـباب  باألوملبـّي  مـروراً 
لتعزيِز املَعلومـاِت املُتوفرِة يف اتحاِد الكرة 
منذ سـنواٍت عدة، كما تـّم تفعيُل تعاون 
مشـرتٍك مـع وزارِة الداخلّيـة والجهـاِت 
املعنيـِة لتجاوِز أي معرقـالٍت تقُف بوجِه 

إكمال األوراق الرسمّية. 
وأفـاَد إن ُمنتخبـي الشـباب والناشـئني 
سيرشعان اليوَم بُمعسكٍر تدريبّي داخّيل 
لخمسـِة أياٍم يف ملعِب كربالء سـيتضمن 

ُمباراتني تجريبيتني. 
واسـتدرَك إن اللجَنة الُعليـا املُرشفة عىل 
التصفيـاِت اآلسـيوّيِة التـي سـتضيفها 
األول  النائـِب  مـن  واملُكونـة  البـرصُة، 
لرئيـِس اتحاد الكرة عيل جبـار وُعضوي 
عريبـي،  وغانـم  لفتـه  رحيـم  االتحـاد 
َرشعـت بتحضرياتها من أجـل إكماِل كل 

املُستلزمات.
وبـنّيَ إن اتحـاَد الكرة قـّرَر االعتماَد عىل 
85  %  مـن املالكاِت املوجـودة يف البرصة 
كأس  لبطولـِة  والتهيئـِة  التحضـرِي  يف 
الخليـج 25 التـي سـتضيفها البـرصُة، 
منها مـالكاُت البـرصة اإلدارّيـة والفنّية 
واألمنّيـة والصحّية ضمن اللجاِن العاملِة 
يف خليجـي 25، وسـتكون هنـاك لجـاٌن 

تخصصّيـٌة من بغـداد واملحافظـاِت من 
يف  الفرعّيـة  واالتحـادات  الكـرة  اتحـاِد 

البرصة واملُحافظات األخرى. 
واختتـَم ُعضـو االتحـاد العراقـّي لكرِة 
القدم أحمد املوسـوي حديثه بالقول إن  

يـوم الخامس عرش مـن الشـهر الحايل 
سـيكون موعد االغالق االوىل للرتاخيص 
من قبل االتحاِد اآلسيوّي، ويوم الخامس 
عرش من الشـهر املقبل  املوعـد النهائي  
لالغالق، وقد أكمَل ناديا الزوراء وكربالء 

ضوابـط الرتاخيـص، وننتظُر قـراراً من 
لجنـِة ُشـؤون الالعبني للتعـرُِّف عىل ما 
يخـصُّ الناديـني كأول ناديـني يكمـالن 
الرتاخيَص إذا لم تكن لديهم أي ُمتعلقات 

يف اللجنة.

بغداد / حسني عمار 
اكد مدرِّب منتخب الناشـئني احمد 
كاظـم، أن صناعـة منتخـب قوي 

يحتـاج اىل عمـٍل مكثٍَّف وسـنواٍت 
مـن اإلعـداد للوصول اىل املسـتوى 

املطلوب. 

وقـال كاظـم إن“ الخطـوة االوىل 
يف بنـاء منتخب قوي هـي اختيار 
كشـافني مـن جميـع محافظات 
العراق للبحث عن املواهب، والرتكيز 
وإظهـاره  الناشـئني  دوري  عـىل 
بشكل مميز ومحرتم بوصفه نواًة 

للمنتخب ومنجماً للمواهب ”.
وأضاف كاظم، أن“ اختيار املالعب 
املميزة من أولويـات عملنا وكذلك 
مطالبة االتحاد بإقامة الدوري من 
مرحلتـني أو دوري عـام ليتسـنى 
للفـرق أن تلعب عرشيـن مباراة يف 
أقـل تقدير“، مبينـاً، أن“ أي العب 
عـىل مسـتوى منتخـب وطنـي ال 
يمكنه تقديـم أداء مميز أو تطوير 

امكانياتـه الفنية من خـالل أربع 
مباريات ”.

وتابـع كاظـم، أن“ مسـألة أعمار 
الالعبـني مـن أهـم ما يبنـى عليه 
اىل أن“  الفريـق الجيـد ”، مشـرياً 
األعمـار التـي اعتمدت هـذا العام 
وأي   2005 العـام  مواليـد  هـي 
مدرب سيقوم بإرشاك هذه املواليد 
ولكنـه  البطـوالت  يحقـق  لكـي 
سـيلقي بظالله عىل الجهاز الفني 
ملنتخـب الناشـئني الـذي ال يمكنه 

استدعاءهم للمنتخب“. 
خطتـه  أن“  كاظـم،  واوضـح   
مـن  الكثـري  تتطلـب  املسـتقبلية 
األمـور منهـا توفـري ملعـب الئق 

خصوصـاً  الوطنيـة  للمنتخبـات 
الفئات العمرية و توفري سكن جيد 
واالحتـكاك بمنتخبـات عاملية بما 
يعـود بالفائدة الكبـرية عىل العبي 
املنتخـب ”، الفتـًا اىل أن“ النهوض 
الفريـق وتحقيـق اإلنجاز  بواقـع 
يحتـاج اىل عمـل مكثف وسـنوات 
مـن اإلعـداد للوصـول اىل الغايـة 

املنشودة“.
وبـارش منتخـب الناشـئني امـس 
يف  التدريبـي  معسـكره  االربعـاء 
مدينـة كربـالء املقّدسـة، والـذي 
يستمر حتى الرابع عرش من شهر 
آب الحايل، اسـتعداداً لخوض غمار 

بطولة كأس العرب يف الجزائر .

ويف سـياق متصـل أصـدَر االتحاُد 
العربّي لكرِة القدم جدوَل مباريات 
بطولِة كأس العـرب دون 17 عاماً 
والتي ستنطلُق يف الثالث والعرشين 
من الشـهر الحايل يف مدينِة وهران 

الجزائرّية.
وذكـر بيـان التحـاد الكـرة  ان ” 
املبـاراُة األوىل ملنتخبنـا للناشـئني 
ستكون بمواجهِة املغرب يف الرابع 
والعرشيـن مـن آب الحـايل، فيمـا 
سـتكون املباراُة الثانيـة أمام جزر 
القمـر يف السـابع والعرشيـن من 
الشهر نفسه، بينما ستكون املباراُة 
الثالثـة أمام منتخـِب موريتانيا يف 

الثالثني من هذا الشهر“.
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امـري  اللـه-  عبـد  مؤنـس  بغـداد/ 
الداغستاني

عدسة/ يارس جمال
أوعـز رئيـس اللجنـة األوملبيـة الوطنية 
العراقيـة رعد حمـودي باعـداد برنامج 
تدريبـي طويل األمـد، ومتكامـل، لبطل 
العرب باملالكمة يوسـف نعيـم املاجدي 
من أجل إعداده بالشـكل األمثل تحضرياً 

لالستحقاقات املهمة املقبلة. 
وقال حمودي خالل استقباله وفد العراق 
للمالكمـة  العـرب  بطولـة  يف  املشـارك 
امـس االربعـاء، انـه وّجه األمـني العام 
للجنة األوملبيـة هيثـم عبدالحميد بعقد 
جلسـات متواصلـة مع اتحـاد املالكمة 
ومدرب البطل يوسـف نعيم بغية رسـم 
اسـرتاتيجية واضحـة املعالـم وبرنامج 
تدريبي متكامل العـداد مالكمنا الذهبي 
التـي  املهمـة  لالسـتحقاقات  تحضـرياً 
تنتظـره يف املرحلـة املقبلة ومـن أهمها 
دورة األلعاب اآلسـيوية التي سـتقام يف 
مدينـة هانغتشـو بالصـني عـام ٢٠٢٣ 
ودورة األلعاب األوملبية التي ستستضيف 

فعالياتها باريس عام ٢٠٢٤. 
رئيس اللجنة األوملبية أكد للبطل يوسف 
نعيم املاجـدي ان الوسـام الذهبي الذي 
تحقـق يف بطولة العرب األخـرية مدعاة 
فخـر واعتـزاز للرياضـة العراقيـة آمالً 
لـه تركيزه غـي التدريب سـعياً ملواصلة 

تفوقه.
مـن جهتـه ثّمـن نائـب رئيـس اتحـاد 
املالكمـة عـيل عبـد الزهرة دعـم رئيس 
وأعضاء املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
ورعايتهم لكافة األبطال ومنهم يوسـف 
نعيم املاجدي الذي يعول عليه، اىل جانب 
زمالئـه اآلخريـن، باملنافسـة بقوة عىل 

التتويج بمختلف األوسمة املقبلة.
هـذا وكـرّم رعد حمودي املالكم الشـاب 
يوسـف نعيم املاجـدي كما أوعـز أيضاً 
بتكريـم األبطال الذين تّوجوا باألوسـمة 
املنوعـة يف بطولة آسـيا  التـي أقيمت يف 

األردن.
وحرض اللقاء األمني العام للجنة األوملبية 
الوطنية هيثم عبـد الحميد واألمني املايل 
أحمد صربي ونائـب رئيس اتحاد اللعبة 
عيل عبد الزهرة واملدربون سالم الشمري 
ونعيـم املاجـدي والبطـل يوسـف نعيم 

وشقيقاه الالعبان أحمد وعيل نعيم.
ويف سـباق منفصـل،  وبحضـور رئيس 
اللجنة األوملبيـة الوطنيـة العراقية رعد 
حمـودي، نظمت اللجنـة األوملبية  امس 
األربعـاء بالتعاون مع املفوضيـة العليا 
لحقوق االنسان، ندوة توعوية للمالكات 
االدارية لالتحادات الرياضية واملؤسسات 

الحكومية.
وشكر حمودي مفوضية حقوق االنسان 
عـىل إقامة الندوة التعريفية  التي تهدف 
اىل دراسة ومعرفة أهم القوانني الخاصة 
بعمل لجان حقوق االنسان مثمناً الجهد 
الكبري الذي يؤديه رجال املفوضية العليا 

لحقوق االنسان يف املجاالت كافة.

ولفـت حمـودي اىل ان اللجنـة األوملبيـة 
األوملبـي اآلسـيوي  الدوليـة، واملجلـس 
يؤكـدان باسـتمرار عىل مراعـاة حقوق 
االنسـان وتفعيل هذا امللف يف االوسـاط 
األوملبيـة حيـث تـم إيـراده يف نصـوص 

امليثاق األوملبي.
وحـارض يف النـدوة التي أقيمـت بقاعة 
املؤتمـرات بمقر اللجنة األوملبية،  املدرب 
الـدويل مديـر قسـم النـرش والتثقيف يف 
املفوضيـة العليا لحقوق االنسـان أكرم 
عگلـة داود الـذي أكـد عـىل مضامـني 
االنسـان  لحقـوق  الدوليـة  االتفاقيـة 
ملنـع االعتـداء والتمييز وإنتهـاك حرية 

االنسان.

كمـا تنـاول عگلـة الجانـب التعريفـي 
لحقـوق االنسـان واالتفاقـات الدوليـة 
عـرب  وصياغتهـا  إعدادهـا  يتـم  التـي 
خربات برشيـة تمثل كل الدول املنضوية 
تحـت لـواء األمـم املتحدة، والتـي تقوم 
بالتزاماتهـا تجاه املجتمـع وفق معايري 

وإلتزامات دولية.
وأشار اىل ان البعض يتوهم بان مصطلح 
حقوق االنسـان جاء عـن طريق الغرب، 
بل جاء عن طريق مساٍع إنسانية وضعت 
الترشيعات الخاصة بعد اتسـاع ظاهرة 
إنتهاك حقوق االنسـان يف مختلف بقاع 

االرض.
ومىض قائـًال  نحن كمجتمع عراقي كنا 

منغلقـني ونعانـي انتهـاك الحقوق قبل 
عـام 2003 إذ كنـا منعزلـني عـن باقي 
الـدول، امـا اليـوم  فقد أصبحنـا أفضل 
بكثري من السـابق ونعمـل عىل الوصول 
ملراحـل أكثـر تقدمـاً من خـالل تعاملنا 
بطريقـة صحيحـة وتعزيـز االتفاقـات 

الدولية الخاصة بحقوق االنسان.
ويف نهايـة النـدوة وزع رئيـس اللجنـة 
األوملبيـة رعـد حمـودي اىل جانب األمني 
العـام هيثـم عبـد الحميد واألمـني املايل 
أحمـد صربي وعضـو املكتـب التنفيذي 
الدكتـور حسـني العميـدي الشـهادات 

التقديرية عىل املشاركني.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميل ضياء حسـني حـل ضيفا يف 
برنامـج (الحكـم الرابـع) الذي يبـث من عىل 
شاشـة قناة (العهد) الفضائيـة، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
ونتائج املنتخبات الوطنيـة يف البطوالت الخارجية 
وموضـوع تسـمية االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنيـة فضال عن 
تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة تدريب املنتخب 

الوطني.
 **********************

العراقـي  االتحـاد  يف  العامـة  الهيئـة  عضـو 
للصحافة الرياضيـة الزميل حيدر عبد الجليل، 
احتفل بعيد ميـالده مؤخرا، خالـص االمنيات 

لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 
ومشواره املهني.
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بغداد/ ليث العتابي
قرر الجهاز الفني ملنتخب الشباب بقيادة املدرب عماد محمد، استدعاء خمسة 
تستعد  التي  الرافدين  أسود  لقائمة  وأسرتاليا،  أوروبا  يف  املحرتفني  من  العبني 
للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، التي ستنطلق الشهر املقبل يف مدينة 
البرصة. وقال نديم كريم املدير اإلداري ملنتخب العراق للشباب وجهنا الدعوة إىل 

خمسة محرتفني للمشاركة يف التصفيات املؤهلة لكأس آسيا“.
أوراها  وألكسندر  السويدي)،  (هلسنبوري  الحموي  أمني  استدعاء  ”تم  وتابع 
(كوينز بارك رينجرز اإلنجليزي)، وإالي فاضل (جتنبوريج السويدي)، وبلند أزاد 

(غرافشاب الهولندي)، ورشبل شمعون (ملبورن سيتي األسرتايل)“.
وزاد قائال ”هذه االسماء تعد إضافة قوية ملنتخب الشباب يف التصفيات اآلسيوية، 

وننتظر موافقات أنديتهم لاللتحاق بتحضريات املنتخب يف الفرتة املقبلة“.
وأوضح ”معسكر منتخب الشباب يف مدينة كربالء سيتخلله مباريات تجريبية، 

ستبدأ اليوم الخميس  بمواجهة منتخب الناشئني“.
لنيل  اآلسيوية،  للتصفيات  مثايل  لتحضري  يخطط  الفني  ”الجهاز  كريم  وختم 
والكويت  أسرتاليا  تضم  التي  املجموعة  صعوبة  رغم  للنهائيات،  التأهل  بطاقة 

والهند“.
بعد  اآلسيوية  التصفيات  يف  مختلف  بشكل  للظهور  الشباب،  منتخب  ويتطلع 
اإلخفاق األخري يف بطولة كأس العرب للشباب، التي ودعها مبكرا، عقب الخسارة 

أمام موريتانيا (1-0)، وأمام السعودية (1-4).

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطة، حامل لقب الدوري 
شاكر  بسام  للثالثي  التمديد  املمتاز، 
وعيل حصني ومحمد مزهر ملوسم آخر.

بطل  مع  رائعة  مستويات  شاكر  وقدم 
مثله  ان  بعد  املايض  املوسم  يف  الدوري 
قادما من فريق النفط، واسهم بتسجيل 
كما صمع  املهمة  االهداف  من  العديدج 
يف  لزمالئه  االخرى  االهداف  من  العديد 

فريق القيثارة الخرضاء. 
التي  البارزة  العنارص  ويعد حصني من 
الدوري  بلقب  فريقه  بتتويج  ساهمت 
الرشطة  مع  وسيلعب  املايض،  باملوسم 
للموسم الثاني توالياً، وسبق له أن خاض 
 6 ملدة  امليناء  مع  محلية  محطات  عدة 

مواسم، ولعب للقوة الجوية 3 مواسم، 
مع  االحرتاف  عالم  يف  اسمه  سجل  كما 
مع  قصرية  وفرتة  القطري  العربي 

تشايكور ريزه سبور الرتكي.
فيما يعد هذا املوسم الثالث توالياً لالعب 
الوسط محمد مزهر مع الرشطة، ولعب 
أيضاً مع نفط ميسان 4 مواسم، عالوة 
املنتخب  مع  العديدة  مشاركاته  عىل 
عاماً،   23 تحت  آسيا  كأس  يف  األوملبي 
كأس  تصفيات  يف  األول  املنتخب  ومع 

العالم 2022. 
تحضرياته  سيبارش  الرشطة  أن  يذكر 
للموسم الجديد 2022/2023، يف مطلع 
األسبوع املقبل، تحت قيادة مديره الفني 

املرصي مؤمن سليمان.
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غلسنكريشن / متابعة الزوراء
تحدث أنطوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند، 
األملاني،  للفريق  انتقاله  إتمام  بعد  شعوره  عن 
لغياب  تعويًضا  عام،  ملدة  عقد  عىل  معه  وقع  الذي 
سيباستيان هالري.وأجرت شبكة سكاي مقابلة مع 
سعادته  عن  أعرب  الذي  الجديد،  دورتموند  مهاجم 
بهذا االنتقال، قائًال: «كان ينبغي عّيل القيام بخطوة 

ما  وهو  يسعدني بشدة».عمالقة، 
 : ف ضا أ ت و ئعا لشا ا »
عام، كانت تحيط بي  كل 

ئًما  ما ربطتني ودا
ير  ر لتقا ا
يف  باللعب 
 ، تموند ر و د
األمر  وأصبح 
اآلن». حقيقة 

بعدما  ذلك  «حدث  وأكمل: 
ال  أنه  يعني  وهذا  عاما،   ٣٤ بلغت 
املشاركة  بإمكاني  واآلن  يوجد مستحيل، 
عن  الفرنيس  املهاجم  األبطال».وكشف  دوري  يف 
امللعب،  أرض  من  األبطال  دوري  موسيقى  لسماع  تطلعه 
التلفاز.وعند  شاشة  عرب  دائما  سماعها  عىل  اعتاد  بعدما 

سؤاله عما إذا كان يفضل سماع أنشودة الجماهري له أكثر 
لكن  لطيفة،  إنها  «بالطبع  أجاب:  التشامبيونزليج،  من 
دوري األبطال مختلف للغاية».وبسؤاله عن عدد املرات التي 
أجاب:  إمكانية ضمه،  فيها دورتموند، عن مدى  استفرس 
بعد  مثلها  أخرى  فرصة  عىل  ألحصل  يكن  ولم  مرات..   ٣»

ذلك».

باريس / متابعة الزوراء
مهاجم  مبابي،  كيليان  انتظم 
باريس سان جريمان، يف تدريبات 

فريقه الفرنيس.
أن  «ليكيب»  صحيفة  وذكرت 
مبابي تعاىف من إصابته العضلية، 
التي حرمته من املشاركة يف مباراة 
األوىل من  بالجولة  كلريمون فوت، 

الدوري الفرنيس.
وأضافت أن كيليان مبابي شارك يف مران 
التامة  باريس بالكامل، ليؤكد جاهزيته 
السبت  لها  املقرر  مونبلييه،  ملواجهة 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف  املقبل، 

الليج وان.
ولم يشارك كيليان مبابي أيضا يف تتويج 
بكأس  جريمان  سان  باريس  ناديه 

نانت،  حساب  عىل  الفرنيس  السوبر 
املوسم  منذ  الصفراء  البطاقات  لرتاكم 

املايض.
الفني  املدير  جالتيه  كريستوف  واعتمد 
الالعب  عىل  جريمان،  سان  لباريس 
مثلث  ليكمل  سارابيا،  بابلو  اإلسباني 
وليونيل  جونيور  نيمار  رفقة  الهجوم 

مييس.

