
بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنـت هيئة النزاهـة االتحاديَّة صدور أمر 
اسـتقداٍم بحـقِّ وزيـر الصناعـة واملعادن 
السـابق، مبينـًة أن األمـر جاء عـن تهمة 
مخالفاتـه لواجبـات الوظيفـة، فيما أعلن 
مجلـس القضـاء األعـىل اتخـاذ اإلجراءات 
القانونيـة بحـق وزيـر الصناعة السـابق.
وقالـت دائـرة التحقيقـات بهيئـة النزاهة 
يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: انـه ”بعد رصد 
تفاصيل القضيَّة يف وسـائل اإلعالم ومواقع 
التواصـل االجتماعـي، تـم التنسـيق مـع 
الجهـات القضائيَّـة املختصـة، واصـدرت 
محكمـة تحقيـق الجنايـات املركزيَّـة أمر 
اسـتقداٍم بحـقِّ وزيـر الصناعـة واملعادن 
السـابق؛ جـراء مخالفاته عمـداً لواجباته 
”األمـر  أنَّ  الدائـرة  الوظيفيَّة“.وتابعـت 
صدر وفـق أحكام املـادة 331 مـن قانون 
واجبـات  املتهـم  ملخالفـات  العقوبـات؛ 

الوظيفة عمداً بتعهد تمشية أعمال الوزارة 
وفـق توجيهات أحد النـواب؛ بهدف منفعة 
أشخاٍص عىل حسـاب مصلحة الوزارة“.يف 
غضـون ذلك، أعلن مجلـس القضاء األعىل، 
امس األحد، اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
وزيـر الصناعـة السـابق.وقال املجلـس يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”محكمة تحقيق 
الكـرخ الثانيـة قـررت اتخـاذ االجـراءات 
القانونيـة بحـق وزيـر الصناعة السـابق 
صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما 
ورد بالتسـجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي 
اليمـني للعمـل ملصلحـة جهة سياسـية“.
وكانت وسـائل اإلعـالم ومواقـع التواصل 
االجتماعـي قـد تناقلـت مقطعـاً فيديوياً 
يظهر فيه وزير الصناعة واملعادن السـابق 
يقسـم باملصحف الرشيف متعهـداً بالوالء 
لشخصيٍة سياسيٍَّة (نائب)، وتمشية أعمال 

الوزارة وفق التوجيهات التي تصدر عنه.

بغداد/ الزوراء:
قدمـت وزارة الخارجيـة، امـس االحد، 
بضحايـا  املغربيـة  للمملكـة  التعـازي 
حادث إنقالب حافلة للنقل العام وسـط 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  البالد.وقالـت 
”الزوراء“: ”نعرب عن تعازينا للحكومة 
الشـقيق  وشـعبها  املغربيـة  اململكـة 
وعائالت الضحايا، جـّراء حادث إنقالب 

حافلـة للنقل العام يف محافظة خريبكة 
وسط البالد، والذي أودى بحياة عدٍد من 
املواطنـني وإصابـة آخرين“.واضافـت 
”ُنشاِطر حكومة وشعب اململكة املغربيَّة 
ألـم الحـزن يف هـذه األوقـات، وُنقـدُِّم 
تعازينـا الصادقـة وخالـص ُمواسـاتنا 
لعائالت الضحايـا، وندعو لهم بالرحمة 

والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى“.

بغداد/ الزوراء:
توقع نائب محافظ البنك املركزي، عمار 
خلف، امـس األحد، وصـول االحتياطي 
النقدي للبنك املركزي اىل 90 مليار دوالر 
نهاية العام الحايل، وفيما أشار اىل زيادة 
احتياطـي الذهب بمعـدل 30 طناً، أعلن 
سـحب إجازة رشكة توسط لبيع ورشاء 
العمـالت األجنبية ملخالفتهـا التعليمات 
ومصـادرة تأميناتهـا البالغة 50 مليون 
دينار.وقال نائب محافظ البنك املركزي، 
عمـار خلـف، يف ترصيـح صحفـي: إن 
”ارتفـاع احتياطـي البنـك املركزي جاء 

نتيجـة الرتفاع أسـعار النفـط العاملية، 
وهذا ينعكس عىل ارتفـاع االحتياطي“، 
متوقعاً ”وصول االحتياطي اىل 90 مليار 
دوالر نهايـة العـام الحايل“.وأضـاف أن 
”االحتياطـي الحـايل للبنـك املركزي بلغ 
أكثر من 80 مليار دوالر“، مشـرياً إىل أن 
”احتياطي الذهب وصل اىل أكثر من 131 
طناً، حيـث زاد بنحو 30 طناً، وهذا أدى 
إىل ارتفاع تصنيف العـراق عامليا“.وذكر 
أن ”الذهب ال يتم زيادته بشكل مستمر، 

وانما يتم من خالل فرتات طويلة“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت حصيلـة ضحايا السـيول 
واألمطـار يف السـودان إىل أكثـر من 
80 شخصا و31 مصابا، كما دمرت 
الفيضانـات 17,080 منزال بشـكل 
جزئيـا،  منـزال  و23,850  كامـل 
فضـال عـن تدمـري عـدد كبـري من 

املتاجـر واملرافـق، فيمـا أكـد وزير 
السـوداني،  االجتماعيـة  التنميـة 
أحمـد آدم بخيت، أنه قـد يتم إعالن 
البالد منطقة كوارث طبيعية خالل 
السـاعات املقبلة بسـبب السـيول.
وتفقـد رئيـس مجلس السـيادة يف 
أول ركـن عبـد  الفريـق  السـودان 

الفتـاح الربهـان املناطـق املتأثـرة 
باألمطار والسـيول، بواليتـي النيل 
األبيض والجزيرة.وقـال الربهان يف 
ترصيحـات صحفية، إن السـودان 
”طلب املسـاعدة من رجال األعمال 
والدول الصديقـة للتعامل مع أزمة 
السيول..  وهناك تقصري من الدولة 

السـودانية طيلة السـنوات املاضية 
يف كافـة املجاالت“.وأعلن املسـؤول 
السـوداني تشـكيل لجنـة لواليتـي 
النيل األبيض والجزيرة بهدف وضع 
حلول دائمة، مشريا إىل أن خيم إيواء 
مترضري السيول غري كافية ونعمل 
عـىل زيادتها.وأضاف يف ترصيحاته 

عىل هامش الزيارة ”نأسـف لضياع 
3 سـنوات مـن عمـر السـودانيني 
إىل  الفتـا  يشء“،  أي  تحقيـق  دون 
أن املصـارف مغلقة والشـوارع بال 
جسـور والبنيـة التحتيـة مترضرة 

بشدة بسبب السيول.

الزوراء/ حسني فالح:
أكـد ائتالف النرص أن املجتمعـني يف مؤتمر الحوار 
الوطنـي الـذي دعـا لـه رئيـس مجلس الـوزراء، 
مصطفى الكاظمـي، متفقون عىل اعتبار املرحلة 
القادمة انتقالية وتهيئ النتخابات جديدة، وفيما 
رجح انعقاد اجتماع اخر للحوار الوطني بحضور 

التيار الصدري، شدد عىل رضورة الحوار للخروج 
من االزمـة الراهنة.وقـال عضو االئتالف، سـالم 
الزبيـدي، يف حديـث لـ»الـزوراء»: ان التصعيـد ال 
يخدم اي طـرف وال ينتج حلوالً، كما ان الشـارع 
يزيـد من االحتقـان. مبينـا: ان الحـوار هو الحل 
االنسب لالنسـداد السـيايس إلنهاء هذه املشاكل 

واالزمة السياسـية.وحذر من حدة الترصيحات يف 
وسائل االعالم وعىل منصات التواصل االجتماعي، 
مؤكـدا: انهـا ممكـن ان تحتـوي عـىل رسـائل 
اسـتفزازية لألطـراف املتنازعـة، وبالتـايل تتعقد 
االمور ويتعقد املشـهد السيايس.وشـدد عىل انه: 
رغـم ان االجتماع الذي دعا لـه رئيس الوزراء غري 

مكتمـل عىل اعتبـار ان الركن االسـايس للخصام 
أو االنسداد السـيايس املتمثل بالكتلة الصدرية لم 
تكن حارضة يف االجتمـاع، ولكن يف النتيجة يعترب 
االجتماع ممهداً الجتماع آخر ممكن ان تكون فيه 

كل االطراف السياسية.

