
بغداد/ الزوراء:
اعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصـدر، تقديـم مقـرتح لالمـم املتحدة 
ملناظـرة علنية مع الفرقاء، فيما اكد أنه 
لن يجالس الفاسـدين ومن يريد السوء 
أو قتله. وقال السـيد الصـدر يف تغريدة 
لـه تابعتهـا ”الـزوراء“: ايهـا الشـعب 
العراقي الحبيب، السـالم عليكم ورحمة 
اللـه وبركاته، نود اعالمكـم بأننا قدمنا 
مقرتحا اىل االمم املتحدة (لجلسة حوار) 
بـل (مناظرة) علنية وببـث مبارش، مع 
الفرقاء السياسيني اجمع فلم نر تجاوبا 
ملموسا منهم“. وأضاف:“ كان الجواب 
عـن طريق الوسـيط جوابـا ال يغني وال 
يسـمن من جوع، ولـم يتضمن جوابهم 
شـيئا عن االصالح وال عن مطالب الثوار 
وال مـا يعانيه الشـعب.. ولـم يعطوا ملا 
يحـدث أي اهمية عىل االطالق، لذا نرجو 
مـن الجميع انتظـار خطواتنـا االخرى 
ازاء سياسـة التغافل عما آل اليه العراق 

وشعبه بسبب الفساد والتبعية“. وتابع 
السـيد الصدر:“ فال يتوقعـوا منا حوارا 
رسيا جديدا بعـد ذلك، فأنا ال اخفي عىل 
شعبي شيئا ولن اجالس الفاسدين ومن 
يريـد السـوء او (قتـيل) او النيـل ممن 
ينتمي إلينا آل الصـدر“. وأكد:“ انني قد 
تنازلـت كثريا من اجل الشـعب والسـلم 
االهـيل، وننتظـر مـاذا يف جعبتهـم من 

اصالح ما فسد إلنقاذ العراق“.

بغداد/ الزوراء:
نفـت وزارة الدفاع، امس السـبت، فتح 
مراكز السـتقبال املفسـوخة عقودهم.
وذكر بيـان للـوزارة تلقته ”الـزوراء“: 
مواقـع  صفحـات  بعـض  ”تناقلـت 
التواصـل االجتماعـي، خالل السـاعات 
املاضية، مقطع فيديو بشأن قيام وزارة 
الدفـاع بفتح عدد من املراكز السـتقبال 

الرقعـة  حسـب  عقودهـم  املفسـوخة 
الجغرافية“، مشرياً اىل أن ”الوزارة تؤكد 
أن مقطـع الفيديـو يعـود إىل تاريـخ 9 
حزيران 2019، ويف حـال صدور أي أمر 
خاص بإعادة املفسوخة عقودهم سيتم 
اإلعالن عنه يف املوقع اإللكرتوني للوزارة 
ومواقـع التواصل االجتماعـي الخاصة 

بها“.

لندن/ متابعة الزوراء:
حذر عمدة لنـدن، صادق خان، من أن 
ماليني الربيطانيني سـوف لن يتمكنوا 
يف الشـتاء القـادم من تحمـل تكاليف 
التدفئة والطعام، إذا لم تتخذ الحكومة 
ذلـك. لتـاليف  الرضوريـة  اإلجـراءات 

ونرش خـان يف صفحته عـىل ”تويرت“ 
إحصـاءات لوكالـة ”بلومـربغ“ التي 
تؤكد أن متوسـط فاتـورة الكهرباء يف 
بريطانيا يمكن أن يتجاوز املسـتويات 

التاريخية.وكتـب العمـدة تحـت هذه 
اإلحصاءات: ”لم نشـهد شـيئا مماثال 
سـابقا.. نواجـه شـتاء قـد ال يضطر 
فيـه املاليني مـن النـاس لالختيار بني 
التدفئة والطعام، وإنما لسـوء الحظ، 
لن يتمكنوا من تحمل تكاليف التدفئة 
ينبغـي  ال  واحـد..  آن  يف  والطعـام 
تتدخـل  أن  يجـب  ذلـك..  يحـدث  أن 
الحكومة حتى يتمكن الناس من تلبية 

احتياجاتهم األساسية“.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
لّوح رئيس الحكومة الليبية املكلف 
من الربملان، فتحي باشاغا، بدخول 
العاصمة طرابلس لتسلم مهاّمه، إذا 
استمر تعّنت منافسـه عبد الحميد 
الدبيبـة ورفضـه تسـليم السـلطة 
بشكل سلمي.وقال يف كلمة له خالل 
لقـاء مع عـدد من حكمـاء وأعيان 
املنطقة الغربية بمدينة مرصاتة: إن 

”7 ماليني ينتظرون دخول حكومته 
إىل طرابلـس لتسـلم مقراتهـا ومن 
العاصمـة“، مضيفا  أهـايل  بينهـم 
أن مـن يدعم حكومـة الدبيبة أقلية 

تدافع عن مصالحها الشخصية.
لكنـه جـّدد تأكيـده عـىل رغبته يف 
دخولها بشكل سلمي من أجل عدم 
إراقة الدماء، مشريا يف املقابل إىل أنه 
مسـتعد السـتخدام قوة السالح إذا 

ما لجـأت القوات املسـاندة للدبيبة 
إىل ذلك.كمـا دعا الليبيني إىل الوقوف 
صفا واحدا معه يف هذه املرحلة التي 
تاريـخ  وصفهـا بـ“املفصليـة“ يف 
انتقـادات  باشـاغا  البالد.ووجـه 
التـي  الدبيبـة  حكومـة  إىل  الذعـة 
اتهمها بالعمل ضد مصالح الليبيني 
بمساعدة دول أجنبية لديها مصالح 
خاصة، وبالفشـل يف إدارة شـؤون 

البالد منذ توليها الحكم ويف قيادتها 
إىل انتخابات عامة، مشريا إىل معاناة 
الليبيني من غالء املعيشـة وانقطاع 
الكهربـاء وغيـاب السـيولة املالية، 
باإلضافـة إىل الركـود التجاري غري 
املسبوق.يشـار إىل أنه مـن الصعب 
تّوقع نتائج هذا النزاع املسـتمر منذ 
أشـهر عـىل السـلطة بـني حكومة 
باشـاغا املدعومة مـن الربملان ومن 

الجيش، وتنترش القوات املوالية لها 
بكامل عتادها يف ضواحي طرابلس، 
وبني حكومة الدبيبـة املدعومة من 
املجلـس األعـىل للدولة ومـن أقوى 
املليشيات املسـلحة بالغرب الليبي، 
التـي حّولت وسـط العاصمة إىل ما 
يشـبه الثكنـة العسـكرية، وسـط 
مخـاوف مـن أن تكون القـّوة هي 

الخيار الحاسم يف هذا الرصاع.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الداخليـة عـن انـواع واسـاليب 
االتجار بالبرش واالعضاء البرشية  يف العراق، ويف 
حني بينت ابرز اسـبابها، اكدت ان اكثر من ٩٠٪ 
من الضحايا هم من النساء واالطفال.وقال مدير  
تحقيـق الكـرخ ملكافحة جرائـم االتجار بالبرش 
واالعضـاء البرشيـة، العميد وسـام الزبيدي، يف 

حديـث لـ»الـزوراء»: ان «هذه الظاهـرة حاليا 
هي ليست متنامية وانما بدأت تكشف من خالل 
الجهـود الحثيثة لضباطنا والبحـث، ومن خالل 
اعرتافات املتهمني استطعنا ان نصل اىل اكثر من 
جانب واكثر من جهة ومتهم يدير عمليات البيع 
والرشاء او خرق بحقوق االنسـان». واوضح ان 
»هـذه تعد من ضمـن الجرائم املعقـدة والبحث 

فيهـا مسـتمر ويسـتغرق وقتـا طويـال احيانا 
لشـهرين واكثـر من جمـع املعلومـات وتقيص 
الحقائق وتثبيت االدلة وضبط بالجرم املشـهود 
حتـى تعـرض عـىل القضـاء الن القانـون ٢٨ 
قانون صارم ومحاكم الجنايات تنظر بالقضايا 
بشـكل مشـدد وللحد مـن هذه الجريمـة تتخذ 
احكامـا بأقىص الحدود  التي تصـل اىل ١٥ عاما 

اواملؤبد». وعن اسباب الظاهرة، اكد ان» الجانب 
االقتصادي هو مسـبب لكنه ليس السبب الكايف 
الن الشـخص يضحـي بجسـده او بحياته لكن 
قلة الوازع االخالقي والديني واحيانا قلة املعرفة 
وقلة الخربة يلجأ اىل الوسائل االبسط». مشريا اىل 

انها «ال تقل شأنا عن االنتحار». 

مقديشو/ متابعة الزوراء:
ارتفع عدد قتىل الهجوم، الذي شـنه 
عنارص حركة الشـباب عىل فندق يف 
العاصمـة الصومالية مقديشـو، إىل 
١٣ شـخصا، وفـق مـا أفاد بـه قائد 
أمنـي، فيما أعلنـت رئاسـة الربملان 

بالصومـال تأجيـل الجلسـة العامة 
التـي كانـت مقررة امس السـبت إىل 
اليـوم األحـد.وكان املسـؤول األمني 
القـادر، قـد قـال إن:  محمـد عبـد 
تحييـد  واصلـت  األمنيـة  «القـوات 
االرهابيـني الذين تم تطويقهم داخل 

غرفة يف مبنـى الفندق».وأضاف «تم 
إنقـاذ معظم األشـخاص، لكن تأكد 
مقتـل ثمانية مدنيني عىل األقل حتى 
االن».وتابـع عبـد القـادر أن «قوات 
األمن أنقـذت عرشات املدنيني، بينهم 
أطفال، كانـوا محارصين يف املبنى». 

يف غضون ذلك، أعلنت رئاسة الربملان 
بالصومـال تأجيـل الجلسـة العامة 
التـي كانـت مقـررة، امس السـبت، 
اسـتمرار  األحـد، بسـبب  اليـوم  إىل 
تبـادل إطـالق النار، يف أحـد الفنادق 
بالعاصمة مقديشو.وبحسب وسائل 

إعالم محليـة، فال يزال إطـالق النار 
مسـتمرا بني مسـلحني مـن «حركة 
الشـباب» وقوات األمـن الصومالية، 
عقب هجوم عىل أحد الفنادق وسـط 

مقديشو.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة املـرور العامـة املبـارشة بفحص 
املركبـات بواسـطة الهـزاز، فيمـا حددت رسـوم 
الفحـص بـ 30 الف دينار.وذكـرت دائرة العالقات 
واالعـالم يف مديرية املرور يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان مديرية املرور العامة تود أن تبني أنها سـتبارش 
من اليـوم االحـد املوافـق ٢١/٨/٢٠٢٢ ، بفحص 
متانة املركبات اإللكرتوني بواسطة الجهاز الهزاز.
وأضافت: ان تعليمات املركبات املشمولة بالفحص 

كاآلتي:
أوال : املركبات الحديثة التي تسجل ألول مرة.

ثانيـا: املركبـات التـي تكـون بطاقـة التسـجيل 
(السنوية) نافذة ويراد تجديدها فيجب أن تخضع 

املركبة إىل الفحص اإللكرتوني .
ثالثا: املركبات املراد تبديل لوحات التسجيل لها مثل 
اللوحات القديمة أو املنفيسـت إىل اللوحات التابعة 

للمرشوع الوطني أو ما يسمى بالرقم األملاني.

موسكو/ متابعة الزوراء:
اتهمـت وزارة الدفـاع الروسـية أوكرانيـا بتسـميم 
بعض جنودها يف الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من 
منطقة زابوريجيا، جنـوب رشقي أوكرانيا، يف أواخر 
يوليو.وقالـت وزارة الدفـاع الروسـية إن عـددا مـن 
الجنود الروس ُنقلوا إىل مستشفى عسكري مصابني 
31 يوليـو. وأظهـرت  بعالمـات تسـمم خطـري، يف 
االختبـارات وجود مـادة ”توكسـني البوتولينوم بـ“ 
السـامة يف أجسادهم.وأضافت يف بيان: ”فيما يتعلق 
بحقيقة اإلرهاب الكيماوي الذي أجازه نظام (الرئيس 
األوكراني فولوديمري) زيلينسكي، تعكف روسيا عىل 

جمع أدلـة داعمة مع نتائج جميـع التحليالت“.ولم 
تذكر موسـكو عدد الجنود الذين عانوا من التسـمم 
أو حالتهم اآلن. ولم تحـدد طبيعة ”األدلة الداعمة“.
وتوكسـني البوتولينوم من النوع ب هو سـم عصبي 
يمكـن أن يسـبب التسـمم الغذائـي عنـد تناولـه يف 
منتجات غذائية ملوثة سابقا، لكن يمكن أن يكون له 
استخدامات طبية أيضا.وردا عىل ذلك، قال مستشار 
بوزارة الداخلية األوكرانية إن ”التسـمم املزعوم ربما 
نجم عن تناول الجنـود الروس لحوما معلبة منتهية 

الصالحية“، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف تيار الحكمة الوطني عن اهداف 
زيـارة زعيمه السـيد عمـار الحكيم اىل 
اململكة العربية السـعودية، وفيما حدد 
ابرز امللفات التي تباحثها السيد الحكيم 
مع ويل عهد اململكة محمد بن سـلمان، 
رأى محلل سـيايس ان زيارة الحكيم اىل 
الرياض سيكون لها مردود ايجابي عىل 

الوضع السيايس يف العراق.
وقال القيادي يف تيـار الحكمة الوطني، 
فادي الشمري، يف حديث لـ“الزوراء: ان 
تيار الحكمة والسيد عمار الحكيم يؤمن 
بممارسة منهج ”الدبلوماسية االنيقة“ 
وفق اسـلوب الحوار البناء بعقل تنموي 
حضاري واالنفتاح بالعراق عىل محيطه 
متوازنـة  بسياسـة  والـدويل  االقليمـي 
وصلبـة دون تمحـور او انحياز والعمل 
عىل ضمـان مصالحه الوطنية.وأضاف: 
إن زيـارة السـيد الحكيم اىل السـعودية 
واللقـاء بويل عهدهـا االمـري محمد بن 
سـلمان، وعـىل مـدار ثـالث سـاعات، 
ناقشـت ملفـات عميقة واسـرتاتيجية 
دولياً واقليمياً وعربياً واجتماعياً، فضالً 
عـن ملفـات التنميـة واملنـاخ والطاقة 
وملفـات الحوار االقليمي ومسـتجدات 
السـاحة العراقيـة وافاقها املسـتقبلية 
.من جهتـه، قال املحلل السـيايس، عيل 
البيدر، يف حديـث لـ“الزوراء“: ان زيارة 
السـيد الحكيـم اىل السـعودية تؤكد ان 
االطراف العراقية بدأت تدرك تماما مدى 

تأثـر اململكة اقليميـا ودوليـا ورغبتها 
كمملكـة بأن يكـون العـراق افضل من 
السـابق، يف مقابـل ذلك اثبتـت اململكة 
حسـن نواياها وسـلوكها تجـاه العراق 
الـذي ال يـزال بأمـس الحاجـة ملواقـف 
االشـقاء بـدول التعـاون الخليجي ويف 
مقدمتهم السـعودية.وأضاف: ان زيارة 

السـيد الحكيـم اىل السـعودية ولقائـه 
االمري محمد بن سـلمان ربما تساهم يف 
ردع الصدع يف داخل املنظومة السياسية، 
وخصوصا عالقة وامكانية وتأثري محمد 
بن سـلمان عىل احد طـريف االزمة، وهنا 
نتحـدث عن التيـار الصـدري خصوصا 
ان الزيـارة جاءت بعد انتهـاء االجتماع 

الخـاص بالحـوار السـيايس الـذي دعا 
لـه رئيس الوزراء مصطفـى الكاظمي.
واشـار اىل: ان السـعودية سـبق لها ان 
طرحـت فكـرة انها ال تتدخل يف الشـأن 
العراقي كتدخل سـلبي لكن من الجانب 
االيجابي خطوة جيـدة ان تقوم اململكة 
بدور الوسـاطة، وان ينفتح العراق عىل 

الجميع خصوصا ان املحيط العربي بعد 
فرتات مـن القطيعة والتجاهل واالتجاه 
ربمـا اىل مسـارات أخـرى. مؤكـدا: انه 
يمكن ان يحقق العراق توازنا يف عالقاته 
يف هـذا الجانـب، وبذلـك تكـون هـذه 
الزيارة ذات مـردود ايجابي عىل االزمة 
السياسـية التي تعيشـها البـالد حاليا.
وكان زعيم تيار الحكمة الوطني السيد 
عمـار الحكيـم قـد زار يف وقت سـابق 
السـعودية.والتقى  العربيـة  اململكـة 
السـيد الحكيـم ويل العهـد السـعودي 
محمد بن سلمان يف السعودية، فيما أكد 
أهمية حل األزمـة العراقية بال ضغوط 
خارجية.وقـال السـيد الحكيم حسـب 
بيـان ملكتبـه: إن ”العراق والسـعودية 
يمثالن ثقالً اقتصادياً وإقليمياً ودولياً“، 
الفتاً إىل أن ”الحوار بني مختلف األطراف 
هو السـبيل األمثـل للوصـول إىل حلول 
مرضيـة لالنسـداد السـيايس الحايل يف 
العراق“.وأضـاف أنـه ”ال بـد أن تبقى 
الحلـول عراقيـة مـن دون أي ضغوط 
خارجية“، مشـيداً ”بالـدور العراقي يف 
الوساطة بني إيران والسعودية“.وتابع: 
”نشيد بالهدنة اإلنسـانية يف اليمن مع 
رضورة وضـع حلـول نهائيـة لألزمـة 
الخـروج  ”أهميـة  مؤكـداً  اليمنيـة“، 
بقـرارات ُمرضية للجماهـري من القمة 
أن  عـىل  الجزائر“.وشـدد  يف  القادمـة 
”القضيـة الفلسـطينية سـتبقى رمزاً 

لتوحيد الشعوب العربية“.
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بغداد/ الزوراء:
قرر مرصف «الرافدين» الحكومي، امس السبت، 
واملواطنني»  واملتقاعدين  «املوظفني  شمول 
اىل  ورد  بيان  سكن.ويف  دار  رشاء  بقروض 
أن  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  أوضح  «الزوراء»، 
القروض تبلغ ١٥٠ مليون دينار لرشاء دار سكن 
بفائدة ٤ باملئة.  ودعا املكتب االعالمي للمرصف 
واملحافظات  بغداد  يف  فروعه  ملراجعة  الزبائن 
إنجازها  واستكمال  القرض  معامالت  لرتويج 

لتسلم مبلغ القرض.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الخارجيـة اسـتقدام سـفري 
العراق يف اململكة األردنّية الهاشـمّية، حيدر 
العـذاري، إىل بغـداد، فيما قدمـت التعازي 
إىل الجزائر بضحايا حـوادث الحرائق.وقال 
املتحدث باسـم الوزارة، أحمد الصحاف، يف 
بيـان تلقته «الـزوراء»: «ُنتابُع باهتمام ما 
تمَّ تداوله عرب مواقـع التواصل االجتماعي 
من صوٍر تعنى بسـفري جمهوريـة العراق 
يف اململكـِة األردنّية الهاشـمّية».وأضاف أن 
«الوزارة تلفت عناية وسائل اإلعالم والرأي 
العـام إىل أنها سـتتخذ اإلجراءات املناسـبة 
بهذا الشـأن وبأرسع وقت، وبما يعزِّز قيم 
الدبلوماسـّية العراقّية».واشار اىل ان وزارة 
الخارجّيـة اسـتقدمت سـفري جمهورّيـة 
العراق يف اململكة األردنّية الهاشـمّية،حيدر 

العـذاري إىل بغداد.ونـرش الفنـان اللبناني، 
راغـب عالمـة، صـوراً جمعتـه بالسـفري 
تسـببت  وزوجتـه،  األردن  لـدى  العراقـي 
بموجـة مـن االنتقـادات لـدى الكثـري من 
العراقيني.يف غضـون ذلك، ذكر بيان لوزارة 
«وزارة  أن  «الـزوراء»:  تلقتـه  الخارجيـة 
الخارجّية تعـرب عن تعازيها إىل األشـقاء 
الديمقراطيَّـة  الجزائريَّـة  الُجمُهوريَّـة  يف 
الشـعبيَّة، بضحايـا حـوادث الحرائق التي 
اندلعـت يف عدٍد من الواليـات وأودت بحياة 
عدٍد من املواطنـني وجرح آخرين».وأضاف 
البيان: «ُنشاِرُك أشقاءنا يف الجزائر حكومًة 
وشـعباً ُحزَنهـم يف هـذه األوقـات، وُنقدِّم 
تعازينا القلبّية الصادقة، وخالص ُمواساتنا 
لعائـالت الضحايـا، وندعو لهـم بالرحمة 

والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى».

بغداد/ الزوراء:
اسـترياد  ايقـاف  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
شـحنات جديـدة مـن اللقاحـات املضادة 
لفـريوس كورونا.وقال مديـر عام الصحة 
العامة، رياض الحلفي، يف ترصيح صحفي: 
إنـه «يف بداية أزمة كورونا وتصنيع اللقاح، 
كانت الدول تتسـابق للحصول عىل اللقاح، 
والدول الكربى والغنية استولت عىل معظم 

الكميـات يف بدايـة إنتـاج اللقاح».وأضاف 
الحلفي: «لذلـك يف حينها طلبنا كميات بما 
تكفي لتلقيح  ٧٠٪  من املجتمع للوصول إىل 
املناعة املجتمعية، وبدأنا باسترياد الكميات 
وكان اإلقبـال جيـدا يف بدايـة الحمـالت».

وتابـع: «ولكـن عندمـا ضعف اإلقبـال تم 
إيقـاف اسـترياد الكميات األخـرى وأصبح 

التجهيز حسب إمكانية الرصف».
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متابعة/ الزوراء:
أفادت وسائل إعالم لبنانية باعتقال حفيد األخ غري الشقيق لرئيس النظام العراقي 
بريوت.وتناقلت  يف  (اإلنرتبول)  الدولية  الرشطة  قبل  من  حسني،  صدام  السابق 
وسائل إعالم محلية وعربية مقطعاً مسجالً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن 
ُتعنى بحقوق  التي  والدولية  العربية  املنظمات  يناشد  شقيق صدام حسني، وهو 
املُعتقل  السبعاوي)  يارس  الله  (عبد  شقيقه  ابن  مصري  ملعرفة  بالتدخل  اإلنسان 
لدى السلطات األمنية يف لبنان»، بحسب قوله. ويف السياق، أفادت مصادر أمنية 
بأن «حفيد ابن أخ صدام موقوف فعالً لدى جهاز األمن العام (كونه غري لبناني) 
وبانتظار صدور قرار من القضاء اللبناني إّما بإطالق رساحه أو تسليمه للسلطات 
حسن  إبراهيم  سبعاوي  إبن  هو  إبراهيم  سبعاوي  يارس  الله  العراقية».وعبد 
املؤبد بتهمة  الذي ُحكم عليه بالسجن  الشقيق لصدام حسني  التكريتي األخ غري 

تمويل املسلحني وصناعة القنابل.
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تعلُن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (االعمال التكميلية إلنشاء مدارس ٩ صف عدد ٤ يف الفهود واالصالح 
ومدرسـة سـعة ١٢ صف يف الجبايش) ضمن خطة انعاش االهوار عىل حسـاب رشكـة (املحجة البيضاء) واسـتنادا لتعليمات تنفيذ 
العقـود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقـة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
االتحاديـة لعـام ٢٠٢١. إن وثيقة الدعـوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية 

(الدستور ، الزوراء ، العدالة).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطـاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتـي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشـرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/٨/٢٣ يف املديرية العامة 
لرتبيـة محافظـة ذي قار. فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجـة املذكورة ادناه عىل االقل 
والـرشكات العربيـة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من الوثائق 
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات 

العراقية واوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسـكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-  الكوادر الفنية 

العددالكوادر الفنيةت

٣مهندس مدني١

١مساح ٢

ب -املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (١٢٢,٠٠٠,٠٠٠) 

مائة واثنان وعرشون مليون دينار عراقي.
ج - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيـا وماليا وانها تعمـل وفق القانون التجـاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ(٥) سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قـرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قـرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ(٥) سـنوات 

السابقة.
ثالثا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار 

ونسخة من الهوية الرضيبية للرشكة.
رابعا: شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامسـا: هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمـرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقـص الفائـز (الرشكـة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه.

٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.
١٠-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

١٥-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهرا من يوم االحد املصادف ٢٠٢٢/٨/٢٨ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ مـن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينيـة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهـم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة. وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦-تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة.
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وبالرشوط التالية :-
١-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فأنه سـيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
٢-يلتزم مقدمو العطاء بملئ القسـم الرابع من الوثيقة القياسـية والخاص باسـتمارات العطاء والذي يكون بصيغة (word) ثم تقدم ورقياً بعد ختمها 
بالختـم الحـي الخـاص بالرشكة املقدمـة العطاء مع الوثائـق املكونة للعطاء مع تقديـم عرض فني ويف حال عدم االلتزام يتم اسـتبعاد العطاء وحسـب 

التعليمات.
٣-يتـم بيـع مواصفات الطلبيـة بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ (مائتان وخمسـون الف) دينار عراقي غري قابـل للرد او تحويل ذلك املبلـغ اىل املرصف الخاص لرشكتنا 

(مرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحساب هو (٩٠٩٥٦) إال يف حالة إلغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله.
٤-عىل الرشكات الراغبة باملشـاركة (اجنبية، عربية، عراقية) تقديم كافة املستمسـكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شـهادة تأسـيس حديثة 
ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة، ومن مسجل الرشكات للرشكات العراقية، براءة ذمة 
صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي، الهوية الرضيبية، الهوية التجارية النافذة، هوية تصنيف مقاولني الخاصة برشكات املقاولة)، 
املوقف املايل متمثل بتقديم كشف حساب مرصيف او كفالة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ الغلق وان يكون 
الحـد االدنـى لرأس مال الرشكة (٢٠٠٠٠٠٠) اثنان مليون دينار عراقي وال يقل الحد االدنـى لرأس مال الرشكة املحدودة عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار وال 
يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي  -الهوية التجارية النافذة)، مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات 

التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض املقدم يف حال تقديمها سابقاً.
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية:-

- نسـخة واضحة من شـهادة تأسـيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسـيس مع نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة 
تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .

- نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا).
٥-يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق) ويف حالة مصادفة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة 

العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة (٣١) ادناه.
٦-يتـم تقديم االسـعار بعملـة الدوالر-يورو-دينار عراقي (DPP + بوليصة تأمـني لصالح رشكتنا واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) وتكون االسـعار 

نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
٧-يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسـم الكامل وعليه 
ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او 

عن طريق الربيد االلكرتوني.
٨-يجـب تحديـد فـرتة نفاذية العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذيـة التأمينات االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة 

نفاذ العروض عن (١٢٠يوماً).
٩-ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

١٠-يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن وحسـب التعليمات 
وترفق مع العرض التجاري عىل شـكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة) نسـخة اصلية تعتمد جميع املصارف داخل بغداد عىل ان يكون خطاب 
الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية واذا لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسـب تعليمات البنك املركزي، وتطلق هذه 
التأمينات يف حالة عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها تأمينات أولية، ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) 

يوماً (تهمل العروض إذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت). 
١١-تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).

١٢-تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز نسـبة ١٥٪ من مبلغ العقد للعقود التي تقل مبالغها عن ٥ مليار دينار عراقي و١٠٪ للعقود التي تسـاوي 
مبالغها ٥ مليار دينار عراقي فأكثر يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

١٣-تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة (٥٪) خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة 
وقبل توقيع العقد ومن احد 

املصـارف الـواردة يف الفقـرة رقم (٩) خالل مدة ال تتجاوز (١٤) يوما ويف حالة التأخر تهمل اإلحالة ويحـال املجهز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة 
ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حسـن األداء بعد اسـتالم املواد كاملة 

ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
١٤-الشـحن للمـواد دفعة واحدة (يتم حجز نسـبة (١٠٪) من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة) ال تعاد اىل املجهـز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة 
العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسـالها اىل الهيئة املذكورة) الشـحن للمواد عىل شـكل دفعات (يتم حجز نسبة (٢٫٧٪) من 

كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسـديد املسـتحقات عىل شـكل دفعات ويتم حجز نسبة (١٠٪) من قيمة الدفعة االخرية التعاد اىل املجهز إال بعد جلب 
براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل ٣٠ يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة).

١٥-تستقطع نسبة (٠٫٠٠٣) من مبلغ العقد کرسم طابع. 
١٦-ال ترصف أي مستحقات اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية او املسجلة يف العراق.

١٧-يتم استقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الرشكات العراقية او املسجلة يف العراق نظري استحصال صحة صدور من 
غرفة تجارة بغداد.

١٨-للمواد الكيمياوية حرصا سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة التجارة (الرشكة العامة للمعارض 
والخدمات التجارية).

١٩-االلتـزام بتقديم شـهادة املنشـأ من الرشكـة املصنعة للمواد فاتورة بيـع ووثيقة التأمني باسـم املجهزين وتكون مصدقة من قبـل امللحقية التجارية 
العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان (بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف بلد الشحن). 

٢٠-سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد الكيمياوية .
٢١-ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.

٢٢-منشـأ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشـئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سـبب كان) مع تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطة 
الدخول.

٢٣-يقـوم املجهـز بتثبيـت عنوانه الكامـل (الدولة - املدينة - الشـارع - البناية - العنوان الربيدي والهاتف) واسـم املدير العام للرشكـة او من يخولهم يف 
العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.

٢٤-- تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السـفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشـأ (نسـخة اصلية) 
وحسب التعليمات لطلبيات ( تجهيز املواد املتخصصة).

٢٥-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ( ١٥٠ دوالر ).
٢٦-تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع 

تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.
٢٧-يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العرض) وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف إهماله.

٢٨-يف حال رسـو املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سـواءا كانت عراقية او اجنبية او عربية يتم توقيع العقد يف القسـم القانوني يف رشكتنا 
وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.

٢٩-يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة وقبل مدة 
مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن (٧) 

ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم ٢٠٢٢/٩/٧.
٣٠-ان املواد سـوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال عدم قبول الطرف 

األول للخالفات يف مستندات الشحن).
٣١-تاريخ الغلق الساعة (١) بعد الظهر ليوم ١٤ / ٩ /٢٠٢٢ .

٣٢-كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ والضوابط والتعديالت.
٣٣-سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠٪ من الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة.

٣٤-للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف (١٤٥٠) دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
٣٥-يتـم نـرش االعالن يف صحيفة الصباح الحكومية + صحيفتني من اآلتي (الزمان، املدى، الزوراء، الصباح الجديد، البينة الجديدة، املرشق، الرشق، العراق 

اإلخبارية، كل االخبار، املستقبل العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم).
٣٦-سيتم استقطاع (١٠٠٠) الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.

٣٧-عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع يف قطاع النفط يف اقليم كردستان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع حالية 
تتعهد الرشكات بإنهائها خالل ثالث اشهر من تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الرشكات يف القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.