                         

ليدز / متابعة الزوراء
أعلـن نـادي ليدز يونايتـد، املنافس يف الـدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم، تعاقده مع الحارس اإلسباني جويل روبلز يف صفقة 

انتقال حر.
ووقـع الحارس البالغ من العمـر 32 عاماً، والذي رحل عن ريال 
بيتيس اإلسباني بعد انتهاء موسم 2022-2021، عقداً ملدة عام 

واحد مع النادي اإلنكليزي.
وقـال روبلـز: ”هناك جماهـري مميـزة للغاية هنـا وفريق جيد 
للغايـة وأعتقـد أن هذا خيار جيد بالنسـبة يل ملواصلـة االرتقاء 

بمستواي“.
وروبلز هو ثامن صفقة يربمها ليدز يف فرتة االنتقاالت الصيفية 
وسـيتنافس مع ايان ميلييه وكريسـتوفر كاليسـون عىل مهام 

حراسة املرمى يف فريق املدرب جييس مارش.

اليبتسيش / متابعة الزوراء
أعلن فريق اليبزيغ األملاني بشـكل رسـمي عـودة املهاجم الدويل 

األملاني تيمو فرينر إىل صفوفه قادماً من تشيليس اإلنكليزي.
ويبلـغ فرينـر مـن العمـر 26 عامـاً وكان انتقل مـن اليبزيغ إىل 
تشيليس يف األول من تموز/يوليو عام 2020 علماً بأنه خاض مع 
الفريق اإلنكليزي 89 مباراة وسـجل 23 هدفـاً ومنح 21 تمريرة 

حاسمة.
وكان فرينر يف مسـريته األوىل مع اليبزيغ شـارك يف 159 مباراة يف 

كل املسابقات وأحرز 95 هدفاً ومنح 40 تمريرة حاسمة.
وتوج فرينر مع تشيليس بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر 

األوروبية وكأس العالم لألندية.

برشلونة / متابعة الزوراء
نادي  أن  اىل  إعالمية  تقارير  أشارت 
رافعة  بتفعيل  سيقوم  برشلونة 
اقتصادية جديدة لتدعيم وضعيته التي 
مليار  بلغت  التي  الديون  من  تعاني 

وأربعمائة ألف دوالر أمريكي.
حقق  قد  الكاتالوني  النادي  وكان 
دوالر  مليون  خمسمائة وسبع وستني 
الحقوق  من  حصته  بيع  من  أمريكي 
ربع  وملدة  أمريكية  لرشكة  التلفزيونية 

قرن قادم.
 ٢٤٫٥ البالوغرانا  سيبيع  املرة  وهذه 
باملائة من استديوهات تلفزيون النادي 
لوما)  أيه  دي  جي   GDA  ) لرشكة 
االستثمارية مقابل مائة واثنني مليون 
النادي  يكفي  لن  املبلغ  هذا  لكن  دوالر 
أشارت  حسبما  جدد  العبني  لتسجيل 

التقارير.
املالية  األزمة  تجاوز  مستوى  وعىل 
مناسبة،  بتعاقدات  قدما  وامليض 
كشفت بعض املصادر أن بيكيه اجتمع 
مع إدارة النادي الكاتالوني، واتفق عىل 
املنصوص  الزيادة  عىل  حصوله  عدم 
والتي من  الفريق،  عليها يف عقده مع 
العامني  يف  عليها  يحصل  أن  املفرتض 
الذي يستمر حتى  األخريين من عقده 
وسيستمر  وعرشين،  وأربعة  ألفني 
يحصل  الذي  السنوي  الراتب  بنفس 

عليه حاليا.
التمديد  وّقع عىل عقد  قد  بيكيه  وكان 
يف عهد اإلدارة السابقة برئاسة جوزيب 
ماريا بارتوميو، مقابل ٢٨ مليون يورو 

مع ١٢ مليونا كعالوة إضافية.
يف املقابل، أكدت تقارير إعالمية توصل 
الظهري  للتعاقد مع  اتفاق  إىل  برشلونة 

ماركوس ألونسو من تشيليس.
اإلسباني  الالعب  أن  التقارير  وأضافت 
سيوّقع عقداً لثالثة مواسم مع الفريق 
تشيليس  سيحصل  فيما  الكاتالوني، 

عىل نحو ١٠ ماليني يورو.
وكان توماس توخيل مدرب البلوز أكد 
ألونسو  اقرتاب رحيل ماركوس  مؤخراً 
يف  الالعب  رغبة  ظل  يف  الفريق،  عن 

خوض تجربة جديدة.

إكمال  أّجل  اللندني  الفريق  وكان 
ظهري  مع  التعاقد  حني  إىل  التفاوض 
الباب  يفتح  أن  قبل  جديد،  أيرس 
ضم  بعد  اإلسباني  الدويل  انتقال  أمام 
قادما  مؤخراً  كوكوريا  مارك  مواطنه 

من برايتون.
للتعاقد مع  وجاءت تحركات برشلونة 
املدرب  من  بطلب  ألونسو  ماركوس 
تشايف هرينانديث الذي يبحث عن العب 

ملساعدة جوردي ألبا يف هذه الخانة.
أحد  إعارة  عقد  برشلونة،  نادي  ووقع 
صفوف  إىل  الوسط  خط  يف  العبيه 

الصيفي  املريكاتو  خالل  فالنسيا، 
الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبري انتقاالت 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عىل حسابه 
بموقع التواصل االجتماعي تويرت: «وقع 
نيكو  إعارة  عقود  وفالنسيا  برشلونة 
الخفافيش». صفوف  إىل  جونزاليس 
الفريقني،  بني  املربم  «العقد  وأضاف: 
حتى  جونزاليس  نيكو  إعارة  يتضمن 
بند  دون وجود   ،٢٠٢٣ يونيو/حزيران 

رشاء لصالح فالنسيا».
نيكو  إن  إسبانية،  تقارير  وقالت 

جونزاليس، البالغ من العمر ٢٠ عاما، 
أدرك صعوبة املشاركة يف املوسم الجديد 
عىل  الخروج  طلب  لذا  برشلونة،  مع 
سبيل اإلعارة حتى يمكنه اللعب بشكل 

مستمر.
تشايف  من  طلب  «نيكو  وأضافت: 
دهشة  أثار  مما  بالرحيل،  له  السماح 
املدرب، لكنه تفهم أسباب هذا القرار».

مارتن  الدنماركي  بني  العالقة  وتوترت 
وإدارة  برشلونة،  مهاجم  برايثوايت 
املريكاتو  خالل  الكتالوني،  الفريق 

الصيفي الجاري.
يف  لربايثوايت  الحايل  العقد  وينتهي 
صيف ٢٠٢٤، لكن ترغب إدارة برشلونة 

يف بيعه اآلن أو فسخ عقده.
فإن  سبورت،  لصحيفة  ووفًقا 
دون  التعاقد،  فسخ  يرفض  برايثوايت 
مع  عقده  بقية  راتب  عىل  الحصول 

برشلونة.
أن  إىل  اإلسبانية  الصحيفة  وأشارت 
جًدا،  غاضب  الدنماركي  املهاجم 
يف  فرصته  عىل  يحصل  لم  أنه  ويرى 

البلوجرانا.
برايثوايت  أن  البارسا  ويعتقد مسئولو 
لديه اتفاق بالفعل مع أحد األندية هذا 
الفريق  يوافق  أن  وسينتظر  الصيف، 
اليوم  حتى  رشوطه  عىل  الكتالوني 

األخري من املريكاتو.
ال  برشلونة  أن  «سبورت»  وذكرت 
ملوسم  معه  برايثوايت  بقاء  يستبعد 
العقد،  فسخ  الالعب،  رفض  إذا  آخر، 

خاصة أن راتبه منخفض.

أيندهوفن / متابعة الزوراء
املؤهل  الدور  الهولندي  آيندهوفن  بلغ 
إىل دور املجموعات من مسابقة دوري 
إياباً  املثري  تغلبه  عقب  أوروبا  أبطال 
بثالثة  الفرنيس  موناكو  ضيفه  عىل 
الدور  ضمن  هدفني  مقابل  أهداف 

التأهييل الثالث من البطولة.
التسجيل  فريمان  جوي  وافتتح 
وتعادل   ٢١ الدقيقة  يف  آليندهوفن 
غويلريمو ماريبان ملوناكو يف الدقيقة 

.٥٨
الفرنيس  الدويل  تمكن   ٧٠ الدقية  ويف 
أهداف  ثاني  إحراز  يدر من  بن  وسام 
موناكو، إال أن آيندهوفن قلب الطاولة 
هدف  أحرز  عندما  ضيفه  عىل  تماماً 
إيريك  عرب   ٨٩ الدقيقة  يف  التعادل 
إىل شوطني  الفريقان  غوترييز فذهب 

الذهاب  مباراة  كانت  حيث  إضافيني، 
انتهت بالتعادل (١-١).

لوك  الثاني تمكن  اإلضايف  الشوط  ويف 
للفريق  التأهل  منح  من  يونغ  دي 
يف  الثالث  الهدف  بتسجيله  الهولندي 

الدقيقة ١٠٩.
املؤهَل  الدوَر  بنفيكا  بلغ  كما 
عىل  تفوَقه  أكد  بعدما  للمجموعات 
الدنماركي  ميتييالند  مستضيفه 
أهداف  بثالثِة  إيابا  عليه  بالفوز 

لواحد.
الفريق الربتغايل تقدَم بهدفني لكٍل من 
أروخو،  وهينرييك  فرينانديش  إنزو 
قبل أن ُيقلص أصحاُب األرض النتيجة 
ديوغو  ليختتم  سيستو،  بيون  بهدف 
غونسالفيش ثالثية َبنفيكا قبل نهاية 

املباراة بقليل.
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مانشسرت / متابعة الزوراء
رصف  قد  يونايتد  مانشسرت  أن  إنكليزية  صحفية  تقارير  ذكرت 
النظر عن التعاقد مع قائد املنتخب النمساوي ماركو أرناوتوفيتش 

العب بولونيا.
وأشارت التقارير إىل أن اليونايتد قّدم عرضاً بنحو ٨ ماليني دوالر 

أمريكي لكنَّ النادي اإليطايل رفضه.
أن  قبل  العرض  قيمة  زيادة  بصدد  الحمر  الشياطني  إدارة  وكانت 

تعاقدات  عىل  الرتكيز  هاغ  تني  إيريك  الهولندي  املدرب  يقرّر 
أخرى.

التي  الجماهري  من  واسعة  انتقادات  القى  قد  اليونايتد  وكان 
العمر  عامل  بسبب  أرناوتوفيتش  مع  للتعاقد  السعي  استنكرت 

حيث يبلغ ٣٣ عاماً.
ويسعى نادي مانشسرت يونايتد لضم العب جديد يف خط الهجوم، 

«ذا  لصحيفة  الجاري.ووفقا  الصيفي  املريكاتو  نهاية  قبل 
صن» الربيطانية، فإن مانشسرت يونايتد وجه أنظاره 

واتفورد. نجم  سار  إسماعيال  السنغايل  الجناح  إىل 
مخترصة  قائمة  ضمن  سار  أن  إىل  وأشارت 

ألهداف املدرب إريك تني هاج هذا الصيف، ال 
سيما عقب الهدف الرائع الذي أحرزه ضد 

وست بروميتش ألبيون، يف دوري الدرجة 
الصحيفة  اإلنجليزي.وأوضحت  األوىل 

حال  يكون  قد  سار  أن  الربيطانية 
مع  الهجوم،  يف  هاج  تني  ألزمة 

كريستيانو  رحيل  احتمالية 
رونالدو قبل نهاية املريكاتو 

الصيفي الجاري.
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الدوحة / متابعة الزوراء
أعلن العربي القطري تعاقده مع 
عام  ملدة  السومة  عمر  املهاجم 
قادماً  اإلعارة  سبيل  عىل  واحد 

من األهيل السعودي.
السوري  الدويل  النجم  ويعّد 

خرية  من  عاًما)   ٣٣) املخرضم 
اآلسيوية  القارة  يف  املهاجمني 
للفريق  مهًما  تعزيزًا  وسيمّثل 

القطري.
صفحته  عىل  النبأ  العربي  وكشف 
التواصل  موقع  عىل  الرسمية 

االجتماعي تويرت قائالً: «تم االتفاق 
عىل  السعودي  األهيل  النادي  مع 
إعارة الالعب عمر السومة إىل نادينا 
خاص  وشكر  واحد.  موسم  ملدة 
حسن  عىل  السعودي  األهيل  للنادي 

التعاون».
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تونس/متابعة الزوراء:
 طالبـت الجامعـة العامـة لإلعـالم يف تونس 
الحكومـة باإلرساع بتعيـني رئيس مدير عام 
جديد عىل رأس وكالـة تونس أفريقيا لألنباء 
(رسمية)، وذلك عىل أساس برنامج إصالحي 
يف أقـرب اآلجال، حتى تتجـاوز الوكالة حالة 
الفراغ التي تشـهدها منذ سنة بعد أن رفض 
أبناؤها تعيينا حزبيا عىل رأسـها وتمسـكهم 

بحياد املرفق العمومي.
وأوضـح بيـان الجامعـة أن حكومة هشـام 
املشييش التي اضطرت لسحب تعيني مشبوه 
العام املايض، قامت يف املقابل بالتحيل وتعيني 
مفوض مؤقت محسوب عليها وعىل االئتالف 
الحاكم آنذاك لتتعمد تعطيل سـري املؤسسـة 
وسـد باب الحـوار وتجاهـل إيجـاد الحلول 
للملفـات املطروحة باإلضافـة إىل التمديد يف 
تكليـف املفوض رغم عـدم قانونية ذلك إذ أن 
مهمته قـد انتهت منذ أكتوبر ٢٠٢١ حسـب 
مقرر تعيينه املصـادق عليه من قبل مجلس 

اإلدارة.
وأكـدت الجامعـة أنه يف املؤسسـة وإىل اليوم 
مـازال املفوض املترصف املنتمي إىل املنظومة 
السـابقة يسـري وكالة تونس أفريقيا لألنباء 
دون رؤيـة واضحـة وإسـرتاتيجية شـاملة 
يتمتـع  أنـه  خاصـة  والتـرصف،  للتسـيري 
بامتيـازات من الدولة تحتم عليـه أن يجتهد 

ويعمل بكل أمانة ويف حياد تام.
وطالـب فـرع النقابـة الوطنيـة للصحفيني 
بوكالة تونس أفريقيا لألنباء رئاسة الحكومة 
بتوضيح بشـأن قرارها اإلبقاء عىل املترصف 

املفـوض نبيـل القرقابـو يف خطـة متّرصف 
مفـوض يف الوكالة وهو منصب يشـغله منذ 
أبريل ٢٠٢١، وذلـك عىل الرغم من أن الفصل 
١٦ مـن اإلطـار القانونـي املؤسـس للوكالة 
ينص عىل أنه ال يمكـن ملن يتوّىل هذا املنصب 

البقـاء فيـه أكثر من ٦ أشـهر. وجـدد دعوة 
رئاسة الحكومة، باعتبارها سلطة اإلرشاف، 
إىل الترسيـع يف تعيني رئيـس مدير عام جديد 
للوكالـة عىل أسـاس عقـد أهـداف وبرنامج 
إصالحي للمؤسسـة التـي ينخرها الفسـاد 

واملحسـوبية.وأفاد أن ”القرقابـو املعني من 
قبل رئيس الحكومة املعزول املشييش يميض 
وتعّمـده  االسـتفزازية  تّرصفاتـه  يف  ُقدمـا 
توتري األجواء يف الوكالة“ وندد باسـتمراره يف 
”اختالق املشاكل ومحاوالته التالعب بالعديد 

من امللفات“.وبدأ الخالف بني صحفيي وكالة 
تونس أفريقيا لألنباء وحكومة املشييش منذ 
اإلعـالن عن تعيـني كمـال بن يونـس، وهو 
إعالمي محسـوب عىل حـزب حركة النهضة 
اإلسـالمية، تقلد عدة مناصـب آخرها مديرا 
عامـا إلذاعـة الزيتونة، عىل رأس املؤسسـة 

اإلعالمية الرسمية يف التاسع من أبريل.
وأسـفر الرفض الكبري عـن تقديم بن يونس 

استقالته من منصبه.
وتداول عىل وكالة تونس أفريقيا لألنباء التي 
تم تأسيسـها يف يناير ١٩٦١، بعد ثورة يناير 
٢٠١١، ٧ مديرين عامني، ونظمت اعتصامات 
مديريـن)  برحيـل  (للمطالبـة  ”رحيـل“ 
وتحركات احتجاجية ضد بعضهم أبرزهم بن 
يونس.وطالبت الجامعة العامة لإلعالم  كذلك 
بتحيـني األطر القانونية املنظمة للمؤسسـة 
عىل غرار التنظيم الهيكيل والنظام األسايس، 
وفـق املعايـري الدوليـة للمهنة، بمـا يضمن 
حوكمة املرفـق اإلعالمي العمومي والنأي به 
عن محاوالت التوظيف والتدخالت والّتأثريات 
الحكومية والسياسية والحزبية واملالية.كما 
طالبـت بتوفري اإلمكانيات الالزمة وتسـوية 
وضعيات الصحفيني املهنية وتحسني الوضع 
االجتماعي، وذلك حتى تتمكن املؤسسـة من 
أداء مهامهـا يف ظـروف محرتمة خاصة وأن 
تونـس مقبلـة عىل مواعيـد انتخابيـة، ومن 
الرضوري أن يكـون املرفق العمومي حارضا 
فيها وأال يحرم املواطن من املعلومة ويضمن 
حق النفـاذ إليها، إىل جانب فتـح كل امللفات 
العالقـة يف إطار شـفاف وعـادل وبعيدا عن 

كل الحسـابات الضيقـة وبترشيـك األطراف 
النقابيـة، ووضـع خطـة إصالحية شـاملة 

يشارك فيها أبناء املؤسسة دون إقصاء.
ويعاني اإلعالم العمومي يف تونس مشـكالت 
كثرية، وظل يتأرجح مرتددا بني دوره الدعائي 
الرتويجي الذي اعتاده قبل ثورة الرابع عرش 
مـن يناير ٢٠١١، وحرية التعبري التي أضحت 
واقعـا، ودوره الـذي ينتظـره التونسـيون 
لإلسـهام يف إنجـاح االنتقـال الديمقراطـي 

البطيء والهّش الذي تعيشه تونس.
ويقـول الباحـث التونـيس يف اإلعـالم محمد 
شـلبي  إن ”الخـوف عـىل حريـة الصحافـة 
مـن هجمـات السياسـيني ال يخـص تونس 
وحدهـا، بـل هو أمر تتقاسـمه اليـوم حتى 
أعـرق الديمقراطيات“، مؤكـدا أن ”للصمود 
مقتضيـات وأثمانـا. إن وضـع الصحفيـني 
اليوم يف تونـس ويف غريها يجعلهم معرضني 
هشاشـة  إىل  بالنظـر  السياسـيني  لضغـط 
املؤسسات اإلعالمية“.واعترب اإلعالمي كمال 
العبيـدي أن العالقـة مـع املواطن هـي ”ُلّب 
مفهوم املرفق اإلعالمي العمومي، فمن املهم 
أن يعكس تطلعات املواطن وآماله، وأن ُيوفر 
له فضاء للتعبري عن رأيه ومسـاءلة أصحاب 
القـرار واملؤثريـن يف مختلـف املجـاالت، كي 
يكون املدافع األول عن استقاللية املؤسسات 
اإلعالمية العمومية، متـى آمن بدورها ورأى 
فيهـا صوتـا لـه، فيسـاهم يف التصـدي لكل 
محاولة ترمي إىل الحّد من هذه االسـتقاللية 
مـن أي طـرف كان، بمـا يف ذلـك الحكومات 

املتعاقبة“.   