بغداد/ الزوراء:
تشـهد مدينـة العلمـني شـمال مرص 
اليـوم االثنـني قمـة عربية خماسـية 
تجمع قادة مـرص واإلمارات والبحرين 
واألردن والعـراق، حسـب مـا ذكرتـه 
إن  املصـادر  مرصية.وقالـت  مصـادر 
القمة تأتي بدعوة من الرئيس املرصي 

عبد الفتاح السـييس يف إطار التنسـيق 
والتشـاور املستمر بني هذه الدول، بما 
يخـدم العمـل العربي املشـرتك ويدفع 
العالقـات العربيـة إىل مسـتوى متقدم 
ملواجهـة مختلـف التحديـات الدوليـة 
رئيـس  الراهنة.ويتوجـه  واإلقليميـة 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمي 

إىل جمهوريـة مرص للمشـاركة يف قمة 
عربيـة خماسـية تنطلق اليـوم االثنني 
يف مدينـة العلمـني بمشـاركة كل مـن 
واإلمـارات  والعـراق  واالردن  «مـرص 
والبحريـن». وقـال مصـدر أن القمـة 
أمنية واستخباراتية،  ستناقش ملفات 
اضافة إىل ملفات اقتصادية وسياسية، 

واألوضاع يف املنطقة بشـكل عام.ومن 
املقـرر أن تشـهد القمـة بحـث ملـف 
إىل  باإلضافـة  الفلسـطينية،  القضيـة 
ملف املرشوعات االقتصادية املشرتكة.

يأتي هذا بينما استقبل الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السـييس يف مطـار العلمني 
صباح امـس األحد، الشـيخ محمد بن 

زايد رئيـس دولة اإلمـارات وعقد معه 
مباحثات ثنائية حول ملفات املنطقة.

الـرؤى  تبـادل  املباحثـات  وتناولـت 
ووجهـات النظر تجاه القضايا الدولية 
واألمـن اإلقليمـي واألوضـاع الراهنـة 

باملنطقة العربية.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت بعثـة االتحاد األوروبي يف العـراق عن تعيني 
”أندرياس فيباري“ رئيسـا جديدا لهـا، فيما أعرب 
االخري عن سعادته وأكد معرفته بالبلد ومؤسساته 
االمنيـة ”جيـدا“. وقالـت البعثـة يف بيـان تلقتـه 
”الزوراء“: ان أندرياس فيباري ضابط رشطة أقدم 
سـويدي، توىل يف 17 آب/اغسطس مسـؤولياته يف 
بغداد كرئيس لبعثة االتحاد األوروبي االستشـارية 
يف العـراق والتي تدعم إصـالح قطاع األمن املدني يف 
البالد بدعوة من السلطات العراقية .واضاف البيان: 
ان فيبـاري هو رئيس املرشفني يف سـلطة الرشطة 
السـويدية، التي ُتمثل الرشطة الوطنية يف السـويد 
والتي انضـم إليها يف عام 1991، وقد شـغل العديد 

مـن املناصـب اإلداريـة اإلسـرتاتيجية داخـل هذه 
املؤسسـة األمنيـة كرئيـس أركان لقسـم الجريمة 
املنظمة ورئيس القسم العملياتي بالوكالة ومؤخراً 

كنائب لرئيس دائرة رشطة ماملو. 

الجزائر / متابعة الزوراء:
ارتفع عدد ضحايا حرائق رشق الجزائر إىل 43 قتيال 
و183 جريحـا، وفقا لخرب عاجل بثته قناة العربية 
منـذ قليل.وأعلنت الحماية املدنية الجزائرية إخماد 
أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شـمال البالد يف 
األيـام األخرية، فيما أكد خبـري احرتاق أكثر من 10 
آالف هكتـار يف حديقة القالة الوطنية الفريدة.كما 
أوضحت يف بيان نرشته عىل صفحتها عىل فيسبوك 
أنها تدخلت خالل آخر 48 سـاعة ”من أجل إخماد 
51 حريقـا مـن الغطـاء النباتـي“ يف 17 واليـة، 
وأضافـت أنهـا تواصل العمل عىل إخمـاد حريق يف 
والية تلمسـان غرب البالد. أما يف الشـمال الرشقي 
وحـده فاحرتق أكثر من 10 آالف هكتار من أرايض 

حديقـة القالـة الوطنيـة التي تتمتع بنظـام بيئي 
فريد يف حوض البحر.ويف وقت سـابق، تلقى رئيس 
الجزائـر، عبـد املجيـد تبـون، مكاملـة هاتفية من 
الرئيـس الفرنيس إيمانويل ماكـرون، قدم له فيها 
تعازيـه يف ضحايـا الحرائق التـي اندلعت ىف بعض 
الواليات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجـاء يف البيان: ”تلقى، رئيس الجمهورية، مكاملة 
هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل 
ماكرون، قـدم له فيها تعازيـه يف ضحايا الحرائق 
التي عرفتها بعض واليات الوطن“.ومن جهة ثانية 
تناول الرئيسان ملفات التعاون الثنائي بني البلدين 
والسـيما جـدول أعمال الزيـارة املرتقبـة للرئيس 

ماكرون إىل الجزائر.
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بغداد/ حسني السعدي: 
اعلنـت وزارة الصحـة، امس االحد، 
 6 واسـتخراج  جثـث   4 انتشـال 
اصابـات مـن تحـت االنقـاض بعد 
انهيـار الرتبة يف مـزار قطارة االمام 
عيل (ع) يف محافظة كربالء املقدسة، 
فيمـا عزت الرئاسـات الثـالث ذوي 
الضحايـا ، داعية الجهات املعنية اىل 
بذل الجهود النقاذ املحارصين تحت 

الركام.
وقالت وزارة الصحـة يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان وزير الصحة الدكتور 
هانـي موىس العقابـي يتقدم بأحّر 
الحـادث  ضحايـا  ألرس  التعـازي 
األليم الـذي وقع يف محافظة كربالء 
املقدسـة. مؤكدة أّنـه ومنذ اللحظة 
األوىل لحـدوث االنهيـار اسـتنفرت 
الـوزارة مالكاتها املختلفـة لتقديم 
الرعاية الصحيـة الالزمة وبإرشاف 
ومتابعـة مبـارشة مـن قبـل وزير 
الصحة وبمتابعة ميدانية من دائرة 
صحـة كربـالء املقدسـة ومديريـة 
العمليات والخدمات الطبية الطارئة 
يف مركز الوزارة وبالتنسيق والتعاون 
مـع الدفاع املدني والجهـات املعنية 
األخرى.واضافت: انه تم استخراج ٦ 
إصابات مختلفة من تحت االنقاض 
و ٤ حـاالت وفـاة لغايـة كتابة هذا 

البيان، وإّن جميـع اإلصابات تلقت 
الرعاية الطبية الالزمة من قبل فرق 
متخصصة.مـن جانبـه، قال رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، يف تغريدة 
لـه عـىل حسـابه يف تويـرت تابعتها 
”الـزوراء“: ”تلقينـا بألـم الحادث 
املفجـع الـذي تعـرّض لـه أهلنا يف 

انهيار طال مـزار قطارة اإلمام عيل 
(عليه السـالم) يف كربالء املقدسة“. 
واضاف ”نشـد عىل يد فـرق الدفاع 
املدنـي البطلة واملتطوعـني يف انقاذ 
العالقني وإسـعافهم“، مشددا عىل 
الجهـود إلنقاذ  ”رضورة اسـتنفار 
باقـي املُحارصين“.كما ثمن رئيس 

الجمهوريـة، برهـم صالـح، جهود 
العالقـني  انقـاذ  املدنـي يف  الدفـاع 
بحـادث انهيـار التلـة الرتابية عىل 
قطـارة اإلمام عيل (ع).وقال املكتب 
اإلعالمي ملحافظ كربالء يف بيان: ان 
”رئيس الجمهوريـة، برهم صالح، 
اجرى اتصـاالً هاتفيـاً مع محافظ 

جاسـم  نصيـف  املقدسـة  كربـالء 
”صالـح  ان  الخطابي“.وأضـاف 
قدم التعـازي لضحايا حادث انهيار 
التل الرتابي يف موقـع قطارة االمام 
عـيل عليه السـالم“، مشـريا اىل انه 
”قدم الشـكر ألبطال مديرية الدفاع 
املدني الذيـن يقومون بجهود كبرية 
إلنقاذ املواطنني العالقني يف املوقع“.