مالحظة: يمكن االطالع ورشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq 

www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير

د.عائد جابر عمران
                                                                                          املدير العام

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية (وفقاً للوثيقة القياسية) وكما مبني ادناه:۔
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يرس مصنع سكر بغداد لتكرير وإنتاج وتعبئة السكر عن اعالنه 
االكتتـاب العـام يف محافظة بغـداد فعىل الراغبني باالشـرتاك 
التواصل عىل العنوان التايل (العراق-بغداد-الجادرية محلة 923 

زقاق 3 او ارسال رسالة عىل الربيد االلكرتوني 
CME3882@gmail.com

او االتصال بالرقم 
07710694505

 

بغداد/ الزوراء: 
اكـدت هيئـة النزاهـة، امس السـبت، ان 
املـزارع العراقيـة يف الخـارج تحـت إدارة 
السـلطة العراقية ، وفيما أعلنت اسـرتداد 
180 مليـون دوالر خالل الفـرتة املاضية، 
كشـفت عن اتفاقيتي تسـوية السـرتداد 

أموال وذهب لشخصيتني عراقيتني.
وقال مدير عام االسرتداد يف هيئة النزاهة، 
نائب رئيس صندوق اسرتداد اموال العراق، 
معتز فيصل العبايس، يف ترصيح صحفي: 
”يقترص عملنا عىل األموال الصادرة عليها 
أحكام قضائية وخصوصاً قضايا الفساد 
والتـي ذكرهـا تقريـر هيئـة النزاهـة“، 
مضيفـاً: ”األموال املهربـة من اختصاص 
جهـات أخرى، ونحـن اختصاصنا كدائرة 
اسـرتداد وهيئـة نزاهـة االمـوال املتعلقة 

بالفساد بموجب احكام قضائية“.
وحول املـزارع العراقية يف الخـارج والتي 
العبـايس، أن  أكـد  الجـدل حولهـا،  أثـري 

”موضوع املزارع العراقية يف الخارج تحت 
وزارة  وإرشاف  العراقيـة  السـلطة  إدارة 

التجارة والجهات املعنية“.  
وأضاف، أن ”هنالك صندوقا إلعادة أموال 
العـراق وجـاري االسـرتداد عـن طريـق 
رشكات أو مخربين أو متعاونني أو أعمال 

التحري واسرتدادها وفق القانون“.
وأوضـح، أن ”األموال املسـرتدة حتى اآلن 
غري واضحة ألن هناك آالف البالغات وليس 
جميعهـا حقيقية، ولكن امللفات التي لدى 
الدائرة والتي تم العمل عليها أسـفرت عن 
اسـرتجاع 180 مليـون دوالر خالل الفرتة 

املاضية“.
وتابـع، ”إضافـة إىل اتفاقيتـي تسـوية، 
إلحـدى  وأمـواالً  ذهبـاً  تخـص  واحـدة 
الشخصيات، والثانية تخص ملياري دينار 
عراقـي إلحـدى الشـخصيات“، مؤكداً أن 
”العمل جار لالتفـاق والتواصل مع الدول 

السرتدادها“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة املبارشة بفحص 
املركبات بواسطة الهزاز، فيما حددت رسوم 

الفحص بـ 30 الف دينار.
وذكـرت دائـرة العالقات واالعـالم يف مديرية 
املـرور يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان مديرية 
املـرور العامة تود أن تبني أنها سـتبارش من 
اليـوم االحد املوافـق ٢١/٨/٢٠٢٢ ، بفحص 
متانة املركبات اإللكرتوني بواسـطة الجهاز 
املركبـات  تعليمـات  ان  الهزاز.وأضافـت: 

املشمولة بالفحص كاآلتي:
أوال : املركبـات الحديثـة التـي تسـجل ألول 

مرة.
ثانيـا: املركبات التي تكون بطاقة التسـجيل 
(السـنوية) نافذة ويـراد تجديدها فيجب أن 

تخضع املركبة إىل الفحص اإللكرتوني .
ثالثا: املركبات املراد تبديل لوحات التسـجيل 
لهـا مثل اللوحـات القديمة أو املنفيسـت إىل 
اللوحـات التابعـة للمـرشوع الوطنـي أو ما 

يسمى بالرقم األملاني.
وبينت: انه سيكون مبلغ الفحص اإللكرتوني 

30,000 دينـار عراقي. الفتة اىل: ان املركبات 
التـي توجـد فيهـا عطـالت ويبلغ سـائقها 
بالخروج مـن الفحص اإللكرتونـي لتصليح 
األعطـال وتعـاد مـرة أخـرى إىل الفحص ال 
ترتتـب عليها أي(رسـوم) اضافية، أي قطع 

رسوم مرة واحدة .
ولفتـت اىل: ان مديـر املـرور العـام، اللـواء 
الحقوقـي طـارق الربيعـي، وجـه أن يكون 
الفحص بشـكل طبيعي وسهل ومهني وفني 
وتقديـم كل التسـهيالت إىل املواطن، ويكون 
الفحـص عـىل متانة وأمـن املركبـة التي إذا 
لـم تتوفر فيها هـذه الرشوط فقـد تؤدي إىل 
الحـوادث املروريـة، أو إىل إيقـاف املركبة أو 
خروجهـا عـن العمل مثـال محـرك املركبة، 
األضويـة األماميـة والخلفيـة ، االطـارات ، 
الدبـالت، حداديـة املركبـات الشـايص غـري 

مترضر.
وتابعت: انه سـيكون الفحـص الدوري لكل 
املركبـات ملـدة سـنة كاملـة اسـوة بالـدول 
املجـاورة والغربية ألن هـذا النظام أي نظام 

الفحص اإللكرتوني هو (نظام عاملي).

موسكو/ متابعة الزوراء:
اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بتسميم بعض جنودها 
يف الجزء الخاضع لسـيطرة روسـيا من منطقـة زابوريجيا، 

جنوب رشقي أوكرانيا، يف أواخر يوليو.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن عددا من الجنود الروس ُنقلوا 
إىل مستشفى عسكري مصابني بعالمات تسمم خطري، يف 31 
يوليو. وأظهرت االختبارات وجود مادة ”توكسني البوتولينوم 

بـ“ السامة يف أجسادهم.
وأضافـت يف بيـان: ”فيما يتعلق بحقيقـة اإلرهاب الكيماوي 
الذي أجازه نظام (الرئيس األوكراني فولوديمري) زيلينسكي، 
تعكـف روسـيا عـىل جمـع أدلـة داعمة مـع نتائـج جميع 

التحليالت“.
ولـم تذكر موسـكو عدد الجنـود الذين عانوا من التسـمم أو 

حالتهـم اآلن. ولـم تحـدد طبيعـة ”األدلـة الداعمـة“.
وتوكسـني البوتولينوم من النوع ب هو سم عصبي يمكن أن 
يسـبب التسـمم الغذائي عند تناوله يف منتجات غذائية ملوثة 

سابقا، لكن يمكن أن يكون له استخدامات طبية أيضا.
وردا عىل ذلك، قال مستشـار بوزارة الداخليـة األوكرانية، إن 
”التسـمم املزعوم ربما نجم عن تنـاول الجنود الروس لحوما 

معلبة منتهية الصالحية“، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وقال مستشـار وزارة الداخلية، أنطون جرياشتشـينكو، عىل 
تطبيق املراسلة ”تيليغرام“: ”لم توضح الوزارة (وزارة الدفاع 
الروسية) ما إذا كان التسـمم ناتجا عن لحوم معلبة منتهية 
الصالحيـة، والتي غالبا ما يوجد فيها توكسـني البوتولينوم. 
وقد اشتكت قوات االحتالل عىل نطاق واسع من تأخر حصص 

الغـذاء منـذ األيـام األوىل لغـزو أوكرانيـا“.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها تجري تحقيقا إضافيا 
يف واقعـة أدت إىل إصابـة فولوديمـري سـالدو، مديـر اإلدارة 

الروسية يف منطقة خريسون املحتلة بأوكرانيا، باملرض.
وأصيب سـالدو، وهو رئيس بلدية سـابق ملدينة خريسـون، 
باملرض يف أوائل أغسطس. وكان قد تم تعيينه لرئاسة املنطقة 
التي تحمل نفس االسـم عندما اجتاحتها القوات الروسية يف 

أوائل مارس.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشـفت وزارة الداخلية عن انواع و اساليب 
يف  البرشيـة   واالعضـاء  بالبـرش  االتجـار 
العراق، ويف حني بينت ابرز اسـبابها، اكدت 
ان اكثـر مـن %90 مـن الضحايـا هـم من 

النساء واالطفال.
وقـال مدير  تحقيق الكـرخ ملكافحة جرائم 
االتجـار بالبرش واالعضـاء البرشية العميد، 
وسـام الزبيـدي، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
”هـذه الظاهـرة حاليا هي ليسـت متنامية 
وانما بدأت تكشف من خالل الجهود الحثيثة 
لضباطنـا والبحـث ومـن خـالل اعرتافات 
املتهمـني اسـتطعنا ان نصـل اىل اكثـر من 
جانب واكثر مـن جهة ومتهم يدير عمليات 

البيع والرشاء او خرق بحقوق االنسان“.
 واوضـح ان“هذه تعـد من ضمـن الجرائم 
املعقـدة والبحث فيها مسـتمر ويسـتغرق 
وقتـا طويـال واحيانـا شـهرين واكثـر من 
جمع املعلومـات وتقيص الحقائـق وتثبيت 
االدلة وضبط بالجرم املشـهود حتى تعرض 
عـىل القضاء الن القانـون 28 قانون صارم 
ومحاكـم الجنايات تنظر بالقضايا بشـكل 
مشدد وللحد من هذه الجريمة تتخذ احكام 
بأقـىص الحـدود  التـي تصـل اىل 15 عامـا 

اواملؤبد“.

 وعـن اسـباب الظاهـرة، اكـد ان“ الجانب 
االقتصـادي هو مسـبب لكنه ليس السـبب 
الـكايف الن الشـخص يضحـي بجسـده او 
بحياته لكن قلة والـوازع االخالقي والديني 
واحيانـا قلة املعرفـة وقلة الخـربة يلجأ اىل 
الوسـائل االبسط“. مشـريا اىل انها ”ال تقل 

شئنا عن االنتحار“. 
واشار اىل ان ”الجريمة تتطور واكثر االعضاء 
التي تبـاع هي الكىل وقد سـيطرنا عىل هذا 
االمر حاليا بالتعاون مع امن اقليم كردستان 

االسايش“، مستدركا“ لكن اصبح“التاجر“ 
يتخذ اسـلوبا اخر وهو السفر بالضحية اىل 
دول الجـوار ورصدنا حاالت معـدودة بذلك 
باالشـرتاك مع جهاز املخابـرات والقي عىل 

املتهمني بالجرم املشهود“. 
وعن االسعار، بني ان“لكل قضية لها ظرفها 
وهناك اشـخاص تم النصـب عليهم وباعوا  

بخمس ماليني او عرشة ماليني دينار“.
وعـن انواع االتجار، اوضح ان ”كل حالة لها 
احصائياتها ان كانت شـبكات تسـول التي 

تعد من ضمن انواع االتجار بالبرش واالطفال 
اذا كان قـارصا والقائـم عـىل امـره او ابيه  
يسـتخدمه بالسخرة وحتى رشكات تشغيل 
االيادي العاملة اذا كان املدير املفوض ال يعلم 
فهو يعترب مسـؤوال عن هذا الفعل ويسمى 

املتهم املعنوي او املسؤول املعنوي“.
 وعـن اكثر املناطـق التي تنتـرش فيها هذه 
الجرائم، بني ”ضمن نطـاق املفوضية فهي 
بغـداد النهـا العاصمـة واربيل هي املتسـع 

االكرب رغم انه متقدمة امنيا“.
ولفـت اىل ”ان نسـب هـذه الجرائـم بـدأت 
باالنخفاض لكن كشـفها باالعالم ارتفع“، 
القـوات  مثمنـا ”دور االعـالم يف مسـاندة 

االمنية للتحذير من خطورة هذا االمر“. 
 وعن ابرز االساليب لاليقاع بالضحاياـ قال 
الزبيدي ”طبعا االنرتنت ونحن لدينا مشكلة 
بمواقـع التواصـل االجتماعـي عـن طريق 
اسـتدراج القارصين و القـارصات“، مؤكدا 
ان ” اكثـر من %90 من الضحايا هم طفال 

ونساء“. 
ولفت ان ”فكرة وجود عصابات وسـمارسة 
قـرب مستشـفيات تبديـل وزرع االعضـاء 
فكرة خاطئة فنحن لدينا مشـفيان يف بغداد 
هما وليـد الخيـال والثانية جنـني وتتواجد 

هناك مفارز مشرتكة ملكافحة االتجار“.
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@ÚÓ”aã»€a@Ú�‹è€a@ÒäaÜg@o•

@pbj◊ãæa@òz–i@Òãíbjæa@Â‹»m@äÎãæa
@Ô„Î6ÿ€¸a@åaç:a@Ú�éaÏi

ÚÓöbæa@Ò6–€a@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@180@ÜaÜ6éa@o‰‹«c

äb‰ÌÜ@—€c@30@Â«@áÌçm@¸@‚Ïéã€a@Êc@pá◊c

@ãìj€bi@äb§¸a@kÓ€bÄÄécÎ@ aÏ„c@@@@@@@@@@@Ä€@—ÄÄìÿm@ÚÓ‹Çaá€a
÷aã»€a@¿@ıbõ«˛aÎ

مقديشو/ متابعة الزوراء:
ارتفـع عدد قتىل الهجـوم، الذي 
شنه عنارص حركة الشباب عىل 
العاصمـة الصومالية  فنـدق يف 
مقديشـو، إىل 13 شخصا، وفق 
مـا أفـاد بـه قائـد أمنـي، فيما 
أعلنت رئاسة الربملان بالصومال 
تأجيـل الجلسـة العامـة التـي 
كانـت مقـررة امس السـبت إىل 

اليوم األحد.
وكان املسـؤول األمنـي محمـد 
عبد القادر، قد قال إن: ”القوات 
األمنية واصلت تحييد االرهابيني 
الذين تـم تطويقهم داخل غرفة 

يف مبنى الفندق“.
معظـم  إنقـاذ  ”تـم  وأضـاف 
األشـخاص، لكـن تأكـد مقتـل 
ثمانيـة مدنيني عـىل األقل حتى 

االن“.
وتابع عبـد القادر أن ”قـوات األمن 
بينهـم  املدنيـني،  عـرشات  أنقـذت 
أطفال، كانوا محارصين يف املبنى“. 
يف غضـون ذلـك، أعلنت رئاسـة 
تأجيـل  بالصومـال  الربملـان 
كانـت  التـي  العامـة  الجلسـة 

مقـررة، امس السـبت، إىل اليوم 
األحـد، بسـبب اسـتمرار تبادل 
إطـالق النـار، يف أحـد الفنـادق 

بالعاصمة مقديشو.
إعالم محلية،  وبحسب وسـائل 
فال يزال إطالق النار مستمرا بني 
مسـلحني من ”حركة الشباب“ 
وقوات األمـن الصومالية، عقب 
هجـوم عىل أحد الفنادق وسـط 

مقديشو.
وذكـرت تقاريـر إعالمية أن 15 
شـخصا قتلوا، مـن بينهم مالك 
وعسـكريون،  ومدنيون  الفندق 

وأصيب أكثر من 20 آخرين.
ونجحـت قـوات األمـن يف إنقاذ 
أكثـر من ثالثني شـخصا، بينما 
تبقى رهائن آخرون حتى كتابة 

الخرب يف الفندق.
واقتحـم مسـلحون مـن حركة 
بتنظيـم  املرتبطـة  الشـباب، 
الحياة، مسـاء  القاعـدة، فندق 
الجمعـة، وهـم يطلقـون أعرية 
يـزال  وال  وقنابـل..  ناريـة 
املهاجمون مختبئـني يف الفندق 
حتى سـاعة مبكرة مـن صباح 

أزيـز  وسـمع  السـبت..  امـس 
انفجـارات  ودوي  رصـاص 

متقطعة يف املنطقة. 
ويعترب هذا أكرب هجوم تشـهده 
منـذ  الصوماليـة  العاصمـة 
الصومـايل،  الرئيـس  انتخـاب 

حسـن شـيخ محمود، يف مايو. 
وتجمع عرشات األشـخاص ليل 
الجمعـة/ السـبت أمـام املبنى 
ملحاولة الحصول عىل معلومات 

عن أقاربهم. 
وقال أحد هـؤالء ويدعى، مودي 

عيل: ”كنا نبحث عـن أحد أفراد 
محـارص  فهـو   (...) عائلتـي 
الفنـدق“. وأضـاف ”تم  داخـل 
تأكيـد وفاته وكذلك وفاة سـتة 
أشـخاص آخرين، بينهـم اثنان 

أعرفهما“.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكد مدير العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية، اللواء 

سـعد معن، امس السبت، إنجاز املرحلة الثانية من 

الجدار الكونكريتي يف املثلث الحدودي.

وقال معن يف ترصيح صحفي: إن «العمل مسـتمر 

بالجدار الكونكريتي وملسـافات كبرية تصل اىل ١٥ 

كيلومرتاً»، الفتاً اىل أن «املرحلة الثانية من الجدار يف 

املثلث الحدوي بني العراق وتركيا وسوريا».

وأشـار إىل أن «هناك اهتمامـاً حكومياً وتوجيه من 

القائد العام للقوات املسـلحة من االهتمام بالوضع 

الحدودي من جميـع الجوانب»، مبينـاً أن «الهدف 

مـن زيـارة الوفد األمنـي برئاسـة وزيـر الداخلية 

عثمـان الغانمي هو لالطالع عـىل الوضع الحدودي 

والتحصينات الجارية».

وأضـاف أن «الوفـد اطلع عـىل الرشيـط الحدودي 

باتجاه منطقة فيشـخابور املثلث العراقي الرتكي 

السـوري ومتابعـة التحصينـات من حيـث الجدار 

الكونكريتـي أو األسـالك والخنـادق والكامـريات 

واالطالع أيضاً عىل الجهد االسـتخباري وامليداني».

ووصـل وزير الداخلية عثمـان الغانمي ونائب قائد 

العمليـات املشـرتكة الفريـق أول ركن عبـد األمري 

الشمري إىل الحدود السورية العراقية.

وذكـر بيـان لقيـادة العمليـات املشـرتكة تلقتـه 

«الـزوراء» أن «وفداً أمنيـاً كبرياً برئاسـة الغانمي 

وصل اىل قيادة حدود املنطقة السادسة غرب سنجار 

لالطالع عىل تأمني الحدود العراقية السورية».

ÜÎá®a@s‹ræa@¿@>Ìãÿ„Ïÿ€a@äaáßa@Âfl@ÚÓ„br€a@Ú‹yãæa@åb≠g@ZÚÓ‹Çaá€a

ÚÓflÏÓ€a@ÚÓ‰fl˛a@bËmbéäbø@wˆbn„@Â‹»m@ÜaáÃi@pbÓ‹‡«
 بغداد/الزوراء:

كشفت مديرية املرور العامة عن العوامل 

التـي تسـبب بالحـوادث، التـي تحصـل 

بشكل مسـتمر يف العراق السيما بالطرق 

الخارجية.

وقـال مدير العالقات واالعـالم يف املديرية 

العميد زيـاد القيـيس يف ترصيح صحفي 

إن «املسـبب الرئيـيس للحـوادث املرورية 

هو السـائق، وذلك لعدم التزامه بالرسعة 

اآلمنة فضال عن االجتياز الخاطئ والسري 

العشـوائي والقيـادة تحت تأثـري النعاس 

والتعـب، ناهيـك عـن اسـتخدام الهاتف 

النقال اثناء القيادة».

يكـون هـو  العوامـل  «لهـذه  وأضـاف: 

املسبب الرئييس للحوادث املرورية املميتة 

خصوصـا بالطـرق الخارجيـة وبنسـبة 

تصل اىل٧٠٪».

وبالنسبة للعوامل األخرى عزاها اىل «عدم 

جودة بعـض الطـرق وكثـرة املطبات اىل 

جانب عدم كفاءة السـيارات»، مشريا اىل 

ان «السـيارات التي تدخل اىل العراق تصل 

بحوادث مرورية سـابقة ويتم تصليحها، 

فضال عن تحوير البعض منها اليشء الذي 

يجعلها غري آمنة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت قيـادة عمليـات بغـداد، امـس 
السـبت، القبض عىل عدد من املطلوبني 
قضائياً، بينهم متهمون بحيازة االسلحة 
واالعتدة غري املرخصة ومتاجرين باملواد 
املخدرة، ومتهم اخـر «محكوم غيابياً» 

يف جانبي الكرخ والرصافة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته «الزوراء»: 

أنـه «تنفيـذاً لتوجيهات قائـد عمليات 
ومتابعـة  مبـارش  وبـإرشاف  بغـداد 
ميدانيـة مـن قبـل قسـم اسـتخبارات 
ْقـت الَْمَفاِرز  وامـن عمليات بغـداد َحقَّ
يف  واملنتـرشة  ِقيادتنـا  َكِة/  الُْمْشـَرتَ
جانبـي الكـرخ والرصافـة ومن خالل 
اليوميـة املتمثلة  ممارسـاتها االمنيـة 
بنصب السـيطرات املفاجئة والتفتيش 

الدقيق للعجالت واالشـخاص  لـ (٤٨) 
سـاعة املاضية َوِبجُهوٍد كبـرية اثمرت 
عن إلقاء القبض عىل (١٩) متهماً وفق 
مـواد قانونيـة مختلفة».وأضافـت أن 
«مـن بينهم متهمون بحيازة األسـلحة 
ومتاجريـن  املرخصـة  غـري  واالعتـدة 
باملواد املخدرة، باالضافة اىل ضبط كمية 
مـــن الحبوب ومــادة (الكريسـتال) 

للتعاطـي،  اجهـزة  مـع  املخـدرة 
ومصادرة عـدد من االسـلحة واالعتدة 
غـري املرخصة».وتابعت أنه «يف سـياق 
متصـل تمكنـت قطعاتنـا االمنية ومن 
خـالل تنفيذ اوامـر القبـض القضائية 
وواجبـات البحـث والتفتيـش وتكثيف 
الجهود االستخبارية، من إلقاء القبض 
عـىل «ثمانية» مطلوبني قضائياً، بينهم 

متهم محكوم غيابياً «سـبعة سنني» يف 
سـيطرة شـاطئ دجلة بجانب الكرخ، 
باالضافـة اىل ضبـط كميـة مـن مادة 

الكريستال املخدرة واجهزة تعاطيها».
وبينـت أنه «تمت إحالـة امللقى القبض 
عليهم واملواد املضبوطة إىل الجهات ذات 
االختصاص إلكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة مكافحة اجرام بغداد، امس السـبت، القبض عىل 

عدد من املتهيمن بقضايا مختلفة يف العاصمة بغداد.
وقالت املديرية يف بيان ورد لـ «الزوراء»: إن «مفارز بغداد/ مكتب 
الكرامـة ملكافحـة اإلجرام ألقـت القبض عىل متهـم مطلوب عن 
جريمة الرسقـة لقيامه برسقـة حقيبة شـخصية بداخلها مبلغ 
٣ ماليني دينار من احد االشـخاص»، مبينة انـه «تم تدوين اقوال 
املتهـم وقرر قايض التحقيـق توقيفه وفق أحـكام املادة ٤٤٦ من 

قانون العقوبات».
وأضافـت أن «قـوة اخرى مـن مكتـب الكرامة ملكافحـة االجرام 
تمكنت من القاء القبض عىل متهم لقيامه بالنصب واالحتيال عىل 
املواطنني بمبالغ مالية، وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهم 

وتوقيفه وفق املادة ٤٥٦ من قانون العقوبات».
واشار البيان اىل أن «مفارز املديرية نفذت أوامر إلقاء القبض بحق 
عدد مـن املتهمني لقيامهـم برسقة مبالغ مالية ومنازل سـكنية 
ومحال تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومتهمني آخرين 
بالتزويـر ومطلوبـني بقضايـا جنائيـة مختلفة، ضمـن مكاتب 
مكافحة اإلجرام يف جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد».

وبينت مكافحة االجرام أنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم 
وتقديمهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

بغداد/الزوراء:
كشـفت دائـرة الغابـات ومكافحة 
التصحـر يف وزارة الزراعة تفاصيل 
جديدة عن مرشوع الكثبان الرملية 
وتكلفته، فيما أكدت وجود برنامج 
ثـاٍن للمسـاهمة بتقليـل درجـات 

الحرارة وتنقية األجواء يف العراق .
وقـال مديـر عـام الدائـرة، راويـة 
مزعـل، يف ترصيـح صحفـي إنـه 
«يف ضـوء توجيهـات األمـني العام 
ملجلس الوزراء حميد الغزي والدعم 
الذي قدمه ملـرشوع تثبيت الكثبان 
الرملية، تمكنت الـوزارة من توفري 
العاملني  العقـود واألجـور  مبالـغ 
بملـف القضـاء عىل التصحـر وتم 
حل مشـكلة كبرية بعد اعتصامات 
نتيجـة عدم رصف الرواتب بسـبب 
وارتباطهـا  االسـتثمارية  الخطـة 
باملوازنـة، ولذلـك كان هنالك قرارا 
من مجلـس الوزراء بإطـالق مبلغ 
ألجل توفـري رواتب األجراء والعقود 
املوجودين يف املشـاريع العاملة عىل 

قضية التصحر».
وأضافـت مزعـل أن «العـدد الكيل 
لهؤالء بلغ ٥٠٠ شخص وتم رصف 
التـي  العقبـة  وتخطـي  رواتبهـم 
كانت تواجههم بعـد تأخر رواتبهم 

وعملهم يف بيئة قاسية».
ويف ما يخص تثبيت الكثبان الرملية، 
قالـت مزعـل: «يف البدايـة واجهنا 
صعوبات بعد إصدار األمر الديواني 
الكثبان  تثبيـت  الخاص بمـرشوع 
الرمليـة، لكـن نتيجـة لتوجيهـات 
األمني العام والوزارة ووزير الزراعة 
والوكيـل الفنـي والدعـم املسـتمر 
والتواصـل املسـتمر تـم العمل عىل 
حـل اإلشـكاالت وإطـالق املرشوع 
رغـم عـدم وصـول التخصيصـات 
حتى اآلن ومطالبتنا بخطة طوارئ، 
لم تنطلق الخطـة لكن حصلنا عىل 

سلفة».
وتابعت: «تـم توجيه خطة بإطالق 
مبلـغ ٣ مليارات مـن أجل الرشوع 
بمـرشوع تثبيـت الكثبـان الرملية 
واملثنـى  قـار  ذي  محافظـات  يف 
والقادسية التي تعترب مصدرا وبرئا 

للعواصف الغبارية، وعىل الرغم من 
كل اإلشـكاالت من حيث التخطيط 
وغريهـا لكن حتـى اآلن لـم تطلق 

وزارة املالية املبلغ».
وأكدت أن «كل املشاكل التي حدثت 
تم حلها بعد أخذ سـلفة من الوزارة 
وابتـدأ اليوم إطالق املرشوع بجهود 
كبرية من قبل الكـوادر وتم افتتاح 
اآلليـات  تهيئـة  و  العمـل  موقـع 

وتصليحها».
وأشـارت إىل أن «اآلليـات بـارشت 
بالعمـل يف محافظة املثنى وذي قار 
والقادسـية، وبـدأت الدائرة خطوة 
أوىل من أجـل تثبيت هـذه الكثبان 
ومنع زحفها عـىل الطريق الرسيع 
أو ما يسـمى بطريق املـوت نتيجة 
حدوث انقالب للسـيارات وحوادث 
مروريـة كبـرية، وأيضـا تعترب تلك 
للعواصـف  مصـدرا  املحافظـات 
الكثبان سيسـهم  الغبارية وتثبيت 

بتوفري أسباب ملعالجة املشكلتني».
ونوهت إىل أن «الخسائر االقتصادية 
واالجتماعيـة والصحيـة واألرضار 
تلـك  جـراء  جـداً  كبـرية  البيئيـة 
العواصـف تتطلـب وضـع حـد لها 
بربنامج عميل تمثل بمرشوع تثبيت 
الكثبان الذي سيحد بشكل كبري من 

تلك الخسائر ويوفر أمواالً للدولة»
ولفتت إىل أن «عددا من املستشارين 

دائـرة  يف  واألسـاتذة  الـكادر  مـع 
الغابات ومكافحـة التصحر ومدير 
املرشوع وبقية املساندين للدائرة يف 
املحافظـات قاموا بافتتاح املرشوع 

وبدأت اآلليات بالعمل».
وأكملـت: «نتعامـل حاليـا حسـب 
يمكـن  وال  املاليـة  التخصيصـات 
تقديرهـا بوقـت معني، واملسـاحة 
دونـم»،  مليـارات   ٤ هـي  حاليـا 
مردفه بالقول: «حتـى اآلن خطتنا 
سـوف تعمل عىل  تثبيت ٨٠٠,٠٠٠ 
مـن أصل ٤ مليـارات وهذه خطوة 
جديـدة مـن أجل تثبيت مسـاحات 

أخرى جديدة».
وأعربت عن أملها من «وزارة املالية 
إطالق املبلغ الطـارئ الذي أوعز به 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي 
واألمني العـام  ملجلس الوزراء بغية 

إنجاح الربنامج».
مكافحـة  «برامـج  أن  إىل  ولفتـت 
التصحر بفعل التأثريات املناخية ال 
يمكـن ان تصل لنتائـج رسيعة ألن 
امللف كبري واملساحات التي يتطلبها 

العمل شاسعة «.
وأشـارت إىل «وجود توجه حكومي 
نحو هـذا امللف كونه بات مشـكلة 
عامليـو ومكافحة التصحر جزء من 
بالتغيـريات  الخاصـة  االتفاقيـات 
بتنفيـذ  ملـزم  والعـراق  املناخيـة 

خطط عمل».
وأردفت بالقـول: «نعمل عىل زيادة 
املشـاتل وتهيئتها لزراعتها وزيادة 
الطاقـة اإلنتاجيـة حيـث إن لدينا 
خطـة طموحـة مـن أجـل زيـادة 
الشـتول وهي خطـة طموحة عىل 
املـدى البعيـد واآلن نحـن نبـدأ من 
الدعـم  قانـون  توجيهـات  خـالل 
سـابقة  تعتـرب  والتـي  الطـارئ 
حقيقيـة يف وضـع برنامـج عمـيل 

ملكافحة التصحر «.
وبينـت بالقـول: «سـتكون لدينـا 
خطة وبرنامج كذلـك لدعم الحياة 
يف الغابـات حيـث إن لدينا عددا من 
الغابات وهي مشـاجر اصطناعية 
يف محافظـات عديـدة منهـا بغداد 
حيـث  ونينـوى  وديـاىل  وواسـط 
سـيكون لها دور يف تلطيف وتنقية 
األجواء وتقليل مـن االرتفاع الكبري 
بدرجـات الحـرارة، كونهـا تعتـرب 
رئة أساسـية المتصاص غاز  ثاني 
أكسيد الكربون  وبث األوكسجني».