باريس/متابعة الزوراء:
حذفت قناة BFMTV الفرنسـية مقطعاً من مقابلة 
مـع الصحفـي الفرنيس أالن غريش، تطـرق فيها إىل 

العدوان اإلرسائييل األخري عىل غزة.
 XXI يـوم األحـد املـايض، أطل مديـر موقـع أورينت
ورئيس التحرير السابق لصحيفة لوموند ديبلوماتيك، 
عرب القناة الفرنسـية (يمينية التوجـه) للتعليق عىل 
العدوان عىل غـزة، وإمكانية التوصل إىل وقف إلطالق 
النـار برعاية مرصية (قبل اإلعـالن عن اتفاق الهدنة 
مسـاء األحد نفسه). وعندما سـألته الصحفية فاني 
ويغشايدر عن توقعاته لقبول حركة الجهاد اإلسالمي 
االتفاق، اسـتفاض غريش يف جوابـه متهماً االحتالل 

اإلرسائيـيل بالتسـبب بهـذه الحـرب: «أوالً، يجب أن 
نتذكـر أّن هذا التصعيد صنعتـه إرسائيل، من دون أن 
تتعـرض ألي اعتـداء أو رضر. إرسائيل هي التي بدأت  
هذه هـي الحـرب الرابعة أو الخامسـة التي تشـّنها 
عىل غزة، حيث قتل مئات األشـخاص، يعيش الشعب 
الفلسـطيني تحـت االحتالل يف غزة وكذلـك يف الضفة 
الغربية. وال يمكن أن يؤدي هذا الوضع إال إىل العنف».

وأضاف: «هذا الوضع الحايل (يف إشارة إىل حصار قطاع 
غزة) هو الذي يؤدي إىل تصعيد من هذا النوع، ولسـوء 

الحـظ ال تتعلّـم إرسائيـل أي درس وال تمتثل لقرارات 
األمم املتحدة (التي تطلب منها االنسحاب من األرايض 

املحتلة) وتشكو من تعرضها للهجوم. هذا تناقض».
ومـع انتهـاء الحلقة، ُرفـع جواب غريـش عىل موقع 
BFMTV، بعنـوان «بالنسـبة ألالن غريـش إرسائيـل 
هي التي تبادر إىل التصعيد يف غزة». لكن مسـاًء وبعد 
سـاعات قليلة من انتهاء املقابلة، الحظ غريش نفسه 
اختفاء املقطـع، وفق ما قاله يف تغريدة عرب حسـابه 
عـىل «تويرت». ورغـم أّن العنـوان اإللكرتوني للمقطع 

(URL) ال يزال موجوداً، إال أّن النقر عليه يشري إىل أنه 
محذوف. وبعدما غرّد غريش مشـرياً إىل حذف املقابلة 
معـه، عاود عدد من املغردين نرش املقابلة، يف احتجاج 

.BFMTV عىل خطوة الرقابة التي اقرتفتها قناة
وقـد أثـار حذف هـذا الفيديـو حفيظة مسـتخدمني 
ملواقع التواصل، متهمني القناة الفرنسـية بممارسة 
الرقابـة عىل غريـش ألنه «منتقـد إلرسائيل» و»داعم 
لفلسـطني» وفق ما أوردتـه صحيفة «ليرباسـيون» 
الفرنسـية، بينما رأى آخـرون أّن ما حصـل متوقع، 
ال سـيما أّن القنـاة يملكهـا رجـل األعمـال الفرنيس 
اإلرسائييل باتريك دراهي.ويف حديث مع قسم «تشيك 
نيوز» يف «ليرباسـيون»، قال غريـش إّن موقفه تجاه 
إرسائيـل هو الذي دفـع BFMTV إىل حـذف املقطع، 
شارحاً: «اليوم موضوع فلسطني يثري خوف كثريين، 
خصوصـاً عنـد تناولـه بالطريقـة التـي أفعلهـا أنا، 
بطريقـة راديكالية إىل حد ما. فبالنسـبة يل، ال يمكن 
الحديث عن شعبني يتقاتالن لتقاسم األرض، بل هناك 
احتالل، وشـعب محَتـّل من حقهـم أال يتفقوا مع ما 
أقولـه، لكني ال أظـن أّن هناك تعامـًال موضوعياً مع 
الحقائـق، ومـن الجيد دائماً وجود أكثـر من رأي عند 

الحديث عن قضية ما».

 القاهرة/متابعة الزوراء:
تمـيض الهيئـة الوطنيـة للصحافـة بمرص 
يف طريقهـا نحـو دمـج عـدد مـن املجـالت 
والصحـف التابعـة للمؤسسـات الحكومية 
املرشفـة عـىل أداء عملهـا، وتتجاهـل ملف 
تغيـري القيـادات القابعـة يف مناصبهـا منذ 
أكثر من خمس سـنوات، ما يـيش بأن ملف 
الصحافـة ليس مـن بـني أولويـات النظام 
السـيايس، واالتجاه نحو مزيـد من إهماله، 
عـىل الرغم مما تبديـه الحكومة من اهتمام 

بتطوير اإلعالم الفضائي.
وقررت الهيئة الوطنية للصحافة بمرص دمج 
مجلـة ”لغة العرص“ الصادرة عن مؤسسـة 
األهـرام مـع مجلـة ”األهـرام االقتصادي“ 
وتعيني رشيـف عبدالباقي رئيسـا للتحرير، 
ورئيـس  إدارة  مجلـس  لرئيـس  والتجديـد 
تحرير وكالة أنباء الرشق األوسـط (الوكالة 
الرسمية للبالد) حسـن عيل ملدة ستة أشهر 
بعـد تخطيـه السـن القانونيـة منـذ أربـع 
سـنوات، وعودة محمـد عبدالله إىل رئاسـة 
تحرير مجلة الشـباب (شـهرية صادرة عن 
األهـرام) خلًفا لخالد حبيب الذي بلغ السـن 

القانونية لإلحالة عىل املعاش.
وأثارت القرارات تساؤالت عديدة حول إرصار 
الهيئة عـىل قيادات قابعـة يف مناصبها منذ 
سنوات واالستعانة بقيادات تركت مناصبها 
مـن قبل، ومسـاهمتها يف إحـداث حالة من 
الجمـود املهني ما يرتك تأثريات سـلبية عىل 

قدرة املؤسسات عىل التطور.
يف  جديـدة  دمـاء  ضـخ  تجاهـل  ويضـع 
املؤسسـات القومية هيئة الصحافة يف خانة 
الهجـوم عليها بشـكل مسـتمر مـن جانب 
العاملني فيها عقب عزوف رشيحة كبرية من 
الجمهور عن متابعة اإلصدارات التي ترشف 
عليهـا، سـواء أكانـت ورقيـة أو إلكرتونية، 
وعـدم القيـام بخطـوات حقيقية تـؤدي إىل 

تطوير يف هياكلها البرشية واملهنية.
ولـدى العديـد مـن الصحفيـني يف الصحف 
القومية تخوفات من أن تكون حالة التكلس 
الراهنـة مقصـودة والهـدف منهـا التمهيد 
لتصفية مؤسساتهم، ألن استمرار القيادات 
يف مناصبهـا لفرتات طويلـة توازيه قرارات 
متتالية عىل مسـتوى الدمج وتحويل غالبية 
اإلصدارات إىل مواقـع إلكرتونية دون خطط 

عملية للنهوض بها.
وتسـري املؤسسـات الصحفية الحكومية يف 
فلك االنكماش وعدم البحث عن آفاق جديدة 
تدعـم قـوة منافسـتها يف سـوق الصحافة 
عمومـا، وبـدا أن هنـاك حالة عامة سـوف 
تقـود إىل مزيد من الرتاجـع، ويحدث ذلك يف 
إصـدارات متوقـع دمجها يف الفـرتة املقبلة 
تخلصـت من عـدد كبري مـن العاملـني بعد 
بلوغهم سـن املعـاش القانونية وعدم تعيني 
القرارات األخـرية للهيئة  آخرين.وتضمنـت 
تكليـف سـامح عبدالله وهو أحـد أعضائها 
برئاسـة تحرير موقع ”سـبوت“ الذي جرى 
تدشينه أخرياً، وهو منصة تتوىل عملية نرش 
املوضوعات التي تقدمها املؤسسات القومية 
كتطبيـق إخبـاري شـامل يشـبه ”نبض“، 
غـري أن تقديم املوقـع ملحتوى خاص به أثار 

تساؤالت أخرى حول الهدف منه.
وجاءت آخر التعديالت يف قيادات املؤسسات 
الصحفية قبل عامني وأقرت استمرار معظم 
رؤساء مجالس اإلدارات والصحف، وشهدت 
خـروج خمسـة فقط بينهـم رئيس مجلس 
إدارة أخبـار اليـوم الراحـل يـارس رزق، مع 
اإلبقاء عىل رؤسـاء مجالـس إدارات األهرام 
ودار التحريـر ووكالة الرشق األوسـط وعدد 

كبري من رؤسـاء التحرير.
وقـال نقيـب الصحفيـني األسـبق يحيى 
قالش إن ملف الصحافة بوجه عام يعاني 
مـن الجمـود وال توجـد رغبـة يف إحداث 
تغيـري حقيقـي فيـه، وزادت الشـائعات 

حول املسـتهدف من ذلك وسـط توقعات 
بنقل ملكية املؤسسـات إىل جهات ودوائر 

أخرى قريبة من الحكومة.
وأضاف ، أن أحوال الصحافة القومية اآلخذة 
يف التدهور عىل املسـتويات املهنيـة واملادية 
واإلدارية بحاجة إىل حـوار مفتوح إلنقاذها 
لنقابـة  العـام  املؤتمـر  عقـد  إىل  والعـودة 
الصحفيني الـذي لم ينعقد منذ العام ٢٠٠٦، 
وكان الهدف منـه وضع الجماعة الصحفية 
لتصـورات لالرتقـاء باملهنـة وتقديمهـا إىل 
أصحـاب القرار.وأوضح أن الواقع يشـري إىل 
وجود رؤية تحاك بعيدا عن أهل االختصاص 
لرسـم خارطة الصحافـة القومية، وأصبح 
املتعلقـة  القـرارات  يتلقـون  املهنـة  أبنـاء 
بمسـتقبلهم املهني من جهات فوقية، وهو 
ما يفاقم األزمـة ألن البعد االقتصادي يبقى 
سـائداً يف التعامـل مـع املؤسسـات، يف حني 
يجري تغييب الجوانب املهنية يف الوقت الذي 
غابت فيه الهيئـة الوطنية للصحافة عن أي 

نقاشات ترتبط بمستقبل الصحف.
التحريـر  رؤسـاء  بـني  العالقـة  وتقـود 
ورؤسـاء مجالـس اإلدارات وبني الجهات 
املسؤولة عن تعيينهم إىل مزيد من تراجع 
الصحف ألن القيادات تلبي رغبات جهات 
حكومية تسـعى لنـرش محتويات بعينها 
تخدمها بشـكل مبـارش، لكنهـا ال تلقى 

قبوال لدى الجمهور.
وأضحى معيار الحكم عىل رؤسـاء التحرير 
هو مدى التزامهم بالخط املرسوم لهم وليس 

القدرة عـىل تطوير الصحف أو املجالت التي 
يرأسون تحريرها.

يف املقابـل فـإن دوائـر حكوميـة تدافع عن 
نفسـها بتأكيدها عىل وجـود أزمة كفاءات 
جـراء هيمنـة الواسـطة واملحسـوبية عىل 
التعيينات يف الكثري من املؤسسات عىل مدار 
العقود املاضية، وهو ما قاد إىل وجود كوادر 
غري قادرين عىل اإلبداع أو تقديم رؤى مقنعة 
بالتطويـر، وأن عـددا من الكوادر الشـباب 
الذين اسـتعانت بهم يف تغيريات سـابقة لم 
يحققوا املرجو منهم، بالتايل فالرتيث يكون 

مطلوباً يف تلك الحالة.
وذكـر رئيـس الهيئـة الوطنيـة للصحافـة 
ترصيحـات  يف  الشـوربجي  عبدالصـادق 
صحفية سـابقة أن ”التغيـريات الصحفية 
شـائعة وال تغيري إال يف حالة وجود مسـألة 
قانونيـة“، وتحدث يف ذلك الحـني عن خطة 
زمنية ملجالـس إدارات املؤسسـات القومية 

لالستثمار واستغالل األصول.
وأكد أسـتاذ اإلعالم بجامعة القاهرة حسـن 
عمـاد مـكاوي أن اإلعـالم اململـوك للدولـة 
(صحافـة أو تلفزيون) يعاني بشـكل كبري، 
وأن غياب االهتمام به يعد أمرا ملموسـا من 
جانـب عامـة الجمهـور الذي انـرصف عنه 
وليس فقط املتخصصني، ويبدو أن ذلك جاء 
لصالح مؤسسات وجهات أخرى، لم يسّمها، 

لديها الرغبة يف الهيمنة عىل السوق.
ولفت ، إىل أن االستعانة بقيادات شابة لديها 
قـدرة عىل التطوير ملف مؤجل بالنسـبة إىل 
الهيئـة الوطنيـة للصحافة، عـىل الرغم من 
وجود الكفاءات التي لديها القدرات والخطط 
التـي تمكنهـا مـن االرتقـاء بمؤسسـاتها، 
وأن املمارسـات العامـة من جانـب الجهات 
الحكومية تؤرش عـىل إمكانية التخلص من 
تلك املؤسسات يف حني أنها تعد إحدى دعائم 

الدولة الرئيسية.
وأشـار مـكاوي إىل أن اإلعـالم يغيب عن 
الجـاري  الوطنـي  الحـوار  اهتمامـات 
حاليـا، ويربهن ذلك عىل عدم توفر اإلرادة 
السياسـية لتحسني أوضاعه، واالستمرار 
يف تثبيت الحالة السلبية القائمة من دون 
تغيري، وهو أمر ينطبق عىل بعض املجاالت 
األخـرى التـي تقتنع الحكومـة برضورة 

تركها إىل حني التفرغ لها.

كربالء / نينا :
 اعلنت العتبة الحسينية املقدسة 
مشـاركة اكثر من ٢٠٠ وسـيلة 
اعالميـة و٣٠٠ صحفي واعالمي 
بتغطية شعائر العارش من محرم 

الحرام.
يف  االعـالم  قسـم  رئيـس  وقـال 
املقدسـة  الحسـينية  العتبـة 
املهندس عباس عاصم الخفاجي 
كل  سـخر  االعـالم  «قسـم  إن 
شـعرية  يف  للمشـاركة  الجهـود 
يـوم استشـهاد اإلمام الحسـني 
الخدمـة  افضـل  وتقديـم  (ع) 
للزائريـن واملشـاهدين».واوضح 
الخفاجي ان « التغطية سـتكون 
عىل محاور عـدة منها التغطيات 
الحسـينية  للمواكـب  االعالميـة 
والخدمـات املقدمة لهـم، وكذلك 
التي تقدمها  املختلفـة  الخدمات 
العتبـة الحسـينية املقدسـة من 
جميع اقسامها بتغطيات مرئية 
ومقروءة».واضـاف  ومسـموعة 

قـدم  «القسـم  ان  الخفاجـي 
مختلف التسـهيالت لكل وسـائل 
االعالم املحلية والعربية والعاملية 
التـي ابـدت رغبتهـا يف نقـل تلك 
الشـعائر حيـث تـم اسـتقبالهم 
وتنظيم عمليات دخولهم واصدار 
التصاريـح االمنيـة الخاصة لهم 
التغطيـات  يف  اعمالهـم  ملزاولـة 
العتبتـني  منطقـة  يف  االعالميـة 

املقدسـتني وبني الحرمني».اشار 
اىل ان «عـدد وسـائل االعالم التي 
تقـوم بتغطيـة زيارة عاشـوراء 
بلغ اكثر من (٢٠٠) وسيلة اعالم 
محليـة وعربيـة وعامليـة فيمـا 
وصل عدد االعالميني والصحفيني 
املشـاركني بنقـل وقائع شـعرية 
العـارش مـن املحـرم هـذا العام 

(٣٠٠) صحفي واعالمي».

اسالم اباد/متابعة الزوراء:
كشـفت قناة آري نيوز الباكسـتانية عن أن بثها 
توقف يف معظم أنحاء البالد، بعدما اتهمتها هيئة 
تنظيـم وسـائل اإلعـالم بإذاعـة محتـوى «مثري 
للفتنـة».وّرصح نائـب رئيس القنـاة التي تدعم 
رئيس الوزراء السابق عمران خان، عماد يوسف، 
بـأن البث اتخـذ بقرار مـن هيئة تنظيم وسـائل 
اإلعـالم الباكسـتانية التي اتهمتهـا ببث محتوى 
«مثـري للفتنة»، ووصف القـرار بـ»غري القانوني 
واملثري للسـخرية»، وأكـد أنه سـيطعن فيه أمام 
القضاء.ووفقاً لوكالة فرانس برس، فإن إشـعار 
هيئة تنظيم وسائل اإلعالم الباكستانية جاء فيه 
أن محتوى قناة آري نيوز «بغيض، وخبيث، ومثري 

للفتنة، ويثري مخاوف بشأن نواياها السيئة».
وأشـار إشـعار الهيئة إىل ظهور مسؤول يف حزب 
باكستان تحريك إنصاف عىل شاشة «آري نيوز»، 
وزعـم أنـه أدىل بترصيحـات «ترقى إىل مسـتوى 

تحريض قادة القوات املسلحة عىل التمرد».