مـن جهتـه، قـال املكتـب االعالمي 
الـوزراء يف بيـان  لرئيـس مجلـس 
تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس مجلس 
الكاظمـي،  مصطفـى  الـوزراء، 
يتابـع حـادث االنهيـار الـذي وقع 
قـرب قّطـارة اإلمـام عـيل بـن أبي 
طالـب (عليه السـالم) يف محافظة 
اللحظـات  منـذ  املقدسـة  كربـالء 
الكاظمـي وجه  ان  األوىل.وأضـاف: 
وزيـر الداخليـة بـاإلرشاف املبارش 
وامليداني يف محل الحادث عىل أعمال 
اإلنقـاذ، واسـتنفار أجهـزة الدفاع 
لتأمني  الصحيـة؛  املدني واألجهـزة 
سـالمة املصابني وإنقـاذ املواطنني 
األنقاض.وتابع:  تحـت  املحارصين 
كمـا قـّدم رئيـس مجلس الـوزراء 
الضحايـا  لـذوي  الحـارة  تعازيـه 
وأهاليهم، وتمنى سـيادته السالمة 

ورسعة التشايف للمصابني.
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بغداد/ الزوراء:

األحد،  امس  الديوانية،  صحة  أعلنت 

النزفيَّة  بالحمى  وفاة  حالة  أول  تسجل 

صحة  إعالم  مدير  املحافظة.وذكر  يف 

ترصيح  يف  محمد،  مناف  الديوانية، 

إن «املحافظة سجلت أول حالة  صحفي: 

مضاعفات  بعد  النزفيَّة  بالحمى  وفاة 

يبلغ  «املتوىف  أنَّ  بالوباء».وأضاف  املصاب 

من العمر ٣٨ عاماً».

@Ú€by@fiÎc@›vèm@ÚÓ„aÏÌá€a
CÚÓœç‰€a@Û‡®aD@Äi@ÒbœÎ

@ÊÜb»æaÎ@Ú«b‰ó€a@ãÌåÎ@‚aá‘néa@ZÚÁaç‰€a
Ú�Ó–Ó√Ï€a@ÈmbjuaÎ@Èn–€bÉæ@’ibè€a

È‘¢@ÚÓ„Ï„b‘€a@paıaãu�a@àb¶a@Â‹»Ì@ıbõ‘€a

@tÜby@bÌbzõi@lãÃæa@ç»Ì@÷aã»€a
Ü˝j€a@¡éÎ@Ú‹œby@l˝‘„g

@Ô†bÓny¸a@fiÏñÎ@…”ÏnÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
Ô€b®a@‚b»€a@ÚÌbË„@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl@90@Ä€

@Üb•¸a@Úr»j€@bèÓˆä@\äbjÓœ@^@µÓ»m
÷aã»€a@¿@ÔiÎäÎ˛a

ãˆaçßa@÷ãí@’ˆaãy@bÌbzö@ b–mäa@
b±ãu@183Î@˝Ón”@43@∂g

fi˝‘né¸a@áÓ»i@fib–ny¸a@›Ój”@C…ìiD@ÔéÎä@‚ÏvÁ@Âfl@ÈÓ‰†aÏfl@äâ±@Ôÿè‰Ó‹Ìå

b�flb«@50@â‰fl@ã‡‘€a@Û‹«@Ú‡Ëfl@fiÎc@¬ÏjÁ@Êbÿfl@Â«@—ìÿm@\béb„^@Ú€b◊ÎÒ7Ç¸a
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 @µÓflÏ‹»€a@pb‘znèfl@›ÌÏ‡ni@ÈuÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
Ô–Ó√Ï€a@·”ã€a@ò¶@paäaã”@Û‹«@pÏóÌÎ

بغداد/ الزوراء:
وجه مجلس الوزراء وزارة املالية بتمويل 
مسـتحقات العلوميـني ، فيما صوت عىل 
قـرارات تخـص الرقـم الوظيفي.وذكـر 
املكتـب االعالمي لرئيس الـوزراء يف بيان 
تلقته «الزوراء»: ان رئيس مجلس الوزراء 
الجلسـة  تـرأس  الكاظمـي،  مصطفـى 
ملجلـس  والثالثـني  الحاديـة  االعتياديـة 
الـوزراء، وتمت خاللها بحث مسـتجدات 
األحداث السياسية واالقتصادية يف البالد، 
والتـداول يف مختلـف القضايـا وامللفـات 
املعـدة عىل جـدول األعمال.واضـاف: ان 
رئيـس مجلـس الـوزراء وجـه يف بدايـة 
إىل  بالتوجـه  الداخليـة  وزيـر  الجلسـة 
مـكان حادث تل قطارة اإلمام عيل -عليه 
السالم- يف كربالء املقدسة ويرافقه مدير 

عام الدفاع املدني لـإلرشاف عىل عمليات 
إنقـاذ املحارصيـن تحـت أنقـاض التل، 
وقدم سـيادته تعازيـه لـذوي الضحايا، 
مشـيداً بجهـود الدفاع املدني يف انتشـال 
املحارصيـن وإخراج أكرب عدد منهم، كما 
استعرض سري األوضاع األمنية يف العراق، 
وجهـود القـوات العسـكرية يف مالحقـة 
فلول اإلرهاب وبسط األمن، وكذلك جهود 
األجهـزة األمنيـة املختصـة يف مكافحـة 
الجريمـة املنظمة. واشـار اىل ان مجلس 
الوزراء استضاف وكيل وزارة املالية طيف 
سـامي، التي اسـتعرضت خطط الوزارة 
لألشـهر املتبقية من هذا العام، ومناقشة 
عدد من امللفات املالية التي ترتبط بربامج 

ومشاريع خدمية واقتصادية.

ÚiÏÿ‰fl@Ú‘�‰fl@Ü˝j€a@Ê˝«hi@pb»”ÏmÎ@ÊaÜÏè€a@¿@fiÏÓè€a@ıaãu@Ûyãßa@paãì«Î@�̋ Ón”@80
@ãubnæa@Âfl@7j◊@Üá«Î@fiç‰fl@—€c@40@Âfl@ãr◊c@7flám@á»i

بغداد/ الزوراء:
فيما  الحايل،  لألسبوع  البالد  يف  الطقس  حالة  األحد،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً يف درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، تلقته «الزوراء»: 
أن «طقس البالد اليوم االثنني سيكون صحواً مع غبار خفيف يف املنطقة الوسطى، ويف 
يف  صحواً  سيكون  فيما  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الطقس  سيكون  الشمالية  املنطقة 
املنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستنخفض قليالً عن اليوم السابق يف عموم البالد».
وأضاف البيان أن «طقس يومي الثالثاء واالربعاء سيكون صحواً يف املنطقتني الوسطى 
ودرجات  الغيوم،  بعض  مع  صحواً  الشمالية  املنطقة  طقس  سيكون  بينما  والجنوبية، 
الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».وتابع أن «طقس البالد ليوم الخميس املقبل 

سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».
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بغداد/ حسني السعدي: 
االحد،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
انتشال 4 جثث واستخراج 6 اصابات 
الرتبة  انهيار  بعد  االنقاض  تحت  من 
يف  (ع)  عيل  االمام  قطارة  مزار  يف 
محافظة كربالء املقدسة، فيما عزت 
 ، الضحايا  ذوي  الثالث  الرئاسات 
داعية الجهات املعنية اىل بذل الجهود 