ولفـت مدير عام دائرة التصحر من 
جانب آخر إىل، أن «الحفريات املائية 
هي جـزء من تقنيات حصاد  املياه 
ونحن نشـجع عىل إقامـة تقنيات 
حصاد املياه يف اي منطقة وطبيعة 
البريوغرافيـة»، موضحة  املنطقـة 
أن «الخرائـط هي مـن تحكم كيف 
يقـام السـد وايـن يقـام حيـث أن 
لدينا يف االنبار سـبع سـدات ترابية 
لغرض املحافظة عىل كل قطرة ماء 
تنزل واالن نمر بفرتة جفاف كبرية 
وقلـة إطالقـات مائية وسـيناريو 
الجفاف مخيف جدا ونحن نشـجع 
عىل إقامـة التقنيات لحصاد  املياه 
من محافظة االنبـار ونزوال لبادية 
السـماوة يف املناطـق التي تسـمح 

إلقامة سدود حصاد املياه».
وتابعـت: «ويف  عـام ٢٠١٩ امتألت 
تلك السـدود تماما ووفرت حاجات 
ورشب  السـقي  ألغـراض  كبـرية 
الحيوانات وهذا بحد ذاته استثمارا 
كبـريا يشـجعنا عىل تنفيـذ قنوات 
حصـاد امليـاه والـذي يعتـرب مـن 

الحلول الرئيسة القصوى».

بغداد/الزوراء:

أعلنـت رشكـة نقـل الطاقـة يف 

الديوانية،امـس السـبت، دخـول 

إىل  الشـامية  تحويـل  محطـة 

الخدمة بسعة  mva٩٠، مؤكدة أن 

املحطة ستسهم بفك االختناقات 

يف محافظة الديوانية. 

وقال مدير الرشكة، ضياء صاحب 

عبـاس، يف ترصيـح صحفي: إن 

والهندسـية  الفنيـة  «املـالكات 

املتقدمة يف الرشكة أنجزت أعمال 

انشـاء محطـة تحويـل كهرباء 

 ٣٣/k٠vالشـامية الثانويـة ١٣٢

ودخولها الخدمة الفعلية».

وأضـاف أن «املحطـة نفـذت من 

رشكة سـيمنز األملانية وبمتابعة 

الرشكـة، وهـي يف الواقـع ثـالث 

مـا   ،mva٩٠ سـعة  محـوالت 

االختناقـات  بفـك  ستسـهم 

أن  مؤكـداً  املحافظـة»،  يف 

«الرشكـة ماضية إلكمال جميع 

املحطات».

الكهربـاء  وزارة  أعلنـت  كمـا 

إضافـة طاقـة انتاجيـة قدرها 

منظومـة  اىل  ميـكاواط   ٦١٠

الطاقة.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقته 

«الزوراء» أنه «بمتابعة مبارشة 

الكهربـاء  ويوميـة مـن وزيـر 

املهندس، عادل كريم، وبإرشاف 

ميدانـي من مدير عـام الرشكة 

العامـة إلنتاج الطاقة الكهربائية 

املنطقـة الوسـطى املهندس عيل 

احمد، تمكنت املالكات الهندسية 

والفنية العاملة يف الرشكة العامة 

املذكورة، من إعادة ادخال الوحدة 

التوليديـة السادسـة يف محطـة 

كهربـاء واسـط الحرارية للعمل، 

وبطاقة ٦١٠ ميكاواط».

وأضافـت أن «الجهود اثمرت عن 

إكمـال كل اعمـال الصيانـة عىل 

االجـزاء املتـرضرة بعـد حـدوث 

Shutdown يف الشـبكة الوطنيـة 

قبـل ايـام، ممـا تسـبب بخروج 

الوحدتـني التوليديتني الخامسـة 

والسادسـة عن العمـل، وحدوث 

بعض املشاكل يف اجزاء الوحدتني، 

ومـازال العمـل مسـتمرا إلجراء 

الصيانـات الالزمة عـىل عوارض 

الخامسـة،  التوليديـة  الوحـدة 

لغـرض ارجاعهـا للعمـل خـالل 

األيـام القليلـة املقبلـة وإضافـة 

٦١٠ ميكاواط اخرى اىل الشـبكة 

الوطنية».

نينوى/الزوراء:
أعلنت هيئة الجمارك العامة ضبط ١١  شاحنة مخالفة عند مداخل محافظة نينوى 
شـمايل العراق.وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «قسم التحري 
و مكافحـة التهريـب يف مديرية كمرك املنطقة الشـمالية، تمكن مـن ضبط ( ١١ ) 
شـاحنات محملة (ألواح خشـب و مواد احتياطية للسيارات واضافت علفية وفحم 
خشب وخزان تجاري و فرن بخاري وتربيد مركزي و مواد متنوعة اخرى) مخالفة 
للرشوط و الضوابط االستريادية».واضاف البيان أن «عملية الضبط تمت بإسناد من 

رشطة الكمارك، وانه تم اتخاذ كل االجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني».

ذي قار/الزوراء:
نجح مركـز النارصيـة للقلـب بإجراء 
يف  ملريـض  نـادرة  جراحيـة  عمليـة 
محافظة ذي قـار تكللت بالنجاح.وقال 
مديـر املركز عقيـل الخفاجـي يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «مريضاً 
يعاني من وجود اكياس مائية يف القلب 
وهـي مـن الحـاالت النـادرة اجريت له 

عمليـة سـابقة يف البرصة عـام ٢٠١٦ 
وتمت ازالتهـا اال انها عـاودت الظهور 
مجدداً».واضاف ان «اجراء عملية ثانية 
لنفس الحالة يعني وجود صعوبة فيها 
إال ان املـالك الطبـي املوجـود يف مركـز 
ن من اجراء العملية للمريض  القلب تمكَّ
الذي يبلـغ من العمـر ٣٠ عاماً وانتهت 

بالنجاح وتماثل املريض للشفاء».

بغداد/الزوراء:   

الداخليـة،  وزارة  أعلنـت 

السـبت، تزويـد وكالة  امـس 

القـوة  طـريان  االسـتخبارات 

مؤكـدة  بمعلومـات  الجويـة 

اسفرت عن قتل قيادات مهمة 

يف داعش ضمن سلسـلة جبال 

يف  الداخليـة  حمرين.وقالـت 

بيـان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: ان «العمـل االسـتباقي 

واالستخباري عىل أرض امليدان 

من قبـل وكالة االسـتخبارات 

والتحقيقات االتحادية يف وزارة 

الداخلية كانت له نتائج إيجابية 

املسـتوى».وأضافت:  عاليـة 

وكالـة  رجـال  رصـد  «حيـث 

والتحقيقـات  االسـتخبارات 

تحـركات للعنـارص اإلرهابية 

بالتنسـيق والتعاون مع خلية 

لقيـادة  التابعـة  االسـتهداف 

وجهـاز  املشـرتكة  العمليـات 

مكافحـة اإلرهاب يف سلسـلة 

جبـال حمرين ضمن محافظة 

صالح الدين».وتابعت: «زودت 

االسـتهداف  وخليـة  الوكالـة 

الشـجعان يف طائـرات القـوة 

بمعلومات  العراقيـة  الجويـة 

اسـتخبارية دقيقة، عن تواجد 

قيادات مهمة لعصابات داعش 

يف هذا املكان، حيث دك األبطال 

يف صقور الجـو منطقة تواجد 

هـؤالء اإلرهابيني».وأكدت انه 

«سـيتم الكشف عن التفاصيل 

ومناصـب  ألسـماء  الكاملـة 

املجرمني الذين تم استهدافهم 

يف بيان الحق».
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بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة الدفاع، امس السـبت، تسليم رفات ٢٦ شهيداً من مجزرة سبايكر 

اىل ذويهم من قبل مركز الطب العدل العسكري.

وذكرت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء» إن «املركز قام باسـتالم شهداء مجزرة 

سـبايكر وتسـليمهم اىل ذويهم، البالغ عددهم (٢٦) شهيداً بني جيش ورشطة 

.«DNA وحشد شعبي، بعد التعرف عليهم من خالل تطابق فحص حمض الـ

فيما جرى التطابق مع عائالت الشهداء وإصدار

كركوك/الزوراء:
أعلنـت مديرية بلديـة الحويجـة يف محافظة 
اإلنجـاز يف  السـبت، نسـب  امـس  كركـوك، 
املناطـق  إعمـار  إعـادة  صنـدوق  مشـاريع 
املحررة، مؤكدة أن القضاء يشهد حملة إعمار 
واسعة تضمنت إعادة تأهيل اإلحياء السكنية 
وشـبكات املجـاري وإنشـاء طـرق جديـدة 

وتجميل الجسور. 
وقـال مديـر بلديـة الحويجة، أحمد شـهاب 
حمـد، يف ترصيح صحفي: إن «نسـب اإلنجاز 
يف املشاريع التي تنفذ يف الحويجة يف محافظة 
كركوك، مـن صندوق إعـادة إعمـار املناطق 
املحـررة حققت تقدماً كبرياً يصل إىل أكثر من 

٧٠ باملئة وفق مواصفات عالية». 
وأضـاف أن «مشـاريع صندوق إعـادة إعمار 
املناطق املحررة يتضمن إعادة تأهيل الشـارع 
الحـويل خلـف املعهـد التقنـي مـع تطويـر 
شـارع الكورنيش والقادسـية الـذي وصلت 
نسـبة انجـازه إىل ٨٠ باملئـة، بكلفـة ماليـة 
بلغت٢،٦٢٩،٥٥٩،٠٠٠ مليار دينار،  وهو من 
املشـاريع املهمة التي ستخدم أبناء املحافظة 
وتقليـل الزخـم املـروري الحاصـل يف مركـز 

القضاء».
وأشـار إىل أن «مرشوع تأهيل مجاري شـارع 

علـوة األغنـام وصلت نسـبة االنجـاز فيه اىل 
٨٣ باملئة، وهو املشـاريع املهمة التي سيقدم 
خدمـات كبرية لعـدة احياء سـكنية لم تصل 
اليها الخدمات سابقا بكلفة ٢،٨١٧،٨٢٥،٠٠٠ 

مليار عراقي».
وتابع: «كما يتضمن مشـاريع إعادة االعمار، 
مـرشوع تأهيـل مجـاري وإنـارة شـارع يف 
الحي العسـكري والشـوارع املجـاورة بمبلغ  

٢،٩٩٦،٠٠٠،٠٠٠ مليـار دينـار عراقي، حيث 
وصلت نسبة إنجازه اىل ٩٣ باملئة».

ولفت إىل أن «الحي العسكري يشهد ألول مرة 
حملة إعمار واسـعة إلعـادة تأهيله مع فتح 
شوارع جديدة ، حيث تمت إعادة تأهيل أمالك 
بلديـة الحويجـة ومحـالت الحـي الصناعـي 
بكلفـة ١٩٧،٧٩٠،٠٠٠مليـون دينـار عراقي 

وحيث وصلت نسبة اإلنجاز إىل ٩٨ باملئة» .



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

بغداد، ويف اسواق أربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 362 الف دينار، وسـعر الرشاء 358 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 363 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضا أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 318 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 365 الف دينار و 375 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 335 الف دينار.
فيما شـهدت أسـعار الذهب اربيل انخفاضا يف أسـواقها، حيث بلغ سعر 
البيـع: مثقـال ذهب عيـار 24 بــ 420.000 ألـف دينار عراقـي، مثقال 
ذهـب عيار 22 بــ 385.000 ألف دينار عراقي، مثقـال ذهب عيار 21 بـ 
375.000 ألف دينار عراقي، مثقال ذهب عيار 18 بـ 315.000 ألف دينار 

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

بغداد/ الزوراء:
أّرشت مؤسسة ”عراق املسـتقبل“، املعنية بالشؤون االقتصادية، تراجعا 
بفوائد املصارف املتحققة من فروقات سـعر بيـع الدوالر بني نافذة البنك 
املركـزي العراقي وسـعر السـوق خالل األشـهر السـبعة األوىل من العام 

.2022
وقـال رئيس املؤسسـة، منار العبيـدي، يف تقريـر تابعته ”الـزوراء“: إن 
مبيعـات نافـذة البنك املركزي خالل املـدة ذاتها بلغـت 28.4 مليار دوالر. 
مبينا أن الفروقات بني سعر النافذة وسعر السوق بلغت 536 مليون دوالر 

أي ما نسبته 1.88%.
ووفقا للتقرير فـإن مبيعات البنك املركزي العراقي يف العام 2016 وخالل 
األشـهر السـبعة األوىل بلغت 17.9 مليـار دوالر. مشـريا إىل أن الفروقات 
املتحققة للمصارف املشـاركة يف مزاد بيع العملة بلغت 1.1 مليار بنسـبة 

.6.24%
كما نوه التقرير إىل أن مبيعات البنك املركزي خالل األشهر السبعة األوىل يف 
العام 2013 بلغت 29.3 مليار دوالر، وقد وصل الفارق املتحقق للمصارف 

املشاركة يف مزاد بيع ورشاء العملة 1.78 بنسبة 6%.
ونرشت املؤسسـة جدوال مفصال عن نسـبة الفروقات بني سعر الدوالر يف 
نافذة البنك املركزي، وسـعر السوق لألشهر السبعة األوىل لألعوام 2013، 

و2016، و2022.

بغداد/ الزوراء:
أظهرت بيانات تـم الحصول عليها 
من مصادر تجاريـة وصناعية عن 
تراجع صادرات العراق النفطية اىل 
الهند بنسـبة أكثر من %9 يف شهر 
تمـوز املـايض. من جانـب متصل، 
أغلـق خـام البـرصة الثقيـل عـىل 
خسارة سـعرية األسـبوع املايض، 
لتلحق بخسائر االسعار لخام برنت 

واالمريكي.  
ووفقـاً للبيانـات، اطلعـت عليهـا 
”الزوراء“، فإن ”الهند بشـكل عام 
(ثالـث أكـرب مسـتورد ومسـتهلك 
للنفط يف العالم) شـحنت نفًطا أقل 
بنسـبة ٪3.2 يف تمـوز عنـد 4.63 
ماليـني برميـل يومًيا مـن حزيران 
املصـايف  بعـض  خططـت  حيـث 
للتحـول يف الصيانـة اعتباًرا من اب 

الجاري“.
وأظهرت البيانـات أن ”حصة نفط 

الرشق األوسـط يف إجمـايل واردات 
طفيـف  بشـكل  تراجعـت  الهنـد 
يف تمـوز، حيـث خفضـت الدولـة 
مشرتياتها من العراق بنسبة 9.3٪ 
مـن حزيـران إىل أقـل مـن مليـون 
برميـل يف اليـوم للمـرة األوىل يف 10 
أشـهر إال أنها ظلـت باملرتبة األوىل 

كأكرب مصدر للنفط اىل الهند“.
الهنـد  واردات  ارتفعـت  حـني  يف 
النفطية من السعودية بنسبة 25.6 
باملائة إىل 824.700 برميل يوميا يف 
تمـوز وهـو أعىل مسـتوى يف ثالثة 
أشـهر بعـد أن خفض املنتج سـعر 
البيـع الرسـمي يف حزيـران وتموز 
مقارنـة بشـهر آيـار، اال انها ظلت 
اململكة العربية السعودية يف املرتبة 
الثالثة بني موردي الهند بعد كل من 

العراق وروسيا.
الـف   877.400 الهنـد  وشـحنت 
برميل يوميا من النفط من روسـيا 

يف تمـوز، بانخفـاض حـوايل 7.3٪ 
عن حزيران، مع اسـتمرار موسكو 

كأكرب مـورد للنفـط بعـد العـراق.
من جانب متصل، أغلق خام البرصة 
الثقيل عىل خسارة سعرية األسبوع 
املـايض، لتلحق بخسـائر االسـعار 

لخام برنت واالمريكي.  
وأغلـق خام البـرصة الثقيل يف آخر 
جلسـة له مـن يـوم الجمعـة عىل 
ارتفاع بمقدار 1.96 دوالر ليصل اىل 
91.09 دوالراً، اال انه سجل خسارة 
اسـبوعية بلغـت 2.51 دوالرا، بمـا 

يعادل 2.68%.
وأغلـق خـام برنـت يف آخر جلسـة 
عـىل ارتفـاع يف آخر جلسـة له يوم 
الجمعة، بمقدار 13 سنتا ليصل اىل 
96.72 دوالراً، إال أنه سجل خسارة 
اسـبوعية بلغـت 1.43 دوالر او ما 

يعادل 1.46 %.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكـي عىل ارتفـاع أيضا يف آخر 
جلسـة مـن يـوم الجمعـة بمقدار 
90.77 دوالراً  27 سـنتا ليصـل اىل 
انـه سـجل خسـارة  اال  للربميـل، 
اسبوعية ايضا بلغت 1.32 دوالر أو 

ما يعادل 1.43%.
تذبذبـا  املـايض  األسـبوع  وشـهد 
انخفـاض  النفـط مـع  يف أسـعار 
االمريكيـة  النفطيـة  املخزونـات 
يقابلهـا توقع زيـادة املعروض مع 
امكانيـة احيـاء االتفـاق النـووي 

االيراني االمريكي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قال صندوق النقد الدويل إن دول الرشق األوسط 
الغنية بموارد الطاقة سـتجني ما يصل إىل 1.3 
تريليـون دوالر من عائدات النفط اإلضافية عىل 

مدى السنوات األربع املقبلة.
وأرجع الصندوق ذلك إىل املكاسب غري املتوقعة، 
التـي من شـأنها تعزيز القوة املاليـة لصناديق 
الثروة السـيادية يف املنطقة يف وقـت يتزايد فيه 
انخفـاض أسـعار األصـول العامليـة، بحسـب 

صحيفة ”فايننشال تايمز“.
وتؤكـد توقعات صنـدوق النقد الـدويل كيف أن 
”أسـعار الطاقـة املرتفعـة، تعمل عـىل إنعاش 
خزائـن الـدول الخليجية، فيما تصـارع معظم 
دول العالم األخرى مع ارتفاع معدالت التضخم 

واملخاوف من الركود“.
وقال جهـاد أزعور، مدير صنـدوق النقد الدويل 
أفريقيـا،  وشـمال  األوسـط  الـرشق  ملنطقـة 
للصحيفة: إنه بالنسبة للتوقعات قبل األزمة يف 
أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز يف املنطقة، 
ال سيما دول الخليج ”سيشهدون عائدات نفط 
تراكمية إضافية تبلـغ 1.3 تريليون دوالر حتى 

عام 2026“.
وأضـاف أزعور: انه مـن املهم أن تسـتغل دول 
الخليج املكاسـب املفاجئة األخرية ”لالسـتثمار 
يف املسـتقبل“، بما يف ذلك االسـتعدادات النتقال 

الطاقة العاملي.
مـن جهتـه، قـال التقريـر الـذي حمـل توقيع 
محـرر شـؤون الـرشق األوسـط يف الصحيفة، 
أنـدرو إنغالنـد، إنه ”من املتوقـع أن تجني دول 
الرشق األوسـط الغنية بالطاقة ما يصل إىل 1.3 

تريليـون دوالر من عائدات النفط اإلضافية عىل 
مدى السـنوات األربـع املقبلة، وفقـاً لصندوق 
النقد الدويل، حيث سـتحصل عىل مكاسـب غري 
متوقعـة مـن شـأنها أن تعزز مكانـة صناديق 

الثروة السيادية يف املنطقة“.
وأضـاف التقريـر أن ”توقعـات صنـدوق النقد 
الـدويل تؤكـد كيـف أن ارتفـاع أسـعار الطاقة 
الناجـم عن الحـرب الروسـية يف أوكرانيا يعزز 
امللكيـات يف الخليـج، بينما يتصـارع جزء كبري 
مـن بقية العالم مع ارتفـاع التضخم واملخاوف 

من الركود“.
ونقـل التقرير عن جهاد أزعـور، مدير صندوق 
النقـد الدويل للرشق األوسـط وشـمال أفريقيا، 
قولـه لصحيفة فايننشـال تايمز إنـه ”مقارنة 

بالتوقعات قبل الحرب يف أوكرانيا، فإن مصدري 
النفـط والغاز يف املنطقة، وخاصة دول الخليج، 
سيشـهدون عائـدات نفطية تراكميـة إضافية 

بقيمة 1.3 تريليـون دوالر حتـى عـام 2026“.
وأوضح التقريـر أن ”الخليج هو موطن لبعض 
مـن أكـرب مصـدري النفـط والغـاز يف العالـم، 
والعديـد مـن أكـرب صناديـق الثروة السـيادية 
وأكثرهـا نشـاطاً“. وتشـمل هذه املؤسسـات 
صندوق االستثمارات العامة السعودي، وجهاز 
قطـر لالسـتثمار، وجهاز أبوظبي لالسـتثمار، 

والهيئة العامة لالستثمار الكويتية.
وأشـار إىل أن ”صنـدوق االسـتثمارات العامـة 
السـعودي الـذي تبلغ قيمتـه 620 مليار دوالر، 
ويرأسـه ويل عهد السـعودي محمد بن سلمان، 

اسـتثمر أكثـر مـن 7.5 مليار دوالر يف األسـهم 
األمريكيـة يف الربع الثاني، بما يف ذلك يف أمازون 
وبـاي بال وبالك روك، حيث سـعى لالسـتفادة 
من انخفاض أسـعار األسـهم، وفقـاً إليداعات 

السوق“.
وأضـاف محـرر شـؤون الـرشق األوسـط أن 
”صناديـق الثـروة السـيادية الخليجيـة كانت 
نشـطة باملثل خالل الجائحة حيث كانت تتطلع 
إىل االسـتفادة من تقلبات السـوق الناجمة عن 
أزمة كورونـا.. وخالل األزمة املاليـة العاملية يف 
عـام 2009، اسـتغلوا االضطرابات لالسـتحواذ 

عىل حصص يف الرشكات الغربية املتعثرة“.
وتابـع أنه يف السـنوات األخرية، ”ركـزت العديد 
مـن الصناديق عىل قطاعات مثـل التكنولوجيا 
والرعايـة الصحيـة وعلـوم الحيـاة والطاقـة 
النظيفـة حيث تسـعى الحكومـات إىل تحقيق 
عوائـد من االسـتثمارات، وتنويـع االقتصادات 

وتطوير صناعات جديدة“.
وقـال أزعـور إنه ”مـن املهم أن تسـتخدم دول 
الخليـج املكاسـب غـري املتوقعة لالسـتثمار يف 
املسـتقبل، بمـا يف ذلـك االسـتعدادات لتحـول 

الطاقة العاملي“.
وأضـاف ”إنها لحظـة مهمة بالنسـبة لهم من 
أجل... التسـارع يف قطاعات مثـل التكنولوجيا 
[محليـاً] ألن هـذا يشء سيسـمح لهـم بزيادة 
اإلنتاجية.. وباإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تستفيد 
اسـرتاتيجيتهم االسـتثمارية مـن حقيقـة أن 
أسعار األصول قد تحسنت بالنسبة للمستثمرين 
الجدد، وأن القدرة عىل زيادة حصتهم يف السوق 

يف مجاالت معينة هي أيضاً فرص“.

 بغداد/ الزوراء:
امـس  األنبـار،  محافظـة  كشـفت 
السـبت، عن نسب اإلنجاز يف مرشوع 
فيمـا  الكـربى،  الجمركيـة  املدينـة 
أشـارت اىل أن املـرشوع سيسـهم يف 
زيـادة اإليـرادات وتعظيمها يف املنافذ 

الحدودية.
األنبـار  وقالـت مستشـار محافـظ 
لشـؤون املنافـذ الحدوديـة وممثـل 
املنافـذ  هيئـة  ملجلـس  املحافظـة 
الحدودية، سـعاد جاسـم زيـدان، يف 
ترصيح صحفي: إن ”نسبة اإلنجاز يف 
املدينة الجمركية الكربى يف محافظة 
األنبار وصلت مراحل االنشاء فيها اىل 
�٪43 وتضـم املدينـة بنايـة املديرية 
بجميـع أقسـامها ومرصفـاً ومركز 
رشطة ومركـزاً للدفاع املدني ومركزاً 
لإلسـعاف الفـوري ومخـازن عدد 4 
لتفريـغ وتخزيـن البضائـع إضافـة 
اىل مخزنـني اثنـني مربديـن خاصني 
الغذائيـة واألدوية“. وأضافت  باملواد 
شـملت  أيضـاً  أعمـاالً  ”هنـاك  أن 
الطرق والسـاحات الداخلية وسـكن 
املوظفني وسـياجاً كونكريتياً بطول 

4 كيلومـرتات وأبـراج حماية، فضالً 
عن الحجر الصحي والحجر البيطري 
والزراعـي ومرافـق خدميـة أخـرى 

للمرشوع“.
وتابعت أن ”موقـع املدينة الجمركية 
الجغـرايف يف الرمادي منطقـة الكيلو 

35 غرب الرمـادي وتعد منطقة تالٍق 
لجميع املنافذ الحدودية يف املحافظة، 
منفـذ القائـم ومنفـذ الوليـد ومنفذ 
طريبيـل ومنفـذ عرعـر، مبينـة أن“ 
املسـاحة الكليـة للمدينـة هـي 200 

دونم أي 500 ألف مرت مربع“.

املدينـة  ”مـرشوع  أن  وأوضحـت 
الجمركية سيسـهم بزيادة اإليرادات 
وتعظيمها من خالل اإلمكانيات التي 
يوفرهـا، حيث يتم نفـاض البضائع 
بالكامل ما يسـهم يف التحديد الدقيق 
يف النـوع والـوزن وكميـات البضائع 

حيـث  الجمركيـة  الرسـوم  ودفـع 
سيكون بشـكل دقيق ويمنع التهرب 
من دفع الرسوم أو التهرب من أحكام 
املنـع أو التقييد عن طريق اخفاء تلك 

البضائع“.
وأكـدت أن“ املدينـة الجمركية وفرت 
خـالل عمليـة االنشـاء فـرص عمل 
حقيقية للعاطلني يف مجاالت مختلفة 
وسـتوفر أيضاً عنـد افتتاحها فرص 
تشـغيل أياد عاملـة لتحميل وتفريغ 
البضائـع وسـيارات النقـل وكذلك يف 
مجـال فحـص البضائع عـن طريق 
مختربات مختصـة يف موقع املرشوع 
واالستفادة من الخربات العراقية بدالً 
من االعتماد عىل الرشكات الفاحصة 

األجنبية“ . 
وأشارت اىل أن ”مراحل العمل قسمت 
اىل مرحلتني: األوىل مدتها سـنتان تم 
إنجازهـا بالكامل، أما الثانية فمدتها 
سـنتان ومىض منها 8 أشهر وما زال 
العمل مستمراً“، الفتة اىل أن ”الكلفة 
املاليـة حـددت بــ21 مليـار دينـار 
عراقـي، ومـا زال العمل جاريـاً فيها 

من دون أي مشاكل أو معوقات ”.
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Ú”b�€a@pb»Ójfl@ıaãu@î»n‰m@¡éÎ˛a@÷ãì€a@fiÎÜ@ÂˆaçÇ@NN÷aã»€a@bË‰Ói

Ù5ÿ€a@ÚÓ◊ã‡ßa@Ú‰Ìáæa@ Îãìfl@¿@åb≠�a@kè„@Â«@—ìÿm@äbj„˛a

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة للدوالر األمريكي 

خالل األسبوع املايض أكثر من مليار و300 مليون دوالر. 
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام الخمسة 
التـي فتح بهـا املزاد، وابتداًء مـن االحد ولغاية الخميـس، مليارا واحدا 
و341 مليونـا و908 االف و781 دوالرا بمعـدل يومي بلـغ 268 مليونا 
و381 الفـا و756 دوالرا، منخفضا بمقدار %1.11 عن االسـبوع الذي 

سبقه. 
واضاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسبوع املايض كان ليوم االربعاء 
حيث بلغت فيها املبيعات 293 مليوناً و9 اآلف و739 دوالراً، فيما كانت 
اقل املبيعـات ليوم الثالثاء التي بلغت فيهـا املبيعات 240 مليونا و171 

الفا و921 دوالرا. 
واشـار اىل ان معظم هـذه املبيعات ذهبت عىل شـكل حـواالت للخارج 
لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات 

املصارف يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
انتقـدت مديريـة زراعة كربالء ما أسـمته ”ضعف“ تسـويق الحكومة 
ملحصول التمر، مشـرية اىل وجود أنواع من التمور العراقية تباع يف الهند 

معبأة عىل أساس انها اماراتية.
 وقـال مديـر زراعـة محافظة كربـالء، مهـدي الجنابي: انـه ”ال يوجد 
تسـويق من الحكومـة للتمور بالطريقـة الالئقة، وتسـويقها بات بيد 

تجار الخارج وليس بيد التجار العراقيني“.
وأضاف مهدي الجنابي: انه شـاهد بعينه يف الهند تمراً عراقياً يباع عىل 

انه اماراتي، بسعر يعادل 9 االف دينار عراقي تقريباً. 
وناشـد مدير زراعة محافظـة كربالء الحكومة بأن ”يتـم جعل التمور 
محصوالً اسـرتاتيجياً ودعم تسويقه واسـتالمه“، مشرياً اىل أن ”معدل 

انتـاج النخلـة الواحـدة يف محافظـة كربـالء يبلـغ 100 كيلوغـرام“.
 وبعد النفط، يشتهر العراق بإنتاجه املميز من أنواع التمور، لكن االنتاج 
انخفض بشـكل كبري يف السـنوات األخرية، جراء ضعـف االهتمام بهذا 

املورد الزراعي. 
ويعّد التمر ثاني أكرب منتج يصّدره العراق بعد النفط، حيث يدّر سـنوياً 

عىل البالد نحو 120 مليون دوالر بحسـب البنك الدويل.
يشـار اىل ان وزارتـي الزراعة واملـوارد املائية يف العـراق قررتا تخفيض 
املسـاحة املقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة اإليرادات املائية القادمة من 
تركيـا وإيران، فيما حـّذر وزير الزراعة، محمد الخفاجي، من أن شـح 

املياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيني الغذائي.
 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشـكل 

طفيف، امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صباح امس، سـعر رصف بلـغ 148100 ديناراً مقابـل كل 100 دوالر، 
موضحاً أن أسعار يوم الخميس املايض كانت قد سجلت 148050 دينار 

مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148500 دينار لكل 100 دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام 
العطل الرسـمية فيها، اال ان محالت الصريفة باألسواق املحلية تداولت 
الـدوالر فيها حيث بلغ سـعر البيـع 148225 دينارا مقابـل 100 دوالر 

وسعر الرشاء 148125 دينارا مقابل 100 دوالر.

@ÜaáÃi@¿@kÁâ€a@äb»éc@…uaãm
›ÓiäcÎ

@äbÓ‹æa@åÎbvnm@ç◊ãæa@pb»Ójfl
 Ïjéc@fi˝Ç@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@300Î

@\—»ö^@á‘n‰m@ı˝iã◊@Ú«aäå
ã‡n€a@fiÏó0@ÚflÏÿ®a@’ÌÏèm

@¿@b–Ó–†@aÜÏ»ñ@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@Âfl@Ú‘‘znæa@“äbóæa@áˆaÏœ@…uaãm
ä¸Îá€a@…Ói@pb”Îãœ

@Újè‰i@á‰:a@∂g@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@…uaãm
åÏ∏@ãËí@fi˝Ç %@9
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@µj«¸@10@á»jÌ@·éb”@·ébi@läáæa
Ú„b–è€a@’Ìãœ@Â«

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكدت ادارة نادي امليناء أن املدرب الجديد  باسـم قاسـم وصل إىل البرصة وقرر إبعاد عدد 
مـن الالعبني.وقال عيل فاضل، عضو اإلدارة املؤقتة مـرشف الفريق يف ترصيح صحفي: 
إن «باسم قاسم، مدرب فريق امليناء الجديد، قاد امس السبت أول وحدة تدريبية للفريق 
إضافـة إللقاء محارضته االوىل والتعـرف عىل الالعبني وذلك يف امللعـب التدريبي باملدينة 
الرياضية».وبني فاضل: ان قاسـم قرر إبعاد العبني لعدم حاجته لهم وهم احمد محسن 
كريشـة، واحمد محمد ومنار طه، وعيل لطيف وابراهيم نعيم، واحمد جليل حنون وعيل 

عبد الحسن، واملحرتفون عثمان دياباتي، ونارص محمدوه ومهدي عالمة.