وأكـد مسـؤول يف الهيئـة صحـة اإلشـعار، الذي 
أمر الرئيس التنفيذي للقناة باملثول أمام جلسـة 

استماع عقدت امس األربعاء.
«آري نيوز» واحدة مـن أكرب القنوات التلفزيونية 
الخاصة يف باكستان، وتدعم منذ فرتة طويلة خان 
الـذي ينتقد نفوذ الجيش يف البالد منذ اإلطاحة به 

يف تصويت بحجب الثقة يف إبريل/نيسان.
وحذر االتحـاد الفيدرايل للصحفيني الباكسـتاني 
من احتجاجات عىل مسـتوى البالد إذا لم ُيَعد بث 

القناة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 أعلنـت إمرباطورية نيوز كورب 
اململوكـة لقطب اإلعـالم روبرت 
مـردوخ، البالـغ مـن العمر ٩١ 
عاًما، تحقيق مستويات قياسية 

من األرباح.
وقالـت املجموعـة التـي تمتلك 
صحف ”وول سـرتيت جورنال“ 
و“التايمز“ و“نيويورك بوست“ 
إىل  باإلضافـة  صـن“  و“ذي 
مجموعة النرش ”هاربر كولينز“ 
إنها سـجلت ارتفاعا يف املبيعات 
بنسـبة ١١ يف املئة عىل مدار عام 
واحد، لتصل إىل ١٠٫٤ مليار دوالر 
يف عام ٢٠٢٢ (العام املايل املنتهي 
يف يونيـو).ويف عـرض تقديمـي 
مفعـم بالحيوية للمسـتثمرين، 
قالت الرشكة إنها شـهدت سبع 
املتواصـل  النمـو  سـنوات مـن 
املكون مـن رقمني، والـذي نتج 
عن عمليات االستحواذ والتحول 
كورب  نيوز  الرقمي.وضاعفـت 
أرباحها يف عام واحد. إذ تجاوزت 

٧٦٠ مليون دوالر يف عام ٢٠٢٢، 
مقارنـة بـ٣٨٩ مليـون دوالر يف 

العام السابق.
التنفيذي روبرت  الرئيـس  وقال 
طومسـون ”لقد تغريت األعمال 
بشـكل جـذري، وأصبحنـا أكثر 
ربحيـة إىل حـد كبـري وأنشـأنا 
منصـة قوية لتحقيـق نمو أكرب 
مسـتثمرينا  جميـع  لصالـح 
اآلخرين“.  املصلحـة  وأصحـاب 
النتائج  ويرجـع تفسـري هـذه 
غري املسـبوقة إىل حـد كبري وفق 
طومسـون إىل ”األداء القيـايس 
لذراع وسـائل اإلعـالم اإلخبارية 
اإلعـالم  قسـم  لدينا“.وشـهد 
يف  نمـوًا  بالرشكـة  اإلخبـاري 
األرباح بقيمة ٢١٧ مليون دوالر 
أمريكي من خالل توسع عائدات 
وتسـجيل  الرقميـة  اإلعالنـات 
للمشـرتكني  قياسـية  أرقـام 
الرقميني.وحققـت ”داو جونز“ 
نـارشة صحيفة ”وول سـرتيت 
جورنـال“ مثـال أعىل عائـد منذ 

مدفوعـة  عليهـا،  االسـتحواذ 
وازديـاد  قياسـية  بإعالنـات 

االشرتاكات الرقمية فقط.
الربـع  يف  الربحيـة  وارتفعـت 
الرابـع يف ”داو جونـز“ بنسـبة 
٥٤ يف املئة لتصل إىل ١٠٦ ماليني 
دوالر أمريكي، مما أدى إىل زيادة 
سـنوية إجماليـة بنسـبة ٣٠ يف 
املئة لهـذا العام لتصـل إىل ٤٣٣ 
مليون دوالر.يذكـر أنه يف خضم 
الوبـاء يف عام ٢٠٢٠، أنهت نيوز 
كـورب النرش الورقي للعديد من 
أسـرتاليا.  يف  املحليـة  صحفهـا 
أبريـل  يف  بعامـني،  ذلـك  وبعـد 
٢٠٢٢، أطلـق روبـرت مـردوخ 
القناة التلفزيونية ”فوكسـتال“ 
والقنـاة  املتحـدة.  اململكـة  يف 
التـي تحمل الشـعار الشـعبوي 
”تتحدث برصاحة ابـدأ هنا“ لم 
تجـد جمهورهـا بعـد، واحتلت 
بشـكل منهجي املرتبـة األخرية 
بني القنوات اإلخبارية من حيث 

املشاهدة.
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دخلـت البوابة بعـد حلول الظالم بسـاعتني 
إىل مـكان ال وجـود ألحـد فيـه سـوى تلـك 
الشـاحنات املصطفة بعنايـة ، أخذُت  أبحث 
يف ذلـك الظالم  الحالك عن ذلك السـائق الذي 
طلـب سـيارة األجرة قـد يكون من سـكان 
املدينـة يريـد الذهـاب إىل منزلـه ، أو قاصدا 
مدينـة أخرى يريد أن يدخـل مطاعم املدينة 
وحاناتها بعـد أن أنهكه الجـوع والتعب، إذ 
اليسمح ببقاء الشاحنات يف داخل املدينة بعد 
تفريغهـا أو تعبئتهـا  ، أتصلت به مراراً لكن 
دون رد ، يف املرة األخرية سمعت صوت هاتف 
يرن يف مكان ما ، تركت سـيارتي وذهبت إىل 
مصـدر الصـوت مسـتعيناً بضوء سـيارتي 
اليتيم ، إقرتبت أكثر ثم أدركت أن هذا الهاتف 
هو نفسه الذي أطلبه كان مرمياً عىل األرض 
تحت شاحنة بيضاء مفتوحة األبواب ، بدأت 
أتراجع بهـدوء ال أعلم بما يدور حويل يف هذا 
املـكان املرعب و املخيف ، إسـتبد بي الخوف 
والقلـق ، املـالذ الوحيد أمامي هـو أن أهرب 

فـوراً ، هرعـت إىل سـيارتي مرسعـا لكنني 
فوجئـت برجل ضخـم البنية طويـل القامة  
عاري البـدن إال من لباس قصري رغم شـدة 
الربد واقفاً أمام سـيارتي رافعـاً يده اليمنى 

قائالً :
-إنتظر! إىل اين تظن نفسك ذاهباً ؟

-أنا هنا من أجل السيد (باترك) .
-أنا هو ، إنتظرني ريثما أرتدي ثيابي.

-يا إلهـي ما الذي حل بك !؟ أدخل سـيارتي 
أوالً لتحظـى بـيشء مـن الـدفء ثـم عد إىل 

شاحنتك من أجل ثيابك .
-ال وقـت لدينـا علينا أن ندرك تلـك العاهرة 

التي رسقت محفظتي وهاتفي .
-هاتفك هناك عىل األرض .

-أوه ، هـذا خـرب جيـد ، لكـن عـّيل أن أدرك 
محفظتي ففيها كل أوراقي وأموايل .

طلـب منـي أن أذهب به مرسعـاً إىل الطريق 
الشـمايل ألن تلـك الفتـاة البـد أن تذهـب إىل 
الطريق األقرب وإال سـتموت من شدة الربد 
قبـل أن تجـد مـن يوصلها ، لقـد جلبها من 
املدينة ليقيض معها بعض الوقت ثم يوصلها 
إىل منزلها ويذهب هو إىل السهر يف أحد نوادي 
املدينـة ، لكنها فكـرْت بالهرب منـه بعد أن 
رسقت أموالـه عندما خرج من الباب األيرس 
ليقـيض حاجتـه .. سـلكنا الطريـق الرميل 
املظلم ونحن نتلفت يميناً وشماالً . صاح من 
خلفي قائـًال : إنتبه ! أنها هناك قادمة إلينا، 
دعنـي أختبئ قبـل أن تقف أمامهـا، دخلْت 
مرسعة لتجلـس عىل املقعـد االمامي، لم أر 

فيهـا أي رقـة أو جمال لكنهـا كانت جذابة 
بعـض اليشء ، نظرْت إيل باسـتغراب قائلة : 
ملاذا التتحرك ألم أقل لك أنني أريد الذهاب اىل 
املدينة ، مسـكْت خصلة من شعرها ، عّضت 
شفتها السـفىل ثم قالت بصوت رقيق وهي 

تمايل بكتفها األيرس :
-أوه ! فهمـت ، أظـن أن شـيئاً سـيحدث يل 
لكنني ال أمانع إذا أوصلتني إىل منزيل مجاناً.

- معِك حق ، سـيحدث لـك يشء ، أنظري إىل 
الخلف .

 شـهقْت بصوت عال ثم همت بالهرب لكنه 
شـد شـعرها إليـه وأخـذ يرضب بهـا بقوة 
، توَقـَف عـن العنـف بعـد أن مسـكُت يديه 
ورجوتـه أن يكف عن رضبها يف سـيارتي.. 
بعد أن هدأ قليالً أخذ يعاتبها ونحن نتجه إىل 

املدينة :
- مـا لذي جعلـك تقدمني عـىل رسقتي وقد 

أعطيتك ما يكفي ؟
- آسفة جدا ، لو تعلم بما أعانيه ملا رضبتني 
أو ملتنـي ، لـدي طفـل مـن ذوي الهمم وقد 
أتعبنـي كثـرياً وعالجـه كلفنـي الكثـري من 

املال.
- كفـي عـن الكـذب ! إننـا يف بلـد يتكفل يف 
عالج هؤالء ويدفع أموالً لذويهم كي يهتموا 

برعايتهم .
تتحـدث عـن  وأخـذت  بالبـكاء  إنفجـرت   
معاناتهـا ومتاعبها بطريقـة مؤثرة ومؤملة 
وعن األسـباب القاسـية التي جعلتها تتخىل 
عـن أغىل مـا لديها مـن أجـل الحصول عىل 
لقمـة العيـش ، نجحت يف نـزع فتيل غضبه 
وسخطه  رغم ماذكر لها من مربرات ، جعلته 
يهز رأسـه أسفاً وندماً ، أخرج من محفظته 
التي استعادها منها مائة دوالر بقيت يف يده 
لدقائـق لكنـه أعادهـا إىل محفظتـه ثانية . 

سألْته بعد أن غادرتنا قرب منزلها قائالً :
- رأيتـك يف املرآة وأنت تخرج  لها مائة دوالر، 

لكن ملاذا تراجعت َبعد ذلك ؟
-ألنني تذكرت شيئاً  .

- ما هو ؟
-علمتني الحياة أن الذين يتاجرون يف قيمهم 
ومبادئهم ورشفهم كلما ازددت معهم كرماً 

وسخاًء ظنوا أنك ساذج ومغفل.

Ú‰ybì€a@’ˆbé

ZlãÃæa@OÒáuÎ@M@ÎbéÏfl@ÊbÌåÏi
تحـت عنوان: سـؤال كتابة الروايـة العربية 
هنا/ اآلن بني بالغة تشخيص واقع، وشعرية 

استرشاف غد آخر.
صدرت رواية  ”نخلة خوص سعفها كثيف“ 
لألديب العراقي الصديق داود سلمان الشوييل 
عـن دار فنـون للطباعة و النـرش و التوزيع 
(جمهوريـة مـرص العربيـة)؛ الطبعة األوىل 
سـنة 2020. الكتـاب من الحجم املتوسـط: 
175 صفحـة. هـذه الرواية هـي ثالث عمل 
إبداعي أقاربه نقديا خالل السنتني األخريتني 
لداود سـلمان الشـوييل بعد روايتيه ”أوراق 
املجهـول“، و“التشـابيه“ (2019). أعفانـا 
الكاتـب مـن الغـوص يف متاهـات املقاربـة 
السـيميولوجية لقراءة دالالت عنوان الرواية 
”نخلة خوص سعفها كثيف“. لقد ذكر هذه 
النخلـة يف بدايـات الجـزء األول حيـث نقرأ: 
”كان هـو حبهـا األول واألخـري، وكانت هي 
كذلـك بالنسـبة له، فنـزل عىل رأسـها خرب 
االفـرتاق كالصاعقـة، بـل أشـد وقعـا (...) 
أغمضـت عينيها ثم فتحتهمـا وهما يقفان 
تحت ظل نخلة قصرية خوص سعفها كثيف 
تقع يف األرض السـبخة الفاصلة بني بستان 
والدهـا وبسـتان والـده.“ (ص17).   هـي 
ـه آفاق انتظارالقـارئ العادي  فقرة قد توجِّ
(الـذي يقفز يف قراءته عىل األوراق الخارجية 
للنـص الـرسدي الدرامي التـي تحتويها جل 
أعمـال الشـوييل) إىل اعتبـار الرواية حكاية 
حب رومانسـية. لكن، رسعان ما تتبدد هذه 
الفرضية لـو عاد القارئ للورقـة الخارجية 
األوىل حيـث يقـرأ تحـت العنـوان الرئيـس 
(ص 3): ”روايـة تتحـدث عن ثـورة ترشين 
الشبابية يف العراق“؛ تليها ورقة االهداء الذي 

خصصها الكاتب لشهدائها(ص 5). 
لـن أفتـح القـوس هنـاـ  حتـى ال يتشـعب 
موضـوع الخطـاب ـ حـول تسـمية أحداث 
ترشيـن بــ ”الثـورة“، أو بــ ”احتجاجات 
شـعبية“، أو بـ ”املؤامـرة الخارجية“، أو بـ 
”الحـرب بالوكالة“، إلـخ.. كما يحلو لبعض 
املحللـني السياسـيني  (كل مـن مـن موقع 
والءاتـه)، وذلك ألننـي أتعامل هنـا اآلن مع 
رواية، أي مع عمل أدبي إبداعي فني بامتياز 
تحتـاج قراءته لخطاب يالئمـه. وذلك أيضا، 
وهنا مربط الفرس، ألن الكاتب داود سلمان 
الشـوييل (وهـو املتخصـص يف تحليـل فـن 
الخطـاب) ضّمن هـذا العمـل املتميز ”نخلة 
خـوص سـعفها كثيـف“ مـا سـماه ”بيان 
الروايـة“ (مـن صفحـة 7 إىل صفحـة 11). 

ر  أي رؤيته الخاصـة كروائي وكناقد وكُمنظِّ
للكتابـة االبداعيـة عامـة ولكتابـة القصـة 
والروايـة خاصة؛ مسـاهمًة منه للتأسـيس 
لــ ”مدرسـة“ إبداعية أدبيـة ونقدية لألدب 

العربي الراهن.
ورغم االستعماالت العديدة حسب السياقات 
ملصطلـح ”بيـان“ (معناه كفرع مـن علوم 
البالغـة؛ و توظيفه يف اللغة العسـكرية كما 
البيان الحربي؛ وحزبيا وإيديووجيا كما بيان 
الحزب الشيوعي لكارل ماركس)، فتوظيفه 
من طرف داود سلمان الشوييل يندرج ضمن 
األنساق النظرية النقدية األدبية الحديثة كما 
بيان الرسيالية آلندري بروتون، وبيان الشعر 
ملحمد بنيس. لكن القارئ لبيان الشـوييل قد 
يجد له أكثر من وجه شـبه من حيث املرامي 
والـدالالت مـع ”بيـان الروايـة الشـعبوية“ 
(Manifeste du roman populiste) لليـون 
ليمونيـي (Léon Lemonnier) الـذي تزعم 
تيارا ما بني الحربني العامليتني نبذ  من خالله 
توجهات ”الرسياليـة“، و“الوجودية“ وتيار 
”الروايـة الجديدة/ موت الرواية“  (مع روب 
غريـي) يف مجـاالت االبـداع األدبـي والفني، 
بالدعوة لـ ”تسخري“ الكتابة الروائية لخدمة 
قضايا الفئات املقهورة من الشـعب والتعبري 
عن همومهـا وأوضاعها وطموحاتها: رواية 
من الشـعب، وعن الشـعب، وللشعب. وربما 
وجدنا صدى لهـذه األطروحة يف أهم ”بنود“  
بيـان الروايـة لداود سـلمان الشـوييل حيث 
كتب: ”سـمعت يف ثمانينات القرن املايض أّن 
روائيا عراقيا معروفا ُسـِئل يوما عن سـبب 
عـدم كتابته عـن الحرب العراقيـة اإليرانية، 
فأجاب: بأنه سـيكتب عنها بعد أن تسـكت 
مدافعها ويهدأ الصخب والضجيج (...) وأنا 
بالعكس منه، سـأكتب عن الثورة الترشينية 
وهـي قائمة، حـارة، طازجـة“ (ص 7). قد 
يلقـى هذا الـرأي دون شـك أصواتـا مؤيدة 
وأخـرى معاِرضـة؛ كثٌر هـم الذيـن يتبّنون 
فكرة ”املسـافة“ بـني زمن الكتابـة، وزمن 

الحكاية كما املؤرخني واألدباء. مسافة تجرِّد 
(أو تقلـل) من االنفعاالت واالنفالتات وردود 
األفعال العاطفيـة اآلنية للكاتب لدى وصفه 
ورسده لألحداث املأساوية إثر حدوثها فعال، 
وذلـك ابتغـاء إّمـا للموضوعيـة، أو لهامش 
الخيـال الـذي يكـّون أحـد امليزات الرئيسـة 

للعمـل األدبـي الـرسدي الدرامـي. 
   يتعلـق األمـر إذن يف بيـان الروايـة لـداود 
سلمان الشـوييل هنا بإشـكاليتني قديمتني 
جديدتـني، ومتنافرتـني مرتابطتـني: مقولة 
املسـافة مـن وجهـة نظـر نظريـات الزمن 
الروائي، وجدلية الواقـع والخيال يف الفضاء 
الروائـي. ولنقـرتب أكثر من رؤية الشـوييل 
لكال اإلشكاليتني، سنحاول ولو بعجالة (ألن 
حيز املقال ال يسـمح) بتسليط الضوء فقط  
عىل عنرصين ال يقوم العمل الروائي بدونها: 

الزمكان، والشخصيات.
أ ـ الزمكان: 

   ـ وحدة الزمن:
من بـني دعامات بيان الرواية عند الشـوييل 
الكتابـة، وزمـن  أْن ال مسـافة بـني زمـن 
الحكايـة. نقـرأ يف آخر سـطر مـن الرواية: 
”تّمـْت 08/12/2019“؛ هـي إشـارة دالـة 
الكاتـب عـاش وعايـش األحـداث  عـىل أن 
مبارشة وعن قرب منذ اندالع رشاراتها األوىل 
شـهر ترشين (أكتوبر) حتى نهايـة الرواية 
بداية شـهر كانون األول (ديسـنرب) 2019. 
والسـؤال: هـل دّون الكاتـب كّل يشء؟ هـل 
كان حـارضا لحظة بلحظة؟ كيف وصلت إىل 
آذانه كل الحوارات التي دارت بني شخصيات 
الرواية حتى يف خلوتها، وسفرها، وعودتها، 
ومعاناتهـا ونضاالتهـا وحياتهـا وموتهـا؟ 

العنـرص الحقيقـي الوحيـد رغـم نسـبيته 
لحدود هذه النقطة من تضاعيف قراءتنا هو 
مطابقة زمـن الكتابة لزمـن األحداث، األمر 
الذي يرصح به الكاتب نفسـه يف بيانه: ”كل 
ما ورد يف هذا الرسد هو واقع حقيقي ولكنه 
دخل يف أتون ”املخيال“ (ص 9) . وهو اليشء 
نفسـه الذي ينطبق عـىل توظيف املكان كما 

التاريخ والجغرافيا.
   ـ املكان: 

تتسع رقعة املكان يف الرواية فيظهر بصيغة 
الجمـع (األمكنـة)، وُيفّضـل بعـض النقاد 
تسميته بـ ”الفضاء الروائي“. وكلما تعددت 
واألحـداث،  الشـخصيات  تعـددت  األمكنـة 
وتعقدت حبكة الرواية. يلجأ بعض الروائيني 
توظيـف  إىل  ”الواقعيـة“  عـىل  املحسـوبني 
أسـماء أمكنـة حقيقيـة معروفة (أسـماء 
املـدن، والـدول، والجبال، والبحـار، واألودية 
والصحـاري، واملنتزهات، وغريهـا...) ُبغية 
ومصداقيـة  بموضوعيـة  القـارئ  إقنـاع 
”واقعية“ عملهم االبداعي. ويف رواية ”نخلة 
خـوص سـعفها كثيـف“ لألديـب العراقـي 
الصديق داود سـلمان الشـوييل يجد القارئ 
نفسه يف فضاء روائي داخل أماكن معروفة إن 
لم نقل مألوفة (العراق، وبغداد، والنارصية، 
وشارع الحبوبي، وساحة التحرير، واملطعم 
الرتكي إلـخ...). لكن، األديب املتمرّس يعرف 
كمـا القارئ اليقظ بـأن األمكنة ال قيمة لها 
ُتذكر كامتدادات أو كأشكال هندسية فارغة 
أو مؤثثـة دون رابـط عاطفـي و وجـودي 
ومصـريي مع مـن يسـكنها، أو يرتادها، أو 
مع من هجرها ويحن إليها؛ فلألمكنة رائحة 
كما كتبت القاصة العراقية ليىل املراني. اسم 