النقاذ املحارصين تحت الركام.
تلقته  بيان  يف  الصحة  وزارة  وقالت 
الدكتور  الصحة  وزير  ان  ”الزوراء“: 
بأحّر  يتقدم  العقابي  موىس  هاني 
األليم  الحادث  ضحايا  ألرس  التعازي 
الذي وقع يف محافظة كربالء املقدسة ، 
مؤكدة أّنه ومنذ اللحظة األوىل لحدوث 
مالكاتها  الوزارة  استنفرت  االنهيار 
الصحية  الرعاية  لتقديم  املختلفة 
الالزمة وبإرشاف ومتابعة مبارشة من 
ميدانية  وبمتابعة  الصحة  وزير  قبل 
املقدسة  كربالء  صحة  دائرة  من 
الطبية  العمليات والخدمات  ومديرية 
وبالتنسيق  الوزارة  مركز  يف  الطارئة 
والجهات  املدني  الدفاع  مع  والتعاون 

املعنية األخرى.
واضافت، انه تم استخراج ٦ إصابات 
مختلفة من تحت االنقاض و ٤ حاالت 
واّن  البيان،  هذا  كتابة  لغاية  وفاة 
جميع اإلصابات تلقت الرعاية الطبية 

الالزمة من قبل فرق متخصصة.
الجمهورية،  رئيس  قال  جانبه،  من 
برهم صالح، يف تغريدة له عىل حسابه 
”تلقينا  ”الزوراء“:  تابعتها  تويرت  يف 
تعرّض  الذي  املفجع  الحادث  بألم 
قطارة  مزار  طال  انهيار  يف  أهلنا  له 
كربالء  يف  السالم)  (عليه  عيل  اإلمام 

املقدسة“. 
الدفاع  فرق  يد  عىل  ”نشد  واضاف 
انقاذ  يف  واملتطوعني  البطلة  املدني 
عىل  مشددا  واسعافهم“،  العالقني 
إلنقاذ  الجهود  استنفار  ”رضورة 

باقي املُحارصين“.
برهم  الجمهورية،  رئيس  ثمن  كما 
انقاذ  يف  املدني  الدفاع  جهود  صالح، 
الرتابية  التلة  انهيار  بحادث  العالقني 

عىل قطارة اإلمام عيل (ع).
وقال املكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء 
الجمهورية،  ”رئيس  ان  بيان:  يف 
هاتفياً  اتصاالً  اجرى  صالح،  برهم 
نصيف  املقدسة  كربالء  محافظ  مع 

جاسم الخطابي“.
التعازي  قدم  ”صالح  ان  وأضاف 
الرتابي  التل  انهيار  حادث  لضحايا 
عليه  عيل  االمام  قطارة  موقع  يف 
الشكر  ”قدم  انه  اىل  مشريا  السالم“، 
الذين  املدني  الدفاع  مديرية  ألبطال 
يقومون بجهود كبرية إلنقاذ املواطنني 

العالقني يف املوقع“.
االعالمي  املكتب  قال  جهته،  من 
تلقته  بيان  الوزراء يف  لرئيس مجلس 
”الزوراء“: ان رئيس مجلس الوزراء، 
حادث  يتابع  الكاظمي،  مصطفى 
االنهيار الذي وقع قرب قّطارة اإلمام 
السالم)،  (عليه  طالب  أبي  بن  عيل 
منذ  املقدسة  كربالء  محافظة  يف 

اللحظات األوىل.

وزير  وجه  الكاظمي  ان  وأضاف: 
وامليداني  املبارش  باإلرشاف  الداخلية 
اإلنقاذ،  أعمال  عىل  الحادث  محل  يف 
املدني  الدفاع  أجهزة  واستنفار 
سالمة  لتأمني  الصحية؛  واألجهزة 
املصابني وإنقاذ املواطنني املحارصين 

تحت األنقاض.
مجلس  رئيس  قّدم  كما  وتابع: 
الوزراء تعازيه الحارة لذوي الضحايا 

السالمة  سيادته  وتمنى  وأهاليهم، 
ورسعة التشايف للمصابني. الفتا اىل: ان 
الكاظمي شدد، يف اتصال هاتفي مع 
واملسؤولني  املقدسة  كربالء  محافظ 
فوراً  الجهود  بذل  أهمية  عىل  فيها، 
من قبل فرق اإلنقاذ يف الدفاع املدني، 

وأداء الواجب عىل أتم وجه.
النواب  مجلس  رئيس  عزى   كذلك، 
مزار  ضحايا  ذوي  الحلبويس،  محمد 

قطارة االمام عيل .
عىل  له  تغريدة  يف  الحلبويس  وقال 
”نتقدَّم  ”الزوراء“:  تابعتها  ”تويرت“ 
بتعازينا لذوي ضحايا حادث االنهيار 
الذي حصل يف مزار (قطارة اإلمام عيل 
العزيز  املوىل  سائلني  السالم)،  عليه 
السالمَة والشفاَء للمصابني. كما نشدُّ 
املدني  الدفاع  من  األبطال  أيدي  عىل 
وهم يستمرون يف عمليات اإلنقاذ منذ 

يوم السبت“.
يف غضون ذلك، حددت مديرية الدفاع 
الرتبة يف قطارة  اِنهيار  أسباب  املدني 
استمرار  أكدت  اإلمام عيل (ع)، فيما 

عمليات اإلنقاذ.
تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت 
الدفاع  إنقاذ  ”فرق  إن  ”الزوراء“: 
الدقيق  الحفر  املدني تواصل عمليات 
الخفيف  اإلنقاذ  معدات  باستخدام 
الكتل  ورفع  التسليح  قضبان  لقص 
اإلمام  قطارة  موقع  يف  الخرسانية 
كربالء  يف   - السالم  عليه   - عيل 
من  النخبة  فريق  باشرتاك  املقدسة 
ملديرية  التابع  واإلنقاذ  البحث  رجال 
فرق  وإسناد  بغداد  يف  املدني  الدفاع 
والديوانية  بابل  محافظات  إنقاذ 
إنقاذ  لفرق  ساند  كجهد  واملثنى 
من  مبارشة  بقيادة  املقدسة  كربالء 
كاظم  اللواء  املدني  الدفاع  عام  مدير 

سلمان بوهان“.
طيلة  مستمر  ”العمل  أن  وأضافت 
الدفاع  فرق  وتمكنت  الليل،  ساعات 
ومياه  األوكسجني  إيصال  من  املدني 
عرب  للمحتجزين  والطعام  الرشب 
الركام  كومة  يف  ثغرات  عمل  اتمام 
التواصل  مع  الخرسانية  والكتل 
الفتًة  لطمأنتهم“،  املستمر  اللفظي 
اىل أن ”الفرق نجحت بإخراج طفلني 
اىل  نقلهم  تم  جيدة  بصحة  وصِبيٍّ 
الصحي  وضعهم  ملتابعة  املستشفى 
اعمال  وتواصل  تجاهد  زالت  وما 
اإلنقاذ لحني إخراج جميع املحتجزين 

من الزائرين والعمال“.
وذكر، أن ”املعلومات األولية تشري اىل 
التشبع  نتيجة  الحادث كان  أن سبب 
املالصق  الرتابي  للساتر  بالرطوبة 
للمزار؛ ما أّدى اىل انهيار كومة ترابية 
عىل سقف املزار فسقط عىل عدد من 

الزائرين“.
املدني  الدفاع  مديرية  أعلنت  كما 
ركام  تحت  من  جثث  ثالث  انتشال 

حادثة القطارة.
فرقها  إن  بيان  يف  املديرية  وقالت 
مجموعها  لتبلغ  جثث  ثالث  انتشلت 
أربع جثث تم انتشالها من تحت ركام 
حادث انهيار قطارة اإلمام عيل (عليه 

السالم“.).