ãºcÎ@ã–ñc

@25@ÔvÓ‹Ç@Úœbõné¸@Òãój€a@Üaá»néa@Ú–Ó‹Ç@Âi@áº@…fl@szjÌ@fibuäÜ

@lbjì‹€@%b»€a@Ú€Ï�i@¿@�bflbéÎ@14@ÊÏ‘‘±@bm@aÏæa@fib�ic@ÚÓéb”@Òäbè©@ÊÏöã»nÌ@áÓ€a@Ï˜íb„
@bÓée@Ú€Ï�i@¿@ÚÌÜÏ»è€a@‚bflc

بغداد/ حسني الشمري

بمشـاركة اكثر من 100 العب 

والعبـة  يمثلـون سـتة اندية 

ومثلها من  اللجان  الفرعية يف 

املحافظات تنطلق اليوم االحد 

منافسات بطولة العراق بتنس 

الطاولـة عـىل قاعـة اللجنـة 

الباراملبية يف منطقة البنوك.

اتحـاد  رئيـس  نائـب  وقـال 

الباراملبـي  الطاولـة  تنـس 

اليوم  لـؤي الـرساي: تنطلـق 

العـراق  بطولـة  منافسـات 

بتنس الطاولة بمشاركة ستة 

اندية وهي الوسـام والشموخ 

واشـنونا  والجيـش  واالرشاق 

والذهبية اضافة اىل ستة فرق 

من  اللجـان الفرعيـة التابعة 

الوطنيـة  الباراملبيـة  للجنـة 

العراقية وهي دياىل وميسـان  

والديوانيـة والنجـف وذي قار 

واملوصل.

واضـاف الـرساي: ان بطولـة 

العراق تعد مـن اهم البطوالت 

شـأنها  مـن  التـي  املحليـة 

املواهـب والطاقات  اكتشـاف 

الشبابية الواعدة التي تستحق 

صفـوف  ضمـن  تكـون  ان 

منتخباتنـا الوطنيـة السـيما 

ان اتحادنـا تنتظره مشـاركة 

اململكـة  دولـة  يف  خارجيـة 

العربية السعودية خالل العام 

الحايل  .

واشار نائب رئيس اتحاد تنس 

الطاولـة اىل: ان هـذه الفرصة 

سـتكون فرصة مواتيـة امام 

التدريبيـة الختيـار  مالكاتنـا 

البعض من الدماء الشابة التي 

من شأنها ان تسجل حضورها 

عـىل  مشـاركاتنا  يف  الفاعـل 

الصعيدين الداخيل والخارجي.

@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@÷˝�„a@NN‚ÏÓ€a
=æaäbj€a@Ú€Îb�€a@ê‰ni@÷aã»€a

بغداد/ الزوراء 
أجـرى وزيـُر الشـباب والرياضـة رئيـس 
االتحـاد العراقّي لكرِة القدم عدنان درجال 
اتصاالً هاتفياً مع الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي، رئيس اتحـاد كأس الخليج لكرِة 
القدم، وبحَث معه آخَر استعدادات البرصة 
السـتضافِة منافسـات خليجي ٢٥ َمطلع 
العام املقبل متمنياً يف الوقت نفسه النجاَح 
لدولـِة قطـر يف اسـتضافِة نهائيات كأس 
العالم أواخر العـام الحايل، وأن تكون هذه 
النسخُة اسـتثنائيًة وغري مسبوقٍة، وتؤكُد 
القـدرَة الفائقـة لقطـر  عـىل احتضـاِن 
البطوالت الكـربى . وجرى، خالل االتصال 
الهاتفي، التطرُق إىل سبل إنجاح استضافِة 
وكيفّيـة   ،25 خليجـي  البـرصة  مدينـة 
التنسيق مع اتحاِد كأس الخليج والتنظيم 
العـايل، فضـًال عـن االسـتعانِة باملـالكاِت 
واللجان املشـرتكة  والتنظيـم مع الجهات 
ذات العالقـة، والعمل عىل تشـكيِل اللجان 
للبطولـِة، ومنها البدُء يف تشـكيل اللجنتني 
التنفيذّيـة واإلعالميـة. وكان رئيُس اتحاد 

كأس الخليـج العربي، الشـيخ خليفة، قد 
جّدد يف ترصيحاته، ثقته باستضافِة مدينة 
البرصة لخليجي 25، مؤكداً إن اتحاد كأس 
الخليج يدعُم هذه االستضافة بشكٍل قوي، 
إذ أنه أكَد يف أكثر من مناسبٍة بأنه من حقِّ 
العراقيني استضافة هذه البطولة التي تعدُّ 

بطولًة خاصًة ألهل املنطقة.
وواصَل ترصيحـه بالقول: نحُن عىل درايٍة 
تامٍة عىل مدى تطلعات الجماهري الكروّية 
يف العراق مـن أجل عودة هذه البطولة إليه 
بعـد غيـاٍب اسـتمَر أكثر مـن 40 عاماً، يف 
املقابل فإننا ملسـنا مدى التقـدم الحاصل 
يف البنـى التحتية واملنشـآت الرياضّية من 
خالل الزيـاراِت املتكررة للجنـة التفقدية. 
مبيناً: ثقتـه بقدرِة االتحـاد العراقي لكرِة 
القدم عمومـاً ومدينة البـرصة خصوصاً، 
عـىل تقديـِم املحفـل الخليجـي الكـروي 
بأفضل صورة.وتسـتضيُف مدينة البرصة 
خليجـي (25) خالل الفرتة من السـادس 
حتى التاسـع عرش من كانـون الثاني من 

العام املقبل.

بغداد /محمد الخفاجي
حقق منتخب شباب العراق للمواي تاي 14 
وسـاماً ملوناً يف بطولة العالم للشباب التي 

اختتمت فعالياتها امس السبت يف العاصمة 
املاليزية كواالملبور.

أعلن ذلـك رئيس االتحـاد العراقي املركزي 

للمواي تاي، رئيس الوفد العراقي مصطفى 
جبـار علـگ، موضحـاً: ان العبينـا حققوا 
وسـامني ذهبيني عـن طريـق الالعبني أبي 
الفضـل عبـاس بـوزن 29 كغـم بفعاليـة 
القتال، وعيل محمود بوزن 34 كغم بفعالية 
واي كرو ، فيما حقق العبونا اآلخرون ثالثة 

أوسمة فضية، وتسعة نحاسية.
وأشـار علـك اىل: ان هـذه النتائـج تعتـرب 
جيدة جداً مقارنة بعـدد الالعبني العراقيني 
املشـاركني، إذ تـم تقليـص الوفـد العراقي 
بسـبب الضائقـة املاليـة ليقتـرص عىل 16 
العباً فقط فيما شـاركت أغلـب املنتخبات 

بضعف هذا العدد أو أكثر.
وأشـاد علك بدور اللجنـة األوملبية مممثلة 
برئيسها رعد حمودي وأمينيها العام واملايل 
هيثـم عبدالحميـد وأحمد صـربي وأعضاء 
املكتب التنفيذي للدعم املسـتمر والتواصل 

اليومي مع البعثة العراقية يف كواالملبور.

املنامة / كريم قحطان
خرس منتخبنا الوطني للناشـئني بكرة 
اليد، امس السبت، اوىل مبارياته يف دور 
املجموعـات امـام املنتخب السـعودي 
ضمـن منافسـات البطولة اآلسـيوية 
التاسـعة التي افتتحت يف صالة مجمع 
خليفة الريايض، حيث تعرض منتخبنا 
اىل خسـارة ثقيلـة وبنتيجـة ٢٢ -  ٤٤ 
هدفا بعد ان انتهى الشوط االول لصالح 

السعودية ايضا ٢٣ -  ٩ اهداف.
وقـال مـدرب منتخب الناشـئني ظافر 
كانـت  املبـاراة  نتيجـة  ان  صاحـب: 
متوقعـة وهي تعكس مسـتوى اللعبة 
بالعراق والسـبب يعـود إىل عدم وجود 
دوري منتظم او بطوالت وال نشـاطات 
منـذ فـرتة طويلة، كما ان عـدم وجود 

اهتمـام بالفئات العمريـة تكون هذه 
النتائج والتي تظهر املستوى الحقيقي 

للعبة.
وعن مباراتنا اليـوم امام اليابان، قال:  
الفـرق  ان جميـع  يعلـم  الجميـع  ان 
الشـاركة جاءت بعد ان استعدت جيدا 
وعىل مسـتوى عاٍل، فاملنتخب الياباني 
هو اول املنتخبات التي وصلت البحرين 
واقامت معسـكرا تدريبيا هنا وخاض 
عـدة مباريـات تجريبيـة مـع ايـران 
والبحريـن، لكننا نحاول قـدر االمكان 
ان نجاري الفرق وننتظر نتيجة فحص 
االصابة التي تعرض لها الالعب محمد 
باقر، ونتمنى ان يشارك يف هذه املباراة 
لكون املنتخب اليمتلك العبا بديال يلعب 

يف مركز الدائرة.

lã»€a@Ú€Ï�j€@µ˜íb‰€a@Ú‡ˆb”@Â‹»Ì@·√b◊@áºcÎ@µœ60a@lbÓÃi@bÓ€b�„c@¿@ãÿè»Ì@lbjì€a@kÉn‰fl
@ÊaãË†@kÉn‰fl@‚bflc@bÌÜÎ@fiÜb»nÌ@p¸bó€a@kÉn‰fl

بغداد/ ليث العتابي- متابعة الزوراء
يدخـل املنتخب العراقي للشـباب، ابتداًء 
من االسـبوع املقبـل، معسـكرا تدريبيا 
تحضـريا  الرتكيـة،  انطاليـا  مدينـة  يف 
للمشـاركة بتصفيـات كأس اسـيا التي 
سـتقام بمدينـة البرصة يف ايلول شـهر 

املقبل.“
وقـال نديم كريم، املديـر االداري ملنتخب 
الشـباب  منتخـب  “سـيقيم  الشـباب: 
تجمعا خارجيا يف مدينة انطاليا الرتكية، 
خالل االسبوع املقبل تحضريا للتصفيات 

االسيوية“.
وأضـاف: ”ننتظـر وصـول التأشـريات، 
لتأكيـد اقامة املعسـكر الذي سـيتخلله 
عدد من املباريـات التجريبية مع االندية 

الرتكية“.
وزاد كريم ”محرتفو اوروبا سيغيبون عن 
معسكر انطاليا الرتباطاتهم مع انديتهم 
يف الدوريات املتواصلة منافساتها حالياً“.
وأتـم “يتطلع الجهاز الفني بقيادة عماد 
محمد، لإلسـتفادة مـن الفـرتة الزمنية 
الوديـة،  املباريـات  وتكثيـف  املتبقيـة، 
واختيار العنارص املؤهلة لتمثيل املنتخب 
يف التصفيـات، والسـعي بقـوة لحصـد 
بطاقـة التأهل عن املجموعـة التي تضم 

اسرتاليا والكويت والهند“.
يذكـر أن الجهـاز الفني ملنتخب شـباب 
العـراق، وجـه يف وقـت سـابق الدعـوة 
واسـرتاليا،  اوروبـا  يف  5 محرتفـني  لــ 
للمشـاركة يف التصفيات االسيوية وهم: 
أمني الحموي (هلسـنبوري السـويدي)، 
وألكسـندر أوراها (كوينـز بارك رينجرز 
اإلنجليـزي)، وإالي فاضـل (جتنبوريج 
(غرافشـاب  أزاد  وبلنـد  السـويدي)، 
الهولنـدي)، ورشبـل شـمعون (ملبورن 

سيتي األسرتايل).
وأعلـن أحمـد كاظـم، مـدرب منتخـب 
الناشـئني، القائمة النهائية املشـاركة يف 
بطولة كأس العرب تحت 17 عاما، والتي 

ستقام يف الجزائر.
وضمت قائمة أسـود الرافدين 23 العبا، 
مـن بينهـم 3 حـراس مرمى وهـم وليد 

خالد رضا وباقر بشـري جاسـم وسجاد 
محمد نايف.

والالعبـون هـم: كامـران أحمـد خضري 
وسـجاد راهي نـارص وعيل سـالم زوير 
وأحمد فالح وحسن عامر كريم وحسني 
فاهـم عدنان وعـيل كريم وأحمـد جواد 
كاظم وحسن جعفر كاظم ودانيال وليد 
مجيد وسـجاد رعد حمودي وأدهم قيس 
ومصطفى عمار وباوان ستار وعيل أكرب 
طاهر وحسـن عيل وكـرار جعفر كاطع 

وأحمـد عبـد الرضا وباقر ضيـاء عدنان 
وإبراهيم محمد منعم.

يذكر أن منتخب الناشئني سيلعب ضمن 
املجموعـة الثالثة بكأس العرب تحت 17 
عاما، بجـوار املغـرب وموريتانيا وجزر 

القمر.
ومن جهته، تعادل املنتخب الوطني لكرة 
الصاالت، مع مستضيفه منتخب طهران 
اإليرانـي بنتيجـة (1-1)، يف املباراة التي 
أقيمـت  ضمـن تحضرياتـه للمشـاركة 

ببطولة آسيا التي ستقام بالكويت خالل 
شهر أيلول املقبل، وسجل هدف املنتخب 

الوطني الوحيد الالعب حيدر مجيد.
وأرشك اإليرانـي محمد ناظـم الرشيعة، 
املديـر الفنـي ملنتخبنـا الوطنـي، أغلـب 
العبيه يف املبـاراة الوديـة األوىل له ضمن 

معسكره املقام حاليا بمدينة شرياز.
ويحاول املنتخب الوطني االسـتفادة من 
املعسـكر الحايل بإجراء أكثـر من مباراة 
وديـة مـع الفـرق اإليرانية قبـل العودة 

إىل بغـداد، ومـن ثـم التوجـه إىل الكويت 
منتصـف الشـهر املقبل لخـوض بطولة 

آسيا.
ويتواجـد منتخبنـا يف مجموعـة تضـم 
منتخبات الكويت (البلد املضيف) وتايالند 
وعمان. يذكر أن املنتخب الوطني، حصد 
املركز الثاني يف بطولة كأس العرب، التي 
اختتمت مؤخرا بمدينة أبها السـعودية، 
بعـد خسـارته يف النهائـي أمـام املغرب 

بثالثية نظيفة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل حيدر العتابي، حل ضيفا يف 
برنامج (الكاس) الذي يبث من عىل شاشة قناة 
(آي نيـوز) الفضائيـة، حيث ناقـش الربنامج 
دور االعـالم االيجابـي يف االنجـازات الرياضية 
ومساهمته يف ايجاد الحلول لكل املشاكل التي تطرأ 
عىل عمل االتحادات واالندية، كما ناقش الربنامج العديد من املوضوعات 

املهمة التي طرأت عىل  الساحة الرياضية يف الفرتة االخرية.
 ******************

الزميل محمد عماد، املنسق االعالمي للمنتخب 
الوطني بكرة القدم، احتفل بعيد ميالده يوم 

امس السبت.
خالـص االمنيـات لزميلنـا بالعمـر املديـد 
ومشـواره  حياتـه  يف  النجـاح  ومواصلـة 

املهني.

كركوك/ مهدي الربحاوي
تأمل العبة كرة اليد اإليرانية، مريم كارانديش، املحرتفة يف صفوف نادي فتاة كركوك 
بكرة اليد، تحقيق نتائج متميزة يف منافسات دوري كرة اليد النسوي املمتاز. وقالت 
املحرتفة اإليرانية مريم كارانديش إن ”تجربتي االحرتافية يف العراق مهمة جداً كون 
هنالك فسحة لدى الفتيات يف ممارسة الرياضة وأنا سعيدة لتواجدي مع فريق فتاة 
كركوك ألن األجواء ودية بني الالعبات ونهدف اىل الحصول عىل لقب البطولة“. وأضافت 
أن ”إدارة النادي تعاملت معي باحرتافية كبرية والتمست أن هنالك انسجاماً بني املالك 
التدريبي والالعبات ونطمح بأن يتكلل بتحقيق أفضل النتائج خالل الدوري، السيما 
أن هناك طاقات ومواهب نسوية تطورت بشكل كبري وملحوظ خالل الفرتة املاضية 
ما يعزز من تشكيل منتخب عراقي قادر عىل تحقيق أفضل النتائج سواء عىل الصعيد 
العربي أو القاري ”. وأفادت بأن ”الالعبة العراقية تختلف عن نظرياتها يف إيران من 
حيث استمرار تنظيم املسابقات والبطوالت مما اعطاها خربة أكرب يف اللعبة، وأتمنى 
أن تستثمر هذه   املواهب من خالل إقامة البطوالت عىل مدار العام بهدف تطوير كرة 

اليد النسوية يف العراق بما ينعكس بشكل إيجابي عىل املنتخب الوطني ”.

بغداد/ متابعة الزوراء
الدوري  بطل  الرشطة،  نادي  كشف   
القائمة  عن  األخري،  للموسم  العراقي 
سيمثل  الذي  الكروي  لفريقه  النهائية 
للموسم  املمتاز  الدوري  النادي يف بطولة 
هاشم  الفريق  مدير  2023-2022.وقال 
رضا إن «القائمة ضمت 30 العباً يقودهم 
مبينا  سليمان»،  مؤمن  املرصي  املدرب 

بشكل  تعاقداته  باب  أغلق  «الفريق  أن 
املوسم  العبي  ألغلب  جدد  أن  بعد  نهائي 
املايض الحاصلني عىل لقب الدوري».وأكد 
التدريبي  معسكره  سيبدأ  «الفريق  أن 
من   25 من  للمدة  اربيل  يف  االستعدادي 
الشهر الحايل ولغاية 11 من أيلول املقبل»، 
يف  تدريباته  يواصل  «الفريق  أن  مبينا 

العاصمة بغداد يف الوقت الحايل».
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برشلونة / متابعة الزوراء
ُرسقت ساعة املهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفكيس، الوافد 
الجديـد إىل صفوف نادي برشـلونة االسـباني، خـالل توقفه 
أمـام مركز ”جوان غامـرب“ للتمارين للتوقيـع للمعجبني إال 
أن الرشطـة نجحـت يف إلقـاء القبض عىل السـارق.وتعرض 
”ليفـا“ للرسقة بعـد ظهر الخميس عندما وصـل ابن الـ 34 
عامـاً املنتقل يف تموز/يوليو من بايـرن ميونيخ األملاني، عىل 
متن سيارته إىل مركز ”جوان غامرب“ للتمارين وتوقف لتحية 
والتوقيـع للجماهـري (أوتوغرافـات)، كمـا أوضحت رشطة 
كاتالونيا.حينها، تقدم شـاب من السيارة وقام بنزع الساعة 
من معصم املهاجم الدويل.وبعدما تلقت بالغاً بشأن الرسقة، 
نجحت الرشطة يف إلقاء القبض بعد أقل من ساعة عىل السارق 
البالغ 19 عاماً والذي كان ما زال يحتفظ بالسـاعة ويختبئ 
يف أحـد األحراش بالقرب من امللعب.وأوضحت الرشطة أنه تم 
القبض عىل السارق وُوجهت إليه تهمة ”الرسقة مع العنف“، 
ألنـه حتى لو لم يتعرض الالعب لسـوء املعاملة، فإن حقيقة 

إزالة الساعة من يده تحفز هذا الوصف

نابويل / متابعة الزوراء
انتقـل العـب الوسـط الـدويل الفرنـيس، تانغـي ندومبيليه، من 
توتنهـام اإلنكليـزي إىل نابـويل اإليطايل عىل سـبيل اإلعارة حتى 

نهاية املوسم، وذلك وفق ما أعلن الناديان.
ويتضّمن عقد اإلعارة ”خيار الرشاء“ حسـب الناديني، لكن عىل 
نابـويل أن يدفع ثالثـني مليون يورو لإلبقاء عـىل خدماته نهائياً 

وفق وسائل اإلعالم.
وانتقـل ابن الـ25 عاماً الذي خـاض حتى اآلن 7 مباريات دولية 
بقميص املنتخـب الفرنيس بطل العالـم، إىل توتنهام عام 2019 

من ليون مقابل 62 مليون يورو.

األندلس / متابعة الزوراء
(١-١) عىل مستضيفه  التعادل  الوليد  بلد  فرض 
الدوري  الثانية من منافسات  املرحلة  إشبيلية يف 

اإلسباني لكرة القدم.
يف  الوليد  بلد  هدف  تهامي  محمد  أنور  وسجّل 

الدقيقة ٨٠.
يف املقابل وّقع كريم الرقيق هدف التعادل للفريق 

األندليس يف الدقيقة ٨٦.
هذا  له  األوىل  النقطة  حصد  يف  إشبيلية  ونجح 
املوسم، بعدما خرس يف املباراة االفتتاحية بهدفني 
الوليد  بلد  سقط  فيما  أوساسونا،  أمام  لواحد 

بثالثية نظيفة أمام فياريال.
عىل  فاليكانو  رايو  تّغلب  ذاتها  املرحلة  وضمن 

مستضيفه إسبانيول بهدفني دون رد..
ويف أملانيا،، فاز بوروسيا مونشنغالدباخ ١-صفر 
يف  جزاء  ركلة  بفضل  برلني  هريتا  ضيفه  عىل 
الشوط األول ليتصدر دوري الدرجة األوىل األملاني 
االنتصارات  منافسه عن  بينما صام  القدم  لكرة 

للمباراة الثالثة يف بداية متواضعة للموسم.
وكان غالدباخ، الذي احتل املركز األول مؤقتا بسبع 
نقاط، الطرف األفضل وتقدم بهدف الحسن بليا 

من ركلة جزاء يف الدقيقة ٣٤.
وحاول هريتا العودة ألجواء اللقاء واقرتب دودي 

لوكيباكيو من هز الشباك يف عدة مرات.
ونال غالدباخ ركلة جزاء أخرى بسبب ملسة يد يف 

الدقيقة ٦٨ وتعرض بسببها فيليب أوريموفيتش 
لكن  الثاني  االنذار  بسبب  هريتا  من  للطرد 
لتسديدة  تصدى  كريستنسن  أوليفر  الحارس 

يوناس هوفمان.
ويقبع هريتا يف املركز ١٥ ولديه نقطة واحدة..

مجدداً  الكازيت  ألكسندر  رضب  فرنسا،،  ويف 
أمام  الطريق  ومهد  ليون،  إىل  عودته  مستهل  يف 

الثاني  فوزه  لتحقيق  القديم  الجديد  فريقه 
افتتاح  يف   ٤-١ تروا  ضيفه  عىل  كبرية  وبنتيجة 

املرحلة الثالثة من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
الفريق  إىل  العودة  بعد  األوىل  مباراته  غرار  وعىل 
بأرسنال  لاللتحاق   ٢٠١٧ عام  تركه  الذي 
اإلنكليزي، افتتح الكازيت التسجيل منذ الدقيقة 
الثالثة، ممهداً الطريق أمام أصحاب األرض الذين 

أضافوا هدفاً ثانياً يف مستهل الشوط الثاني عرب 
األرجنتيني نيكوالس تاليافيكو (٤٦)، ليستعيدوا 
ركلة  من  التعادل  الضيوف  أدرك  بعدما  التقدم 

جزاء نفذها فلوريان تارديو (٣٩).
رفع  و٧٥   ٤٩ الدقيقتني  يف  سجلها  وبثنائية 
حسم  مباراتني،  يف  أهداف  ثالثة  إىل  رصيده  بها 
حقق  الذي  لليون  الثالث  النقاط  تيتي  الربازييل 
فوزه الثاني يف مباراتني بعدما أرجئت مباراته يف 
بسبب سوء  لوريان  الثانية ضد مضيفه  املرحلة 

أرضية امللعب.
الثاني  املركز  يف  نقاط   ٦ إىل  رصيده  ليون  ورفع 
بفارق األهداف خلف باريس سان جريمان حامل 
اللقب الذي يلعب اليوم األحد يف ضيافة ليل، فيما 
دون  من  وبقي  توالياً  ثالثة  بهزيمة  تروا  مني 

نقاط يف ذيل الرتتيب..
ضيفه  مع  إشتوريل  فريق  تعادل  الربتغال،،  ويف 
ريو آيف ٢/٢ خالل املباراة التي جمعتهما يف الجولة 

الثالثة من الدوري الربتغايل لكرة القدم.
يف  مارتينيز  رودريجو  إشتوريل  هديف  وسجل 

الدقيقة السادسة وتياجو جوفيا يف الدقيقة ٨٠.
العزيز  وعبد  كوستينيا  آيف  ريو  هديف  سجل  فيما 

ياكوبو يف الدقيقتني ٦١ و٧٣.
املركز  يف  نقاط   ٤ إىل  رصيده  إشتوريل  ورفع 
هذا  له  نقطة  أول  آيف  ريو  حصد  فيما  السابع، 

املوسم.

سينسيناتي / متابعة الزوراء

واصل الرويس دانييل مدفيديف، املصنف أول 

دورات  يف  الخامس  لقبه  نحو  عاملياً، زحفه 

تأهله  بعد  للرجال،  نقطة  لأللف  املاسرتز 

لكرة  سينسيناتي  دورة  نهائي  نصف  إىل 

فريتز  تايلور  األمريكي  بفوزه عىل  املرضب 

٧-٦ (٧-١) و٦-٣.

دقيقة  و٣٨  ساعة  إىل  مدفيديف  واحتاج 

عىل  واإلبقاء  األربعة  دور  إىل  بطاقته  لحجز 

حظوظه بنيل لقب هذه الدورة للمرة الثانية 

بعد عام ٢٠١٩ حني منحته أول تتويج له يف 

دورات األلف نقطة للماسرتز.

والساعي  عاماً   ٢٦ البالغ  الرويس  وحقق 

املوسم، بعد دورة لوس  الثاني هذا  إىل لقبه 

عىل  وحافظ  ناجحة  رضبة   ٣٢ كابوس، 

من  الهامة  اللحظات  يف  جأشه  رباطة 

فريتز،  مع  اإلطالق  عىل  األوىل  مواجهته 

ثالث كرات كانت كفيلة بفوز األخري  منقذاً 

باملجموعة األوىل.

وعلق مدفيديف عىل مباراته مع فريتز الذي 

«هناك  قائالً:  املحيل،  الجمهور  بدعم  حظي 

الرسيعة  املالعب  مباريات صعبة عىل  دائماً 

مباراة  ستكون  أنها  علمت  لسينسيناتي. 

متقاربة».

عّيل  تفوق  األوىل،  املجموعة  «يف  وتابع: 

بعض اليشء. حصل عىل فرص أكثر. لكني 

عرب  بها  والفوز  أجوائها  يف  بالبقاء  نجحت 

الفوز  عىل  ساعدني  وهذا  الفاصل،  الشوط 

باملباراة».

اليوناني  األربعة  دور  يف  الرويس  ويالقي 

ستيفانوس تسيتسيباس أو األمريكي جون 

إيسنر.

ماديسون  األمريكية  بلغت  السيدات،  ولدى 

وبطلة عام ٢٠١٩،  املصنفة ٢٤ عاملياً  كيز، 

بطلة  بإقصائها  وذلك  النهائي،  نصف 

ريباكينا  إيلينا  الكازخستانية  ويمبلدون 

 ٦-٢ عليها  بالفوز  والعرشين  الخامسة 

و٦-٤ يف ساعة و٣١ دقيقة.

برتا  التشيكية  األربعة  دور  يف  كيز  وتلتقي 

فازت  التي  والعرشين  الثامنة  كفيتوفا 

تومليانوفيتش  أيال  األسرتالية  عىل  بدورها 

دقيقة   ٥٩ يف  و٦-٣   ٦-٢ والستني  الثالثة 

فقط.

«إيلينا  قائلة:  انتصارها،  عىل  كيز  وعلقت 

العبة مذهلة بإمكانها أن تقلب املباراة رأساً 

البقاء  إىل  احتجت  لحظة.  أي  يف  عقب  عىل 

أني  «شعرت  مضيفًة:  عليها»،  متقدمة 

بالتايل  املباراة،  لحسم  نقطة   ١٢ إىل  بحاجة 

أمامها،  بالفوز. يف حال تراخيت  أنا سعيدة 

فستطيح بك».

وضع  يف  (ريباكينا)  وجودها  «أن  ورأت: 

اإلطالق،  عىل  الجيد  باألمر  ليس  السيطرة 

أتيحت  فتوجب عّيل أن أستفيد من كل كرة 

يل».
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غلسنكريشن / متابعة الزوراء
نفى املدير العام لبوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، 
التعاقد مع كريستيانو  إمكانية  تحدثت عن  التي  الشائعات 
رونالدو من مانشسرت يونايتد مؤكًدا أنه «ال يوجد اتصال عىل 

اإلطالق بني االطراف املعنية، وبالتايل ال يوجد صفقة».
يكون  قد  رونالدو  أن  اىل  اإلعالمية  التقارير  بعض  وأشارت 
مهتًما باالنتقال اىل بوروسيا دورتموند وبالتايل خوض غمار 

اىل  باإلضافة  يرغب،  كما  املوسم  هذا  أوروبا  أبطال  دوري 
خوض تحد جديد يف مسريته وهو الفوز بلقب الدوري االملاني 

بعد أن حقق ذلك يف إنكلرتا وإسبانيا وإيطاليا.
إال أن فاتسكه أكد «كريستيانو رونالدو وبوروسيا دورتموند... 
للوهلة األوىل، يبدو األمر ساحرًا. أحب هذا الالعب، فهو أحد 

أعظم الالعبني عىل مر التاريخ. لكن ال يوجد اتصال 
املعنية وبالتايل ما  عىل اإلطالق بني األطراف 

خرس  دورتموند  أن  صفقة».ورغم  من 
هذا الصيف جهود هدافه الفتاك الشاب 

لصالح  هاالند  إرلينغ  النرويجي 
إال  إنكلرتا،  بطل  سيتي  مانشسرت 
البالغ  بالربتغايل  مهتًما  يبدو  ال  أنه 
أن  «يجب  فاتسكه:  عاًما.تابع   ٣٧
نستثمر أكثر يف الشباب ونحن نلعب 

ورقة أفضل املواهب. إنها بالتأكيد 
أن  يجب  لكن  اسرتاتيجية. 
الالعبني  هؤالء  أن  أيًضا  نتوقع 
أو  موسمني  بعد  سيغادروننا 

ثالثة».