بغداد وحده قديما وحديثا ومسـتقبال يعني 
أكثـر من حلـم وأسـطورة وخيـال و واقع؛ 
لـذا رسيعا ما تتبـدد الصـورة الفوتوغرافية 
اللصيقـة باملـكان، لتعطـي للخيـال (خيال 
الكاتـب) فسـحة ابتـكار خطـاب سـالحه 
البالغـة لتِدّب الحياة يف رشايني األمكنة تارة، 
ولتدمريهـا تارة أخرى، الـيشء الذي يضمن 
جماليـة العمـل األدبـي كيفما بلغـت درجة 
مأسـاوية أحداثـه. هي األمكنـة إذن يف هذه 
الروايـة كما يراها الكاتب مـن زاوية وجهة 
نظـره الخاصـة محـددة يف الزمـان واملكان 

والشـخص بعيون شـخصيات روايته.
ب ـ الشخصيات: 

تَم صقل بورتريهات شخصيات رواية ”نخلة 
خـوص سـعفها كثيـف“ وهـم يف غالبيتهم 
شـباب من خريجـي الجامعـات يف مختلف 
التخصصـات (حمديـة، وكريـم، وحسـن، 
وسـاجد، وحميد، وأحمد، ورشاد، ورافد...)، 
القبليـة  وانتماءاتهـا  أسـماءها،  لتتجـاوز 
والجغرافيـة واإلثنيـة، والعقائديـة الدينيـة 
واإليديووجية والسياسـية. شـباب يؤمنون 
بـأن الوطـن هويتهم ورس وجودهـم وآفاق 
مسـتقبلهم: ”لـم يكن“حامد“ و“سـاجد“ 
أو  التظاهـرات،  يقـودون  ممـن  و“رافـد“ 
مـن تنسـيقياتها. فاملظاهـرات بـال قيـادة 
تذكـر، وهـذا مـا أراده الشـباب الثائر يف كل 
هـل  والسـؤال:   .(61 (ص  املحافظـات“ 
كانـت مظاهـرات الشـباب يف ثـورة ترشين 
العراقية بال قيادة فعال؟ وهل وصل شـبابنا 
العربـي داخل العراق وخارجـه إىل غاية هذه 
الدرجة من الوعي املسـؤول حتـى ال يحتاج 
أخطبوطـات  مـن  ولتعليمـات  لتوجيهـات 
السياسـة والفتن، األصدقاء منـه واألعداء؟ 
أسـئلة تخرجنا من عالم الواقـع لتزج بنا يف 
عالم الخيـال الروائـي كما أبدعـه صاحبه. 
وداود سـلمان الشـوييل يكـرّس وعـن وعي 
واختيـار فكـرة تحمـل الكاتـب ملسـؤولية 
اختيار الشخصيات وما يصدر عنها من آراء، 
ألنها يف آخر املطاف شـخصيات روائية (من 
ورق) تعرب عن وجهات نظر الكاتب؛ يقول يف 
بيانه: ”(الرواية) تعبري عن أفكار وأحاسيس 
الشـخصيات  بعـض  ومواقـف  ومشـاعر 
املخلوقـة من ِقَبـل الكاتب، والتـي هي ممرّا 
ألفكار وأحاسيس ومشاعر ومواقف الكاتب 
نفسـه“ (ص 7)، مـع إرشاك القـارئ طبعا 
باسـتثمار خيالـه: ”ان الـذي تبقـى لعمـل 
”الخيال“ هو ما أضافـه، مضافا ملا يضيفه 

خيال القارئ من أمور“ (ص 11).
٨ أغسطس ٢٠٢٠  · 
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  للناقد جي.ئي.يتس يف كتابه (القصة القصرية الحديثة) 
يصف ارنست همنغواي بـ (الرجل ذي الفأس الذي يقتلع 

غابة كاملة من اإلطناب).
القص القصري نشـاط فكـري وجمايل يقتنـص اللحظة 
باسـتغراق اليومي مع غوص يف عمق األشـياء؛ لتحقيق 
نـص متميز بأفقـه الجمايل ومضمونه اإلنسـاني املتكئ 
عىل رؤيا لها تشـكالتها الفنية املنسـجمة وإيقاع الحياة 
ومتغرياتها الحضارية... فضال عن استنطاقها املوجودات 

بوعي معريف يستفز الطاقة الذهنية ملتلقيها ويحركها.
وباسـتدعاء املجموعـة القصصية ( تشـتعل وال تيضء) 
التي نسـجت عواملها النصيـة أنامل القـاص عيل كاظم 
داود، وأسـهمت دار نون يف نرشها وانتشـارها /2013، 
كونهـا تسـتغرق يف اليومـي مع غوص يف عمق األشـياء 
فتشـكل نصاً متميزاً بأفقه الجمايل ومضمونه اإلنساني 
املتكئ عىل رؤية لها تشكالتها الفنية املنسجمة بإيقاعها 
الرتكيبي والتطورات الحضارية بوعي معريف يسـتنهض 
طاقة متلقيه الفكرية كي تسـتنطق ما خلف مشاهدها 
الحدثية... ابتـداًء من اإليقونة العنوانيـة، النص املوازي 
واملفهوم اإلجرائي بفعله يف مقاربة النص والكشـف عن 
عواملـه ودالالته الكونيـة بفونيماته املتناقضة (تشـتعل 
= تيضء/ ال تيضء= ظالم) التي تسـعى لربط املسـتهلك 

(املتلقي) بنسـيجه الرسدي.
(نظـر إليهـم قبـل أن يسـتقل الحافلـة، كانـوا يقفون 
كالعسـكر، مثل دمًى صغريٍة ضاحكـٍة بلهاء. أخذ يتأمل 

وجوههم، كما لو أنه َفَقَد شـيئاً كان يوشـك أن يتذكره، 
ينتظـرون سـماعه، يشٌء مـا نـأى يف طرف مـن أطراف 
ذاكرتـه منذ أزمان، لكنه فك بعض رموزه، ثم غاب فجأة 

وتالىش لألبد.    
نظر إليهم وهم ينظرون إليه بأعني جامدة، كما لو كانت 
مشـدودة إليه، مشـدودة إىل تابوته، الذي لم يسـتلِق فيه 

لحد اآلن، تابوته الذي ُصنع يف داخل كل واحٍد منهم.
وّدعهـم وركب، فانغلق الباب وانطلقـت الحافلة. عندما 
وصـل إىل العاصمـة، ويف طريقـه إىل العنوان الـذي تدله 
عليـه ورقة كتبت بخط والده، توقف عند هاتف عمومي، 
واتصل بهـم، ليخربهم بوصوله. تلقـوا كلماته بتوجس 
ولهفـة، تبادلوا عدة كلمات وأسـئلة مقتضبـة، ثم الذوا 

بصمتهم وانتظارهم الخفي.
رافقـه املطـر الخفيـف إىل وجهته، عرب طـرق مزدحمة 
يخنقهـا دخـان السـيارات، وبعـد أسـئلة متعـددة عن 
وسائل النقل التي عليه ان يستقلها واألزقة التي ال بد ان 
يسـلكها وصل إىل القسـم الداخيل، فبادر إىل االتصال من 
هناك وطمأنهـم بأنه وجد بغيته أخرياً. عندها بردت تلك 

الحرارة التي كانت تسكن قلوبهم)/ص6.
أولهمـا  اإلحسـاس:  مـن  مسـتويني  يعتمـد  فالنـص 
اإلحسـاس بالزمن الـذي هو (معطى موضوعي سـابق 
لحركة اإلنسـان وفعله ورؤيته)... وثانيهما اإلحسـاس 
باآلخـر الـذي يعنـي االنتقال مـن الذاتـي إىل املوضوعي 
اإلنسـاني... كون الذات املنتجة جزء من الوجود الكوني؛ 
الرتباطهمـا جدليا. إضافـة إىل اعتماد املنتـج (القاص) 
تقنيتي االسرتجاع واالسـتذكار الذين من خاللهما يسري 

رشيط الذكريات والتذكر فيفرغ من خاللهما هواجسـه 
الرسديـة.. فضـال عن اعتمـاده تقنيات فنية وأسـلوبية 
كالتكرار الجميل (نظر إليهم) الدال عىل التوكيد... والذي 
أضفى عىل جسـد النص موسقة مضافة... وهناك الرمز 
الـذي هـو أداة فكرية للتعبـري عن قيـم غامضة لغرض 
تصعيـد التكنيـك الشـعري... إذ فيه تتحـول الصورة إىل 
رؤيـة تكشـف عن منتـج (قـاص) يمتلك حسـا رؤيوياً 
باعتماد لغة مكثفة وألفاظ موحية... إضافة إىل توظيفه 
الرتاث الشـعبي احتفاء بالهوية الثقافيـة... ونقل اللغة 
من حالتها السـكونية إىل حالـة متنوعة الدالالت بجملها 
املقرتنة بواقع مرير (ساعة السوده) التي يستعريها من 
جدته... كلما اختىل بنفسـه يف تلك املراحيض املشـرتكة 
القذرة يبصـق بحقد ويطلق اللعنات السـاخنة وينصت 

لرصير أسنانه)/ص8.
 فالنص يحمل صورا عميقـة الداللة قائمة عىل االنزياح 
واملفارقـة والرتميز والعصف الذهنـي... كي يعرب املنتج 
(القـاص) عمـا يختمر يف ذهنـه من لحظات مشـهدية 
واالنزياحـات  لالسـتعارات  املولـدة  لذاكرتـه  مسـتفزة 

فيتخذها منهجا يف التشخيص والتأويل...
(يف الحـرب كنـا ننقـل خطانا بحـذر متلفتـني، حاملني 
حقائبنـا املدرسـية، نمـيش مثـل كتـل صغـرية بجـوار 
األسـيجة، متشـابكي األكف. لـم تعد من نافـورات تبلل 

الضوء، وال آباء يوصلونا بأمان.
انتظرت طويالً بال جدوى، فالحال هو الحال. 

كربت مع الحرب مثلما كربت هي األخرى معي.. 
كان ثمـة ما يدعوني للرحيل، هاجـس مثل حلم مرعب، 

يدعوني للتخيل عن كل يشء؛ فرحلت. 
لـم أحمل معي أيـة صـور او دفاتر ذكريـات او ارشطة 
صوتيـة. تركـت كل يشء. حملـت معي فقـط حكايات 
مدينتـي الصغرية النائية، ربما لكي أرويها للغرباء الذين 

لم يسمعوا بمثلها أبداً)/ص17.
   فالقـاص يحـاول تطويـع اللغـة يف انزياحاتهـا عـن 
مسـاراتها املألوفة... فيؤنسـن الجمادات ويعتمد تعالق 
الرؤى من جهة وارتباطاتها والحالة النفسـية من جهة 
أخرى... فضال عن محاولتـه اقتناص اللحظة واملزاوجة 
بني الحلم والواقع لبناء تشـكيل نيص قائم عىل االختزال 

والتكثيف الجميل.
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منُذ أحَد عَرش خريًفا  
وأنا أفكُر حيُث ُوِجدُت

بكتابة نشيٍد ..
أدوِّن فيه بعَض أحاديِث األشجاِر 

التي تدوُر بينها كلَّ ليلٍة
عن النهِر 

وما أدراَك ما النهُر ..
أحاديُث متواترْة

من شجرٍة إىل شجرْة
أسمُعها مرتجًفا، 

محاوًال أن أجهًش بالشعِر أماَمُهنَّ .
النهُر  تقّوًسَ ظهُره ومازاَل يعدو ،

همسْت شجرُة الصفصاِف 
يف أُذِن شجرِة الطرفاء،

حتى التفَّ الساُق بالساْق ..

لقد َهرَِم 
ها هي التجاعيُد  تنمو 

تحت عينيه ،
ما عاد يقدُر عىل حمِل قشٍة .. 

كي يتعلَّق بها الغرقى 
قالت شجرُة (الكينا)
وطقطقت بجذوِرها 
 فاستيقظ من نومه 

زوٌج من ” الفاخت ” .
بالكاِد أن يفقَد الذاكرَة 

حيُث ال يذكُر أسماَء عشاِقه
وال مالمَح وجوِه النسوِة

تي طوََّفَن الشموَع عىل وجِهِه  الالَّ
رصخت أكُرب النخالِت ِسنًّا

وهزت جذَعها حتى تساقط الرُّطُب
بدويٍّ عاٍل

فوَق عشِب الحقِل اليابْس.
ال يشبُه أيَّ نهْر ..

كلُّ أنهاِر العالِم الكربى
تتشبَُّه ِبْه  

وتحلُم بمصافحِة يِده أْو تقبيلِها 
َحَكْت شجريُة تنٍي ألخِتها

لحظَة كانْت ِبُوَرْيقٍة كبريٍة
تسُرت عورَة ساقيٍة 

هتَك الجفاُف سرتََها . 

يمِيش النهُر ..
ونميش عىل جانبْيِه

نحُرُس ظلَّه األبديَّ ؛
لهذا فال شأَن لهذا النهِر بما يحدُث 

لبحاِر العالِم حنَي يحُدُث املدُّ 
ُملقًيا عىل الشواطئ رسائَل النجاِة

ا .. للمهاجرين رسًّ
ال عالقَة له بناقالِت التوابِل ..

وال بأسماِء موانئ النِّفْط ..
حدََّثت شجرُة املُشُمِش 

ان  شجرَة الرُّمَّ
وألَقَتا بثمرتني لفالحٍة عابرْه .

املاُء ماِئي..
ومائي لكْم ، وأنتُم ِيل .. 

قرأَ الشاعُر  آيَة النهِر 
وكتَب  آخَر الليِل 
حديَث األشجاْر 
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ال توجد أي حياة زوجيـة خالية تماًما من 
املشـاكل، سواء املشـاكل الصغرية أو حتى 
الكبـرية، فـال أحد يتعمـد تخريـب حياته 
الزوجيـة، ولكـن البعـض يرتكـب أخطاء 
بسيطة تعكر صفو العالقة الزوجية، وعىل 
املـدى الطويل قد تسـبب تدمـري الزواج إذا 

تحولت هذه األخطاء إىل عادات.
لذلك تعريف عىل األخطاء البسـيطة التي قد 
تقعـني فيها وتعكر صفـو عالقتك بزوجك 

وتهدد زواجك.
الرسـائل  عـرب  الخالفـات  مناقشـة   1-

النصية
يجب مناقشـة الخالفات الزوجية من أجل 
التوصـل لحلـول، ولكن التواصـل من أجل 
مناقشة الخالفات الزوجية يجب أن يكون 
وجهاً لوجه، وليس عرب الرسـائل النصية، 
التعابـري  إىل  تفتقـر  النصيـة  فالرسـائل 
الجسـدية التي تسـهم يف وصـول الحديث 
بأسـلوب صحيـح، وبالتـايل يـزداد سـوء 
التفاهم وتزداد الفجوات بني الزوجني عند 
مناقشـة الخالفات عرب الرسـائل النصية، 
وعدم االهتمام بالتواصل معاً وجهاً لوجه.

2. عدم قضاء وقت خاص معاً
  ينشغل الزوجان بمسـؤوليات الزواج وال 

يبـذالن الجهد من أجـل الحصول عىل وقت 
خـاص معاً، ما يبعـد كالً منهما عن اآلخر 
تدريجيـاً، ويزداد سـوء التفاهـم، وهو ما 
يصبـح انفصـاالً تدريجيـاً، حيـث تتباعد 

وتتنافـر  املشـاعر  وتجـف  االهتمامـات 
األفكار، حتى يصبحا غريبني.

لـذا احريص عـىل إدراج وقتـك الخاص مع 
زوجـك عىل جداولكمـا الزمنيـة، والتزمي 

بمواعيـد وقتكمـا الخاص، وفكـري دائماً 
يف طـرق ممتعة لقضاء وقتـك مع زوجك، 
بحيـث تصبحان أقـرب، وتزرعان ذكريات 

جميلة بينكما تدوم يف املستقبل.

3. عدم املصارحة
ال تتوقعي أن زوجك قادر عىل قراءة أفكارك، 
فـإذا كنِت تتوقعني ترصفاً مـا من زوجك، 
أو تتمنـني أن يلبـي لـِك أحـد احتياجاتك، 
ولكنـِك اعتمدِت عىل أن يشـعر هو دون أن 
تصارحيـه برغباتـك واحتياجاتـك، فغالباً 

سوف ينتهي األمر باإلحباط.
اعتـادي عـىل مصارحـة زوجـك بأفكارك 
ومشـاعرك ورغباتك، وتقبيل أن يصارحك 
هو أيضاً باحتياجاتـه، وبالتايل يصبح كل 

منكما أكثر قدرة عىل إرضاء اآلخر.
4. اللجوء إىل بدائل عاطفية

الـزواج يعنـي أن يقوم كل طرف بإشـباع 
االحتياجات العاطفية لرشيك حياته، وكل 
ما سـبق من جفاء وعدم تواصل، قد يدفع 
أحد الطرفـني إىل اللجوء إىل بدائل عاطفية، 
تسـهم يف وقـوع الخيانـة الزوجية سـواء 
كانـت عاطفيـة أو جسـدية أو إلكرتونية، 

وهو ما ينذر بهدم الزواج.
لذا عندما ال تشـعرين بإشـباع احتياجاتك 
العاطفيـة يف زواجـك، تحدثي مـع زوجك 
وابحثـا معـاً عـن حلـول، حتى تشـعري 
باإلشـباع العاطفـي مـن رشيـك حياتـك، 

والرىض عن عالقتك.

التحديق بالشاشـات هو ظاهرة العرص: الكل يركز عيونه عىل 
شاشـة الكمبيوتر والهاتـف. لذلك فإن حـوايل ثلثي البرش من 
”الجيـل الحديـث“ يعانون من ”مـرض الكرتونـي“. فيما ييل 

نصائح عملية إلراحة العيون واملحافظة عىل صحتها.
يتحـدث العلماء عن ما يشـبه وباء شـامل يجتـاح العالم، ألن 

الناس يمضون أوقاتا طويلة يحدقون يف الشاشات.
أمـام  يعملـون  املوظفـون يمضـون يف مكاتبهـم سـاعات   
الكمبيوتر، ثم يسـتخدمون الهاتف الذكي والحاسـب املحمول 
يف أوقات فراغهم، وحتى أثناء تناول الطعام أو عند االسـتلقاء 

يف الرسير.
وأمـام هذا الجلـوس املتواصل أمام الشاشـات يومـا بعد يوم 
وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، سيجد املرء نفسه يعاني بعد 

عدة أعوام من مشاكل يف العينني.
وأكثـر من يعاني من هذه املشـكلة هم من ولـدوا يف ثمانينات 
القرن املايض، ألنهم الجيل الذي بدأ فرتة مراهقته وشـبابه مع 
انتشـار الكمبيوتـرات والهواتف الذكيـة. يف الغرب، وخاصة يف 
الواليات املتحدة يحذر الخرباء مما يسمى ”األمراض الرقمية“ 
التي تصيب العيون. دراسة حديثة تظهر أن 68 باملائة من جيل 
الثمانينـات مصـاب بتلك األمـراض، كما نقلـت صحيفة ”دي 

فيلت“ األملانية.
كيف تحدث املشاكل يف العني؟

تبدأ معاناة العني بعد ساعتني أو أكثر من التحديق يف الشاشة. 
آليـة حـدوث املشـكلة كالتايل: عدسـة العـني تفقـد مرونتها، 
وتضطـر لبذلـك جهد أكثـر من أجـل رؤيـة األشـياء القريبة 
بوضـوح ودقة. أعـراض اإلصابة ترتاوح مـن احمرار العني إىل 
حصـول حرقة يف العني، وأيضا جفاف العني، وعدم القدرة عىل 
الرؤيـة الواضحة، وتعب العـني. وتمتد املعاناة لتشـمل آالم يف 
الرأس والظهر والرقبة. وبحسـب خرباء الصحة، فإن مشـاكل 

العني قد تتطور لتصبح مرضا خطريا.
كيف نحمي العني ونخفف من معاناتها؟

بال شـك فإن أسـهل إجابة هي التخيل عن كل أنواع الشاشـات 
وعـدم النظـر إليهـا. ولكن هذا غـري ممكن يف عرصنـا الحايل. 
فكيـف يمكن تخفيف معانـاة العني دون االسـتغناء التام عن 

هذه األجهزة؟
1. تخفيض الوقت الذي نمضيه ونحن نحدق يف الشاشات.