الزوراء/ حسني فالح:
أكد ائتالف النرص أن املجتمعني يف مؤتمر الحوار 
الوزراء،  مجلس  رئيس  له  دعا  الذي  الوطني 
مصطفى الكاظمي، متفقون عىل اعتبار املرحلة 
جديدة،  النتخابات  وتهيئ  انتقالية  القادمة 
وفيما رجح انعقاد اجتماع اخر للحوار الوطني 
رضورة  عىل  شدد  الصدري،  التيار  بحضور 

الحوار للخروج من االزمة الراهنة.
حديث  يف  الزبيدي،  سالم  االئتالف،  عضو  وقال 
طرف  اي  يخدم  ال  التصعيد  ان  لـ“الزوراء“: 
من  يزيد  الشارع  ان  كما  حلوالً،  ينتج  وال 
االنسب  الحل  هو  الحوار  ان  مبينا:  االحتقان. 

واالزمة  املشاكل  هذه  إلنهاء  السيايس  لالنسداد 
السياسية.

االعالم  وسائل  يف  الترصيحات  حدة  من  وحذر 
مؤكدا:  االجتماعي،  التواصل  منصات  وعىل 
استفزازية  رسائل  عىل  تحتوي  ان  ممكن  انها 
لألطراف املتنازعة، وبالتايل تتعقد االمور ويتعقد 

املشهد السيايس.
له  دعا  الذي  االجتماع  ان  رغم  انه:  عىل  وشدد 
رئيس الوزراء غري مكتمل عىل اعتبار ان الركن 
املتمثل  السيايس  االنسداد  أو  للخصام  االسايس 
االجتماع،  يف  حارضة  تكن  لم  الصدرية  بالكتلة 
ولكن يف النتيجة يعترب االجتماع ممهداً الجتماع 

آخر ممكن ان تكون فيه كل االطراف السياسية، 
ويتم  موجودة،  الصدرية  الكتلة  ضمنها  من 
إلنهاء  جديدة  سياسية  خارطة  حول  التباحث 
هذه الجدلية ومعادلة الحكم. موضحا: انه بعد 
لكل  رؤية  هنالك  اصبحت  العامري  تحركات 
االطراف وتقريبا حصل تقارب يف وجهات النظر 
بني االطراف السياسية وتمهيد للقاء يف الحنانة 
تكون  أن  وممكن  والعامري،  الصدر  السيد  بني 
واالتفاق  الخالفات  جليد  لتذويب  الخطوة  هذه 
ويحقق  االنسداد  هذا  ينهي  منتج  حوار  عىل 
مطالب الجميع، وتبدأ كل االطراف يف مناقشات 
أو عقد وطني إلنشاء عملية سياسية وخارطة 

سياسية جديدة.
االجتماع  مخرجات  تقريبا  بالقول:  ومىض 
ائتالف  مبادرة  مع  ما  حد  اىل  اتفقت  االخري 
والتي  املايض،  حزيران  شهر  من   22 يف  النرص 
مرحلة  القادمة  املرحلة  اعتبار  اىل  تدعو  كانت 
أن  مؤكدا:  جديدة.  النتخابات  وتهيئ  انتقالية 
الكل متفق عىل هذا الفحوى من العنوان، ولكن 
هنالك اختالفا يف اآلليات، ومن املمكن ان تتفق 
عىل  الصدرية  الكتلة  مع  السياسية  االطراف 
حكومة  واختيار  الجديدة  االنتخابات  آليات 
تهيئ  زمنية  سقوف  ذات  تكون  اصيلة  مؤقتة 
عادلة  نزيهة  حرة  النتخابات  جديدة  ارضية 

تحقق نتائج كل االطراف السياسية.
ونبه الزبيدي من أن هنالك أزمة وطنية يف بنية 
يستطع  لم  والذي  السيايس،  وشكله  النظام 
الكتل  واغلب  العراقيني  طموحات  تحقيق 
االطراف  كل  تجتمع  ان  يجب  لذا  السياسية، 
اجل  من  وطني  عقد  يف  واملكونات  السياسية 
اعادة صياغة بنية النظام السيايس الجديد الذي 

يجب ان يتوافق مع املرحلة الحالية.
يف  العلوي،  جاسم  النائب،  قال  جهته،  من 
السياسية  ”القوى  ان  صحفي:  ترصيح 
رئيس  اليه  دعا  الذي  االخري  االجتماع  اىل  ذهبت 
تغليب  تريد  ألنها  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 

مصطفى  الوزراء  رئيس  واصفاً  الحوار“،  لغة 
الكاظمي بأنه ”جزء من املشكلة القائمة، وجزء 

من الذين خلقوا هذه الفوىض“.
واضاف أنه ”ما دامت الدعوة كانت للحوار، فقد 
أن  مبيناً  االجتماع“،  التنسيقي  االطار  حرض 
”الخريطة التي سار بها االطار من خالل لقاءاته 
يف  السياسية  الكتل  وباقي  والسنة  الكورد  مع 
االجتماع االخري هي أن الكل ماضون بعدم حل 
الربملان واكمال االستحقاقات االنتخابية، وضمن 
خريطة العامري بأن يذهب اىل الصدر لينقل له 
طلب كل القوى السياسية من أنها رافضة لحل 

الربملان، والكل متفق عىل تشكيل الحكومة“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
املعوقات  ابرز  الزراعة  وزار  حددت 
الصيفية  الخطة  واجهتها  التي 
جنوب  يف  الجاموس  هالك  واسباب 
الخطة  ان  اىل  اشارت  فيما  العراق، 
الشتوية املقبلة ستتم بالتنسيق مع 

وزارة املوارد املائية.
وزير  باسم  املتحدث  وقال 
حديث  يف  اليارسي،  هادي  الزراعة، 
الخطة  ”يف  اننا  لـ“الزوراء“: 
مليونني  قدمنا  املاضية  الصيفية 
اىل  تخفيضها  تم  دونم  الف  و800 
مليون و 800 الف دونم توزعت بني 
ومحاصيل  والشلب  الذرة  محاصيل 

الخرض املختلفة“.
 واشار اىل ان ”ابرز معوقات الخطة 
املائي  الشح  يف  تمثلت  الصيفية 
عن  فضال  الحرارة  درجات  وارتفاع 
املوازنة  اقرار  تأخر  بسبب  الدعم 
االمن  قانون  تخصيصات  ورصف 
الدعم  وتأخر  الطارئ  الغذائي 
عن  واملبيدات  لالسمدة  بالنسبة 
اعاقت  بمجملها  وهذه  املزارعني 

العملية االنتاجية“. 

فتح  االخر  ”اليشء  واضاف    
الوزراء  االسترياد وفق قرار مجلس 
رقم 72 وقرار 80 ادى اىل انخفاض 
اسعار املنتجات بالنسبة للمحاصيل 
املحيل  باملنتج  مقارنة  الصيفية 
وتكاليف انتاجه وبالتايل عدم تحقق 
عائد ربحي للمزارعني“، الفتا اىل انه 
تحمي  الوزارة  كانت  السابق  ”يف 

املنتج املحيل بمنع االسترياد“. 
ان  اوضح  الشتوية،  الخطة  وعن   
ترسل  عادة  الزراعة  ”مديريات 
بداية  يف  الشتوية  الخطة  مؤرشات 
اىل  لكن  او منتصفه  التاسع  الشهر 
حد اآلن لم تصل الوزارة املؤرشات“، 
هناك  ان  هي  ”اآللية  ان  مبينا 
ترسل  املديريات  يف  تزرع  مساحات 
الوزارة  يف  وتجمع  املساحات  هذه 
ومن ثم ترفع للجنة العليا للمناقشة 

مع املوارد املائية“.
يف  الجاموس  حيوان  هالك  وعن 
جنوب العراق، اشار اىل ان ”يف مقدمة 
يف  املياه  انخفاض  الهالك  اسباب 
ومناسيب  والفرات  دجلة  نهري 
االهوار وحدوث جفاف لالهوار وكما 

الجاموس  حيوان  فإن  معروف  هو 
حتى  مائية  مستنقعات  اىل  يحتاج 
للمياه  ويحتاج  حياته  دورة  يكمل 

بصورة مستمرة ”. 
االعالف  هو  االخر  ”السبب  وتابع   
بسبب  اسعارها  وغالء  وشحتها 
والتي  االوكرانية  الروسية  االزمة 
الجاموس  مربي  عىل  أثرت  قد 
ذلك  اىل  اضف  الحيوانية،  والثروة 
النزفية  الحمى  بسبب  االصابات 
االصابة  يخشون  املزارعني  واكثر 
هذه  جزر  اىل  فاتجهوا  لحيواناتهم، 
عن  بعيدا  اخذها  او  الحيوانات 
محافظات الجنوب والنزوح بها اىل 

محافظات اخرى“.   
اليارسي  اوضح  املعالجات،  وعن   
فهذا  االهوار  لجفاف  ”بالنسبة 
املائية،  بالحصة  يتعلق  االمر 
عن  مسؤولة  املائية  املوارد  ووزارة 
ملعالجة  وبالنسبة  املوضوع،  هذا 
موضوع  ادرجنا  فقد  االعالف  شح 
االعالف يف تخصيصات قانون االمن 
بحدود  مبلغ  عىل  وحصلنا  الغذائي 

60 مليارا لدعم االعالف“.