ميونيخ / متابعة الزوراء
عوّض النرويجي كارستن فارهولم خيبته يف مونديال يوجني 
واحتفظ بلقب سباق ٤٠٠ م حواجز يف بطولة أوروبا أللعاب 
أعظم  أحد  قّدم  ميونيخ.وبعدما  تستضيفها  التي  القوى 
العروض عىل املضمار األوملبي يف التاريخ عندما حطم الرقم 
م   ٤٠٠ بسباق  ليفوز  عاماً   ٢٩ صمد  الذي  العاملي  القيايس 
بزمن قدره ٤٥٫٩٤  املايض  العام  أوملبياد طوكيو  يف  حواجز 
للفخذ  الخلفية  العضالت  يف  بإصابة  فارهولم  تأثر  ثانية، 
يف  السابع  باملركز  واكتفى  حزيران/يونيو  يف  لها  تعرض 
أظهر  عاماً  الـ٢٦  ابن  املايض.لكن  الشهر  يوجني  مونديال 
قياسياً  رقماً  محققاً  مستواه،  استعاد  أنه  ميونيخ  يف 

 ٤٧٫١٢ قدره  أوروبا  لبطولة 
الفرنيس  عىل  متقدماً  ثانية، 

والرتكي  ث)   ٤٨٫٥٦) هابيو  ني ويلفريد  سما يا
كوبيلو (٤٨٫٧٨ ث).ودخلت الهولندية فيمكي بول تاريخ 
البطولة القارية كأول ريايض عند السيدات أو الرجال يحرز 

ثنائية ٤٠٠ م حواجز و٤٠٠ م خالل نسخة واحدة.
البالغة ٢٢ عاماً والتي نالت الربونزية  وفرضت الهولندية 
طوكيو  يف  املايض  الصيف  م حواجز   ٤٠٠ لسباق  األوملبية 
التامة  سيطرتها  األخرية،  العالم  بطولة  يف  ثانية  وحلت 
بفارق  بول  ثانية.وتقدمت   ٥٢٫٦٧ مسجلة  السباق،  عىل 

ث)   ٥٤٫٣٠) تكاشوك  فيكتوريا  األوكرانيتني  عىل  كبري 
جارنيل  الربيطاني  ث).وتوج   ٥٤٫٨٦) ريجيكوفا  وآنا 

لهذا  له  زمن  أفضل  محققاً  م،   ٢٠٠ سباق  بلقب  هيوز 
عىل  عاماً  الـ٢٧  ابن  ثانية.وتقدم   ٢٠٫٠٧ وقدره  العام 

واإليطايل  ث)   ٢٠٫١٧) ميتشل-باليك  نيثانيل  مواطنه 
السويرسية  ث).وانتزعت   ٢٠٫٢٧) تورتو  فيليبو 
للسيدات  م   ٢٠٠ سباق  لقب  كامبوندجي  موجينغا 
من الربيطانية دينا آرش سميث.وسجلت آرش سميث 
السويرسية  منافستها  حققت  فيما  ثانية،   ٢٢٫٤٣

٢٢٫٣٢ ثانية، بينما ذهب املركز الثالث للدنماركية إيدا 
كارستوفت بزمن ٢٢٫٧٢ ث.

لندن / متابعة الزوراء
قاسية  رضبة  اإلنكليزي  تشيليس  تلّقى 
نغولو  الفرنيس،  وسطه  العب  بتعرض 
الفخذ  يف  «خطرية»  إلصابة  كانتي، 
عدة،  ألسابيع  املالعب  عن  ستبعده 
توماس  األملاني  مدربه  أفاد  ما  وفق  وذلك 
توخيل.وقال توخيل يف مؤتمر صحايف 
اليوم  ملباراة  مخصص 
الدوري  يف  األحد 
ليدز  ضد  املمتاز 
«يف  يونايتد: 

نتحدث  خطرية،  املسألة  بنغولو،  يتعلق  ما 
الغياب)، وهذا ليس بالخرب  عن أسابيع (من 

الجيد».
نغولو  ألن  والحزن،  بالخيبة  «نشعر  وتابع: 
قمة  يف  وكان  للفريق)  (بالنسبة  جداً  مهم 
عطائه».وأصيب ابن الـ٣١ عاماً األحد املايض 
يف مباراة الدربي ضد توتنهام (٢-٢)، وغيابه 
عن تشيليس سيكون مؤثراً نظراً لدوره الهام 
يغيب  أن  املرجح  ومن  امللعب..  وسط  يف  جداً 
اللندني حني يبدأ األخري  الفرنيس عن الفريق 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  يف  مشواره 

الوسط  العب  إىل  بذلك  لينضم  املقبل،  الشهر 
الذي  كوفاتشيتش  ماتيو  الكرواتي  اآلخر 
إصابة  وتأتي  الركبة..  يف  إصابة  من  يعاني 
كأس  انطالق  عىل  أشهر  ثالثة  قبل  كانتي 
العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ حيث تدافع فرنسا 
عن اللقب العاملي الذي أحرزته يف روسيا عام 

٢٠١٨ عىل حساب كرواتيا.
التواجد  من  كانتي  يتمكن  أن  املستبعد  ومن 
الذي  املقبل  تجمعه  يف  الفرنيس  املنتخب  مع 
خوض  أجل  من  أيلول/سبتمرب   ١٩ يف  يبدأ 

مباراتني يف دوري األمم األوروبية.

نيون / متابعة الزوراء
بيع  تم  أنه  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعلن 
مليونني و٤٥٠ ألف تذكرة لحضور مباريات 

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
وشهدت فرتة املبيعات األخرية التي امتدت 
والسادس  يوليو/تموز  من  الخامس  بني 
عرش من أغسطس/آب بيع ما مجموعه 
٥٢٠ ألفا، و٥٣٢ تذكرة، وكان أكثرها من 
املجموعات  دور  مباريات  حضور  أجل 

رصبيا،  ضد  والربازيل  الربازيل،  ضد  الكامريون  كمباراة 
أملانيا،  ضد  وكوستاريكا  أوروغواي،  ضد  والربتغال 
يف  املقيمون  املشجعون  الدنمارك.وتمّكن  ضد  وأسرتاليا 
كّل من قطر واململكة العربية السعودية والواليات املتحدة 
وإنكلرتا  املتحدة  العربية  واإلمارات  واملكسيك  األمريكية 
قوائم  تصدر  من  وأسرتاليا  وويلز  والربازيل  واألرجنتني 
التذاكر.وسيعلن  من  عدد  أكرب  وتأمني  الرقمية  االنتظار 
املقبلة يف آواخر شهر  املبيعات  عن موعد انطالق مرحلة 

سبتمرب/أيلول املقبل.
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باريس/متابعة الزوراء:

عقـَد منتـدى باميـال هـوارد لتغطية 
األزمـات العاملية، الـذي أطلقه املركز 
الدويل للصحفيـني (ICFJ) بالرشاكة 
الدوليـني  الصحفيـني  شـبكة  مـع 
(IJNET) التابعـة لـه، جلسـة تحت 
عنـوان «جـدري القـردة: املعلومـات 
املضللـة مقابل الحقائـق» يف الحادي 
                                                                                                                                            .٢٠٢٢ أغسـطس/آب  مـن  عـرش 
مديـرة  كمـال،  فـدوى  اسـتضافت 
املنتدى يف نسـخته العربيـة، الدكتور 
إسـالم حسـني وهو عالم فريوسات، 
حاصـل عـىل درجـة الدكتـوراه من 
جامعـة كامربيدج باململكـة املتحدة، 
وعمـَل سـابًقا كعالم أبحـاث بمعهد 
يف  للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس 
الواليـات املتحـدة، ويقـود العديد من 
املشـاريع البحثيـة التـي تركـز عىل 
اكتشاف العقاقري املضادة للفريوسات 
وتطويرهـا الرسيـري، للحديـث عن 
مخاطر املرض وكيفية انتقال العدوى 
واألعـراض الناتجة وطـرق مكافحة 

العدوى.
مـا هو مرض جـدري القـردة وكيف 

ينتقل لإلنسان؟
يف الرابع والعرشيـن من يوليو/تموز 
٢٠٢٢، أعلنت منظمة الصحة العاملية 
أّن «جـدري القردة» بـاَت يمّثل حالة 
طوارئ عاملية ومـع تزايد عدد حاالت 
اإلصابـات يف جميـع أنحـاء العالـم، 
يعمـل مدققو الحقائـق، الصحفيون 

العلميـون، ومسـؤولو الصحافة عىل 
تفنيـد الشـائعات واألخبـار املضللـة 
حول الفريوس والتي أثارت خوًفا من 
تفشيه عىل غرار فريوس كوفيد-١٩.

الجلسـة،  حسـني  الدكتـور  اسـتهّل 
موضًحا أّن فريوس جدري القردة هو 
أحد األمراض التي تنتقل من الحيوان 
إىل اإلنسان، وبالتايل يطلق عليه مرض 
zoonotic أي أّنه حيواني املنشأ، الفًتا 
إىل أّن هـذه األمـراض تنتقل بشـكل 
أسـايس عن طريق االحتـكاك املبارش 
بأنواع مختلفة مـن الحيوانات الربية 
واألليفـة أو بعـض الحـرشات مثـل 
أّن  النامـوس والبعـوض. وأشـار إىل 
٧٥٪ أو أكثر من األمراض املسـتحدثة 
نشـأت أو ظهـرت وانتقلت لإلنسـان 
من مصدر حيواني، قائًال: «أؤكد هذه 
املعلومـة ألّن بعض الشـكوك تدور يف 
عقـول الكثري من النـاس عند ظهور 
مرض جديد، ويفكـرون يف النظريات 
التي تدور حول حدوث مؤامرات».                                                                                               

معلومات حول «جدري القردة»
نحن جميًعا متصلون!

البـرش  جميـع  أّن  الدكتـور  وتابـع 
متصلون، أي أنهم ال يعيشون بمعزل 
عن البيئة املحيطـة بهم وال الكائنات 
األخـرى التي تعيش عىل وجه األرض، 
مشـرًيا إىل أّن الواقـع الـذي نعيشـه 
والعلـم الذي ندرسـه يقـول: «يحدث 
طـوال الوقت أن تنتقـل األمراض من 
الحيوانات إىل اإلنسـان». وأشار إىل أّن 

االتصـال وثيق ومبارش بني اإلنسـان 
ومـا حوله، ومن ضمن األشـياء التي 
تحدث نتيجـة لهذا االتصال هو تبادل 
بعـض الفريوسـات وظهـور أمراض 
جديـدة لدى اإلنسـان أو عودة ظهور 
أحـد األمـراض مثل «فـريوس جدري  

القردة».
مستودعات الفريوسات

عالـم  تحـدث  الجلسـة،  وخـالل 
الفريوسـات عن مصطلـح آخر وهو 
«مسـتودعات  أي   virus reservoirs
الفريوسات»، ويستقي هذا املصطلح 
أهميته مـن أّن هناك العديد من أنواع 

الحيوانـات والطيور التي تحوي عدًدا 
ال يحـىص مـن الفريوسـات التـي ال 
تسّبب أرضاًرا للحيوانات، لكن عندما 
ينتقل الفريوس من املستودع إىل كائن 
جديد، أي اإلنسـان، قد تكون الصورة 

مختلفة وبالتايل تحدث مرًضا.
الدكتـور  تحـدث  السـياق،  ويف هـذا 
حيـث  «الخفافيـش»،  عـن  حسـني 
أنهـا مسـتودع لعـدد كبـري جـًدا من 
الفريوسـات، وأعطى مثـاًال حول ما 
حدث يف حالة «كوفيـد-١٩»، وبعض 

األمراض األخرى. 
دور اإلنسان والتغريات املناخية

أوضـح  اإلنسـان،  دور  إىل  إشـارة  يف 
الدكتـور حسـني أّن اإلنسـان له دور 
كبـري فيما يحـدث وأّن األمر ليس من 
قبيـل الصدفـة، فاألنشـطة البرشية 
البيئـة  مسـارات  وتعرقـل  تتداخـل 
الطبيعية. وأوضح أّن توّسع البرش يف 
العمران وإنشاء مدن جديدة والتدخل 
يف أنظمة طبيعية مسـتقرة عىل مدى 
عـرشات ومئـات السـنني مثـل إزالة 
الغابـات، فتح العديد من األبواب التي 
كانت مغلقة يف املايض، والتي قد تأتي 
مـن ورائها أمراض فريوسـية جديدة 

تصيب اإلنسان.

وذكر أيًضا التغريات املناخية، التي لها 
دور كبري يف تفاقم أمراض فريوسـية 
كثرية ألنها تؤدي إىل اختالل يف املناطق 
الجغرافية التي تعيش فيها الحيوانات 
وتحدث تغيريًا يف سلوك بعض النواقل 
الفريوسـية، عـىل وجـه الخصـوص 
الحـرشات، فقد تنتقـل إىل مكان أكثر 
حرارة وقـد تهرب من مكان حار جًدا 
إىل مكان أكثر بـرودة وهكذا، فيحدث 
خلـل يف النظـام الطبيعـي، يمكن أن 

يؤدي إىل انتقال أمراض لإلنسان.
ملـاذا حـدث تفـيش «جـدري القردة» 

اآلن؟
لتفـيش  واضـح  سـبب  يوجـد  «ال 
الفريوس»، هكذا أكد عالم الفريوسات، 
موضًحا أّن التفسريات العلمية ترجح 
أن تضـاؤل املناعة وظهـور عدد كبري 
من األجيال ليس لديها أي مناعة ضد 
الجدري قد يكون سـاهم بشكل كبري 

يف انتشار الفريوس.
هناك أسباب أخرى مثل اقرتاب البرش 
من الحيوانات الربيـة والتعامل معها 
يف العديـد من الدول، إضافـًة إىل تغرّي 
سـلوك البرش بعـد انحسـار موجات 
كورونـا، ورفـع القيـود عـىل حركة 
البـرش والسـفر والحجـر الصحـي، 
موضًحا أن كل هذه األمور، يمكن من 

خاللها تفسري «ملاذا اآلن».
طرق انتقال العدوى

أشـار الدكتـور حسـني إىل أّن انتقال 
العـدوى يتـم عـن طريـق االحتـكاك 

املبـارش واالحتـكاك الجلـدي، وهـذا 
يحـدث بشـكل كبـري أثنـاء االتصال 
الجنـيس، كمـا أنه يحدث عـن طريق 
مالمسـة املالبس الخاصـة باملصاب، 

رسيره واألدوات التي يستخدمها.
هـل تلعـب الطفـرات دوًرا يف التفيش 

الحايل؟
قـال الدكتـور إّن فريوسـات الجدري 
تميـل إىل التحور مرة واحدة سـنوًيا، 
وتظهـر ورقـة بحثيـة حديثة نرشت 
أّن   Nature Medicine مجلـة  يف 
الفـريوس الحايل قد تحـور حوايل ٥٠ 
مرة يف ٤ سـنوات، ومـن غري الواضح 
حتى اآلن مـا إذا كانت هذه الطفرات 
جعلـت هـذا الفـريوس أكثـر قابلية 
لالنتقال أم سـمحت له باالنتقال عرب 
مسـار جديـد، وقد تسـتغرق اإلجابة 
وقًتـا طويًال أو ربط الطفرات التي تم 
رصدها مؤخرًا بأي خاصية بيولوجية 

لهذا الفريوس.
طرق مكافحة العدوى

• عزل الشـخص املصاب حتى يتماثل 
للشفاء.

• منع االتصال الجنيس.
• تطهري األسطح.

كمـا أّن هنـاك إرشـادات تفصيليـة 
ملنظمـة الصحـة العاملية عـن كيفية 
التعامل مـع األسـطح امللوثة وطرق 
هـي  ومـا  جيـد  بشـكل  تطهريهـا 

املطهرات املفضل استخدامها. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)
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الدوحة/ متابعة الزوراء:
مـرت مائـة يـوم عـىل اغتيـال 
الصحافية الفلسـطينية شريين 
أبـو عاقلـة برصـاص االحتالل 
اإلرسائييل، من دون أن يحاسـب 
القتلة، وسط اسـتمرار اإلدانات 
الرسمية والشـعبية، وقد أحيت 
قناة الجزيـرة حيث كانت تعمل 
وصحفيـون وناشـطون عـرب 
هـذه الذكـرى، بالتشـديد عـىل 
وضـع حد لسياسـة اإلفالت من 
العقـاب وحماية صـوت اإلعالم 

الحّر.
وأصـدرت «الجزيـرة» بياناً جاء 
فيـه: «مائة يوم تمّر عىل اغتيال 
شـريين أبو عاقلة، مراسلة قناة 
الجزيرة يف فلسـطني، برصاص 
قوات االحتالل اإلرسائييل، كفيلة 
بأن تكشـف مدى زيـف الرواية 
اإلرسائيلية ومحاولة اإلفالت من 
العقاب، وتظهر حجم االستنكار 
واإلدانة املتزايـدة يوماً بعد يوم، 
الرسمي منها والشعبي، ملحاولة 
الحـّر  اإلعـالم  إسـكات صـوت 

بالقتل والتضليل».
«الجزيـرة»:  بيـان  وأضـاف 
«لقد أحـدث اغتيـال الصحافية 
فعـل  رّدة  بـارد  بـدم  شـريين 
عاملية مسـتنكرة رغم محاوالت 
الرسـمي  والتضليـل  التمويـه 
اإلرسائيـيل، فخـالل املائـة يوم 

التحقيقات  تضافـرت  املاضيـة 
املسـتقلة من قبل مفوض األمم 
املتحدة السامي لحقوق اإلنسان 
العاملية  اإلعالميـة  واملؤسسـات 
العريقـة وتوصلـت جميعها إىل 
نفس النتيجة التي تؤكد روايات 
شـهود العيان بأنهـا قتلت عىل 
يـد قـوات االحتـالل اإلرسائييل، 
وهو ما يعزز تأكيـدات الجزيرة 
اسـتهدفت  بأنهـا  والعائلـة 
عمـداً من قبـل قـوات االحتالل 
اإلرسائيـيل. واعتمـاداً عىل هذه 
النتائج، تتابـع الجزيرة حملتها 
مسـتقل  دويل  تحقيـق  إلجـراء 

ونزيه».
أنها  الشـبكة اإلعالميـة  وأكدت 
اإلجـراءات  يف  قدمـاً  تمـيض 
الخاصـة بتقديم ملـف القضية 
كامالً إىل املدعي العام للمحكمة 
الجنائيـة الدوليـة يف الهاي ضد 
اإلرسائيـيل،  االحتـالل  قـوات 
بسبب تعمدها اسـتهداف وقتل 

أبو عاقلة.
ويف السياق نفسه، نظمت شبكة 
وقفـات  الخميـس،  الجزيـرة، 
يف  الرئيـس  املقـّر  يف  تضامنيـة 
الدوحـة، ويف مكاتبهـا املنترشة 
عـرب العالم، ودعـت الصحافيني 

واملؤسسـات  والشـخصيات 
والحقوقيـة  اإلعالميـة 
والحكومـات التـي عـّربت عـن 
الغتيـال  وإدانتهـا  تضامنهـا 
أبـو عاقلـة إىل تركيز األنشـطة 
عـىل املطالبة بمحاسـبة القتلة 

بمختلف أشكال التعبري.
كمـا أطلقـت قنـاة خاصة عىل 
موقـع يوتيـوب تضـم أرشـيف 
شـريين أبو عاقلة عىل مدار ٢٠ 

عاماً، «ليظل صوتها باقياً».
يف  عاقلـة  أبـو  زميلـة  وأطلـت 
جيفارا  وصديقتهـا،  «الجزيرة» 
البديـري، مـن مـكان االغتيال. 

وغّصـت البديري بالدموع وهي 
تتحـدث لزميليهـا يف االسـتديو 
عن عـدم تجرؤها هي وزمالئها 
سـابقاً عىل الحضـور إىل موقع 
الجريمـة. وقالت: «لـم يتحقق 

العدل حتى اآلن».
التواصـل  مواقـع  وعـىل 
االجتماعـي، طالـب صحفيون 
وناشطون بالعدالة لشريين أبو 

عاقلة.
اإلرسائيـيل  االحتـالل  كان 
اسـتهدف مراسلة قناة الجزيرة 
شـريين أبو عاقلـة، مبارشة يف 
رأسـها صبـاح ١١ مايو/أيـار 
املايض، أثناء تغطيتها اقتحامه 
يف  لالجئـني  جنـني  مخيـم  يف 
الضّفة الغربية. وأثارت لقطات 
ألفـراد الرشطة اإلرسائيلية وهم 
يعتـدون بالـرضب عـىل حاميل 
النعـش واملشـيعني، حتـى كاد 
النعـش يسـقط أرضـاً، إدانات 
دولية عىل نطاق واسع، وأججت 
الغضـب املتنامـي بالفعـل مـن 

مقتل الصحافية.
وحثـت عائلـة أبو عاقلـة وزير 
أنتونـي  األمريكـي  الخارجيـة 
بلينكـن، خـالل لقائهـا معه يف 
يوليو/تموز املايض، عىل املطالبة 
بمحاسـبة إرسائيل، لكن اإلدارة 
األمريكية رفضت دعوات إلجراء 

تحقيق مستقل خاص بها.

 الجزائر/متابعة الزوراء:
 عادت صحيفة الوطن الجزائرية الناطقة 
بالفرنسـية إىل الظهـور يف أكشـاك بيـع 
الصحـف، رغـم اسـتمرار أزمتهـا املالية 
الخانقة، وذلك بعد أسـبوعني من الغياب 

عن قرائها.
ووجـه مسـؤولو الصحيفة نـداًء عاجالً 
إىل السلطات السـتعادة حقوق الصحيفة 
وإقامة نظام عادل يف سـوق اإلعالنات يف 

البالد.
وتمثـل العـودة تحديـا ملوظفيهـا، الذين 
قرروا العودة إىل العمل عىل الرغم من عدم 
اسـتالم رواتبهم ملدة ٥ أشـهر. وأشـادت 
وقعهـا  التـي  افتتاحيتهـا  يف  ”الوطـن“ 
مديرهـا العام محمـد طاهر املسـعودي 
بموظفيهـا الذيـن اتخذوا، حسـب قوله، 
قراًرا حكيًما وشـجاًعا بالعودة إىل العمل، 
مقتنعني بـأن العدالة سـتتحقق لهم من 
خالل رفع التجميد عن حسابات الجريدة 

يف البنك لدفع رواتبهم.
وبحسـب املسـعودي، فـإن هـذا الوضع 
مرتبـط بتجميـد حسـابات الرشكـة من 
قبل البنك الرئيـيس يف الجزائر، وهو ”بنك 
القرض الشعبي الجزائري“، بسبب قرض 
لبنـاء مقـر جديـد للصحيفة لم تشـغله 

قط.
ويطالب البنك الصحيفة بسداد متأخرات 
الديـون الرضيبيـة التـي تعـود إىل فـرتة 
وباء كورونا، عندما سـمحت السـلطات 
للـرشكات بتأجيل دفـع رضائبها، ”دون 

تأخري“.
وقـال مديـر النـرش ”رفضـت سـلطات 
الرضائـب منحنا جدول سـداد عىل النحو 

املنصوص عليه يف القانون“.
وجاء طلب سداد هذا الدين الرضيبي عىل 
رأس مشـكلة أخـرى. إذ أن اإلدارة، التـي 
كـررت لعدة سـنوات أنها تعانـي ”نقصا 
يف املـوارد املاليـة“ بعـد نضـوب مـوارد 

الدعاية الخاصة بتعليق ”أحادي الجانب“ 
التفاقيـة موقعـة مـع الوكالـة الوطنية 
للنـرش واإلعـالن (ANEP)، وهـي هيئـة 
عامة تحتكر إعالنـات الدولة، كان عليها 
اللجـوء إىل قرض مرصيف آخر لدفع رواتب 

املوظفني.
لكـن تراجع النشـاط يف ينايـر دفع البنك 
إىل تقليـص مبلـغ هـذه السـلفة املالية. 
واسـتنكر املسـعودي هـذا القـرار الـذي 
اتخـذه البنك، بما أن الوطن ”ميسـورة“ 
إذ للجريـدة ”دخـل مرتبـط بمبيعاتهـا“ 
و“أصـول“ تسـمح لها بسـداد ديونها يف 
حالة حدوث مشـاكل يف السيولة النقدية. 
وقـد حاولـت اإلدارة بيـع األرض واملبنى 
الجديد، لكن بسبب حساباتها املجمدة لم 

تستطع إجراء أي عملية.
أن  أعلـن مؤخـرًا،  وكان املسـعودي قـد 
املؤسسـة تتجه نحو اإلغالق إذا استمرت 
األزمة املالية، وحّمل السـلطات مسؤولية 

وضع الصحيفة تحت ضغوط هائلة.
وأعلنت الصحيفـة يف افتتاحيتها األربعاء 
املـايض إرصارهـا عىل املقاومـة قائلة إن 
طريقهـا عرب ٣٢ عاًما من الوجود تخللته 

املزالق والعقبات من جميع األنواع، مؤكدة 
تعرضهـا لالبتـزاز مـن خـالل اإلعالنات 
والتهديدات اإلرهابية وسـجن الصحفيني 
واملضايقـات القضائيـة ووقـف الطباعة 
وتفتيش حسـاباتها ثالث مـرات من قبل 
سـلطات الرضائـب، لكنهـا يف كل مـرة 

”تمكنت من التغلب عىل العقبات“.
األطـراف  بعـض  االفتتاحيـة  واتهمـت 
باملشـاركة يف زوال الصحيفـة. وقالت إن 
من بـني هـؤالء أعـداء الصحافـة الحرة 
والديمقراطيـة، ثم دوائر الفسـاد وكذلك 
معسـكر اإلسـالميني الراديكاليني ورعاة 
اإلرهـاب. وأشـارت إىل أن هؤالء، لحسـن 
الحـظ، يمثلـون إىل حـد كبـري أقليـة يف 
مجتمـع يعتـرب املكاسـب الديمقراطيـة 
مـن خـالل التعدديـة السياسـية وحرية 
الصحافـة الواردة يف الدسـتور غري قابلة 

للتفاوض.
وتبنـت صحيفة الوطن منذ تأسيسـها يف 
مطلع تسعينات القرن املايض خطا ناقدا 
للسـلطة، وللتيارين اإلسـالمي واملحافظ 
حينهـا، خاصـة ملّا هيمن اإلسـالميون يف 
جبهة اإلنقاذ املنحلة عىل نتائج االنتخابات 

الترشيعية التي جرت نهاية العام ١٩٩١، 
وجرى توقيفها قبل الدور الثاني.

عبدالعزيـز  السـابق  الرئيـس  عهـد  ويف 
نفسـها  ”الوطـن“  شـكلت  بوتفليقـة، 
رضاوتهـا  تعتـرب  معارضـة  كصحيفـة 
حالـة نموذجيـة يف العالـم العربـي. وقد 
مكنتهـا املكاسـب املاليـة غـري املتوقعة، 
من اكتسـاب الوسـائل الالزمـة للحفاظ 
عـىل اسـتقالليتها، إذ أسسـت مطبعتها 
الخاصة بالرشاكة مـع صحيفة “الخرب“ 
الناطقة باللغة العربيـة. ويف عام ٢٠١٠، 
بـدأت الصحيفـة يف بناء بـرج مكاتب يف 
الجزائر العاصمة، كرمز الزدهارها املايل. 
ولكن بسبب ”عدم احرتام معايري البناء“، 
فـإن املقر، وهو مبنـى زجاجي يطل عىل 

خليج الجزائر، ظل مهجورا.
دفعـت   ،٢٠١٤ عـام  منـذ  الواقـع،  يف 
”الوطن“ ثمن حملتها ضد الوالية الرابعة 
مـن  الصحيفـة  وحرمـت  لبوتفليقـة، 
إعالنـات الدولة. ومع اسـتقالة بوتفليقة 
يف ربيع ٢٠١٩، عادت اإلعالنات الحكومية 
إىل الصحيفة. لكن ذلك لم يدم طويال، فقد 
حسم مقال تحدث عن قضايا فساد ألبناء 
قائد الجيش السـابق أحمـد قايد صالح، 

مصري الصحيفة.
يذكر أنه يف أبريل املايض، توقفت صحيفة 
”ليربتـي“ التي تعترب مـن أعرق الصحف 
الجزائرية، بعد قرار مالكها رجل األعمال 
الثري يسعد ربراب إغالقها إثر صفقة مع 
السلطات الجزائرية، منهيا بذلك مسريتها 

التي امتدت ثالثة عقود.
لم تعـد غـرف األخبـار يف الجزائـر اليوم 
تحتسب عدد العناوين التي تختفي، دون 
أن يثري ذلـك أدنى عاطفـة. وبينما كانت 
الصحـف الناطقـة بالفرنسـية عىل قدم 
املسـاواة مـع الصحـف الصـادرة باللغة 
العربيـة، فإنهـا تمثل اآلن ثلـث العناوين 

املوجودة يف البالد وعددها ١٤٩ عنوانا. 

بغداد/نينا:
اقامـت منظمة الصحـة العاملية 
ورشـة تدريبة دولية للصحفيني 
جميـع  مـن  االعـالم  ووسـائل 
املحافظـات عن كيفيـة التعامل 
االعالمـي يف اوقـات االزمات مثل 
الجوائح واالوبئة ، وذلك بالتعاون 
مـع هيئـة االعـالم واالتصـاالت 

ووزارة الصحة.
وركزت الورشـة، التي إسـتمرت 
ليومـني يف العاصمـة بغداد ، عىل 
وتأثريهـا  االعـالم  وسـائل  دور 
وتثقيـف  توعيـة  يف  النمطـي 
رشائـح املجتمـع خـالل أوقـات 
املرضيـة،  والجائحـات  االوبئـة 
كما اسـتعرض املشـاركون دور 
النقابـات والتشـكيالت املهنيـة، 
ومنها نقابة الصحفيني العراقيني 
وهيئة االتصـاالت وخلية االعالم 
الحكومي واالمانة العامة ملجلس 
السياسـات  رسـم  يف  الـوزراء، 
املجتمعيـة  للتوعيـة  االعالميـة 

والجائحـات  االزمـات  خـالل 
الوبائيـة ، كما تم عرض دراسـة 
تقييم املؤرشات املجتمعية وتأثري 
االعـالم يف تغيري اتجاهـات الرأي 

العام خالل الجائحات.
وقدم ممثل بعثة منظمة الصحة 
العامليـة مديـر املكتـب االقليمي 
يف العـراق، احمد زويتـن، ايجازا 
تفصيليـا عـن مخاطـر االوبئـة 

ومنهـا  العامليـة  والجائحـات 
االنفلونـزا الوبائيـة، وانفالونـزا 
الطيـور،  وانفالونـزا  الخنازيـر 
فـريوس   19 كوفيـد  وجائحـة 
وموجاتـه  املسـتجد  كورونـا  
الوبائية، والحمى النزفية وجدري 
االمـراض  عـن  فضـال  القـرود، 
االخرى كالكولريا وشـلل االطفال 

ونقص املناعة املكتسبة.