2. عمل اسرتاحات قصرية متكررة، بحيث يبعد املرء نظره عن 
الشاشـة وينظر إىل نقطة بعيدة قدر اإلمكان. كأن ينهض من 
عـىل كرسـيه ويذهب إىل النافـذة وينظر باتجاه األفـق البعيد. 

يجب أن يحصل ذلك مرة كل 20 دقيقة.
3. الوضعية السليمة لشاشة الكمبيوتر: الحافة العليا لشاشة 
الكمبيوتر يجب أن تكون أخفض بخمسة إىل عرشة سنتيمرتات 
عن مسـتوى النظر. ويجب إبعاد العني عن الشاشة بحوايل 50 

إىل 75 سنتيمرتا، كما ينصح موقع ”بيزميس“ اإللكرتوني.
4. وضعيـة املكيـف واملروحـة: يجـب وضع املكيـف واملروحة 
يف مـكان بعيد عـن العيون بحيـث ال يأتي التيار الذي ترسـله 

مبارشة إىل وجهنا.
5. تطبيقـا ملبـدأ: ”وداوه بالتي كانـت هي الـداء“، فإن هناك 
تطبيقـا إلكرتونيا يمكـن من خالله أن يخترب املـرء ما إذا كان 

يعانـي من الضغط والتعب. ويخترب هذا التطبيق مقدار الوقت 
الـذي تحتاجه العـني لرؤية يشء بعيـد بدقة عاليـة، ثم رؤية 

الشاشة بدقة عالية، وبالعكس.
6. النظـر إىل األفـق البعيد مهم جدا، ألنـه يعكس تماما القدرة 
الحقيقيـة لعيوننا. لذلك يجب النظر باسـتمرار إىل أبعد نقطة 

ممكنة.
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املقادير:
القشطة : 3 علب

الزيت النباتي : نصف كوب
حليب بودرة : كوب
سكر : نصف كوب

سميد ناعم : كوب ونصف
بيكنج بودر : ملعقة كبرية

كبـرية  ملعقـة   : الطحينيـة 
(لدهن صينية الفرن)

باكيـت  نصـف   : شـعريية 
(باكستانية / مكرسة)

حليب مكثف محىل : علبة

الرغبـة  حسـب   : املكـرسات 
(للتزيني)

طريقة التحضري:
اخلطـي علبتني القشـطة مع 
الزيت والسكر والحليب البودرة 

يف وعاء الخلط.
أضيفي السميد وعلبة القشطة 

األخرية واخلطي جيداً.
بـاودر  البيكنـج  أضيفـي 

واخلطي.
ادهني طبق الفرن بالطحينية، 
وسـاوي  املزيـج  صبـي  ثـم 

الوجه.
الباكستانية  الشـعريية  وزعي 

فوق الخليط.
أدخيل الطبق للفرن عىل حرارة 
 20  –  15 ملـدة  درجـة   180

دقيقة.
أخرجـي الطبـق مـن الفـرن، 
وأضيفي الحليب املكثف املحىل 
واتركيهـا لتربد قليـًال ثم زيني 
الرغبـة  بحسـب  باملكـرسات 
وقطعيهـا مربعـات وقدميهـا 

باردة.

نخـربك اليـوم عـن عالجـات غـري 
الصيـف،  يف  للبـرشة  مناسـبة 
والتـي عليـِك تفاديها تماًمـا، نظرًا 
لتأثريهـا الكبري عىل الجلـد، والذي 
قد يتسـبب أحياًنا بمشـاكل جلدّية 
يصعب عالجهـا، خصوًصا إذا كنت 
مؤذية  مسـتحرضات  تسـتخدمني 
عىل البرشة.. فرغم مفعولها بتعزيز 
مختلـف  وعـالج  البـرشة  نضـارة 
الجلـد  أطبـاء  أّن  إال  مشـاكلها، 
يشـّددون عىل عدم الخضوع لها يف 
أيام الصيف.. عالج مشاكل البرشة 
بالريتينويد يعالج الريتينويد الكثري 
مـن مشـاكل البـرشة، مثـل حـّب 
الشباب والخطوط الرفيعة والبثور، 
لكّنه يجعل البرشة أكثر حساسـّية 
تجاه الشمس، ما قد يتسّبب بتلفها. 

الخضـوع لهـذا العـالج يف موسـم 
الصيـف، هو مـن أخطاء تتسـبب 
بتلف البرشة الحساسة، ولذا نشّدد 

عىل رضورة زيارة طبيب الجلد.
التقشري الكيميائّي 

يزيل التقشـري الكيميائي طبقة من 
البرشة، للتخلص مـن الخاليا امليتة 
املرتاكمة عليها، والكشف عن طبقة 
أخرى جديدة تحتهـا، ما يعني أّنها 

قوية جًدا عىل الجلد.
أكثـر  تكـون  الجديـدة  البـرشة 
حساسـّية تجـاه أشـّعة الشـمس، 
وحتـى يف الشـتاء، ينصـح بعـض 
أطباء الجلد بعـدم التعرّض لها ملّدة 
أسبوعني ولو كانت خفيفة. فتخّييل 
إًذا ماذا سـيحدث لها يف الصيف، قد 
تحـرتق، وتظهـر بها بقـع حمراء، 

وبقع داكنة، وتوقعي أيًضا معاناتِك 
من البثور.

 Sclerotherapy عالج الـ
يستهدف هذا العالج الدوايل واألوردة 
العنكبوتية لتخفيف مظهرها، وذلك 
من خـالل حقنها بمحلـول يقلّص 
بطانـة ألوعيـة الدموّيـة. بعـد هذا 
العالج، قد تعاني من خضعت له من 
مظهر رشايني منتفخة وظاهرة، يف 
إمكانهـا أن تخفـف مظهرهـا بعد 
10 أيـام من خـالل زيـارة الطبيب 
ليسـحب الدم منها، لكـن قد تبقى 
بعض اآلثار لحوايل 6 أسـابيع، وهو 
أمر لن ترغـب املرأة بإظهـاره، لذا، 
مـن املفّضـل أن تجري هـذا العالج 
بالشـتاء، لتتمّكـن من إخفـاء ذلك 

باملالبس التي تغّطي كل الجسم.
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شـددت الربوفيسـورة، مارغريتا كوروليوفا، 
خبرية التغذية الروسـية، عـىل رضورة تناول 
خرضوات الفصيلة الصليبية لتنظيف الجسم 
من السـموم املرتاكمة. ولفتت الربوفيسـورة 
إىل أن تنظيـف الجسـم مـن السـموم سـيتم 
بصورة طبيعية يف حالة تناول بعض األطعمة 
بصوريـة منتظمـة، حيـث إن تنـاول أطعمة 
غـري صحية وتعاطـي املرشوبـات الكحولية، 
يـؤدي إىل ظهـور مشـكالت صحيـة خطرية، 
لذلـك فـإن االعتمـاد عـىل منظومـة طبيعية 
لتنظيـف الجسـم من السـموم، سـتكون من 
دون مضاعفات وآثار جانبية.وقالت: ”عندما 
يحتاج اإلنسان إىل عمل منظومة إزالة السموم 
مـن الجسـم بصـورة طبيعيـة بعـد اإلفراط 
بتنـاول الكحول مثال، عليه تنـاول الكثري من 
الـربوكيل  الصليبيـة-  الفصيليـة  خـرضوات 

والرشـاد  والسـبانخ  وامللفـوف  والقرنبيـط 
املزروع وغريها، ألنها تحتوي عىل نسبة عالية 

مـن الكربيـت“. وأضافـت“ الكربيـت يضمن 
امتصـاص الربوتينات وهو من مكونات إنزيم 

الكبـد غلوتاتيون، الـذي يلعـب دورا مهما يف 
إزالة السـموم من الجسـم بصورة طبيعية“و 
لفتت الخبـرية إىل أنه يف الصيـف تزداد حاالت 
التسـمم الغذائي، نتيجة عدم تخزين األطعمة 
أو طهيها بصورة صحيحـة، ومن أجل تحييد 
هـذه الحاالت الخطـرة يجب اسـتخدام الثوم 
إىل  ”باإلضافـة  وقالـت:  الطـازج.  والبصـل 
خصائصهمـا املفيـدة األخـرى، يحتويان عىل 
مضادات حيويـة طبيعية، تضمن الوقاية من 
االلتهابات يف الجهاز الهضمي وهذا مفيد جدا 
يف فصـل الصيف بصورة خاصـة، عندما تباع 
خـرضوات ملوثـة ولم تغسـل جيـدا، وكذلك 
تنـاول األطعمـة التي تبـاع عىل الطـرق مثل 
اللحـوم املشـوية والكباب وغريهـا، ما يؤدي 
إىل تغـري ميكروبيـوم األمعـاء وتحفيز عملية 

االلتهابات يف الجهاز الهضمي“.

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن أن النساء الالئي يفضلن االستيقاظ مبكرًا يومًيا، 

تقل لديهن احتماالت اإلصابة برسطان الثدي عن غريهن.

يقول الباحثون يف الدراسـة التي نرشت يف دورية الطب الربيطانية إن دراسات سابقة 

ربطـت بني عدم انتظـام مواعيد النوم والحصول عىل قدر أكرب مـن الالزم من الراحة 

وزيـادة احتماالت اإلصابـة برسطان الثدي لكن لم تركز دراسـات كثرية من قبل عىل 

كيفية تأثري توقيت االستيقاظ عىل تلك االحتماالت.

وإلجراء الدراسة الحالية حلل الباحثون املتغريات الجينية املرتبطة بثالث سمات تتعلق 

بالنوم وهي مدته واإلصابة باألرق وإن كانت املشاركة يف الدراسة من األشخاص الذين 

يفضلـون االسـتيقاظ مبكرًا أو متأخرًا. وفحص الباحثـون بيانات أكثر من 400 ألف 

امرأة شـاركن يف دراستني يف بريطانيا إحداهما استخلصت البيانات الحيوية واألخرى 

ركزت عىل رسطان الثدي.

الدراسة األوىل

وخلص فحص دراسة البيانات الحيوية إىل أن من بني كل 100 امرأة يفضلن االستيقاظ 

مبكـًرا قلت حالة من حـاالت اإلصابة برسطان الثدي مقارنـة بغريهن لكن لم تظهر 

الدراسة وجود عالقة واضحة بني رسطان الثدي ومدة النوم يوميا وال األرق.

دراسة ثانية

أما يف الدراسة التي ركزت عىل اإلصابة برسطان الثدي فقد قلت أيًضا احتماالت إصابة 

املسـتيقظات مبكرًا باملرض. كما ظهرت يف تلك الدراسة عالقة بني زيادة عدد ساعات 

النوم عن املعدل املوىص به، وهو نحو سـبع أو ثماني سـاعات ليالً، وزيادة احتماالت 

اإلصابة باملرض بنسبة بلغت 19 باملئة لكل ساعة إضافية.
الضوء ليالً

وقالت ريبيكا ريتشـموند كبرية الباحثني يف الدراسـة وهي باحثة يف جامعة بريستول 

يف بريطانيا: ”النتائج تتسـق مع دراسات سابقة سـلطت الضوء عىل عالقة العمل يف 

نوبات ليلية باإلصابة برسطان الثدي“.

وأضافت عرب الربيد اإللكرتوني: ”من الفرضيات التي قد تفرس تلك العالقة هي فرضية 

(الضوء يف الليل) والتي تتحدث عن تقليص التعرض للضوء ليال لنسبة امليالتونني بما 

يؤثر بدوره عىل عدة مسارات هرمونية ويزيد احتماالت اإلصابة برسطان الثدي“.

لكنها قالت إن ليس عىل النسـاء املسارعة بتغيري نمط نومهن بناء عىل ذلك وأضافت: 

”النتائج األساسـية التي خلصنا إليها اعتمدت عىل تفضيل النسـاء لساعات الصباح 

أو املسـاء وليس عىل موعد االستيقاظ املحدد“. كما يمكن أن تختلف تلك النتائج لدى 

مجموعات عرقية أخرى.

(Breast Cancer) رسطان الثدي

رسطـان الثـدي (Breast Cancer) مرض يصيب النسـاء بالتحديـد، لكنه قد يصيب 

الرجال أيًضا، وإن كان بنسـبة أقل بكثري، والعالمة املبكرة األكثر شـيوعاً لإلصابة 

ـّف نسـيج داخـل الثدي، هذه الكتلـة غري مؤملة،  باملـرض، هي ظهور كتلة أو تكث

غالًبا.

لإللكرتونيـات  سامسـونج  أعلنـت 
جالكـيس  سـاعات  عـن  املحـدودة 
لتعزيـز   Watch5 Pro و    Watch5
العـادات الصحيـة وميـزات متقدمة 
وإمكانـات أقـوى. وتعمـل جالكـيس 
Watch5 عـىل تحسـني امليـزات التـي 
يعتمـد عليهـا املسـتهلكون كل يوم، 
بينما تعد جالكيس Watch5 Pro  أحدث 
إضافة إىل تشـكيلة ساعات جالكيس، 
وأكثر ساعات سامسونج متانة وثراًء 
بامليـزات حتـى اآلن. وتعكـس هـذه 
املنتجات الجديدة التزام الرشكة تجاه 
املستخدمني، ومساعدتهم عىل تحقيق 
أهدافهم واملسـتويات التـي يتطلعون 
للوصول إليها، وذلك من خالل طرحها 
مـن  الجديدتـني  السلسـلتني  هاتـني 

الساعات لبلوغ غاياتهم.
روه،  إم  تـي  الدكتـور  وقـال 
أعمـال  لوحـدة  التنفيـذي  الرئيـس 
سامسـونج  يف  املحمولـة  الهواتـف 
التزامنـا  تأكيـد  لإللكرتونيات:“نـود 
بتزويد مستخدمي سـاعات جالكيس 
بـاألدوات والبيانـات واملـوارد الالزمة 
لفهـم صحتهم بشـكل أفضل، إضافة 
إىل دعمهـم يف رحلـة تدريباتهم. ومن 
خالل توظيف مجس النشاط الحيوي 
الرائـد مـن سامسـونج، نحرص عىل 

تمكني املستخدمني من خالل الحصول 
عىل صورة مكتملـة للبيانات املتعلقة 

بأحوالهم الصحية“.
ويف ظـل الرغبـة املتزايـدة مـن جانب 
األفراد لفهم األهداف الصحية والعمل 
رشعـت  أفضـل،  بشـكل  لتحقيقهـا 
سامسـونج يف توفـري الطـرق املثـىل 
للوصـول إىل مراقبة عميقـة وبيانات 
عملية لتقدم من خاللها للمستخدمني 
إليهـا،  يحتاجـون  التـي  املعلومـات 
ملسـاعدتهم طـوال رحالتهـم لضمان 
الصحة والعافية. وتم تجهيز سلسـلة 
جالكـيس  Watch5  بمجـس يحمـل 
اسـم BioActive ، الحـل الفريـد من 
يأتـي يف  سامسـونج، السـيما وأنـه 
الريـادة لقيـادة الحقبـة التاليـة من 
بالطـرق  الصحـة  مراقبـة  جهـود 
الرقمية. وكانت الرشكة قد قدمت هذا 
املجـس ألول مرة يف سلسـلة جالكيس  
Watch4، ويسـتخدم رشيحـة فريدة 
واحدة تجمع بني ثالثة مجسات قوية 
للصحـة لقيـاس معدل نبـض القلب 
الكهربائية،  القلب  البرصي، وإشـارة 
وتحليـل املعاوقة الكهربائية الحيوية. 
وبذلـك يمكـن الحصول عـىل قراءات 
مكثفـة تشـمل معـدل نبـض القلب، 
ومسـتوى األكسـجني يف الدم، وحتى 

ويمكـن  التوتـر.  مسـتوى  قيـاس 
للمستخدمني أيضاً الحصول عىل فهم 
أعمق لصحـة القلب من خالل مراقبة 
ضغـط الدم وتخطيـط القلب مبارشة 
من املعصم. ومنذ العام 2020، عملت 
سامسونج عىل توسعة هذه اإلمكانات 
ونرشها يف 63 سوقاً، sإلتاحة الفرصة 
أمام الجميع لتتبع صحة القلب بشكل 

أفضل كل يوم.
ومع زيادة مسـاحة السـطح ونطاق 

التالمس املبارش مع معصمك، تستطيع 
تعقـب   Watch5 جالكـيس  سـاعة 
القياسات الصحية اآلن بمستوى أعىل 
من الدقة عند مقارنتها مع النسخة 
إىل  وإضافـة   .  Watch4 السـابقة 
ذلك، فـإن مجس النشـاط الحيوي 
القوي الذي يتكون من 3 مجسـات 
يف مجس واحد يعمل مع املجسـات 
األخـرى يف السلسـلة ذاتهـا، بما يف 
ذلـك مجس درجة الحـرارة الذي تم 

طرحـه حديثاً لتزويد املسـتخدمني 
بفهـم أعمق لصحتهم. ويسـتخدم 
مجس درجة الحرارة تقنية األشعة 
عـىل  للحصـول  الحمـراء  تحـت 
قراءات أدق، حتـى لو تغريت درجة 
الحرارة يف محيطك. ومن شأن هذه 
الخاصيـة أن تفتح إمكانات جديدة 
للمطورين لتوسيع خيارات الصحة 
لهم وللمسـتخدمني لالستفادة من 

التجارب الجديدة تماماً.
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تلميـذه  الجامعـي  األسـتاذ  افتقـد 
العبقري يف مرحلـة الدكتوراة، فقرر 
أن يذهـب إىل بيته ليزوره فقد اعتقد 
أنه مريض، وأنه ليس غري املرض قد 

منعه عن الحضور إىل الجامعة!
وعندمـا وصل إىل بيـت تلميذه، وجد 
أن البيت كله عبارة عن غرفة واحدة 
متصدعـة، وان الطالـب فقـري جداً 
بشـكل لم يكـن يتصـوره، وبعد أن 
قدَّم التلميذ كوب الشـاي ألسـتاذه، 
قال له األسـتاذ: ملـاذا لم تعد تحرض 

إىل الجامعة؟
فقـال لـه التلميـذ: العلُم ال يشـرتي 

باقة فجل!
ُدهش األستاذ من كالم تلميذه، وقبل 
أن يسأله عن سبب قوله هذا، سارع 
التلميذ وقال: يا أسـتاذي العزيز لقد 
شـعرُت بالجـوع منذ أسـبوع، ولم 
يكن معي إال فلسـًا ونصف، اشرتيُت 
رغيفـاً بفلس من الفـرن، وتوجهُت 
إىل بائع الخضار أريد أن أشرتي فجالً 
بنصف الفلس املتبقي، فقال يل: باقة 

الفجل بفلس!
فقلُت له: بإمكاني أن أُعلمَك مسألًة 
يف النحـو أو أروي لَك قصًة يف األدب، 
مقابل أن تبيعني باقة الفجل بنصف 

فلس!
فقـال يل سـاخراً: علمـَك ال يشـرتي 

الفجل!
فعلمُت أنه عىل حق، وقررُت أن أترك 
الدراسـة، وأحصل عىل عمل يمكنني 

من رشاء الخبز والفجل!
لـم ُيعلق األسـتاذ عـىل كالم تلميذه، 
وإنمـا أعطاه خاتماً ذهبياً، وقال له: 
ِبـْع هذا يل! وتعـاَل غـداً إىل الجامعة 

وسنتحدث، وقام وانرصف!