مع  تعاونا  ”هناك  ان  اىل  ولفت 
مربي  لرفد  الدولية  املنظمات 
الحيوانية  والثروة  الجاموس 
الطارئة  االعالف  من  بدفعات 
توزيعها  تم  الحيوانات  هالك  لتاليف 
والبرصة  قار  ذي  محافظات  يف 
وميسان“، مضيفا ”وكذلك بالنسبة 
مستشفيات  فإن  النزفية  للحمى 
توزع  املحافظات  هذه  يف  البيطرية 
وتقوم    املبيدات  الساعة  مدار  عىل 
برش الحضائر للقضاء عىل حرشة 
وكذلك  للمرض  الناقلة  القراد 
عىل  للقضاء  وقائية  برشات  قامت 

الفايروس“. 
التمور، بنّي  العراق من  انتاج   وعن 
احصائية  لدينا  توجد  ال  اآلن  ”لحد 
لكن  بدأ  اآلن  االنتاج  موسم  الن 
انتاجية  حققنا  املايض  العام  يف 
التمور  من   طن  الف   600 بحدود 
هذه  من  وصدرنا  االنواع  مختلفة 
اىل  مشريا   ،“25% بحدود  التمور 
ان ”البرصة يف الجنوب تأتي بعدها 
مقدمة  يف  وبابل  كربالء  محافظتي 

املحافظات املنتجة للتمور“.

بغداد/ الزوراء:
عن  العراق  يف  األوروبي  االتحاد  بعثة  أعلنت 
لها،  جديدا  رئيسا  فيباري“  ”أندرياس  تعيني 
وأكد معرفته  االخري عن سعادته  أعرب  فيما 

بالبلد ومؤسساته االمنية ”جيدا“.   
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  البعثة  وقالت 
أندرياس فيباري ضابط رشطة أقدم سويدي، 
توىل يف 17 آب/اغسطس مسؤولياته يف بغداد 
كرئيس لبعثة االتحاد األوروبي االستشارية يف 
العراق والتي تدعم إصالح قطاع األمن املدني 

يف البالد بدعوة من السلطات العراقية .
واضاف البيان: ان فيباري هو رئيس املرشفني 
ُتمثل  التي  السويدية،  الرشطة  سلطة  يف 
الرشطة الوطنية يف السويد والتي انضم إليها 
املناصب  العديد من  1991، وقد شغل  يف عام 
املؤسسة  هذه  داخل  اإلسرتاتيجية  اإلدارية 
األمنية كرئيس أركان لقسم الجريمة املنظمة 
ومؤخراً  بالوكالة  العملياتي  القسم  ورئيس 

كنائب لرئيس دائرة رشطة ماملو. 
املستوى  عىل  يتمتع  فيباري  ان  اىل:  ولفت 

الدويل بخربة كبرية يف البعثات املدنية لسياسة 
األوروبي..  لالتحاد  املشرتكة  والدفاع  األمن 
فقد عمل يف البداية عام 2015-2014 رئيساً 
ألركان بعثة االتحاد األوروبي لسيادة القانون 
يف كوسوفو (إيوليكس) التي تدعم مؤسسات 
ثم  كوسوفو،  يف  الرئيسية  القانون  سيادة 
يف  االستشارية  األوروبي  االتحاد  بعثة  مع 
العراق والتي شغل فيها منصباً رفيعاً كرئيس 
للعمليات يف بداية البعثة من 2017 إىل 2018.

البيان:  بحسب  وصوله،  عند  فيباري  وقال 
أعرف  وأنا  العراق  إىل  بالعودة  ”أنا سعيد جداً 
أهمية  مدى  وأعرف  األمنية  البلد ومؤسساته 
االستشارية  األوروبي  االتحاد  بعثة  خرباء 
الفتا  املحليني“.  البعثة  وموظفي  العراق  يف 
األوروبي  االتحاد  وفد  مع  التعاون  ”إن  اىل 
امليدان  يف  األخرى  األوروبي  االتحاد  وكيانات 

أمر رضوري“.
وتابع ”أنا مقتنع تماماً بأنه يمكننا جنباً إىل 
جنب مع نظرائنا العراقيني والرشكاء الدوليني 
أن نحقق هدفنا املشرتك املتمثل يف امليض قدماً 

وفعالة  وشفافة  ديمقراطية  ممارسة  نحو 
للسلطة“.

بعثة  مع  عمله  عن  فيباري  اندرس  وتحدث 
والتي  العراق  يف  االستشارية  األوربي  االتحاد 
شغل فيها منصبا رفيعا كرئيس للعمليات من 

2017 اىل 2018.
يشار اىل انه تم تأسيس بعثة االتحاد األوروبي 
االستشارية يف العراق يف ترشين االول/اكتوبر 
أربيل،  يف  مكتب  ولها  بغداد  ومقرها   2017
 2022 نيسان/ابريل  يف  تفويضها  تمديد  وتم 

لعامني آخرين.
املشورة  تقديم  البعثة  تفويض  ويشمل 
العراقية  للسلطات  والخربة  االسرتاتيجية 
األمن،  قطاع  إلصالح  املدنية  الجوانب  بشأن 
القومي  األمن  اسرتاتيجية  ذلك  يف  بما 
واالسرتاتيجيات املرتبطة بها وأولويات األمن 

القومي األخرى.
يف  االستشارية  األوروبي  االتحاد  بعثة  وتضم 
و34  األوروبي  االتحاد  من  خبرياً   84 العراق 

من الزمالء العراقيني.
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الرشكات  كافة  واملعادن  الصناعة  وزارة  رشكات  إحدى  والصلب  للحديد  العامة  الرشكة  تدعو 
واملكاتب املتخصصة لالشرتاك يف املناقصة أعاله (تجهيز كتل حديدية ذات مقطع مربع ١٥٠ ملم 
× ١٥٠ ملم وبطول ١٢ مرت) بكمية (٨٠٠) طن بموجب املواصفات الفنية والرشوط التي يمكن 
الحصول عليها مع وثائق املناقصة من مقر الرشكة يف البرصة / خور الزبري أو مكتب الرشكة 
يف بغداد / مقابل مستشفى السعدون األهيل لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان 
وخمسون الف دينار ويكون آخر موعد الستالم العطاءات يف مقر الرشكة حرصاً هو يوم األحد 
املصادف ٢٠٢٢/٩/٤ لغاية (الساعة ١٢ ظهراً) وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي 
العطاءات الساعة (الثامنة والنصف من صباح اليوم التايل للغلق) ويف حالة مصادفة يوم الغلق 

عطلة رسمية يؤجل الغلق اىل اليوم الذي يليه.
مع مراعاة ما ييل :-

١- يرفق بالعطاء ما ييل :-
أ - التأمينات األولية بمبلغ (٩,٦٠٠,٠٠٠) فقط تسعة ماليني وستمائة الف دينار عىل شكل صك 

مصدق أو خطاب ضمان ألمر الرشكة.
ب - وصل االشرتاك باملناقصة.