 أبوظبي /متابعة الزوراء:
كشـفت اللجنـة العليـا للكونغرس 
العاملـي لإلعالم عـن أجنـدة مؤتمر 
دورته األوىل، التي تشـمل ٣٠ جلسة 
حواريـة يشـارك فيهـا ٤٠ متحدثاً 
ومختصـاً عامليـاً بـارزاً، وذلك تحت 
رعايـة الشـيخ منصور بـن زايد آل 
نهيان، نائب رئيـس مجلس الوزراء 

وزير ديوان الرئاسة.
وأوضحت اللجنـة العليا للكونغرس 
أن  لهـا،  بـالغ  يف  لإلعـالم،  العاملـي 
معـرض مؤتمر الكونغـرس ُيقام يف 
الفـرتة مـن ١٥ إىل ١٧ ايلـول املقبل، 
وتنظمـه رشكـة أبوظبـي الوطنية 
للمعـارض (أدنيـك)، برشاكـة مـع 
أنبـاء اإلمارات، الستكشـاف  وكالة 
أحـدث التطـورات يف قطـاع اإلعالم 

وآفاقه املستقبلية.
وأضاف املصـدر ذاتـه أن ”الفعالية 
توفر للعديد من املؤسسات اإلعالمية 
فـرص  ملناقشـة  مميـزة  منصـًة 
التعاون والرشاكات التي من شـأنها 
دفع تطـور قطاع اإلعـالم، وضمان 
استدامته عىل املدى البعيد، ومواصلة 

تقديم محتوى موثوق ومفيد“.
إطـار  ”يف  أنـه  إىل  البـالغ  وأشـار 
الفعاليـة، يعقد مؤتمـر الكونغرس 
العاملـي لإلعـالم، األول مـن نوعه يف 
الرشق األوسط، تحت عنوان صياغة 
مسـتقبل قطـاع اإلعالم، ويسـتمر 
ثالثة أيام يركز فيها عىل رسم مالمح 
مسـتقبل القطاع من خـالل توحيد 
الجهـود وتبـادل األفـكار املبتكـرة 
والحلول التقنية املتطورة؛ كما يوفر 
منصًة فريدة تسلط الضوء عىل دور 
اإلعـالم يف الـرشق األوسـط وتدفـع 
بتطـور القطاع من خـالل الوصول 
إىل الجماهري العامليـة ودعم تحقيق 
الـرؤى املبتكـرة وتأسـيس عالقات 

التعاون“.
املؤتمـر  أن  البـالغ  ضمـن  وورد 
يسـتضيف يف دورتـه األوىل عدداً من 
خـرباء اإلعـالم مـن مختلـف أنحاء 
ووجهـات  أفـكار  لتقديـم  العالـم، 
نظـر عرصيـة حـول أبرز دراسـات 
الحالـة، كمـا يسـلّط الضـوء عـىل 
تسـارع تطـور قطـاع اإلعـالم من 
خالل إقامة جلسـات تتمحور حول 
مواضيـع التواصل الرقمـي والذكاء 

املتقدمـة  والتقنيـات  االصطناعـي 
وجوانب االبتـكار يف القطاع، ويتوىل 
تقديمهـا مجموعٌة من أبـرز القادة 
فيهـم  بمـن  املجـاالت،  يف مختلـف 
صحفيون ومذيعـون وجهات بارزة 
عـىل مواقـع التواصـل االجتماعي، 
إضافًة إىل جهات حكومية وتنظيمية 

ورشكات مختصة بالتكنولوجيا.
ويبحـث اليـوم األول مـن املؤتمر يف 
”إمكانات قطاع اإلعالم“، و“أولوية 
املسـتقبل: هل توفر وسـائل اإلعالم 
الرقمية بيئـة مثالية لالسـتثمارات 
يف  و“االسـتثمار  املسـتقبلية؟“، 
امليتافريس: كيف تسـتفيد الرشكات 
اإلعالميـة ومـا هو عائد االسـتثمار 
قائمـة  تشـمل  فيمـا  املتوقـع؟“؛ 
”تأثـري  الثانـي  اليـوم  موضوعـات 
مراكـز الفكـر والرأي عـىل املحتوى 
اإلعالمي“، و“دراسة مواقع التواصل 
االجتماعي والتوجهات االستهالكية 
يف مختلـف أنحـاء املنطقـة ودورها 
يف إحـداث نقلـة نوعيـة يف املشـهد 
التواصـل  و“وسـائل  اإلعالمـي“، 
االجتماعـي: مناقشـة دور مقاطع 
الفيديـو القصـرية يف تغيـري مالمح 

قطاع اإلعالم“.
أما اليوم األخـري فريكز عىل ”التنوع 
والشـمولية يف العرص الرقمي: املرأة 
يف قطاع اإلعالم“، و“الجانب النفيس 
للمستهلكني: أبرز التوجهات الحالية 
اإلعالمـي“،  لالسـتهالك  واملتوقعـة 
و“سد فجوة املهارات ملواكبة الثورة 

الصناعية الرابعة وما بعدها“.
وقال محمد جالل الرييس، مدير عام 
وكالـة أنباء اإلمـارات رئيس اللجنة 
العليـا للكونغـرس العاملـي لإلعالم، 
إن ”املؤتمـر املصاحـب للكونغـرس 

يقدم فرصاً مميزة لجميع الحضور، 
السيما من يسعون إىل الحصول عىل 
فهـم أعمق حـول توجهات مشـهد 
اإلعالم اليوم وآفاقه املستقبلية، كما 
ُيوفـر منصـًة مثاليـة لتعزيز فرص 
التعاون يف مجاالت اإلعالم والتقنيات 
املبتكرة، إضافة إىل تمكني الرشكات 
الناشـئة من دخول سوق اإلعالم، ما 
يدعـم جهـود التنمية املسـتدامة يف 

مختلف املجتمعات“.
من جانبه قال حميد مطر الظاهري، 
العضـو املنتدب والرئيـس التنفيذي 
لرشكة أبوظبـي الوطنية للمعارض 
ومجموعـة الـرشكات التابعـة لها، 
إن ”تنظيم هـذا الحدث العاملي الذي 
يستقطب خرباء إعالميني من جميع 
أنحاء العالم يأتي تماشـياً مع الدور 
أبوظبـي  لرشكـة  واملهـم  الحيـوي 
الوطنيـة للمعـارض يف نقل وتوطني 
املعرفـة، لتمكـني الكفـاءات وإثراء 
الخـربات الوطنية، مـن خالل توفري 
الفرص لتبادل األفكار التي تسهم يف 
رسم مالمح مستقبل قطاع اإلعالم، 
ويدعـم جهودنـا الراميـة إىل تعزيز 
اإلمـارات  ودولـة  أبوظبـي  مكانـة 
كوجهـٍة رائـدة لكربيـات الفعاليات 

واملؤتمرات العاملية“.
العاملـي  ”الكونغـرس  أن  إىل  يشـار 
لإلعالم يستضيف منصًة عاملية تتيح 
للمشرتين والبائعني االجتماع وتبادل 
األعمال  األفكار والتواصـل ومزاولة 
منتجـاٍت  واستكشـاف  التجاريـة 
وحلول وتقنيات جديدة، بوجود أكثر 
من ١٥٠ رشكة متخصصة من قطاع 
اإلعـالم واإلنتـاج، مـا يقـدم فرصًة 
مثاليـة لالرتقـاء بقطـاع اإلعالم يف 

املنطقة والعالم“.
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 زهية جويرو، أستاذة الدراسات اإلسالمية 
والحضاريـة بالجامعـة التونسـية، كلية 
بمنوبـة،  واإلنسـانيات  والفنـون  اآلداب 
واملديـرة العاّمـة ملعهد تونـس للرتجمة، 
حاصلـة عـىل التأهيـل الجامعـي وعـىل 
وآدابهـا  العربيـة  اللغـة  يف  الدكتـوراه 
وحضارتها نرشت مـن الكتب: القصاص 
يف النصوص املقّدسـة، دراسـة تاريخية، 
اإلسـالم   ،2006  ، املعرفـة  دار  تونـس، 
 ،2007 الطليعـة  دار  بـريوت،  الشـعبي، 
اإلفتـاء بـني سـياح املذهـب وإكراهـات 
التاريخ، بريوت، دار الطليعة، 2014. الوأد 
الجديد، مقاالت يف الفتوى وفقه النسـاء، 
تونس، مسكيلياني للنرش، 2019. إضافة 
إىل أكثر من عرشين مقاال علميا محكما يف 
قضايا الترشيع اإلسالمي وقضايا النساء 
يف العالم اإلسـالمي. حاصلة يف مناسبتني 
(2007 و2019) عـىل جائـزة الدراسـات 
النسـائية من ”مركز الدراسات والبحوث 
واإلعالم والتوثيق حول املرأة“  وعىل تكريم 

وزارة املرأة واألرسة بتونس (2018)
حـول كتبهـا وبعض آرائهـا أجرينا معها 

هذا الحوار :
 *إذا أردنـا فهـم العقلية التونسـية وهي 
جـزء ال يتجزأ من العقلية العربية من أين 

نبدأ وكيف؟ 
الذهنيـة،  أدق  أو بعبـارة  العقليـة،  إن  ـ 
باملفهـوم األنثربولوجي، هي بنية جامعة 
وقاعـدة مشـرتكة بـني أفـراد املجموعة 
الـرؤى  جملـة  مـن  تتشـكل  الثقافيـة، 
املرجعيـة  ذات  والتصـورات  واملواقـف 
الثقافية  وهي التي تحدد الرؤية إىل العالم 
والوجـود وإىل الذات واآلخر، وتتجسـد يف 
السلوك ويف العالقات. والعقلية التونسية، 
شأن التونسيني يف ذلك شأن كل الشعوب، 
هـي نتاج طبقـات  ثقافيـة تراكمت عرب 
التاريـخ وتفاعلـت مـع األوضـاع العامة 
بـكل أبعادهـا بقـدر مـا تفاعـل هـذان 
املعطيان مع املعطى الشخيص والصفات 
التي تتسـم بها الشـخصية القاعدية لكل 
مجموعة برشية.. وتتسـم عموما بجملة 
من الصفات العامة مـن بينها يف تقديرنا 
االعتدال. فالتونسـيون عرب تاريخهم وإىل 

اليـوم ينبـذون التطـرف بـكل اتجاهاته 
واملطلقـة  الحّديـة  املواقـف  ويحـذرون 
ويميلون إىل املواقف املعتدلة والوسـطية.. 
وهـذا ما نالحظـه عنـد اسـتقراء أطوار 
من التاريخ اندفع خاللها التونسـيون إىل 
التعبري بأشكال عملية عن نبذهم لتطرف 
الحـكام عندما يحتّد اسـتبدادهم بالنفوذ 
والسلطة. فقد يتغاىض التونسيون لفرتة 
عىل حكامهـم إذا انحرفوا عن مقتضيات 
سياسـة حسـن تدبري الشـأن العام وذلك 
ألنهم يميلـون إىل االسـتقرار ونبذ ما من 
شـأنه أن يسـبب الرصاعات والعنف وأن 
يحـول دونهـم وطلـب املعـاش، ولكن يف 
لحظـة مـا عندمـا يتحـول االنحـراف إىل 
سياسـة دائمـة مسـتبدة ظاملـة تراهـم 
يثورون ويطيحون بهذا الحاكم ثم رسيعا 
ما يعودون إىل طلب االسـتقرار الرضوري 

للمعاش.
مـن خصائـص هـذه العقلية كذلـك أنها 
منفتحـة وقابلة للتغـري بيرس، وقد يكون 
لهـذه الخاصيـة عالقـة بموقـع تونـس 
الجغرايف الذي جعل منها ملتقى بني الشمال 
والجنـوب  ومحطـة لحضـارات عديـدة 
ولشـعوب متنوعـة، فأصول التونسـيني 
جامعة بني الرببـر والفينيقيني والرومان 
والوندال والعرب ثم اضيف إليهم يف عصور 
متأخـرة املهاجرون األندلسـيون واألتراك 
واإليطاليون واملالطيون والفرنسيون، وقد 
تغلبت أخالقيـات العيش املرشك يف ترتيب 

العالقات بـني هؤالء عـىل مختلف عوامل 
الفرقـة واالختـالف، لكـن القابلية للتغري 
تجعل التونيس أحيانـا انفعاليا رسيعا ما 
تتعاوره االنفعاالت املتناقضة فقد يتعامل 
معك بعنف ألبسط األسـباب لكنه رسيعا 
ما يعرب عن ندمـه لذلك ويعتذر..  العقلية 
التونسـية تتسـم كذلـك بمسـتوى مهم 
مـن العقالنية والرباغماتيـة وحب الحياة 
فهو، بعبارتـه، ”عّياش“ يريـد أن يتمتع 
بمباهج الحياة ويبذل ما يف وسعه ليحقق 
ذلك. يف فرتات األزمات وانعدام االسـتقرار 
كثريا ما تطرأ عىل الشـعوب أحوال تؤثر يف 
الذهنية العامة وتحدث تغريات يف السلوك، 
فالخوف يولد سـلوكا عدائيـا ووضعيات 
النقـص يف أسـباب املعاش  تولـد الطمع 
واستسهال الفسـاد وغياب العدالة يدفع 
إىل الحقد وتردي املستوى التعليمي ونقص 
فـرص التعلم تسـبب ظواهـر االعتقاد يف 
الغيبيات والشـعوذة. لذلك نقول ال وجود 
لذهنية مطلقة ونهائية وقارة ال تتبدل وال 
تتغري بل نقول إن الذهنيات عامة نسـبية 
السـياقات  بطبيعـة  ومتأثـرة  ومتغـرية 
العامة التي يعيش فيها األفراد والشعوب 
*أين يكمـن الخلل يف عقليتنـا العربية او 
يف مرتاكـم فيها عرب سـنوات مـن مناهج 

تعليمية؟
- ال شـك أن التعليم بمناهجه ومضامينه 
وأهدافـه عامـل مؤثـر يف بنـاء الذهنيات 
ويف تحديـد طبيعة الوعي، ولكـن التعليم 

ليس العامل الوحيد الفاعل يف هذا املجال، 
فالثقافـة بكل مكوناتهـا، وخاصة الدين 
واألوضـاع  العيـش  وأنمـاط  واألخـالق، 
العامة االقتصادية والسياسـية،  واإلعالم 
واآلن وسـائل االتصـال والتواصـل كلهـا 
عوامـل فاعلة يف بنـاء الذهنيات.  وبما أن 
هذه العوامل متغرية ونسبية فأنا ال أومن 
بوجود ذهنية مطلقة وثابتة بالنسـبة إىل 
أي مجموعـة برشية وأرفـض النظريات 
الشـمولية وطابـع التعميم عنـد الحديث 
عـن الذهنيـة العربيـة، فضال عـن ذلك ال 
تكون العالقـة دائما ميكانيكية بني البنى 
الثقافيـة ومـا تروجه الخطابـات وتدعو 
إليـه مـن منظومـات قيميـة وأخالقيـة 
وسلوكية والسلوك الفعيل الذي يعد نظريا 
التعبـري العميل عـن التصـورات واملواقف 
والرؤى التي تنتجهـا الثقافة، واملثال عىل 
ذلـك أن الخطـاب الـذي أنتجتـه الثقافة 
العربيـة بـكل تصنيفاتها تعيل من شـأن 
العمـل وتمجده وتدعـو إليه ولكن نالحظ 
يف املقابـل لـدى عمـوم الشـعوب العربية 
ميال إىل الكسـل واالكتفاء بالجهد األدنى، 
وهذا واقع تعكسـه نسبة إنتاجية العامل 
يف البالد العربية وتعد من بني أدنى النسب 
يف العالم، كما تعكسـه املفارقة بني وفرة 
مـا تتمتع به العديد من الدول العربية من 
ثـروات طبيعيـة بينما تظل هـذه البلدان 
مصنفة ضمـن األقل نموا الذهنية الغالبة 
عربيا هـي أيضـا ذهنية محافظـة تنفر 

مـن التغيـري، أو هـي باألحـرى تظهر يف 
تعبرياتهـا الظاهـرة محافظة ومتشـبثة 
بالعادات والتقاليد واألعراف، ولكن يمكن 
أن نالحـظ سـلوكيات مناقضة لذلك كلما 
وجد الشـخص فرصة مالئمـة بعيدا عن 
املراقبـة املجتمعية، وهو ما تعكسـه عىل 
سـبيل املثـال ظاهـرة التحـرش الجنيس 
وكثري من املشكالت ذات الصلة بالعالقات 
الجنسـية وبالعالقة بالجسد عموما وهي 
مشـكالت كثـريا ما تتـم التغطيـة عليها 
ومـا ال يعـرتف بهـا و بمخاطرهـا. وهذا 
وجـه مـن وجـوه التناقضات التي تسـم 
الذهنيـة العربيـة، يتجـىل ذلـك يف تمجيد 
العمـل خطابا وامليل إىل الكسـل سـلوكا ، 
يف املحافظـة مع األخت والبنـت والزوجة 
مقابـل التظاهر بالتفتـح و“الحداثة“ يف 
فضـاء العمـل ويف الفضـاء االفرتايض، يف 
التناقض بـني التهافت عـىل كل منتجات 
التقـدم التكنولوجـي املاديـة ورفض كل 
قواعد الحداثة العقلية والفلسفية التي ما 
كان لذلك التقـدم التكنولوجي أن يتحقق 
دونهـا أو بعيدا عنها، بـني ظاهر يحرص 
العربي عىل تجميلـه ويقتني لذلك آخر ما 
تنتجـه تقليعات املوضة العاملية ذهنية ما 
تـزال غارقة يف عالم ما قبل الحداثة، عالم 
الخرافات والشـعوذة والسحر واملبالغة يف 
تصديق كل ما لـه صلة بالغيبيات وإنكار  
العلـم واملعرفة العقالنيـة.. وهذا ال ينفي 
أن  الذهنيـة العربيـة توقر القيـم وترفع 

من شأنها وكثريا ما ينعكس هذا يف سلوك 
يتسم بالشهامة واملروءة والكرم .

 *مـن يصنـع التوابث ومـن يحافظ عىل 
استمرارها ؟

- لـكل منظومة ثقافيـة ثوابتها، الثوابت 
تتشـكل عىل املـدى الطويل لتمثـل إطارا 
مرجعيـا جامعـا، وكل الشـعوب تعمـل 
لضمان اسـتمرارية ثوابتهـا وطاملا ظلت 
االسـتجابة  عـىل  قـادرة  الثوابـت  هـذه 
ملتطلبـات الجماعـة وضامنـة لوحدتهـا 
وانسجامها فإنها تسـتمر ولكنها عندما 
تصبـح عائقـا أمـام التقدم وتتحـول إىل 
عائق لحركـة التاريخ واملجتمعات تصبح 
مصدر إشكاليات يجب العمل عىل حلها. 

*معالجة التطرف الدينـي ولنأخذ تونس 
كمثال ؟

- معالجة التطرف الديني تبدأ من العائلة 
بتنشئة أبنائها عىل القيم الدينية اإلنسانية، 
قيم االعتدال والتسـامح وقبول االختالف 
وعـىل أخالقيـة القـرآن املتحـررة من كل 
أشكال التوظيف السيايس واإليديولوجي، 
فهـذه التنشـئة هـي التـي تمنـح األبناء 
تلتهمهـم  أن  مـن  تحميهـم  حصانـة 
الخطابات الدينية املتطرفة واملؤدلجة التي 
تشـيعها الجماعات املتطرفة، ثم تتواصل 
هذه املهمة مع املدرسة حيث يجب التفكري 
بجدية يف تجديـد التعليم الديني ويف إدراج 
علم األديان ضمن املقررات املدرسـية بدل 
مناهج الرتبية الدينيـة املعمول بها حاليا 
والتـي تعيـد إنتاج خطـاب يصنع أرضية 

مالئمة للتطرف.
إن معالجـة التطـرف مسـؤولية عائليـة 
ومجتمعية ورسـمية تفرض عـىل الدول 
أن تصـوغ اسـرتاتيجية واضحـة مبنيـة 
عىل أسـس علمية وأن تتصدى للخطابات 
أحـزاب  مـن  والجماعـات  السياسـية 
وجمعيـات وغريهـا التـي توظـف الدين 
لخدمـة برامجها السياسـية حتى يكون 
للفصـل بـني السـيايس والدينـي معنـى 
وجدوى يف مقاومة التطـرف الديني، كما 
تفـرض عىل املؤسسـة الدينيـة االنخراط 
يف هـذه االسـرتاتيجية وحماية املسـاجد 
من الخطابـات املتطرفة والعنيفة وإعداد 
الخطبـاء واألئمـة والدعاة ليكـووا خطا 

عازال دون التطرف الديني العنيف  .

جمال نوري
يسـتهل القـاص خالـد مـوىس الجميـيل 
مجموعته القصصية (نحـو فضاء بعيد) 
بإهـداء الفـت يخصص فيه املـرأة تحديدا 
ومـن ثم يختـار نمـاذج نسـائية متعددة 
يخضعـن اىل سـطوة االسـتالب واملعانـاة 
املتكـررة ويمهد اىل ذلـك بقصدية واضحة 
تجلت يف العنونة التي اراد بها ان يشـري اىل 
فضـاء بعيد وقد يحتمل البعد وحده تأويال 
زمانيا او مكانيا ليرتك بعد ذلك شخصياته 
تتفاعـل مـع القـارئ وتتجـه اىل عواملهـا 
وعذاباتهـا.. يف قصـة( نحو فضـاء بعيد) 
محاولـة القرتاح معـادل موضوعي رمزي 
ينهـض عىل عقم العالقـة الزوجية ورصد 
كل التفاصيـل املوجعة التـي تبدأ بإحضار 
بلبـل وحيد يف قفصه، والبلبـل يتوقف عن 
االنشـاد تعبريا عن خذالنـه وحزنه االبدي 
والذي يصطدم بقناعة تتلبس الرجل الذي 
يجد يف عزلة البلبل امرا طبيعيا رسعان ما 
سـينتهي ويعود البلبل اىل شـجوه ومرحه 
ولكـن املـرأة املطيعة تسـتطيع يف النهاية 
وبعـد ان تفقد قدرتها عـىل احتمال الظلم 
اىل اطـالق رساح البلبـل وتشـعر بتعاطف 
جـيل معه( امتألت بشـعور غامر بالحرية 
والفرح ورفعت يدها ملوحة يمينا وشماال، 
اذهـب ايها البلبل وليكن مـا يكون ) ومع 
ان القصـة أمسـكت بتالبيبنا منـذ البداية 
بلغتها السلسـة واملتدفقـة وتوافرها عىل 
عنرص التشويق الذي تتسم به كل قصص 
املجموعـة اال ان الحوار واالرساف به أرض 
كثريا بهذه القصـة وغريها ألنها كما يعلم 
املتلقي جيـدا ان الحوار قـد يكون محطة 
يمنحهـا املؤلـف لشـخصياته لكـي تدلو 
بدلوها وبشـكل محايد تماما ولهذا حسب 

اتمنى عىل القاص ان يتجنب غواية الحوار 
ومالبسـاته.. ويف القصـة الثانية ( الزيارة 
االخرية للسـيدة هاجر ) يرسم لنا القاص 
بمهـارة حضـورا وهميـا لبطلتـه هاجر 
طليقة املدير الذي تفاجأ بحضورها والتي 
نقلـت اىل مدرسـته ويجـري حـوار عذب 
بينهما تؤكد فيه املرأة البون الشاسـع بني 
وجودها معـه وظروفه الحالية وتكشـف 
عن االهمـال الذي لحـق به واربـك حياته 
ويف نهاية القصة يبـدو ان ما حصل واجه 
انكارا من قبل املعاون واملدرسني واعتقد ان 
القصة ينبغـي ان تختم هنا بدل ان يفربك 
القاص نهاية مهلهلة اذ يخرج املدير وهو 
ينادي عليهـا وهذا يؤكـد لآلخرين جنونه 
وليـس تلبسـه بأحـالم اليقظة وتشـرتك 
قصتـه( امرأة وحيـدة) و( القرار االخري )

بتصويرها إلشـكالية الطـالق يف املجتمع 
ومـا يرتتب عىل ذلك من اخفاقات وخيبات 

تجعـل الرجال يعزفون عـن الزواج منهن، 
وهذه بالتأكيد ظاهرة  انترشت يف مجتمعنا 
الذي يعـوزه الكثـري من الوعـي واالدراك. 
وتعد قصة اللقـاء األخري واحدة من اجمل 
القصص التي وثقت بروح فنية وانسانية 
عالية لحظات الزمن واللهفة للقاء  وشيك 
بـني حبيبـني يف املدينة التي ترعرع ونشـأ 
فيـه حبهمـا اال ان القـاص ال يـرتك لنـا 
فرصـة االسـتمتاع باللقـاء ويبتكر نهاية 
قاصمة تؤذي سري االحداث وديناميكيتها، 
وكان من االفضـل  ان يرتك القاص بطلته  
تواصـل رحلتها باتجـاه املدينـة- الحلم- 
بينما يتناول القاص معاناة الدكتورة ليىل 
يف قصته( املحاولة االخرية) ويؤكد عىل ان 
التقدم بالعمر بالنسـبة للمرأة التي عزفت 
عـن الـزواج يصبـح مسـتحيال ومصـدر 
تعاسة دائمة تنعكس عىل سلوكها وادائها 
وطريقـة تعاملهـا مع االخرين وتشـري يف 

موضـع اخر وهي تـدرك حجم مأسـاتها 
قائلـة( البـد انهـم ادركـوا اننـي متكربة، 
مغرورة، نرجسـية، اراهم اقزاما، وكأنهم 
ليسـوا مـن دم ولحم واحسـاس وكرامة) 

ومع ذلك تحاول ان تغري من طريقتها 
واسـلوبها يف التعامل مع االخرين وتدشن 
ذلـك بمحاولة للتقدم نحو الدكتور سـالم 
وحسـم امرهـا متجـاوزة كل كربيائهـا 
وجفافهـا مـع األخريـن وتعـرض عليـه 
الـزواج حتـى لـو كانـت الزوجـة الثانية 
ثم تصـدم بإجابة الدكتور سـالم الذي لم 
يبادلهـا مشـاعرها ومطامحهـا فكانت 
خيبتها األخـرية ..اسـتطيع ان اجزم بأن 
قصة ( الزيارة االخرية لساعي الربيد) هي 
مـن اجمل قصص املجموعـة للمحموالت 
االنسـانية التـي زخرت بهـا القصة فهي 
تتحـدث عن الجـدة نظيمـة ومعاناتها يف 
تدبـري آمـور العيش بعـد ان غـادر الزوج 

واالبـن وتركاهـا مـع حفيدتهـا تعانيان 
من جور العوز والجوع وبعد ان أوشـكت 
املعونة عـىل النفاذ يصلهـا مبلغ من املال 
من( عـيل السـليمان ) عرب الربيـد وتنكر 
الجـدة معرفتها بـه، ويبقـى اللغز محط 
حرية وموطن اسـتدعاء لفضـول القارئ 
الـذي يتعاطف مع الجدة ويعني هذا املبلغ  
هذه العائلة التي اوشـكت عـىل املوت من 
فـرط الجـوع ولكنـه بانقطاعهـا يعيـد 
املخـاوف مـن جديد...لقـد رصـد القاص 
بحس انسـاني عال هـذه املعاناة املرهقة 
التـي كابدتها الجـدة مـع حفيدتها ومع 
كل ذلك ثمة قصص تتشابه فيها االحداث 
والعذابات واملكابـدات يف مجتمعاتنا التي 
همشـت دورها واحالتها اىل سـلعة بائرة 
تتاجر بها كما يحلو لها...اخريا اسـتطاع 
القـاص والروائي خالد موىس ان ينجح يف 
اختيـار نماذجه االنسـانية التي اقترصت 
عىل املرأة وان يكشـف عن واقع املرأة وما 
تواجهـه من مصاعب تعرتض طموحاتها 
وامانيها يف العيش بسالم ودعة يف مجتمع 
يهددهـا يف اي لحظـة ملجـرد ان تفكـر يف 
هامش بسيط من حريتها الشخصية، ان 
فكرة االسـتالب والقمـع االجتماعي هي 
واحـدة من املواضيع التي اسـتأثرت بقلم 
الجميـيل ودعتـه للكتابة عنهـا والتنقيب 
ومسـوغاتها  واسـبابها  تفاصيلهـا  يف 
وهو بذلـك يدين املجتمـع بتزمته  وعنته 
وارصاره عىل قمع املرأة واذاللها يف مجتمع 
ذكوري  متسـلط ومهيمن بإرادته وتمثله 
للمفاهيـم البالية التي تصادر حرية املرأة 
وتدين كل سـلوكياتها يف ممارسـة فعلها 
الحياتي وتقرير مصريها يف حياة متوازنة 

وعادلة.

@›ibi@ÄÄ@÷aã»€a@Ä@Î˝«@Íçº@äÏn◊á€a
 ُمَهاِجرة 

حني رأيتك 
خلعت ثوب الحرية 

وارتضيت قضبان أضلعك 
أن سألوك عني يوما

غادر محطة الصمت 
وقل 

كانت جنتي
 التي دختلها وأنا مؤمن 

وبخمر عينيها رصت ثمل 
كلما كتبت لها قصيدة 

قالت أرتقي 
وبآيات عشقي 

عىل مسامع الكون رتل 
قل لهم 

كلما باعدتني ذنوبي عنها 

بقلب أم رؤوم نادت 
عَيل أَقبل
قل لهم 

كأنها نور الصباح 
إذا أنبلج 

ما رأيت أجمل منها .                                                               
تهاجر ..تتودد ذاتها امام مرآتها .. تمازح الحس وفق 
ما يحلو لها .. عيناها تغفوا عىل ندى الصبح وتتسامر 
مع خياالتها لسـويعات من الزمـن ..اناملها تالمس 
الوتر وترسم خارطة السلم ..ايقاعاتها تماثل وتناظر 
جسـدها كطفلة برداء فراشـة تغازل الغصن وتنحي 
لها ابراج الورد امللون ..حرة ال يقيد معصميها القيد .. 
اليغل صوتها الخوف وحسـبان ما يورثه املوقف ؛ كل 
هذا يجسـد حريتها وخلو الحالـة الذهنية من الوجد 
والقلق، واحاسيسـها الهادئة .. لم يكن بالها مشدود 
الحال.. لن تبحر ارشعتها صوب شطآن الغزل والحب 
املتيم.. سـاقتها عيناها حني رأت فارسـا غنم رمحه 

قلبهـا ، وحبذت قضبان اضلعه ، وسـجنت روحها يف 
هواه واضحى هو السـجان.. اتخذت الشـاعرة لفظة 
’‘القضبان‘‘ كداللة رمزية للعالقة العاطفية والقلبية 
بينهـا.  ارادت الكاتبة ان يخرج مـن صمته ويفصح 
عن حبـه.. وطدت الكاتبة ثنائيـة الظاهر واملكنون ، 
القضبـان والضلـوع ؛ هـذه العالقـة الجدلية تفصح 
وتعيد ما كان منسـيا عند املتلقـي ؛ اي تزيد من قوة 
ذاكرتـه . انتقلت الكاتبة اىل التعبـري املجازي العقيل ؛  
من الرؤية الدينية اىل رؤية رومانسية .. فهي الجنة من 
يدخهـا من آمن بقلبها .. من تجرد من نوازع الدنيا .. 
من كان قلبه وفيا وصادقا . يرتشف حبيبها من خمر 
حور عينها ، فيسيل و يتيه يف عالم رومانيس يسهوان 
عىل شاطئه العاشقان.. تبني القصيدة صورة تالءمت 
فيها االحاسـيس والعقل.. ترسخ الشـاعرة يف نصها 
الشـعري لغة حوارية واحاسـيس لفظيـة متبادلة . 
يزيد تكرار ’‘قل‘‘ من جمالية النص واستمرار تسلسل 
االيقـاع اللفظي وزيادة فاعليـة الحوار وتعاطفه مع 

الحـدث.. توظـف الشـاعرة االداة‘ كلمـا‘ للداللة عىل 
التكـرار والتوكيـد االيقاعي اللفظـي والزمني ؛ كذلك 
تعتمدهـا لتزاوج حركة الحارض وتفاعلها مع املايض 
من اجل ايقاد الزمن لحركة النص.. توسدت القصيدة 
بني التلقني العاشـقة والتنفيذ املعشـوق ، بني االدبار 
واإلقدام.. عززت الشـاعرة من تشـبيه ذاتها إلضفاء 
الصفة الجماليـة للنص املكتوب ؛ فهي تجوب ما بني 

املكان _الجنة _  والزمان _ انبالج الصبح .

www.alzawraapaper.com
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 كبقايا الليل فوق الغيمة الحبىل
بيشء من تجاعيد الغرابْه

أسأل املوتى عن املوتى 
عن شظايا زمن وّىل 

ولكن ...
بقيت آثاره تظهر يل 

يف معصم جلَّله الحزُن
وأدمته أحابيل الكتابْه

عن أهازيج الغواني يف الحقوْل 
عن حكايات السبايا 

ومراسيم الحلوْل
عن طقس املوِت 

عن رقصة ”تسكيوين“
عنِّي حينما اخرتت حياة املوِت

واستلقيُت يف حضن الكتابْه
وعِن الكاهنة السمراِء 

تروي لبناِت الحّي أشعاَر املعرّي
وفلسفاِت اليأس والشّك

ورضوب الصِرب 
من أجل الكتابْه 

** ** **
أكتُب اليوم ألحيا

ألعيش املوت يف ُحلّته املثىل 
ألفيش يف مغانيَّ رسورا وابتساما 

وقليال من كآبْه
أكتب اآلن ألجتاز املباءَة

ألُصّد الّديجر الحالَك عّني
ألرى جّنَة ُخلدي والربابْه
ألرى باكورتي مستطابْه

أكتب اآلَن 
ألبني...