وبالفعـل يف اليوم التـايل جاء التلميذ 
ومعه ثمن الخاتم، فقال له األستاذ: 

هذا سعر ممتاز أين بعَت الخاتم؟!
فقال له: لقد بعته يف سوق الصاغة.. 
فقال له األسـتاذ: ولَِم لْم تبعه لبائع 

الفجل؟!
فقال لـه: بائع الفجل ال يعرف قيمة 

الذهب!
فقال له األستاذ: وكذلك هو ال يعرف 

قيمة الِعلم!
املشـكلة يا عزيـزي ليـس أنَّ علمَك 
ليس له قيمـة، وإنما قد بذلته ملن ال 

ُيقدِّره!
يـا صاحبـي، قصـة التلميـذ وبائع 
الفجـل تتكرر كثـرياً، أحياناً ال نلقى 
صدًى ملا نفعله، ليس ألن الذي نفعله 
ال قيمـة له، بل ألننا نفعله مع من ال 

ُيقدِّره!
إذا قدمَت الُحبَّ ولم تجِن إال الشـوك، 
فهذا ال يعني أن الُحب ليس له قيمة، 
وإنما يعني أنك قدمته إىل الشـخص 

الخطأ!
وإذا صنعـَت معروفـاً مـع إنسـاٍن 
وقابلـه باإلسـاءة، فهـذا ال يعني أن 
املعـروف ال ُيثمـر يف النـاس، وإنمـا 
يعنـي أن بعض الناس فقط ليسـوا 

أهالً للمعروف!
اُنُظر أين تضع نفسـك أوالً، ثم اسأل 

عن نتائج ما تفعل!
ربما وردة واحدة يف حديقة شاسعة 
لـن تضيـف إىل هذه الحديقـة كثرياً! 
ولكن متى قطفها عاشـٌق وأعطاها 
لحبيبته، صارْت هـذه الوردة عندها 

أجمل من كل باقات ورد العالم!
القضية كلها ليست كيف وإنما أين؟ 

ليست متى وإنما مع من؟!

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع االرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي االرقام من ١ اىل ٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

عالقاتك باآلخرين أفضل من السابق ولكن 
عالقتـك بالحبيب تبدو متوتـرة قليال. ترى 
أن الحبيـب ال يويف بوعوده لك وهذا ما يقلقك. 
ربما سـمحت له أن يترصف بهذا األسـلوب بسبب 
ردود فعلك! عقلك مشغول بالتفكري يف هذا األمر. ال 

تتذمر فور حدوث بعض التغريات يف املساء.

وضعك العاطفي اليوم يبدو صعبا جدا وأكثر توترا من 
السـابق. هل أنت مستعد للتضحية من أجل من تحب؟ 
أنـت تخىش القيام بأي خطـوة إيجابية تجاه الحبيب ألنك 
تقلق من القيود التي سـتفرض عليك بسـبب هذه الخطوة. 
إنه الوقت املناسـب لالسـتماع للموسـيقى والبحث عن من 

يهتم بهذا املجال.

تنشغل اليوم باألمور املالية وتخطط ملرشوع جديد، ما يحتم 
عليك أن تكون أكثر حرصا عىل استشـارة اآلخرين قبل أن تتخذ 
أي قرار. ترصف بعفوية مـع الحبيب حتى تقربه منك أكثر، كفاك 
هجوما عليه وعامله بلطف. تستعيد ذكرياتك الجميلة حيث أنك كنت من 

هواة ممارسة الرياضة بكثرة، فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض.

تصوراتـك واضحة جـدا ولكن يجـب عليك 
التـي تتلقاهـا  أن تحـدد كميـة املعلومـات 
وتسـتقبلها ألنها قد تغري رأيك كل خمس دقائق 

طوال اليوم.
تنبهر بشـدة عنـد االطالع عـىل مفاهيـم جديدة 

وتحرص عىل تحليلها كافة.

سـيظهر أقرب أصدقائك اليـوم حبه وتقديره لك من 
خـالل احرتامـه وطريقة تعاملـه معك. لسـوء حظك 
اليـوم، كل األمور ليسـت عـىل ما يـرام أو بالطريقة التي 
تتمناها. لن تجد تفسـريا لـردود أفعالك الغريبة. ال تسـمح 

ملشكلة صغرية أن تعكر صفو حياتك اليوم.

تركز اليوم عىل قضايا مالية وأعمال فنية أو 
ربما تهتم باالطالع عىل أحدث صيحات املوضة 

من االكسسوارات واملالبس واملجوهرات. 
قد ترتك ضغـوط الرشيك آثارا سـلبية عىل العالقة 
بينكمـا. خـرب محـزن يقلقـك ويسـبب لـك تعبـا 

نفسيا.

ال تغامـر مـن أجل أمـور تافهـة، ألنها قد 
تنعكـس عليك سـلبا فتدفع ثمـن اندفاعك.

ال تسـتعجل للوصـول إىل األهداف التـي حّددتها 
لنفسك، فالترسع قد يخلق لك متاعب غري متوقعة 
مع الرشيك. تستعيد صحتك وعافيتك بعد خضوعك 

لجراحة دقيقة.

تواجـه بعـض املتاعب عىل املسـتوى املهني بسـبب 
حساسـيتك املفرطـة التـي ال تتقبل االنتقـاد، كما أنك 
تحتاج إىل إعادة تنظيم داخيل يضع مشـاغلك واهتماماتك 
األساسـية يف قائمة األولويـات، مما يجنبك تلقـي التأثريات 

السلبية التي قد يعكسها عليك محيطك العائيل.

تعيـش قصة حـب جميلة وقلبـك متيم بالحبيـب، ولكن 
التوقعـات غري الواقعيـة وغري العملية ال تفيدكما. سـتؤثر 
بعـض األحداث غـري املتوقعة عىل حياتك، ولكـن تعاملك الجيد 
مع هذه األحداث قد يمنع حدوث مشـاكل عديدة. تجنب الكالم مع 

الحبيب فربما يكون عنيدا ويجعلك تفقد أعصابك.

تفـرح بعالقة جديدة وتتمتـع بأوقاتك وتلتقي بمن يثري 
اهتمامك وانتباهك وتكون سـعيدا جدا. مسـائل شخصية 
مربكـة تشـّتت أفـكارك، وقد يحصـل ذلك من خالل مشـكلة 
للرشيـك العزيـز عليك. تثري مسـألة صحية دقيقـة انتباهك إىل أنك 

مهمل بحق وضعك الصحي، فتقرر االهتمام به.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتصطدم اليوم بعدد املهام التي لـم تنجزها بعد، 
وربمـا يتسـبب لك هـذا األمـر يف الشـعور باإلحباط 
واالكتئـاب. األمـر يتطلب التزامـا منك. عزيـزي الحمل، 
يمكنـك بقليل مـن االنضبـاط والتخطيط الجيـد خوض أي 
معركـة وانجـاز أي مهمـة دون الشـعور بالضغـط. كافئ 

نفسك يف املساء.

843 - توقيـع معاهـدة فـريدان التي قسـمت 
بموجبها أرايض إمرباطورية الفرنجة.

1798 - وقوع «معركة الصالحية» بالقرب من 
بلبيس بني املماليك والحملة الفرنسية.

1807 - األمريكـي روبرت فلتون يبحر يف «نهر 
هدسون» بواسطة أول قارب بخاري.

عـىل  الفرنسـية  الحمايـة  فـرض   -  1863
كمبوديا.

1929 - العراق وإيران توقعان معاهدة صداقة 
أنهيا فيها قروًنا من العداء بينهما.

1934 - افتتاح «سجن ألكرتاز» املوجود يف جزيرة 
ألكرتاز بوسط خليج سان فرانسيسكو.

1937 - اغتيـال الفريق بكـر صدقي، وهو أول 
عسكري تدخل يف شؤون السياسة يف العراق.

1945 - قـوات الحلفاء بقيادة الواليات املتحدة 
توافق عىل استسـالم اليابـان يف الحرب العاملية 

الثانية.
1952 - مجلس األمة األردني يتخذ قراًرا بإنهاء 

والية امللك طالل ومناداة ويل عهده األمري حسني 
ملًكا دستورًيا عىل األردن.

1960 - استقالل جمهورية تشاد عن فرنسا.
القمـر  يطلـق  السـوفيتي  االتحـاد   -  1970
الصناعـي «كوزمـوس 356» الذي يـدور حول 

األرض دورة كاملة كل 92 دقيقة.
1999 - كسـوف كيل للشمس شوهد يف مناطق 

كثرية من أوروبا وآسيا الوسطى.
2003 -رئيس ليبرييا تشارلز تايلور يتخىل عن 
الرئاسة ويلجأ إىل نيجرييا وذلك بسبب الضغط 
املتزايـد عليـه مـن قبـل املتمرديـن واملجتمـع 

الدويل.
2008 - ملك األردن عبد الله الثاني يقوم بزيارة 
إىل العاصمـة العراقية بغداد، ليكـون بذلك أول 
زعيم عربـي يزورها منذ اإلطاحة بنظام صدام 

حسني.
2009 - الكويـت تعلن إلقاء القبض عىل سـتة 
أعضـاء يف خليـة إرهابيـة مكونـة مـن سـتة 

أشـخاص ذات صلـة بتنظيـم القاعـدة كانـوا 
عسـكرية  قاعـدة  عـىل  للهجـوم  يخططـون 
أمريكيـة عـىل أرايض الكويت وعـىل مبنى أمن 

الدولة وأماكن حساسة أخرى.
2012 - املرشح الجمهوري النتخابات الرئاسة 
األمريكيـة ميت رومنـي يختار عضـو مجلس 
النواب باول ريـان لخوض االنتخابات معه عىل 

منصب نائب الرئيس.
2014 - الرئيـس العراقي فـؤاد معصوم يكلف 

حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية.
2015 - تتويج نادي برشـلونة اإلسباني بكأس 

السوبر األوروبية للمرَّة الخامسة يف تاريخه.
2017 -حادث تصادم يف مرص بني قطار ركاب 
قطـار 13 اكسـربيس القاهـرة - اإلسـكندرية 
بمؤخرة قطار رقم 571 بورسعيد - اإلسكندرية 
بالقرب من محطة خورشـيد عىل خط القاهرة 
- اإلسكندرية، يودي بحياة 49 شخًصا وإصابة 

أكثر من 100 آخرين.

اختبار شخصية يحدد درجة قوة الزوجة في العالقة
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1 – مدينة يف اليابان. 
 2 – عالم فلكي شهري اكتشف كوكب زحل. 

 3 – عالمة موسيقية – فيلم سيايس أجنبي. 
 4 – من أقاليم الهند – يجري يف عروقي .

 5 – عكسها رشب – مجامر .
 6 – حرف مكرر – من أعمال الشيطان. 

 7 – حـد السـيف – عكسـها التكلـم مـن غري 
إستعداد .

 8 – يف محفظة التلميذ – مدينة فرنسية .
 9 – األسم األول لقائد روماني كبري .

1 – فيلم لفريد األطرش .
2 – عالم إنكليزي مكتشف الدورة الدموية.  

3 – من طرق العالج القديمة  - شاد – حرف عطف .
 4 – عكسها أكرب -  عائلة رئيس وزراء أردني راحل. 

 5 – مماثالن – بحر – عكسها يشاهد. 
 6 – قلة النوم – خلط .

 7 – عكسـها إحـدى الحـواس – لفظـة هجـاء – لعبة 
رياضية .

 8 – عالم لغوي ونحوي قديم .
9 – وزير خارجية غربي سابق .

قصة جميلة حدثت في العراق 
عام ١٩٥٦

يمكـن االعتمـاد عـىل اختبـار شـخصية سـهل 
التطبيـق مـن اجـل تحديـد درجـة قوة املـرأة يف 
الحيـاة الزوجيـة.. ولهـذا يجب النظر اىل الرسـم 
واختيـار بيضـة ذهبية بحسـب الرقم. ويسـاعد 
هذا عىل اكتشـاف بعض صفات شخصية الزوجة 
وخفاياها كما عىل معرفة مدى القوة التي تتمتع 
بها املـرأة يف العالقة الزوجية.. وهـذا ابرز ما يدل 

عليه اختيار الشخصية هذا.
يسـاعد خوض اختبار الشخصية هذا عىل معرفة 
درجة قوة واسـتقاللية املـرأة يف العالقة الزوجية. 

ويكفي لهذا اختيار بيضة من 1 اىل 4.
البيضة 1

يعني هذا االختيار ان املرأة تحرص بكل الوسـائل 
املمكنـة عىل لفـت انتباه الزوج وجعلـه يهتم بها 
اىل حد كبري جداً. ويمكن يف هذا السـياق ان تعتني 
بمظهرهـا بشـكل الفـت او ان تلجأ اىل اسـاليب 
الغنـج والدالل او ان تهتم بـه وبأرستها. كما يدل 

هـذا الخيار عىل انها رسيعـة البديهة ويمكنها ان 
تفهم مـا يريد رشيـك الحياة الحصـول عليه من 
دون ان يكثر من الطلب والكالم. ويشـري ايضاً اىل 
انها تتمتع ببعض السـلطة يف العالقة ألنها تؤدي 
الكثري من املهمات وتسـاعد الـزوج يف اداء بعض 

االعمال. وهذا ما يجعلها موضع ثقته وانتباهه.
البيضة 2

إذا تـم اختيار هذه البيضة فهذا يكشـف ان املرأة 
تتمتـع بالقـدرة عـىل اخـذ القـرارات يف املواقـف 
الصعبـة. كمـا انهـا تمتلـك موهبـة الفتـة لحل 
املشـاكل التي تواجهها مع افـراد ارستها بأفضل 
الطـرق. وهـي من بـني قلة مـن النسـاء اللواتي 
يتحلني بالصـرب وخصوصاً يف حـال دفعت بعض 
الظـروف الـزوج اىل االبتعـاد عـن العائلـة لوقت 
طويـل لدواعي العمـل خارج البـالد. ومن دالالت 
هذه البيضة ايضاً حب املشـاركة من خالل سؤال 
االخري عن كيفية سـري مجريـات يومه وتفاصيل 

عملـه وعالقاته مع الزمالء، وهو ما يسـاعد عىل 
تمتني العالقة بينهما.

البيضة 3
يمكن اختيار البيضة رقم 3 يف اختبار الشـخصية 
هذا ان يدل عىل ان املرأة ال تتمتع بدرجة استقاللية 
كبرية يف حياتهـا الزوجية. فهي ال تقوى عىل اخذ 
القرارات يف اي شـأن من شـؤون الحياة الخاصة 
من دون استشـارة الزوج. كما انها ال تحبذ تحمل 
الكثري من املسـؤوليات والقيام باملهمات. ولهذا ال 
يمكـن الزوج الثقة بها يف ما يتعلق بحل املشـاكل 
التي يمكن ان تواجههما. ويشري هذا الخيار ايضاً 
اىل انهـا ال تـويل اهتمامـًا كبـرياً لشـؤونه العامة 
بـل تعتنـي فقط بمأكله وملبسـه وغـري ذلك من 
التفاصيـل العادية. ولهذا فإنها تغيب غياباً شـبه 
تـام يف األوقـات الصعبـة خصوصاً أنهـا غالباً ما 
تكون انفعالية وهو ما يمنعها من التفكري باألمور 

العالقة بطريقة عقالنية عمالنية ومفيدة.
البيضة 4

يظهر اختبار الشـخصية هـذا ان اختيار البيضة 
االخرية يعني ان الزوجة تعتمد دائماً اسلوب الحوار 
مع الزوج واستشارته من اجل تحديد املواقف من 
الظروف املختلفة التـي تواجهها عالقتهما. فهي 
ال تلغـي حضورها بشـكل تـام، لكنهـا ال تعتمد 
عىل نفسـها تماماً يف ايجاد مخـارج للمآزق التي 
يمكـن ان تصطدم بها تلك العالقـة. ولهذا تفضل 
ان تتحـدث اىل رشيـك حياتهـا يف شـأن بعـض 
الظروف التي تؤثر بطريقة ايجابية او سلبية عىل 
عالقتهما. وهذا يدل عل ان اسـتقالليتها نسـبية. 
اال انـه ال ينفـي قدرتها عـىل تحقيـق االنجازات 
وتحمـل املسـؤوليات. فهـي تتمتع بـإرادة قوية 
وتشـكل عنرصاً فعاالً من عنارص استقرار الحياة 
املشرتكة. وهو اكثر ما يكشفه اختبار الشخصية 

هذا وضوحاً.  

تتأكد أخريا أن أسـلوبك يف التعامـل مع اآلخرين وخاصة 
مع املقربني منك ليس سـوى سلسلة من ردات الفعل التي 

لن توصلك إىل غاياتك، بل إنه يزيد أمورك تعقيدا!
 الهـروب من الواقع ليس حال ولكـن عليك أن تفكر بطريقة 

أكثر موضوعية.
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ــو ولغيرنه دارهـــــــــم  احباب كلبي ارحل

ــبب عني الوكت دارهم ــنوه الس ماادري ش

ــالو باليل عكلي والكلب دارهــــــم من ش

ــهران مالي ونيس بس النجم ينعــــــد س

مطعون بوسط الكبد عندي الم ينعـــــــد

ــي ينعـــــــــــــاد واهللا لوال الزمان الراحل

ــكن قرب دارهـــــــــــــم  لعوف االهل وس



الزغبي  نوال  الذهبية  النجمة  إصدارات  آخر  استطاعت 
عىل  املليون  ونصف  ماليني  الـ٩  تتخطى  أن  «حفلة» 
اليوتيوب خالل ١٠ أيام عىل صدورها، كما تحقق األغنية 
اكتساحاً عرب صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبرياً 
عىل  الناس  تفاعل  وسط  جداً،  عالية  أرقاماً  محققة 
لسان، وتخطت  كلماتها ومعانيها، فصارت عىل كل 
املشاهدات عرب تيك توك لوسم «يا تعيش لحد يصونك» 
و»حفلة» الـ ١٢ مليون مشاهدة  ، كذلك فاقت الـ٩ 
عىل   ،Reels واإلنستغرام   الفيسبوك  عىل  ماليني 
وتحتل  األغنية.هذا  تغني  وهي  الناس  فيديوهات 
اإلذاعات  يف  األوىل  املرتبة  األسبوع  لهذا  األغنية 
والتونسية.  املغربية  اإلماراتية،  اللبنانية،  املرصية، 
نذكر أّن «حفلة» هي أحدث إصدارات نوال مع رشكة 
Life Stylez Studios، من كلمات هاني صارو، ألحان 
أحمد زعيم، توزيع عمرو الخرضي، وقد ُصّور الكليب 

مع املخرج فادي حداد يف بريوت.