ت - شهادة تأسيس الرشكة او هوية غرفة التجارة (نافذة).
ث - براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب (نافذة) ألمر الرشكة + الهوية الرضيبية للمشرتك.

ج - االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
ح - الكفاءة املالية مؤيدة من الجهات ذات العالقة.

خ - الحسابات الختامية آلخر ثالث سنوات.
٢- يكون العطاء نافذ ملدة ال تقل عن (٣) اشهر من تاريخ غلق املناقصة.

٣- تقدم االسعار بالدينار العراقي رقماً وكتابة.
٤- االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.

٥- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
وباإلمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل موقع الوزارة االلكرتوني 

Tenders-companies@industry.gov.iq
  steel-iraq.gov.iq وموقع الرشكة االلكرتوني

ويكون موعد عقد املؤتمر لإلجابة عىل استفسارات املشرتكني باملناقصة قبل اسبوع من تاريخ 
الغلق...                     مع التقدير

املدير العام
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كييف/ متابعة الزوراء:
بينما تسـتعد أوكرانيا لالحتفال بعيد 
االسـتقالل عـن االتحاد السـوفياتي 
يف 24 آب/أغسـطس، حـذر رئيسـها 
فولوديمـري زيلينسـكي مواطنيه من 
هجومـا  روسـيا  تشـن  أن  احتمـال 

”بشعا“ بهذه املناسبة.
ودعـا الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 
زيلينسكي، مواطنيه إىل توخي الحذر 
هذا األسبوع مع استعدادهم لالحتفال 
بعيد االسـتقالل يف الوقـت الذي هزت 
فيـه انفجـارات جديدة شـبه جزيرة 
القـرم وأصيـب 12 مدنيـا بصـاروخ 

بالقرب من محطة للطاقة النووية.
وقـال زيلينسـكي يف كلمتـه الليليـة 
املصـورة إنه يجـب عـىل األوكرانيني 
عدم السـماح ملوسـكو ”بنرش اليأس 
والخـوف“ بينهـم أثناء إحيـاء ذكرى 
مـرور 31 عامـا عىل االسـتقالل عن 

الحكم السوفياتي. 
وقال قبل الذكرى السنوية يف 24 آب/
أغسـطس والتي تصادف أيضا مرور 
سـتة أشـهر عىل بـدء الغـزو الرويس 
الشـامل ألوكرانيـا: ”علينـا أن ندرك 
جميعـا أن روسـيا قـد تحـاول هـذا 
األسـبوع القيـام بيشء بشـع ويشء 

رشير بشكل خاص“.
وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوب 
إن حظـر التجـول يف خاركيـف، ثاني 

أكـرب مدينة يف أوكرانيا، سـيمدد ليوم 
كامل يوم 24 آب/أغسطس.

 وتتعـرض املدينة الشـمالية الرشقية 
الـرويس،  للقصـف  منتظـم  بشـكل 
وعادة ما يكون هناك حظر تجول من 
الساعة العارشة مساء حتى السادسة 

صباحا.
وقال مسؤولون روس وأوكرانيون إن 
صاروخا روسـيا أصاب، يوم السبت، 
أيضا منطقة سـكنية يف بلدة بجنوب 

أوكرانيـا ليسـت بعيـدة عـن محطة 
للطاقة النووية، ما أسـفر عن إصابة 

14 مدنيا.
وقال املسـؤولون األوكرانيون إن هذه 
الرضبة الروسـية بالقرب من محطة 
بيفدينوكراينسك النووية، التي تعرف 
أيضا بمحطة جنوب أوكرانيا، وقصفا 
جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا، 
أكرب محطة للطاقة النووية يف أوروبا، 
أثارا مخاوف جديدة من وقوع حادث 

نووي خالل الحرب.
كما أشـار زيلينسكي يف كلمته بشكل 
غري مبارش إىل سلسلة من االنفجارات 
التي وقعـت يف األيام األخرية يف شـبه 
جزيرة القـرم األوكرانية التي احتلتها 
روسـيا وضمتهـا خـالل توغـل عام 

.2014
ولـم تعلـن أوكرانيا مسـؤوليتها عن 
الهجمـات، ولكـن محللـني قالـوا إن 
بعضها عىل األقل أصبح ممكنا بفضل 

املعـدات الجديـدة التـي تسـتخدمها 
القوات األوكرانية.

ويف أحـدث الهجمـات يف القـرم، قال 
الحاكـم املعني مـن روسـيا، والذي ال 
يعرتف بـه الغرب، إن طائرة مسـرية 
بالقـرب مـن مقـر  مبنـى  قصفـت 
األسـطول الـرويس يف البحر األسـود 
صباح السبت. وقال الحاكم ميخائيل 
رازفوجاييـف عـىل تلغـرام: ”طائـرة 
مسـرية حلقـت فـوق السـطح... تم 
إسقاطها فوق مقر األسطول مبارشة. 
سقطت عىل السطح واحرتقت. فشل 

الهجوم“.
وأصدر رازفوجاييـف الحقا بيانا آخر 
عىل تلغرام، قال فيه إن النظام املضاد 
للطائرات يف املنطقة تم تشـغيله مرة 
أخرى وطلب من السكان التوقف عن 
تصوير ونرش لقطـات تظهر طريقة 

عمله.
وذكـرت وسـائل إعـالم أوكرانيـة أن 
انفجـارات وقعت يف بلدات قريبة، من 
بينها منتجعات يفباتوريا وأولينيفكا 

وزاوزيورنوي.
ووقعـت انفجارات واندلعت حرائق يف 
شـبه جزيرة القرم يف األسبوع املايض 
مـن بينهـا انفجـار يف قاعـدة جوية 
روسية يبدو أنه دمر أعدادا كبرية من 
الطائرات وفق صور التقطتها األقمار 

الصناعية.

وبعـد القصف الذي وقـع بالقرب من 
للطاقـة  بيفدينوكراينسـك  محطـة 
النوويـة، قـال فيتـايل كيـم، حاكـم 
منطقـة ميكواليف عـىل تلغـرام: إن 
أربعة أطفال من بني األشخاص الذين 

أصيبوا. 
وأسـفر الهجـوم عـن تدمـري منازل 
خاصـة وبناية سـكنية من خمسـة 
طوابـق يف فوزنيسنسـك التـي تبعـد 
حـوايل 30 كيلومرتا عن املحطة، وهي 

ثاني أكرب محطة نووية يف أوكرانيا.
وقالـت املنطقـة الجنوبيـة للجيـش 
األوكراني يف تحديث لعدد اإلصابات إن 

14 مدنيا أصيبوا.
ووصفـت رشكـة إينرغواتـوم التـي 
تديرهـا الدولـة، والتي تشـغل جميع 
محطـات الطاقة النوويـة األوكرانية 
األربع، الهجوم عىل فوزنيسنسك بأنه 
”عمل آخر من أعمال اإلرهاب النووي 
الرويس“. وقالت يف بيان ”من املحتمل 
أن يكون هذا الصاروخ موجها تحديدا 
إىل محطـة بيفدينوكراينسـك للطاقة 
النوويـة التي حاول الجيـش الرويس 

السيطرة عليها يف بداية مارس“.
ولم تـرد روسـيا عىل الفـور عىل هذا 
االتهـام.. ولم تتمكـن رويرتز بعد من 
التحقق من الوضع يف فوزنيسنسـك. 
ولـم ترد أنبـاء عـن أي أرضار لحقت 

بمحطة بيفدينوكراينسك.

وتبادلـت روسـيا وأوكرانيـا اتهامات 
جديـدة بشـأن قصـف حـول محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر 
عليها روسـيا منذ آذار/مارس. وقال 
فالديمري روغوف، وهو مسؤول معني 
مـن قبـل روسـيا يف بلـدة إينريهودار 
القريبة، إن القوات األوكرانية وجهت 
أربـع رضبات عـىل األقـل إىل املحطة. 
وقـال يفهني يتوشـينكو رئيس بلدية 
نيكوبول التي تسـيطر عليها أوكرانيا 
عىل الضفة املقابلة من نهر دنيربو إن 
القوات الروسية قصفت البلدة مرارا.