 يل مجازا
يف رياٍض

 أقطف األزهاَر منُه
وأحيك الُحسَن يف ثوب الغرابْه
أكتب اآلن ألروي ّرس من ماتوا

عىل األوراِق 
نشداناً ليشء المٍع

كالناِر ...
أو ُقْل كالصبابْه
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العالقات خارج الزواج لها اسـم واحد، 

وهـو الخيانة لهذه الرابطة املقدسـة، 

والتي تحـرص كل األعراف اإلنسـانية 

والدينيـة عـىل نقائهـا، وال يمكـن أن 

تكـون مداواتهـا بما كانت هـي الداء، 

أو  الحيـاة بـال معنـى  وإال أصبحـت 

هدف إنساني، فما بني عىل باطل فهو 

باطل. سمو العالقة الزوجية ينبع من 

اإلخالص والصدق بني الزوجني.

فالعالقة الحميمة الناجحة هي أسمى 

ما يتمناه الرجال والنسـاء يف مشـوار 

الـزواج، ولعل من األمـور الخطرة عىل 

الزوجيـة وبقاء  العالقـة  اسـتمرارية 

األرسة كوحـدة متكاملة هـو معالجة 

املشـكالت الخفيـة، والتي تؤثر سـلباً 

الزوجـني،  بـني  الحميـم  األداء  عـىل 

وأخطرهـا ما يتعلـق بالعالقات خارج 

الـزواج، والتي تشـكل السـبب األكثر 

خطـورة يف تأثريها السـلبي عىل كيان 

األرسة بالكامـل، مـا يجعـل العالج يف 

بعض الحاالت غري ممكن، وقد وجد أن 

معظم هذه الحـاالت يمكن معالجتها، 

بمعرفة الخلل املؤدي ملثل هذه العالقات 

السلبية.

يف الحيـاة العامـة نسـمع الكثـري من 

الشـكاوى التي تحمل املعاناة نفسـها 

من عدد من السـيدات وهي سلوكيات 

الرجـال خارج املنزل وعـدم احرتامهم 

للعالقة الزوجيـة وهذه حقيقة قضية 

املجتمعـات،  كل  يف  جـداً»  «شـائكة 

وبخاصة املجتمع العربـي، والذي يعّد 

مثـل هذه األمور مـن املحظورات التي 

ال يمكن مناقشـتها أو حتى تقديم أي 

نوع من الوقاية منها..وهنا سـنحاول 

ان نضع الحلول لتفـادي الخراب الذي 

سيحل بالعائلة لو تفاقمت املشكلة:

أوالً، مـا يفعلـه الزوج من سـلوكيات 

تحتـاج إىل مصارحـة معـه بطريقـة 

هادئة، وبأسـلوب البحـث عن الحلول 

وتبـادل  املشـكلة  عـرض  مـن  بـدالً 

االتهامات، وهنا يجب معرفة السـبب 

الذي جعلـه يعتقد أن العالقة الحميمة 

بينكمـا لم تعـد «كافية» بالنسـبة له، 

وهـل الحـظ أمـوراً يمكـن معالجتها 

سـواء لديـك أو لديـه؟ ففـي بعـض 

الحـاالت قد يعاني الـزوج من الضعف 

الجنـيس، ويحـاول أن يختـرب نفسـه 

عـن طريـق املمارسـة العابـرة خارج 

الـزواج، أو حتى بالـزواج من أخرى يف 

املجتمعات التي تقبـل تعدد الزوجات، 

وهـو أمر قد يجعل املشـكلة لديه أكثر 

تعقيداً؛ حيـث يصبح عليـه أن يواجه 

أكثـر مـن رشيكـة فـراش، ويف بعض 

األحيان يلجأ الزوج إىل توجيه اتهامات 

للزوجة من ناحيـة صالحيتها للعالقة 

الحميمـة؛ كردة فعل ملا يشـعر به من 

عدم القـدرة عىل املمارسـة الحميمة، 

وهذا يخلق املشكالت الزوجية، ويؤدي 

إىل الكثـري من حـاالت الطـالق، والتي 

يمكـن تفاديهـا إذا مـا عولج السـبب 

الحقيقي وراء املشكلة.

ثانياً، ال يمكن أن يكون عالج املشـكلة 

بمصيبـة أكرب مثل مـا يحدث يف بعض 

األحيان من الرغبة يف االنتقام من الزوج 

بأسلوبه نفسه، ما يسبب أرضاراً أكثر 

خطـورة، قد تنتهـي بالقتل ال سـمح 

الله، وهنا يجب أن تتعلم الزوجة كيف 

تتعامل مع أسـاس املشكلة، بعيداً عن 

الرغبة يف تقليد السـلوك الذي تسبب يف 

إيذائها؛ حتى ال تتعقد األمور وتصل إىل 

طريق الالعـودة، فالخيانة الزوجية ال 

يمكن أن تعالج بخيانة مضادة، مهما 

كانت األسـباب؛ حتـى ال ينهار الكيان 

األحيـان  بعـض  يف  اإلنسـاني.ثالثاً، 

يكون املربر وراء هذا السـلوك السلبي 

غري واقعي وغـري حقيقي، وهنا يجب 

التمهل يف اتخاذ القرار، ومعرفة ما هو 

األفضـل للجميـع، وبخاصـة األطفال 

داخل منظومة الزواج، وعدم الرضوخ 

لألمـر الواقع بدون مناقشـة الحقوق 

والواجبـات؛ للمحافظـة عـىل الصحة 

النفسية والعضوية لجميع األطراف.

رابعـاً، من املستحسـن أخـذ فرتة من 

البيـت،  ضغـوط  عـن  بعيـداً  الوقـت 

والتأنـي يف اتخـاذ القرار، هـل يمكنك 

أن تطلبي مـن الزوج الذهـاب إلجازة 

قصـرية ملناقشـة مسـتقبل حياتكما 

معـاً، ومعرفـة الحلـول املتاحـة قبل 

اتخـاذ أي قـرار مصـريي، هـل يمكن 

مناقشـة األمر مع مـن تثقني بهم من 

األهل أواألصدقاء املحايدين ملسـاعدتك 

عىل الوصول للقرار الذي تريدينه؟

خامسـاً، يف الكثري مـن األحيان يكون 

اتخاذ القرار مبنياً عىل لحظات الغضب 

واالنفعال، ما يجعل الشخص يندم بعد 

فرتة؛ ألن القرار الذي اتخذه ال يسـاعد 

عىل حل املشـكلة، لذلك يجب أن تتأني 

وتناقيش الـزوج يف األمـر، والتأكد من 

عرض الحلول أكثر من عرض املشكلة 

أو االتهامات املتبادلة.سادساً، يف بعض 

الحـاالت نجد الزوج ينتبـه إىل خطورة 

ما قام به، ويرتاجع عنه تماماً، ويقدر 

دور الزوجة التي تقدم الدعم، والتقبل 

بعـد ذلـك بـدالً مـن تشـتيت األرسة، 

وعندهـا قد تصبـح العالقـة الزوجية 

أكثر متانة وقوة.

- إلزالـة بقـع الزبد من فـوق االنسـجة القطنية 

والحريرية تسـتخدم مسحوق من بودرة التلك او 

صابون .

 - الزالة بقع الفواكه يستخدم محلول مركب من 

حمض الخليك (10%).

- إلزالـة بقـع الزيـت عـن االنسـجة الصناعيـه 

تسـتخدم بودرة التلك حيث يوضع النسـيج فوق 

قطعـه قماش ويوضع فوق البقعة بنزين او زيت 

تربنتينا مركز ثم ينفخ عليها لالرساع يف التبخر.

- الزلة اثار السكر املحروق يستخدم مخلوط من 

(10) ملغـرام جليرسيـن + (10) ملغـرام ماء + 

كحول ايزوبروبيل (20) جم.

-إلزالـة بقع املواد السـكرية كاملربى تسـيح اوال 

باملاء ثم تغسل بعدذلك بماء فاتر وصابون فإذا لم 

تختف البقعة فادعكها بخليط من الكحول والخل 

االبيض بضع نقط.

- الزالة البقعة الحمـراء اللون االحتمال ان تكون 

بقايا احمرالشـفاه او مواد زيتيـة دهنية اذا كان 

القمـاش مـن اصل حيوانـي تبلـل القطعة برفق 

بالكحـول او البنزين ثـم يوضع عليهـا قليل من 

الزبد ثم تزال بطريقة النشاف واملكواه الساخنة.

إذا كان القمـاش صناعيـا يسـتخدم مـاء فاتـر 

وبنزيـن حيث نحـاول اوال بلهـا باملـاء الفاتر او 

نستخدم البنزين مبارشة.. وإذا كان القماش من 

اصل نباتي نستخدم ماء ساخنا وصابونا.

- الزالـة البقعـة املائلـة للصفـرة يف نسـيج غري 

ملون االحتمال االكيد انتكون اثار العرق او البول 

(اكرمكم الله) يف حالة وجودها عىل نسيج نباتي 

(املالبس الداخلية عىل وجه الخصوص) يستخدم 

مـاء وصابون وماء اوكسـجني حيـث يجهز املاء 

نفسـه باضافة جزء من املاء (ملعقه ماء مثال اىل 

4 مالعق ماء اوكسجني).. وممكن ازالتها بطحن 

قرص اسربين واضافة هذا املسحوق اىل ماء غسل 

املالبس.

- إلزالـة البقعـة الزرقـاء ذات االطـراف القاتمة 

الحتمـال االكيـد ان تكـون بقعـة حـرب اذا كان 

النسـيج حيوانيـا او صناعيا تسـتخدم لبنا دافئا 

وكحوال تبلل البقعة بلال خفيفا باللبن ثم تشطف 

باملاء فإذا لم تجف نحاول اسـتخدام الكحول مع 

الحذر وتجربـة الكحول عىل قطعه قماش قديمة 

مـن نفس النوع اذا امكن حتـى ال يكون له تأثري 

ضـار او متلف عـىل القماش الصناعـي.. إذا كان 

النسـيج من اصـل نباتي نسـتخدم لبنـا طازجا 

وصابونـا وبـودرة سـلخ حيـث تبلـل القطعة يف 

اللبن ثم تغسل باملاء ونستخدم بودرة السلخ عند 

الرضورة القصوى.
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املقادير:

كيلوغرام ونصف من الدجاج .
ورقة غار .

ملعقة طعام من امللح .
عود قرفة .

5-4 رؤوس كاملـة من الفلفل 
الحلو .

بصلة مقطعة إىل أربعة أجزاء.
4-3 حبات كاملة من الهال .

8 أكواب من املاء.
لوز مقرش ومقيل .

صنوبر مقيل .
فستق حلبي مقرش ومقيل .
كوبان من القمح املقشور .

ملعقتان صغريتان من القرفة 
.

ربع ملعقة صغـرية من كبش 
القرنفل .

ملعقـة صغـرية من مسـحوق 
البهار الحلو .

أو زيـت لقـيل  زبـدة وسـمنة 
املكرسات

الطريقة:
ينقع القمح املقشور 24ساعة 

باملاء البارد قبل طهوه.
يغسـل الدجـاج ويوضـع مـع 
ثمانيـة أكـواب من املـاء فوق 
النار. ويرتك الدجاج حتى يغيل 
وتزال الطبقة العلوية من الزفرة 
عنـه. تضاف إليه ورقـة الغار، 

وامللح، وعـود القرفة، والفلفل 
الحلو، والبصل، والهال. يطهى 
الـكل معـاً يف طنجـرة الضغط 
أو القـدر العاديـة حتى ينضج 

الدجاج تماماً.
القـدر  مـن  الدجـاج  يخـرج 

وتصفى املرقة.
توضـع مرقـة الدجـاج يف قدر 
إليهـا  ويضـاف  النـار  فـوق 
القمـح املنقـوع. وحـني يبـدأ 
املزيـج بالغليان، تخفـف النار 
وترتك القـدر فوقها ملـدة -30
40 دقيقة حتـى تنضج حبات 
القمـح تقريباً ولكـن من دون 

أن تصبح سهلة الهرس. يمكن 
إضافة املزيـد من املرقـة أثناء 

الطهو عند الحاجة.
تقىل املكـرسات، وتنزع العظام 

من الدجاج.
تذوب السمنة أو الزبدة ويوضع 
نصـف كـوب منها مـع القمح 

املطهو.
يسـكب القمح يف طبق التقديم 
ويزين باملكرسات واللحم. يقدم 

الطبق ساخناً مع اللبن.
مالحظـة: يمكن تحضـري هذا 
باعتمـاد  اللحـم  مـع  الطبـق 

الطريقة نفسها.
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معظم الفواكه والخرضاوات يف األسـواق عليها ملصقات صغرية نزيلها 
غالباً بعد رشاء ما نحتاجه، وأغلب الناس ال يعريون اهتماماً للمعلومات 
التـي عليهـا، وما يجهله أغلـب األفراد أن عىل امللصقـات هذه معلومات 

مهمة، وأن هذه األرقام ال تدل عن سعر املنتج بل عىل جودته.
واألرقام املوجودة عىل هذه امللصقات تدل عىل هوية املنتج، توضح نوعه 

ومحتواه وماذا قدم له من األسمدة.
واملنتجـات يف األسـواق ثالثة أنـواع، فهناك املنتجـات التقليدية التي يتم 
زراعتها بواسـطة األسـمدة الكيميائية، وهناك املنتجات العضوية التي 
تحتـوي عىل سـماد طبيعي ويتم زراعتهـا من دون مبيـدات كيميائية، 

وهناك املنتجات املعدلة جينياً
وامللصقـات تحدد نـوع كل منتج، فإذا كان الرقم عـىل امللصقات مكونا 
من خمسـة أرقام ويبـدأ بالرقم 9 يكون املنتج عضويـاً، وإذا كان الرقم 
املوجـود عـىل امللصق مكوناً مـن أربع خانـات ويبدأ بالرقـم 3 أو أربعة 
يعنـي أن املنتج تمت زراعته بالطريقـة التقليدية، وهو موجود بكثرة يف 

أسواقنا.
أما لو كان الرقم عىل املنتج مكوناً من 5 خانات ويبدأ بالرقم 8 فيعني أن 
املنتج معدل ومطور جينيا يف املختربات، وينصح بعدم رشائه، والطبيعي 

أنه نادرا ما نجد هذا النوع من املنتجات يف أسواقنا.
وأغلب املنتجات هنا تحتوي عىل أسـمدة كيميائية، فالرقم عليها مركب 
مـن 5 أرقام ويبدأ بالرقم 4، وعن هذه امللصقات أيضا معلومات يجهلها 
أغلب الناس، فبحسب الجمعية األمريكية للغذاء والدواء فالورق املستخدم 
لصناعتها قابل لألكل والصمغ املسـتعمل أيضا ولها اسـتخدامات أخرى 

فبعض الفنانني استخدموها لصناعة لوحات فنية عديدة.

قـدم مركـز حماية املسـتهلك 
بواليـة بافاريا األملانيـة تحذير 
هام من أن البقدونس يف مرحلة 
اإلزهار يشـكل خطرا عىل املرأة 

الحامل.
وأوضح املركز أن السبب يف ذلك 
يكمـن يف أن البقدونس ُينتج يف 
مرحلـة اإلزهار الزيـت الطّيار 
املعروف باسـم ”أبيول“ بشكل 
يرفـع خطـر  والـذي  متزايـد، 
حـدوث املخـاض مبكـرا لـدى 

الحوامل.
وأضـاف املركـز أن تنـاول هذا 
الزيت الطّيـار بجرعة عالية قد 
يلحـق رضرا بالكبد والكىل لدى 
يتمتع  األصحاء بخـالف ذلـك، 
صحيـة  بفوائـد  البقدونـس 
عديدة؛ حيث إنه غني بفيتامني 
C والكالسيوم والبيتا كاروتني.

وبفضل مضادات األكسدة فإن 
للوقاية من  البقدونـس مميـز 

اإلصابة باألمـراض الرسطانية 
املختلفـة إىل جانـب أنه يحتوي 
عـىل الفالفونويد والكاروتينات 
ج  وفيتامـني  هــ  وفيتامـني 
وجميعها تسـاعد عـىل حماية 
الجسم من التعرض إىل الجذور 
الحرة املسببة ملرض الرسطان.

و يعتـرب البقدونس من املدرات 
الجيـدة للبـول حيث أنـه يزيد 
واملـاء  الصوديـوم  إفـراز  مـن 
عن طريق البول ويسـاعد عىل 
البوتاسيوم يف  زيادة امتصاص 
الكليتـني مما يقلـل من ضغط 

الدم املرتفع.
والبقدونس كذلك من األعشاب 
الهامة الغنية بفيتامني K الذي 
يعـزز صحـة العظـام، كما أنه 
يحمي مـن اإلصابة بهشاشـة 
العظـام، ويسـاعد عـىل زيادة 
دعـم الفيتامينات لنمو العظام 

وزيادة كثافة املعادن.

من املمكن أن يؤثـر الغذاء العام 

الذي تتناولينه عىل مظهر برشتك 

ومحاربـة الشـيخوخة، فقد يتم 

هضـم الطعـام الـذي تتناولينه 

ويدخـل مجرى الـدم وينتقل إىل 

جلدك.

لذلك إليك األطعمة الخمسة التي 

يجـب أن تتناوليها للحصول عىل 

برشة أكثر صحة.

1. اليقطني

يحتـوي اليقطني عـىل أحماض 

ألفـا هيدروكـيس، والتـي توجد 

العنايـة  منتجـات  يف  عـادة 

توفـري  إىل  باإلضافـة  بالبـرشة، 

العديد من الفوائد الصحية، فقد 

يخرتق اليقطني الجلد بعمق فهو 

مصدر غني بمضادات األكسدة، 

وفيتامني ”أ“، و“ج“، يساعد عىل 

الجافـة وتهدئتها  البرشة  تنعيم 

باإلضافة إىل ذلك، يحفز اليقطني 

إنتاج الكوالجـني، مما يمنع من 

ظهور الجلد املتشقق.

اليقطـني،  نسـتهلك  عندمـا 

يسـاعد الزنك عىل تنظيـم إنتاج 

ج  فيتامـني  ويحتـوي  الزيـت، 

عـىل الكاروتينـات التـي تحمي 

البنفسـجية  من األشـعة فـوق 

الضارة. 

 2. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة عىل بيتا 

كاروتني، ويتحول إىل فيتامني أ يف 

الجسـم يستخدم أحد مشتقاته، 

وهـو الريتينول، بشـكل شـائع 

بالبـرشة  العنايـة  منتجـات  يف 

عـن طريق زيـادة معـدل دوران 

الريتينول عىل  الخاليـا، يسـاعد 

إىل  باإلضافـة  التجاعيـد  تقليـل 

ذلك، يعمل فيتامني أ كحاجز ضد 

تغري اللون وااللتهابات وانسـداد 

املسام عند تناوله.

 3. البابايا

موضعيـاً  نسـتخدمه  عندمـا 

للجلد، تحتوي البابايا عىل إنزيم 

يسـمى غراء يعزز التئـام الجلد 

الكوالجني يسـاهم  إفراز  ويعزز 

الكوالجني، وهو مكون أسـايس 

للبرشة، يف صحـة ومرونة الجلد 

عند تناوله، يمكـن للفيتامينات 

البابايـا  يف  املوجـودة  واملعـادن 

تحسـني مرونـة الجلـد، وتقليل 

الدقيقـة  الخطـوط  ظهـور 

والتجاعيد. 

 4. األفوكادو

غنـي بالدهون الصحيـة، والتي 

تساهم يف صحة وظائف الجسم 

العديـدة، بمـا يف ذلـك برشتك إن 

رضوري  الدهـون  هـذه  تنـاول 

البـرشة  للحفـاظ عـىل مرونـة 

ذلـك،  إىل  باإلضافـة  وترطيبهـا 

أن  إىل  األوليـة  األبحـاث  تشـري 

األفوكادو يحتـوي عىل مركبات 

قد تسـاعد يف حماية برشتك من 

اآلثار الضارة للشمس.

5. األسماك الدهنية

تحتـوي األسـماك مثـل الرنجة 

والرسدين والسـلمون عىل نسبة 

عاليـة مـن أحمـاض أوميغـا 3 

الدهنيـة وفيتامني هـ. مضادات 

إي  فيتامـني  مثـل  األكسـدة 

تحمي الجلد مـن أرضار الجذور 

الحرة وااللتهابـات باإلضافة إىل 

الحـد مـن أرضار األشـعة فوق 

البنفسجية، فإن تناول األسماك 

مـن  يقلـل  أن  يمكـن  الدهنيـة 

أعراض االلتهـاب، ويجعل الجلد 

أقـل عرضـة للتعـرض لألشـعة 

فوق البنفسجية. 

يف النهايـة يجـب االنتبـاه إىل أنه 

عندما يتعلق األمر بمعالجة حب 

الشـيخوخة  منـع  أو  الشـباب، 

التجاعيـد،  تقليـل  أو  املبكـرة، 

الجلديـة  أو محاربـة األمـراض 

األخرى، يمكـن أن يكون النظام 

الغذائـي الصحيح لـه دور كبري، 

فقـد وجـد الباحثـون أن دمـج 

يف  الصحيـة  األطعمـة  بعـض 

روتينك اليومي يمكن أن يسـاعد 

يف مقاومـة مشـاكل برشتك عن 

طريق إيقاف الجينات االلتهابية 

بالعنـارص  جسـمك  وتزويـد 

الغذائيـة للحفاظ عىل األنسـجة 

السليمة للبرشة.
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مهنيـاً: تعرف اليـوم جيداً كيف تواجـه املصاعب 
وتتخطـى بثقـة عاليـة العراقيل التـي تواجهك يف 

عملك.
عاطفياً: يشـعرك حّبك للحبيب بسعادة ال توصف، فأنت 

تنرش الفرح أينما تذهب وتشيع جواً من املصداقية.
صحيـاً: وضعك الصحي جّيد، ويرافقك هذا األمر مدة ال بأس 

بها، رشط توافر الظروف املناسبة.

مهنياً: تشـارك اآلخريـن هذا اليوم قراراتك وال سـيما تلك 
الحساسة واملتعلقة بمشاريعك املستقبلية واملهمة جداً.

عاطفياً: تدهشـك بعـض ترصفات الحبيب وال تجـد لها مربراً، 
لكنك تصرب عليه عىل أمل أن يتحسن.

صحياً: تشـعر بتعب كبري اليوم بسـبب الضغوط، فتقرر التخفيف 
من ساعات العمل لرتتاح.

مهنياً: أنت تقف عىل عتبة زمنية مهّمة لتضع أسساً متينة 
قبل اتخاذ أي قرار مهني.

عاطفيـاً: ال تكـن عنيـداً أو متشـبثاً بآرائك، بل اسـتمع إىل رأي 
الرشيك وجادله بالحجة واملنطق، ال بإطالق األحكام املسبقة.

صحياً: اخرت من الئحة طعامك مأكوالت مدروسـة ومفيدة للصحة 
كما يقتيض نظامك الغذائي.

مهنيـاً: تتحّمس هذا اليوم أكثر مـن أي وقت مىض إلطالق 
مرشوع جديد وتبدو جاهزاً لحسم األمور املهنية.

عاطفياً: بوادر خالف مع الرشيك، لكن ذلك ال يتعدّى كونه سـوء 
تفاهم عىل بعض النقاط التي تزيد نسبة غريته.

صحيـاً: حذار كل ما يعرض نفسـيتك للقلق، فأنت لم تتعاف تماماً 
مما أصابك أخرياً.

مهنيـاً: يمدك هذا اليوم بالعزيمة والحماسـة ويدفعك إىل 
اإلقبال عىل األعمال بشغف كبري وبإخالص ال مثيل له.

عاطفيـاً: ال تضّيع وقتـك يف عالقة لن تنجح، وابحث عن عالقة 
تشعر أنك مرتاح فيها.

صحياً: إياك أن تقتحم األخطار أو أن تسـتفز األحداث وتثري غضب 
محيطك املهني.

مهنيـاً: تحقـق نجاحـاً غري منتظـر، وتكون مسـتعداً 
لقطف ثمار الجهود التي بذلتها عىل مدى عام كامل.

عاطفيـاً: دخـول بعضهم عىل خط املصالحـة مع الرشيك قد 
يزيد األمر تعقيداً، فحاول أن تكون املعالجة بينكما فقط.

صحيـاً: اإلفراط يف تنـاول املرشوبات الغازية تكـون له مضاعفات 
سلبية عىل صحتك.

مهنياً: تطل هذا اليوم عىل مرشوع خالّق تعلق عليه آماالً 
كباراً، وتحتفل بمناسبة أو بلقاء وتبدو سعيداً ومميزاً.

عاطفياً:عش أيامك كما يجب، وال تفّوت الفرصة لالسـتفادة 
مـن كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشـها مع الرشيـك، فهو يحتاج إىل 

عطفك وحنانك.
صحياً: املحيط حولك سعيدة وفرح، يف حني أّن الكآبة تسيطر عليك، 

أخرج من عزلتك وافرح.

مهنيـاً: يثـري هـذا اليـوم قضية مهمـة اليـوم يف العمل 
تستغرق الكثري من النقاش لكنك تتوصل إىل حل لها.

عاطفياً: تسـري أمورك اليوم كمـا تريد ولن تواجه التأخري من 
قبل الرشيك بشأن اتخاذ بعض القرارات.

صحيـاً: كثف جهودك كـي تتوصل إىل كيفية التخلص من السـمنة 
ومارس السباحة بانتظام.

مهنياً: تؤثر حالك النفسـية املشوشـة سلباً يف عملك 
فتشـعر بأنـه ممـّل وفاشـل وتسـعى لتغيـريه مهما 

واجهت من صعوبات.
عاطفيـاً: يف الحـب، الرجـوع عـن الخطأ مجموعـة فضائل 

واالنكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

مهنياً: عليك التحفظ وعدم االستعجال يف اتخاذ القرارات 
الحاسمة اليوم، وكن عىل اطالع عىل الرشوط التي تفرض 

يف العمل وناقشها جيداً.
عاطفيـاً: أحذرك مـن اللعب بالنار، كن مخلصاً لوعدك وسـيطر 

عىل انفعاالتك وعامل الرشيك بالشكل الالئق.
صحيـاً: تنطلق يف رحلة ترفيهية تنىس خاللها كل ما يتعبك نفسـياً 

وتفكر يف ما يريح أعصابك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تصل هذا اليوم إىل قناعة وتجد نفسك شخصاً 
مرغوباً به كثرياً ألن كفاءتك العالية تلفت الجميع.

عاطفياً: ال توّرط الحبيب يف أمورك املهنية الخاصة، فهذا 
أمر غري الئق بك وقد يصيب العالقة يف الصميم.

صحياً: إعطاء الشأن املهني والعاطفي االهتمام الالزم، يجب 
أال يلهيك عن االهتمام بالشأن الصحي.

العثمانـي بقيـادة سـليمان  1541 - الجيـش 
القانونـي ينهي حصار بودا ويتمكن من فتحها 

والسيطرة عىل املجر ملدة 150 عاما.
الدولـة  الحـرب عـىل  تعلـن  إيطاليـا   -  1915

العثمانية يف الحرب العاملية األوىل.
1920 - مقتل رئيس الوزراء السوري عالء الدين 
الدروبـي ورئيس مجلس الشـورى عبد الرحمن 
باشا اليوسف يف قرية خربة غزالة يف حوران عىل 

يد املتمردين.
1944 - عقـد اجتماع بني ممثيل اململكة املتحدة 
والواليـات املتحـدة واالتحاد السـوفيتي لوضع 

مسودة مليثاق األمم املتحدة.
1959 - هاواي تنظم إىل الواليات املتحدة لتصبح 

الوالية رقم 51.

1969 - إحـراق املسـجد األقىص عـىل يد مايكل 
دينس روهان.

1991 - التفيـا تعلـن اسـتقاللها عـن االتحاد 
السوفيتي.

تابعـة  طائـرة  سـقوط  حـادث   -  1994
لـالخطوط امللكية املغربية الرحلة 630، (مقتل 

44شخص).
1998 - الواليات املتحدة تقصف مصنًعا لألدوية 

يف السودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية.
2003 - القـوات األمريكيـة تلقـي القبض عىل 
القيادي يف حزب البعث  املنحل وابن عم الرئيس 
العراقـي السـابق صـدام حسـني عـيل حسـن 

املجيد.
2011 - وصـول الثوار إىل السـاحة الخرضاء يف 

طرابلس بعد انسـحاب كتائب القذايف من أنحاء 
العاصمـة، ويف املسـاء احتفـل اآلالف بسـقوط 
نظام القذايف يف الساحة الخرضاء وسط طرابلس 

ويف بنغازي ويف مدينة البيضاء.
2013 - الحكـم بالسـجن ملـدة 35 عاًمـا عـىل 
الجنـدي األمريكي براديل مانينغ لترسيبه وثائق 

رسية إىل موقع ويكيليكس.
2014 - تسـمية أحمد داود أوغلو زعيًما لِحزب 

العدالة والتنمية ورئيًسا لوزراء ُتركيَّا.
2017 - ُكسوف شميس ُكّيل يحدث فوق الواليات 

األمريكية املتجاورة ألول مرة منذ عام 1918.
2021 - ملـك ماليزيا عبد الله أحمد شـاه يعني 
إسـماعيل صـربي يعقـوب رئيًسـا للـوزراء يف 

أعقاب األزمة السياسية يف البالد.