غنائيا  حفال  نبيل،  سيف  الفنان،  أحيا 
ضخما ضمن فعاليات مهرجان قرطاج 

يف  والخمسني  السادسة  بدورته  الدويل 
الحمايس  بأسلوبه  سيف  تونس.قدم 

مجموعة من أجمل أغانيه مثل «كل يوم 
و»ممكن»  أنت»  و»غالي  أشتاق»  الك 
الحفل  أجواء  أشعلت  التي  وغريها 
رقصاً وغناًء حتى منتصف الليل. كما 
االجتماعي  التواصل  مواقع  ضجت 
ليكون  الحفل،  من  فيديو  بمقاطع 
بصمة  العراقي  النجم  ترك  قد  بذلك 
العام.وقد  هذا  قرطاج  يف  كبرية  نجاح 
عىل  الخاصة  صفحاته  عىل  سيف  نرش 
من  صوراً  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ببدلة  تألق  حيث  الحفل،  خالل  إطاللته 
بيضاء من توقيع املصمم رامي سلمون، 
معرباً عن سعادته بإحياء هذا الحفل يف 
وصفها  حيث  التونسية  قرطاج  مدينة 
شعر  أنه  مؤكًدا  والفن،  الثقافة  بمدينة 

بأنه متواجد بني أهله وأحبائه هناك.من 
جهة أخرى، يستعد سيف لجولة حفالت 
سيحيي  حيث  العربي،  الوطن  يف  أخرى 
أغسطس  و٢٦   ٢٥ يف  غنائيني  حفلني 
وبعدها  تباعاً.  واألردن  قطر  من  كل  يف 
رحلة  يف  ليشارك  املكسيك  اىل  سيتوجه 

ستار أون بورد يف أكتوبر.
الشاب  العراقي  الفنان  أن  يذكر 
كليب  فيديو  أطلق  نبيل  سيف  واملتألق 
دومي»  «أحبك  بعنوان  الجديدة  أغنيته 
«أحبك  تتمّيز  حيث  الواسع،  لجمهوره 
التي  العراقية  باللهجة  كونها  دومي» 
بتأديتها سيف وهي من كلماته  اشتهر 
وألحانه، فقد جمع سيف يف هذه األغنية 

بني اللغتني العربية واألجنبية.

مسلسل  أرسة  إىل  سالمة  سارة  الفنانة  انضمت 
الفنان  وبطولة  حلقة،   ٤٥ من  املكون  «الونش» 
وإخراج  الفتاح  عبد  أحمد  وتأليف  رجب  محمد 
إسماعيل فاروق وإنتاج رشكة سينرجي واملقرر بدء 
تصويره يوم ٢٠ أغسطس الحايل، حيث تقدم سارة 
يف  يضم  الذى  العمل  يف  النسائية  البطولة  أدوار  أحد 
حسني،  مريهان  املغني  عبد  محمود  أبطاله  قائمة 
منة فضاىل، ايهاب فهمي، وجاري التعاقد مع باقي 
بني  الثانى  التعاون  يسجل  العمل.«الونش»  فريق 
فيلم  سوياً  قدما  بعدما  رجب  ومحمد  سالمة  سارة 
الذي تم عرضه عام ٢٠١٦، وشارك  «صابر جوجل» 

يف بطولته راندا البحريى، إيهاب فهمي، لطفي لبيب، 
نور الكاديكي، مؤمن نور، أحمد صيام، هادي الجيار، 
محمد  وتأليف  الفتاح  عبد  حسن  مرزبان،  محمد 
سالمة  سارة  حمدى..  محمد  وإخراج  مربوك  سمري 
كشفت مؤخراً عن العديد من األمور حول مسريتها 
خالل  كبرية  بصورة  انتشارها  عدم  وسبب  الفنية 
الربامج،  أحد  أثناء حلولها ضيفة عىل  أعمال عديدة 
أنها  إىل  كثرية  بأعمال  تواجدها  عدم  أرجعت  حيث 
منذ بدايتها واملخرجون وضعوها ىف قالب معني، وهو 
األدوار الجريئة أو الرش، لكنها قررت أن تخرج من هذا 
القالب ما جعلها ترفض العديد من األعمال، وبالتايل 

«يف  قائلة:  أعمال عديدة  يف  تتواجد بصورة كبرية  لم 
ناس بدأت بعدي وسبقتني».وكان آخر أعمال سارة 
سالمة مسلسل «إسعاف يونس» بطولة محمد أنور، 
سارة سالمة، هشام محمد رشف، محمد عيل رزق، 
أحمد  الشوربجي،  هناء  عرفة،  منة  السيد،  إيمان 
إخراج معتز  محارب، حسني حجاج، وآخرين، ومن 
عىل  رشف  كضيوف  النجوم  من  عدد  وظهر  التوني، 
العمل أبرزهم أمري كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، 
الرحمن، مصطفى خاطر، عبري صربي،  عبد  محمد 
محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صالح عبد 

الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إيناس طالب، تحركها  العراقية،  الفنانة  أعلنت 
الربيطانية  «إيكونوميست)»  مجلة  ملقاضاة 

بسب نرش صورتها يف تقرير عن البدانة.
استخدمت  «املجلة  إن   :RTلـ طالب   وقالت 
ويل  للمرأة بشكل عام  صورتي يف سياق ميسء 
بشكل خاص، كممثلة وشخصية عامة مؤثرة»، 
وأنا  مأخوذة  املنشورة  «صورتي  أن  إىل  مشرية 
يقودني  وهذا  عامة،  مناسبة  يف  املرسح  عىل 

عىل  تقف  امرأة  املجلة  ربطت  كيف  سؤال:  إىل 
املضطهدة  العربية  املرأة  عن  للتعبري  املرسح 
خطأ  ارتكبت  «املجلة  أن  تقريرها».ورأت  وبني 
حيث  العاملية  بمكانتها  تليق  ال  وسقطة  كبريا 
استخدمت صورة لنجمة عراقية استطاعت أن 
والصعوبات  التحديات  من  الكثري  عىل  تتغلب 
الفنية  الساحة  عىل  حققته  ما  إىل  للوصول 
باملوضوع  للصورة  عالقة  ال  وبالتايل  العراقية، 

أو  مضطهدة  نفيس  أعترب  وال  اإلطالق،  عىل 
مقالة  عرضته  الذي  بالشكل  مجتمعيا  مقيدة 
بقيمة  املساس  ومحاولتها  اإليكونوميست 
محاولة  هناك  «إجماال  وأضافت:  املرأة». 

للتشويه واإلساءة للمرأة العراقية والعربية».
تقريرا  تصدرت  طالب  الفنانة  صورة  أن   يذكر 
عن  يتحدث  الربيطانية  «إيكونوميست»  ملجلة 

البدانة يف الوطن العربي.
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أصيـب أكثـر من 30 شـخصا 

يف الصني بفـريوس تم تحديده 

حديثا من نفس عائلة فريويس 

القاتلني،  ”نيبـاه“ و“هنـدرا“ 

عىل الرغم من عدم وجود دليل 

عىل أن العامـل املمرض يمكن 

أن ينتقل من شخص آلخر.

وذكرت وكالة بلومربج لألنباء 

أنه تـم اكتشـاف الفـريوس ، 

املسـمى النجيـا، بفضل نظام 

لألشـخاص  املبكـر  الكشـف 

املصابني بالحمى ممن خالطوا 

رشق  يف  حديثـا  حيوانـات 

الصني.

ومـن بـني أعـراض اإلصابـة 

بهـذا الفـريوس التـي ظهرت 

عىل املصابـني، ومعظمهم من 

والسـعال  التعـب  املزارعـني، 

وفقـدان الشـهية واآلالم ، مع 

العديد من تشوهات خاليا الدم 

وعالمات تلف الكبد والكىل.

ولـم تسـجل بعـد أي حـاالت 

وفاة جراء اإلصابة بالفريوس 

الجديد.

الصور  تبادل  تطبيق  كشف 

عن  تراجع  أنه  عن  (إنستغرام) 

بعدما  مؤخرا  أطلقه  تحديث 

بينهم  من  مستخدمون  أعرب 

غضبهم  عن  الفن،  يف  مشاهري 

من تشبهه بتطبيق (تيك توك)، 

عىل  التحديث  حصول  وعدم 

تفاعل من جانب املستخدمني.

إصدارا  (إنستغرام)  وقدم 

يعرض  التطبيق  من  تجريبيا 

بوضع  والصور  الفيديوهات 

أكثر  ليتشابه  الكاملة  الشاشة 

واالنتقادات  توك)،  (تيك  مع 

نجمتا  رشارتها  أشعلت  الحادة 

تلفزيون الواقع كيم كارداشيان 

بمطالبتهما  جينر،  وكاييل 

عن  بالتوقف  (إنستغرام) 

إىل  التحول  محاولة 

والعودة  توك)،  (تيك 

من  األصيل  لتصميمه 

جديد.

قرار  عىل  وتعليقا 

قال  األخري،  التطبيق 

آدم  (إنستغرام)  مدير 

مع  حواره  يف  موسريي 

إن  «بالتفورمر»:  منصة 

ترشد  التي  هي  «األخطاء 

نمط  تغيري  إىل  الشخص 

تفكريه ليصبح أفضل».

وأضاف أن فريق (إنستغرام) يف 

حاجة إىل «إجراء خطوة واسعة 

للخلف، وإعادة التفكري يف كيفية 

كليا..  جديدة  بأفكار  الخروج 

نحن نعمل عىل ذلك بالفعل».

التايل  أعلنْت سامسونج لإللكرتونيات املحدودة عن طرح الجيل 

 Z جالكيس  وهما  للطي،  القابلة  الرائدة  الذكية  الهواتف  من 

Flip٤ وجالكيس Z Fold٤ اللذان يتميزان بعوامل الشكل القابلة 

للتخصيص وفق رغبات املستخدمني، إضافة إىل توافر التجارب 

التي تتوافق مع احتياجاتهم، يضاف إىل ذلك األداء املتطور. 

سلسلة  تواصل  الرابع،  جيلها  إىل  اآلن  وصلت  أن  بعد  وقالت 

جالكيس Z التفوق عىل املواصفات املعتادة، لتتيح للمستخدمني 

حياتهم  تعزز  أن  شأنها  من  ومؤثرة  جديدة  بتفاعالت  القيام 

اليومية.

وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف 

املحمولة يف سامسونج لإللكرتونيات: «صممت  األجهزة القابلة 

للطي من سامسونج جالكيس من منطلق فلسفة االنفتاح التي 

ننتهجها، ما يتيح إمكانيات جديدة وفرص التخصيص الكامل. 

وتم تطوير األجهزة القابلة للطي التالية بالتعاون مع رشكائنا 

لتلبية  فريدة  محمولة  تجارب  توفر  حيث  العامليني، 

خالل  ومن  ديناميكية.  األكثر  مستخدمينا  احتياجات 

تواصل  الصناعة،  هذه  يف  وريادتنا  الراسخ  تركيزنا 

لقد  اإلعجاب.  عىل  االستحواذ  للطي  القابلة  األجهزة 

نجحنا يف تحويل هذه الفئة من مجرد فكرة وصوالً إىل 

مجموعة من األجهزة املهمة التي يمكن ملاليني الناس 

حول العالم االستمتاع بها».
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ولم  الخيل  حوافر  هّشمته  صدراً  أتأمل  الحسني،  سيدي  رحابك  يف  أتعثر 
يستسلم، ورأساً غادر جسده ولم يركع، ودماً أريق عىل رمال كربالء فأثمر 
يبتدئ  منهجاً  وأسّس  الكذب،  تعرف  ال  أّمة  وخلق  الزيف،  يعرف  ال  تاريخاً 
الظلم والتعسف واالضطهاد، فكان  باإليمان والشجاعة ملقارعة كّل أشكال 
أوهام  نصله  عىل  تبخرت  وسيفاً  الطاهرة،  الدماء  من  فيضاً  نجاحك  مهر 
إعطاء  بيدي  أعطيكم  ال  (والله  الكون:  أرجاء  يف  دّوى  ونشيداً  املتغطرسني، 
الذليل، وال أقّر لكم إقرار العبيد)، فأصبحت رصختك هذه مدرسة تالميذها 
يف  الشجاعة  ووهج  الشهادة  ورشف  اإليمان،  عشق  الله  وهبهم  من  كّل 
من  الله  بحبل  واالعتصام  والحق،  األرض  قدسية  عن  للدفاع  درجاتها  أعىل 
الله إال لصفوة عباده، فكان دمك عربة لكل  أجل أن تورق حياة لم يخلقها 
املضطهدين الذين تعلموا منك، كيف ينترص الدم عىل السيف لتزدهر الحياة.

الحياة وزخرفها، وال  ـ ال يصنعهم ترف  ـ وأنت سيدهم  الفرسان  والرجال 
االدعاء الكاذب، وال الوالء املزيف، ففي خضم األمواج واألعاصري تظهر قدرات 
الرجال، ومع التحام األعاصري السود بأمواج الفتن، كنَت الفارس الرّبان الذي 
قبل،  من  أصابعه  عليها  الدهر  يطبع  لم  مرافئ  نحو  انتصاره  سفينة  قاد 
فكانت بصمات أصابعك البكر، تطرز الدنيا بألق املجد، وترسم للعالم خارطة 
الخالص، وتؤسس لثورة كربى ضّد كّل من يريد إيقاف الحياة أو الرجوع بها 
إىل الخلف .وعندما يممَت شطرَك نحو الله سيدي، كنَت ال تحمل غري فيض 
االيمان وهو يشع بسناه عىل األفق الرحيب، وجذوة االرصار التي ال تعرف 
الرتاجع من أجل إعالء كلمة الله، ورشف املبادئ التي رضعتها من حجر جدك 
املصطفى، وعنفوان املواجهة الذي تعلمته من سيف أبيك، كنَت متسلحا بقوة 
املنطق وكان عدوك متغطرسا ال يملك غري منطق القوة، ومع ساعة املنازلة 
قوة  انترصت  الطاهر  الزكي  الدم  واراقة  املواقف،  وتباين  االمتحان  ورهبة 
التاريخ صفحة  الرماح وفتح  السيوف وتالىش رصاخ  واندحر سليل  املنطق 
مرشقة عنوانها النقاء والعطاء والصفاء ، فكنت عىل صدرها مرشوعا ومنهجا 
وراية ، ورأساً ال ينحني إال لله، قتلوك سيدي لكنهم لم يقتلوا رصختك التي 
ما زال الكون يرددها : ( هيهات مّنا الذلة ) فكنت املعلم يف مدرسة التضحية 
والشهادة من أجل ان تتوج الحياة بكل معاني الرشف والكرامة والكربياء.

وأتعثر يف محرابك سيدي الحسني، وأنا أقف عىل عمق الهّوة بني أدعياء الحق، 
وتّجار املبادئ، والسارقني رغيف خبز الفقراء، والغارقني يف بحار الظلم، وبني 
الفصل بني من  بأنك ستبقى عالمة  العقيدة، مؤمناً  الباذلني دمهم من أجل 
جعلوا الدين لعقاً عىل ألسنتهم، يديرونه كيفما دارت مصالحهم، وبني جندك 
امليامني الذين لم يرتضوا الذل والهوان، فوهبوا دماءهم رخيصة لكي ترشق 

الحياة بكل قيم الرشف والصدق والفضيلة.
إىل اللقاء...
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كاظم  الفنان  حفل  شهد 
مرسح  عىل  الساهر، 

دار  يف  النافورة 
املرصية،  األوبرا 

مواقف عدة لفتت 
وتناقلها  األنظار 
مو  مستخد
التواصل  منصات 

االجتماعي.
معجبة  واقتحمت 

غناء  أثناء  املرسح، 
به  وارتطمت  القيرص، 

وعانقته  الخلف،  من  بقوة 
معه،  تذكارية  صورة  التقاط  طالبة 

فلبى طلبها رافضاً تدخل رجال أمن الحفلة، ثم أوصلها إىل 
السلم.

كما شهد الحفل الغنائي موقفا طريفاً حني طلب الحضور 
من الساهر غناء أغنية «أنا وليىل» لريد عليهم: «الليلة الجو 

حر وليىل ذهبت ونامت».
وعاد «القيرص» إىل جمهوره يف القاهرة بعد غياب طويل، 
وشاشات  إضاءة  من  خاصة  تجهيزات  الحفل  شهد  حيث 
الغنائية  الساحة  ايل  القيرص  بعودة  لالحتفاء  ضخمة 

املرصية حسب ما نرشه موقع «يف الفن».
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يف  عجرم  ونانيس  بابلو  مروان 
«عيشها  بعنوان  واحدة  أغنية 
الذي  الخرب  هو  هذا  بعافية»، 
الشافعي،  حسن  املوزع  زفه 
جديدة  أغنية  عن  كشف  حيث 
النجمة  بني  مرة  ألول  تجمع 
الراب  ومطرب  عجرم  نانيس 
«عيشها  باسم  بابلو  مروان 
بعافية»، واملقرر طرحها قريبا، 
جديد  بشكل  لألغنية  روج  كما 

عرب حسابه عىل إنستجرام.
نانيس  النجمة  احتفلت  وقد 
بتحقيق  املاضية  األيام  عجرم، 
صح»  «صح  الجديدة  أغنيتها 
أقل  يف  مشاهدة  مليون   ٢٠
يوتيوب،  عىل  أسبوعني،  من 
يف  عجرم  نانيس  وتتعاون 
العاملي  جي  الدي  مع  األغنية 
مارشميلو، واألغنية من كلمات 
أحمد عالء الدين، وألحان مودي 

سعيد.
ترت  بغناء  قامت  عجرم  نانيس 
«يا  بعنوان  «يوترين»  مسلسل 
ساتر» من كلمات وألحان عزيز 
موسيقى  توزيع  الشافعي، 

أحمد عادل.
بدأت  عجرم  نانيس  النجمة 
سن  يف  الفن  مع  مشوارها 
 ،١١ الـ  عمر  يف  مبكرة 
واستطاعت منذ ظهورها األول 
عام  آه»  «أخاصمك  أغنية  يف 
نجاًحا  حققت  والتي   ٢٠٠٣
كبريًا يف هذه الفرتة أن تخطف 
ظلها  لخفة  املشاهدين  عيون 
حتى  الطفولية  ومالمحها 

الوقت الحايل.
قرية  ىف  عجرم  نانيس  ولدت 
لبنان،  جبل  بمحافظة  سهيلة 
منذ  الفنية  مسريتها  بدأت 
«نجوم  بربنامج  طفولتها 
عىل  وحازت  املستقبل» 
امليدالية الذهبية عن فئة 
ويف  الشعبي،  الطرب 
أصدرت   ١٩٩٨ عام 
لها  غنائي  ألبوم  أول 
«محتجالك»،  بعنوان 
ومن ثم «شيل عيونك 
 ،٢٠٠١ عام  عني» 
الثالث  األلبوم  وبعدها 
 ٢٠٠٣ عام  سالم»  «يا 
الذى حقق انتشاًرا كبريًا 
وسطع نجمها من خالل 
«أخاصمك  أغنية 
وكليبها  آه» 
الذى  املميز 
عىل  حاز 
جائزة أفضل 
فيديو كليب.
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