ماذا يقول زوجك عنك؟ إختيارك لهذا المفتاح يكشف عن ذلك

الزوجة األصيلة

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

No: 7780     Sun    21      Aug      2022العدد:   7780    األحد    21    آب     2022

دائمـاً ما تتسـأيل مـاذا يقوله 
زوجـك عنـك  ؟ إختيـارك لهذا 
املفتـاح يجيـب عـىل تسـاؤل 
ماذا يقول زوجـك عنك عندما 
يتواجد مع اآلخريـن.. بالرغم 
مـن أن هذه النتائج قد تختلف 
من شخص آلخر ولكن ستكون 
النتائج مفاجأة إليك بالتأكيد.. 
كل ما عليك هو إختيار املفتاح 
الـذي ينـال إعجابك مـن هذه 
املفاتيح فهو يعرب عن الالوعي 
الخاص بزوجك. ويثري دهشتك 
بما يكفي ولكن من الرضوري 
أن تختـاري مفتاحا واحدا من 
هذه املفاتيح فقط وليس أكثر 
من ذلـك لتعبـري عـن النتائج 

التي ترغبي فيها .
املفتاح األول :

يرمـز  املفتـاح  هـذا  إختيـار 
للبسـاطة وأنك من أكثر أنواع 
النساء بساطة.. هذا النوع من 
النساء منترش بكثرة  ألنه يعرب 

عن الشخصية البسيطة. يرى 
زوجك بأنك امرأة بسيطة جداً 
ال تحـب كثرة التزيـني بأدوات 
املكياج بـل تعتمد عىل جمالها 
الطبيعـي، حتـى أن الخالفات 
حلهـا  مـن  تتمكنـي  بينكـم 
بسـهولة وبـدون أي تعقيدات  
ألنك تعتمدي فيهـا عىل العقل 
تتجـاوزي  لكـي  والحكمـة 
الصعـاب مـع زوجـك.. يقدر 
الـزوج هذا الترصف وال يعتقد 
بأن هذا التـرصف ضعف منك 

بل ألنك زوجة حكيمة .
املفتاح الثاني :

عنـد إختيـار املفتـاح الثاني، 
فإن زوجك يرى بأنك شخصية 
يمكن اإلعتماد عليها يف الكثري 
من األمـور يف الحياة فهو يثق 
يف قدرتك عـىل الترصف عندما 
تواجهي املشاكل.. وهذا يعني 
بأنك شخصية قوية ومستقلة 
ومـن السـهل جـداً الحصـول 

عىل ما تريديـه يف حياتك حتى 
أنـك عندمـا تقطعـي الوعود، 
تتمكني من الوفاء بها لرشيك 
حياتك وهذا ما يجعلك متميزة 

يف نظره .
املفتاح الثالث :

هذا املفتاح له شكل غري معتاد 
ومتميز.. يكشـف بـأن زوجك 
تتمتعـي  بأنـك  عليـك  يقـول 
باملزيـد مـن الثقـة بالنفـس. 
بتجربـة  تقومـي  أنـك  حتـى 
الكثري من األمور بدون الخوف 
من املخاطر وذلك بسـبب روح 
املغامـرة. كمـا أنـه يـرى بأن 
زوجتك دائماً ما تتمتع بالكثري 
من األفـكار املمتعة والقرارات 
الجرئيـة حتـى أنـك تتقلبـي 
الوقـوف  بـدون  التحديـات 
للتفكـري فيها.. يـؤدي ذلك إىل 
القبـول بـأي فكـرة يطرحها 
الـزوج خصوصاً تلـك األفكار 
املرتبطة بقضية وقت جيد معاً 
مثـل الذهاب للتنزه مع األرسة 
فهي من أفضل األنشـطة التي 

تسعى للقيام بها .
 املفتاح الرابع :

يبدو شـكل هـذا املفتـاح مثل 
الزهـور  التـي تمتلـك أربعـة 
أوراق  يمكنـك مالحظـة هـذا 
الشكل بالتفصيل عند التدقيق 
مرة أخرى يف صـورة املفتاح . 
يرمز هـذا املفتاح إىل أن الزوج 
يقـول عليـك بأنـك شـخصية 
ال  كثـرياً  ومتفائلـة  مرحـة 
تفضيل الحزن أبـداً.. تحاولني 
التخلـص مـن الحـزن وؤيـة 
الجانـب املـرشق يف األمور. يف 

بعـض األحيـان يجعلـك هـذا 
مندفعـة  شـخصية  التفائـل 
الذهـق  وينتـج عنـه تشـتت 
قليـًال وهذا ما يجعلـك  تقعي 
يف املشـاكل بسـهولة بدون أن 

تدركي ذلك .
املفتاح الخامس :

الخامـس،  املفتـاح  إختيـار 
يكشـف بأن زوجك يقول بأنك 
شـخصية رومانسـية للغايـة 
القصـص  سـماع  وتفضـل 
الرومانسـية منـه.. وهـذا ما 
يعنـي أنـك حاملـة جداً بشـأن 
عالقاتكم معاً وترغبي الوصول 
بهـا إىل أقـىص مراحـل الحب 
ألن خيالـك العاطفـي يتميـز 
باإلبتـكار والبحث عن األفكار 
التي تسـعد زوجك. ولكن يرى 
زوجك بـأن ترصفاتك يف بعض 
األحيان يسـاء اآلخرين فهمها 

بشكل خاطئ .
 املفتاح السادس :

يمكـن أن يكـون إختيـار هذا 
املفتـاح هـو األسـوأ مـن بني 
املفاتيـح السـابقة ألنـه يرمز 
بـأن زوجـك يقول عليـك بأنك  
تفضل  كالسـيكية  شـخصية 
األشـياء القديمـة وال تسـعى 
إلختيـار األشـياء الجديـدة يف 
حياتك مما يجعله يشعر بامللل 
العاطفيـة..  عالقاتكـم  مـن 
بالرغـم من ذلك فهـو يرى أن 
هـذه املـرأة مخلصـة جـداً يف 
حياتها  ودائماً ما تتوقع الخري 
مـن اآلخرين املحطـني بها وال 
تتوقع أي غدر يمكن أن يصدر 

منهم .

مهنيـاً: يالحظ الكثريون اليوم الجهـد الكبري الذي تبذله يف 
العمل وتفانيك وإخالصك، وهو بالطبع لن يضيع سدًى.

عاطفيـاً: قد يفاجئك الحبيب بمواقف ممّيزة ويالطفك ليكسـب 
رضاك، وبما اّنك مطمنئ البال وخفيف الظّل تبادله االهتمام.

صحيـاً: تقرر أن االهتمـام بالصحة يجب أن يحتـل املرتبة األوىل يف 
اهتماماتك لتتمكن من البقاء سليماً معاىف.
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اهللا مايهديـــــــــــــــــــچ وحتبيني
أستحي من الشيــــــــــــب خليتني

من أشم عطرچ عشر مرات أموت
عا جلمر مشلـــــــــــول مشـيتيني

اهللا ميهديـــــــــــــــــــچ وحتبيني
*****

اسف كلبي حمل ضيمك وهملك 
قرار اصدرت انساك وهمـــــلك

بعد ميفيد الدمعك وهمـــــــــلك
جنت دمعة وبجيتك هاي هيـــه

كانت هناك زوجة كلما أحرضت 
لزوجها أكلة يحبها يقول : طيبة 
، لكـن أمي تطبخها أحسـن من 

هذا ..
عينيـه  إىل  وتنظـر  فتبتسـم 
وتتمتم ببعض الكلمات املرافقة 
البتسامتها الربيئة ..ويف كل مرة 

تضع عطراً جميالً ويقول لها :
 .. أمـي  عطـر  وكأنـه   .. رائـع 
فتبتسـم أيضـاً وتتمتـم بنفس 

الكلمات ..
وهكـذا قضـت كل حياتهـا معه 

تسمع كلمة :
أمـي تفعـل ، أمي تقـول ، عطر 
أمـي، طبخ أمي .. ولـم تغب أبداً 
تلـك البسـمة و الكلمـات التـي 

تتمتم بها دائماً ...
عـىل  سـنة   27 انقضـاء  بعـد 
زواجهمـا .. توفيـت أمـه .. بعد 
الدفن وانقضاء مراسيم الجنازة 
الـزوج وحيدا،فذهبت  .. جلـس 

إليه زوجته تواسيه يف محنته.
فقـال لهـا: اآلن أصبـح طبخـك 
كطبخ أمـي، وكالمك ككالم أمي 
.. وضحكتـك.. وعطـرك أيضاً .. 

ابتسمت وقالت : ملاذا ؟
فقال لهـا :لقد تزوجتك يف سـن 
27 سـنة وقـد مضت 27 سـنة 
عىل زواجنا أصبحِت متعادلة مع 

أمي.

يف  أسـتاذ  أنـك  رغـم  فقالـت: 
تجهـل  أنـك  إال  الرياضيـات 

الحساب بعد ..
لن أتعـادل مع أمك مـا حييت .. 
فــــ 54 سـنة مـن الـــعطاء 
لن تعادلها 27 سنة .. ومن تحت 
قدمها الجنة لـن تتعادل من مع 

سرتافقك الجنة فقط ..
سـتبقى هي األوىل دائماً وأبداً .. 
فــسقطت دمعته و قبَّل رأسها 
وقـال : ألـم تنزعجـي يومـاً من 
تكرار تشبيه كل يشء بأمي كما 

تفعل باقي النساء !
فقالت : ال أبداً... بالعكس ..

فقـال : وما تلـك الكلمـات التي 
كنـت تتمتمـني بها ولم أسـألك 

عنها طول حياتي ؟!
فقالـت : يف كل مـرة كنت تتذكر 
أمـك وتقارنـي بها كنـت أقول : 
« اللهـم ازرع حبـي يف قلب ابني 
.. كما زرعت حـب جدته يف قلب 

أبيه« ..
الحـدود  كل  فـاق  لهـا  فحبـك 
..وكنـت اتفاخر بـك .. ألنك نلت 
رضاهـا وعلمت ابنـي كــــيف 

ينال رضـــــــــاي .

اللهم اجعلنا من الذين نالوا رضا 
الوالدين وارحمهم جميعا أحياءاً 

وأمواتاً..



عىل  لها  صورة  عامر  آيتن  الفنانة  نرشت 
من  وطلبت  إنستجرام،  بـ  الخاصة  صفحتها 
الجديد  بدورها يف فيلمها  رأيهم  إبداء  متابعيها 
”عمهم“.وكتبت آيتن:“ سحر من فيلم «عمهم» 
انفصال  خرب  عجبكوا“.اليزال  مشهد  اكرت  ايه 
الفنانة أيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير 
محمد عز العرب يمثل صدمة ملتابعيها ومحبيها 
مع  خاصة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
اآلن.وفضلت  حتى  الحدث  عىل  تعليقها  عدم 
أيتن عامر تجاهل أخبار انفصالها املؤكدة من 
قبل املقربني منها، وروجت ألحدث أغانيها توتا 
فروتا يف رد فعل غري متوقع ونرشت فيديو لها 

وكتبت: ”مش fake بتعامل أنا عادي“.

التواصل  مواقع  رواد  تداول 

من  األول  الفيديو  االجتماعي 

بن  الحسني  األمري  خطوبة 

العهد،  ويل  الثاني،  عبدالله 

واآلنسة رجوة خالد بن مساعد 

آل  عبدالعزيز  بن  سيف  بن 

بحضور  الرياض،  يف  سيف، 

امللك عبدالله الثاني ابن الحسني 

رانيا  وامللكة 

العبدالله.

وكالة  وذكرت 

األردنية  األنباء 

«قراءة  أّن 

تمت  الفاتحة 

والد  منزل  يف 

رجوة،  اآلنسة 

صمة  لعا با

ية  د لسعو ا

بحضور  الرياض، 

بن  الحسن  األمري 

طالل، واألمري هاشم 

الثاني،  الله  عبد  بن 

الحسني،  واألمري عيل بن 

الحسني،  بن  هاشم  واألمري 

واألمري غازي بن محمد، واألمري 

من  وعدد  الحسن،  بن  راشد 

أفراد أرسة آل سيف».وأضافت: 

إذ  الهاشمي،  امللكي  «الديوان 

بهذه  الجاللة  صاحَبي  يهنئ 

املناسبة السعيدة، ليتمنى لألمري 

الحسني بن عبد الله الثاني، ويل 

بن  ولآلنسة رجوة خالد  العهد، 

مساعد بن سيف بن عبد العزيز 

بالسعادة  آل سيف حياة مليئة 

ونرشت  والهناء».  والتوفيق 

صور  مجموعة  رانيا  امللكة 

عليها  وعلّقت  املناسبة  من 

مثيل  الله،  «رجوت  بالقول: 

مثل كل أم، أن يرزقك خرياً وأن 

رجوة.  فجاءت  تحب،  من  تجد 

الحسني  األمري  البني  مبارك 

والحلوة  الغالية  وعروستنا 

رجوة». وأضافت: «الله يهّنيكم 

ويسعدكم ويتّمم عىل خري».

السورية  الفنانة  احتفلت 

أغنيتها  بتحقيق  أصالة 

اسم  تحمل  والتي  الجديدة، 

مليون  ألول  فيك»  «شايفة 

مشاهدة عرب قناتها الرسمية 

عىل يوتيوب، وذلك بعد يومني 

وأكدت  طرحها.  من  فقط 

إهداء  األغنية  هذه  أن  أصالة 

منها لزوجها الشاعر العراقي 

أنها األخرية  فائق حسن، كما 

الذي  فيك»  «شايفة  ألبوم  من 

كانت قد طرحت جميع أغنياته 

من  وهي  السابقة،  الفرتة  يف 

ألحان  الله،  عبد  نادر  كلمات 

توزيع  صربي،  رامي  الفنان 

أسامة الهندي. ويقول مطلع 

األغنية

شايفة فيك

أََنـا  ِحـلــوَة  َحـاَجــة  ُكـل 

اِتـَحــرَمـت ِمـْنـها

ُكـل ِضحَكـة َشفايفي كاُنـوا 

ِمـسَتـنِّـِيـيـْنـها

كان  ِبـاألََمان  إحَسـاس  ُكـل 

ِنـفيس أِعـيُشـه

ِوَما  َغـرِيـبة  دنـيا  ِوســط 

َحـدِّش َضـاِمـْنـها

ديانا 

د  ا حد

الغناء  نجوم  من  وعدد  خالد  والشاب 

ألبومات جديدة يف  العرب، عادوا لطرح 

طويلة  سنوات  غياب  بعد   ،٢٠٢٢ عام 

أيضاً  وشهد  األلبومات،  طرح  عن  لهم 

بعد  للغناء  آخرين  العام عودة مطربني 

املطرب  ومنهم  طويلة  سنوات  غياب 

فارس.

مؤخراً  الجمهور  خالد  الشاب  وفاجأ 

 ٢٠٢٢ الجديد  ألبومه  بوسرت  بطرح 

جمهوره  من  انتظار  طول  بعد  أخرياً، 

لأللبوم، حيث كان آخر ألبوماته الغنائية 

 ce la» منذ ما يقارب ١٠ سنوات بعنوان

vie»، واحتفل جمهوره بهذه املناسبة، 

من  ألكثر  األلبوم  تأجيل  بعد  خاصة 

يف  وآخرها  األخرية،  السنوات  يف  مرة 

فرتة أزمة كورونا والتي انتهى بها من 

من  يتمكن  لم  ولكن  األلبوم  تسجيل 

طرحه.

وأعلنت أيضاً الفنانة ديانا حداد عودتها 

منذ  سنوات   ٨ غياب  بعد  لأللبومات 

ألبومها «يا برش»، وطرحت أول أغنيتني 

«وحشني  بعنوان  الجديد  ألبومها  من 

إنها  وقالت  و»مغنجة»،  شخص» 

ح  ستطر

كل  من أغنيتني  فرتة 

لها: «مرت  األلبوم، وأضافت يف تدوينة 

األخري  ألبومي  نزول  عىل  سنوات   ٨

ألبومي  عن  خربكم  إني  ويسعدني 

الجديد، رح يكون هاأللبوم مختلف عن 

اليل تعودتوا عليه كطريقة طرح - رح 

نزل أغنيتني من األلبوم كل فرتة».

وعاد أيضاً يف ٢٠٢٢ املطرب فارس للغناء 

بعد اختفاء ما يقارب ٧ سنوات، وحقق 

فارس شهرة كبرية يف فرتة التسعينيات 

يف  واألضواء  الغناء  عن  ابتعاده  قبل 

السنوات األخرية، وطرح الفرتة املاضية 

ومنها  الجديد  ألبومه  من  أغاني  عدة 

أغنية  كليب  وفيديو  «عصبي»  أغنية 

أخرى جديدة،  أغاٍن  «دبلومايس» وعدة 

غياب  بعد  بعودته  جمهوره  واحتفل 

طويل لأللبومات والغناء.

ومن النجوم املتوقع عودتهم لأللبومات 

يف عام ٢٠٢٢، هو الفنان كاظم الساهر، 

 ٢٠١٦ يف  ألبوماته  آخر  كانت  والذي 

مؤخراً  وكشف  الحب»،  «كتاب  بعنوان 

أغاني  كل  تسجيل  من  انتهائه  عن 

األلبوم، وأصبح جاهزاً للطرح، وقال إنه 

يرغب 

طرح  م يف  لبو أل ا

يف  طرحه  تأخري  بسبب  وقت  أقرب  يف 

الفرتة املاضية، وهو ما قد يجعل عودته 

بالنسبة  فقط  وقت  مسألة   ٢٠٢٢ يف 

للجمهور.

إليسا عىل تواجدها كل  واعتاد جمهور 

السنوات  يف  خاصة  جديد  بألبوم  عام 

األخرية، إال أنها غابت عن األلبومات منذ 

ألبومها «صاحبة رأي» الذي طرحته يف 

بألبوم  العام  هذا  عادت  ولكنها   ،٢٠٢٠

جديد من إنتاجها الخاص، وطرحت منه 

أول أغنية «أنا وبس»، وأعلنت عن طرح 

العالم  كأس  بطولة  بعد  كامالً  األلبوم 

يف ٢٠٢٢.ومن مفاجآت عام ٢٠٢٢ هي 

عودة الفنانة شريين عبد الوهاب للغناء 

وكشفت  أيضاً،  غياب  بعد  واأللبومات 

بعنوان  الصيف  هذا  األوىل  أغنيتها  عن 

«املرتو»، لتتواجد يف موسم الصيف بعد 

لأللبومات  تعود  وكذلك  طويل،  غياب 

بعد غياب ما يقارب ٥ سنوات منذ ألبوم 

«نساي»، حيث تطرح هذه املرة أغاني 

ألبومها بشكل منفرد، بحسب ما أعلنت 

للجمهور مؤخراً.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل

@ÒçËuc@¿@ÚÓ‰flc@ÒãÃq@Âfl@äâ•@›ic
C⁄bflDÎ@CÜbi@cDÎ@CÊÏ–ÌeD
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كشـفت رشكـة عـن أبل عـن ثغرات 
أمنية خطرية ألجهزة ”آيفون وأي باد 
واملاك“ والتي من املحتمل أن تسـمح 
للمهاجمـني بالسـيطرة الكاملة عىل 
هذه األجهـزة، وأصدرت أبل تقريرين 
أمنيني حول هذه املشكلة مؤخرا، عىل 
الرغـم من أنهما لم يحظيـا باهتمام 

واسع خارج املنشورات التقنية.
 وقالـت الرئيـس التنفيـذي لرشكـة 
سوشـيال بروف سـكيورتي، راشيل 
توباك ”إن تفسـري أبل للثغرة األمنية 
يعنـي أن املخـرتق يمكنـه الحصول 
عىل وصـول إداري كامل إىل الجهاز“، 
من شـأن ذلك أن يسـمح للمتطفلني 
الجهـاز،  بانتحـال شـخصية مالـك 

وتشغيل أي برنامج باسمهم.
 ونصـح خـرباء األمـن املسـتخدمني 
بتحديـث األجهـزة املتأثـرة بداية من 
والهواتـف  إس   6 فـون  أي  هواتـف 
األحـدث، والعديد من طرازات أي باد، 
بما يف ذلك الجيل الخامس واإلصدارات 
األحدث، وجميع طرازات أي باد برو، 
وأي بـاد إيـر 2، وأجهـزة كمبيوتـر 
مـاك التي تعمـل بنظام مـاك أو إس 

مونتريي. 
ويؤثـر الخلـل أيضاً عـىل بعض طرز 
أجهـزة أي بـود، ولـم تذكـر أبـل يف 
التقاريـر كيفية أو توقيت اكتشـاف 
الثغـرات األمنيـة، ويف جميـع  هـذه 

األحوال استشهدت بباحث مجهول. 
التجسـس  برامـج  رشكات  تشـتهر 
العيـوب  هـذه  بتحديـد  التجاريـة 
يف  واسـتغاللها  منهـا،  واالسـتفادة 
الربامـج الضارة التي تصيب خلسـة 
الهواتـف الذكية لألهداف، وتسـحب 
محتوياتها وتراقب األهداف يف الوقت 
الفعـيل. وتـم إدراج مجموعة إن إس 
أو يف القائمة السـوداء من قبل وزارة 
التجـارة األمريكيـة، وقـال الباحـث 
األمنـي ويل سـرتافاش إنه لـم ير أي 
تحليـل تقني للثغـرات األمنيـة التي 

قامت رشكة أبل بتصحيحها للتو. 
بوجـود  سـابقاً  الرشكـة  وأقـرت 
عيوب خطـرية مماثلـة، ويف ما قّدره 
عـرشات  يكـون  ربمـا  سـرتافاش 
املناسبات، أشـارت إىل أنها كانت عىل 
علـم بالتقارير التي تفيد باسـتغالل 

مثل هذه الثغرات األمنية.
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خسة  اكثر  اخرى  اخطاء  بارتكاب  ونبدأ  املايض  اخطاء  ننىس  دعونا 
بعض  يتعامل  املنطق  بهذا  التغيري...  من  يأسنا  ان  بعد  دناءة  واكثر 
القادة السياسيني مع واقع الحياة ومتغرياتها.. وبعد نقاش عقيم مع 
الجلوس يف احد مقاهي بغداد،  الزمالء االعزاء وهم يشاركوني  بعض 
احدى  يف  مرموق  مركز  من  اليه  وصل  بما  متنعم  وهو  احدهم،  قال 
لربما  السياسيني  للقادة  اخرى  فرصة  نعطي  دعونا  املهمة،  الدوائر 
يكون هناك تغيري، وقال اخر اكثر ثراًء ووجاهة ومن اصحاب الحضوة 
ممن انعم عليهم الباري باملال الوفري واصبح من اثرياء البالد املرتفني  
برمشة عني بعد التغيري: «دعونا بالله عليكم نرتكب الفواحش ونأكل 
مال اليتيم ونعيش حياة اللئيم بعد ان ذهب كل يشء حكيم»، وقال آخر 
« لم يبَق لدينا إال القنوع والخشوع والرضا بما موجود ونتمنى ان يبقى 
الجود املوعود ونفتح صفحة ملا يمكن ان يجود».. فقلت لهم «ال والف 
ال، لقد جربنا املايض بكل مايحمله من اثقال بعد ان رسق املال العام 
ولم يبَق لدينا غري  هم مثقل  بالهموم والسموم، نريد عراقا جديدا ينعم 
اهله  اليعيش  عراق  واستقرارا،  قوة  اكثر  عراق  واالمان،  بالحب  اهله 
كالبهائم يأكلون والينتجون، عراق يمتلك كل مقومات القوة مستقل 
من دون ذل، عراق التوجد فيه نذالة وال بطالة وال فقراء،  عراق تقوده 
حكومة تنقذ اهله من الغالء والبالء اليوجد بها سارق وال مارق، نريد 
ونريد، ومن حقنا ان نعيش يف بلد يمتلك املال، وان يتبدل الحال من حال 
اىل أحسن حال، وان يسود العدل، وان ال يعطى الحق للمواطن باملثقال، 
بل يعطى من دون منة او اتكال. واتفقنا ان يكون العدل أساس امللك.. 

فهل هذه املطالب بعيدة املنال أم محملة باالثقال؟!
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أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها 
الجديدة «أنا وبس»، التي حققت عقب 
أكثر من مليون  طرحها بـ٢٤ ساعة 
بالرغم  وذلك  يوتيوب،  عىل  مشاهدة 
خالفات  من  األغنية  شهدته  ما  من 
بينها وبني الشاعر أحمد مايض كاتب 
هي  وبس»  «أنا  أغنية  وُتعد  األغنية.. 
ألبومها  يف  إليسا  النجمة  أغاني  أوىل 
يف  إطالقه  سيتم  والذي  املنتظر، 
القريب العاجل بحسب ما أعلنت هي 
منذ أيام، ووعدت الجميع بأنه سوف 
يتضمن املزيد من املفاجآت والقصص.

وتأتي أغنية إليسا الجديدة «أنا وبس» 
الرومانسية  مدى  عن  ُتعرب  التى 
واالحساس، من كلمات الشاعر أحمد 
توزيع  برجي،  زيادة  وألحان  مايض 
استوديو  تسجيل  ومن  توكل،  طارق 
ي  د ها

أنجي  األغنية  كليب  وأخرج  رشارة، 
شواطئ  يف  تصويره  وتم  جمال، 

البرتون بلبنان.
إليسا  للنجمة  األحدث  األغنية  وكانت 
وبني  بينها  أزمة  أثارت  وبس»  «هي 
مايض،  وأحمد  برجي  زياد  الثنائي 
عىل  حاداً  هجوماً  أيام  من  وشنت 
الثنائي الفني، وذلك عىل إثر ما حدث 
يف مقابلة أجرتها مؤخراً حول أغنيتها 
منتصف  إطالقها  املرتقب  الجديدة 
وهي  «يطري»  بعنوان  الجاري  الشهر 
من كلمات أحمد مايض وألحان زياد 
املقابلة  خالل  جرى  برجي.حيث 
إليسا  أن  برجي  زياد  مع  املشرتكة 
كاتب  اسم  يقول  أن  زياد  من  طلبت 
تقل  لم  هي  بينما  وعنوانها  األغنية 
أن  مايض  أحمد  الشاعر  اعترب  حيث 
إقالالً من قيمته.وقال يف تغريدة  ذلك 
«تويرت»:  عىل  الرسمي  حسابه  عرب 
كرمال  بأصلو..  بيعمل  واحد  «كل 
وكرمال  األغنية..  عطيتا  زياد  خيي 
خيي زياد ما رح رد عليها.. رح إترك 
رد  يتأخر  الناس».ولم  لضمري  الرد 
إليسا عىل كالم مايض حيث غرّدت 
عرب حسابها الرسمي عىل تويرت: 
«واحد بريدح عىل مواقع التواصل 
الحكي  وبتقل  بيحكي  وواحد 
تا   whats up او  الخاص  عل 
تضل صورتو حلوة! بس انا 
شفت الوج الحقيقي تبعو 
كتري  انا  وحقيقة  اليوم 
التنني  من  مصدومة 
هيدا  أكيد  أكيد  واكيد 
هني  معن  تعاون  اخر 
الغنية  بس  التنني 
ملكي فا أكيد انا رح 
وعدت  والني  نزال 
فييا  الناس 

كمان».
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كشف تطبيق التواصل الفوري (واتسآب) أن استخدام التطبيق عىل الحواسيب لم 
يعد بحاجة إىل الربط مع الهاتف الذكي لكي يعمل، يف خطوة ستسهل عىل كثريين 

يعتمدون عىل التطبيق يف إنجاز أعمالهم.
وقال (واتسآب) يف تحديث نرشه عىل موقعه الرسمي إن النسخة الجديدة الخاصة 

بالحواسيب باتت متاحة للجميع، وفق (سكاي نيوز).
ما الذي تغري؟

قال (واتسآب): «إن مستخدميه يف السابق كانوا يحتاجون لوجود الهاتف بجانبهم 
استخدام نسخة «سطح  يتمكنوا من  الكمبيوتر، كي  لكي يجروا عملية ربط مع 
املكتب» من التطبيق، لكن هذا األمر لم يعد مطلوبا».ويضيف التطبيق أنه يسعى 
دائما من أجل جعل تجربة التطبيق عىل الحواسيب أفضل، ويف السياق جرى تطوير 
نسخة من التطبيق خاصة للحواسيب التي تعمل بنظامي «ويندوز» و»ماك».ومن 
مزايا الخطوة الجديدة، زيادة الرسعة واملوثوقية يف التطبيق، وتوفري نسخة متالئمة 
مع نظم التشغيل يف الحاسوب، واالستمرار يف تلقي التنبيهات والرسائل حتى عندما 
ال يكون الهاتف متصال باإلنرتنت.و وضع (واتسآب) رابطا لتحميل نسخة التطبيق 

عىل الحواسيب التي تعمل بالنظامني، موضحا الخطوات الالزمة لذلك.
(واتسآب)  إن  «مايكروسوفت»  متجر  عىل  للتطبيق  التعريفية  الصفحة  وتقول 

مملوك لرشكة «ميتا»، وهو مجاني ١٠٠٪، ويستخدمه مليارا إنسان يف ١٨٠ بلدا 
حول العالم.

قال موقع تيك كرنتش إن منصة تيك توك أطلقت خاصية جديدة 
إىل  التطبيق  من  القصص  بمشاركة  املحتوى  لصناع  تسمح 
انتشار  زيادة  أجل  من  مبارشة  وفيسبوك  إنستجرام  تطبيقي 

املحتوى املوجود عليها. 
الجديدة  الخاصية  أنها تعمل عىل إطالق  توك  تيك  وأكدت 

لنرش  سعياً  املايض،  العام  منذ  بتجريبها  تقوم  التي 
واملنصات  الشبكات  إىل  وإيصالها  توك  تيك  قصص 

املنافسة. 
مستخدمي  لدى  باالنتشار  مؤخراً  الخاصية  وبدأت 
تيك توك، وفقاً ملا قالته الرشكة، بالتايل لم تصل بعد 

إىل جميع املستخدمني.
ووفقا ملا ذكره موقع الرؤية، فإنه ربما تؤدي هذه 
ظهوراً  أكثر  توك  تيك  محتوى  جعل  إىل  الخطوة 
عىل منصات رشكة ميتا (إنستجرام وفيسبوك)، 
حيث تعمل الرشكة عىل تقليل مقاطع فيديو تيك 
توك املعاد تداولها يف خدمة الفيديوهات القصرية 

ريلز. 
وأبلغت ميتا صانعي املحتوى لديها تحديداً بأنها 
ستعطي األولوية إىل املحتوى األصيل عىل ريلز يف 
قصص  نرش  إعادة  لكن  وفيسبوك.  إنستجرام 
لصانعي  جديدة  طريقة  تكون  قد  توك  تيك 
محتوى تيك توك ملشاركة عملهم مع املتابعني 
األخرى  االجتماعي  التواصل  منصات  عىل 
دون الحاجة إىل املنافسة مع ريلز عىل لفت 
االنتباه. واكتشف الخاصية ألول مرة رشكة 
واجهة  تطرح  حيث   ،Watchful.ai تسمى 
وكان  توك.  تيك  لقصص  جديدة  مشاركة 
مشاركة  عىل  قادرين  سابقاً  املستخدمون 
قصص تيك توك مبارشة مع األصدقاء عىل 
صورة  عىل  الضغط  طريق  عن  توك  تيك 
تنبثق  حيث  املشاركة  قسم  يف  بروفايلهم 
يف  الثالث  النقاط  قائمة  عىل  الضغط  عن 
الواجهة  نفس  وتسمح  القصص،  إحدى 
الفيديوهات  بحفظ  أيضاً  للمستخدمني 
إعدادات  تغيري  أو  حذفها  أو  الجهاز  يف 

الخصوصية فيها.