وهناك محادثات منذ أكثر من أسبوع 
لرتتيب زيارة تقوم بها الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية التابعـة لألمم املتحدة 
األوكرانية  السلطات  للمحطة. ودعت 
األمم املتحـدة ومنظمات دولية أخرى 
إىل إجبار القوات الروسية عىل مغادرة 

محطة زابوريجيا.
يف  الواقعـة  املدينـة  ماريوبـول،  ويف 
رشق أوكرانيـا والتي سـيطرت عليها 
روسيا بعد قصف استمر أسابيع، قال 
مسؤولون إن رئيس بلدية املدينة املعني 
من روسيا قنسطنطني إيفاشتشينكو 
نجا من محاولة اغتيال.. وعن محاولة 
االغتيال، قال بيرتو أندريوشيتشينكو، 
وهو مسـؤول يف مجلـس املدينة الذي 
أطيح به، عـرب تلغرام: ”لـم تنجح... 

لكنها البداية فحسب“.

بغداد/ الزوراء:

تشـهد مدينـة العلمني شـمال مرص 

اليـوم االثنني قمـة عربية خماسـية 

تجمع قادة مرص واإلمارات والبحرين 

واألردن والعـراق، حسـب مـا ذكرته 

مصادر مرصية.

وقالت املصـادر إن القمة تأتي بدعوة 

مـن الرئيـس املـرصي عبـد الفتـاح 

السـييس يف إطار التنسـيق والتشاور 

املسـتمر بني هـذه الدول، بمـا يخدم 

العمل العربي املشرتك ويدفع العالقات 

العربية إىل مسـتوى متقـدم ملواجهة 

مختلف التحديـات الدولية واإلقليمية 

الراهنة.

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  ويتوجـه 

جمهوريـة  إىل  الكاظمـي  مصطفـى 

عربيـة  قمـة  يف  للمشـاركة  مـرص 

خماسية تنطلق اليوم االثنني يف مدينة 

العلمـني بمشـاركة كل مـن ”مـرص 

واالردن والعراق واإلمارات والبحرين“

سـتناقش  القمـة  أن  مصـدر  وقـال 

أمنية واسـتخباراتية، اضافة  ملفات 

وسياسـية،  اقتصاديـة  ملفـات  إىل 

واألوضاع يف املنطقة بشكل عام.

ومـن املقـرر أن تشـهد القمـة بحث 

ملف القضية الفلسـطينية، باإلضافة 

االقتصاديـة  املرشوعـات  ملـف  إىل 

املشرتكة.

يأتـي هـذا بينمـا اسـتقبل الرئيـس 

املرصي عبد الفتاح السـييس يف مطار 

العلمـني صبـاح امس األحد، الشـيخ 

محمد بـن زايد رئيس دولـة اإلمارات 

وعقـد معـه مباحثـات ثنائيـة حول 

ملفات املنطقة.

الـرؤى  تبـادل  املباحثـات  وتناولـت 

ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية 

واألمـن اإلقليمـي واألوضـاع الراهنة 

باملنطقـة العربية. وقد تم التأكيد عىل 

أهمية تعزيـز العمل العربي املشـرتك 

ووحـدة الصـف العربـي يف مواجهـة 

املنطقـة  تشـهدها  التـي  التحديـات 

العربيـة ومـن أجـل توحيـد جميـع 

الجهـود الراميـة إىل التوصل إىل حلول 

دائمة لألزمات يف دول املنطقة تسـهم 

يف إرساء دعائم األمن واالستقرار فيها 

وتحقيق االستقرار والسالم لشعوبها.

واألردن  مـرص  عقـدت  وأن  وسـبق 

والعـراق واإلمـارات قمـة يف مدينـة 

العقبة بـاألردن مارس املايض تناولت 

سـبل تعزيز عالقات التعاون املشرتك 

الـدول األربـع يف كل املجـاالت،  بـني 

بخاصة التجارية واالقتصادية.

وخـالل القمـة جرى تبـادل لوجهات 

النظر حول مجمل األوضاع السياسية 

واالقتصادية عىل املسـتويني اإلقليمي 

والدويل، خاصـة ما يتعلـق بمواجهة 

تداعيات الظروف العاملية عىل قطاعات 

األمن الغذائي والطاقة والتجارة.

واألردن  مـرص  مـن  كل  وتشـرتك 

واإلمـارات والبحرين، يف آلية للرشاكة 

الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية 

انضمـت  مبـادرة  مسـتدامة، وهـي 

لها البحريـن مؤخرا خـالل االجتماع 

الثاني للجنة العليا األخري الذي عقد يف 

القاهرة الشهر املايض، بينما انطلقت 

هـذه الرشاكـة للمـرة األوىل يف مطلع 

يونيو املايض، بمشاركة الدول الثالث.

واألردن  مـرص  مـن  كل  وتشـرتك 

والعراق، يف آلية تعـاون ثالثي أخرى، 

تضمنـت عقد قمـم بني قـادة الدول 

الثالث، واجتماعات وزارية مشـرتكة 

بـني مسـؤوليها، كان آخرهـا يف 25 

مارس املايض، وهو الذي شـاركت به 

اإلمارات ألول مرة.

وصـل رئيس دولـة اإلمـارات العربية 

املتحدة، الشـيخ محمد بن زايد، امس 

األحـد، إىل مدينـة العلمـني يف مـرص، 

وكان باستقباله الرئيس املرصي عبد 

الفتاح السييس.

ويشـارك الشيخ محمد بن زايد، اليوم 

االثنـني، يف قمـة خماسـية دعـا لهـا 

السـييس، بمشـاركة كل مـن العاهل 

األردني امللـك عبدالله الثاني، والعاهل 

البحريني امللك حمد بن عيىس، ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبحـث الجانبـان مسـارات التعاون 

الثنائـي والفـرص العديـدة لتوسـيع 

آفاقـه إىل مسـتويات أرحـب، وتعزيز 

البلدين،  الرشاكة اإلسـرتاتيجية بـني 

االقتصاديـة  املجـاالت  يف  خاصـة 

والتنموية.

كما تبادال الرئيسـان وجهـات النظر 

بشأن عدد من القضايا وامللفات محل 

االهتمـام املشـرتك، وآخـر تطـورات 

األحـداث عـىل السـاحتني اإلقليميـة 

والدولية.

بغداد/ الزوراء:
وجه مجلس الوزراء، وزارة املالية 
بتمويـل مسـتحقات العلوميني ، 
فيمـا صوت عـىل قـرارات تخص 

الرقم الوظيفي.
وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيـس 
الوزراء يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الجلسـة  تـرأس  الكاظمـي، 
والثالثـني  الحاديـة  االعتياديـة 
ملجلس الوزراء، تمت خاللها بحث 
مسـتجدات األحـداث السياسـية 
واالقتصاديـة يف البالد، والتداول يف 
مختلـف القضايا وامللفـات املعدة 

عىل جدول األعمال.
مجلـس  رئيـس  ان  واضـاف: 
الـوزراء وجـه يف بدايـة الجلسـة 
وزير الداخليـة بالتوجه إىل مكان 
حادث تل قطارة اإلمام عيل -عليه 
السالم- يف كربالء املقدسة ويرافقه 
مدير عام الدفـاع املدني لإلرشاف 
عـىل عمليـات إنقـاذ املحارصين 
تحت أنقاض التل، وقدم سـيادته 
تعازيـه لـذوي الضحايا، مشـيداً 
بجهـود الدفـاع املدني يف انتشـال 
املحارصيـن وإخـراج أكـرب عـدد 
سـري  اسـتعرض  كمـا  منهـم، 
األوضاع األمنية يف العراق، وجهود 
القوات العسكرية يف مالحقة فلول 
اإلرهـاب وبسـط األمـن، وكذلـك 
جهود األجهزة األمنية املختصة يف 

مكافحة الجريمة املنظمة. 
الـوزراء  مجلـس  ان  اىل  واشـار 
املاليـة  وزارة  وكيـل  اسـتضاف 
طيـف سـامي، التي اسـتعرضت 

خطـط الـوزارة لألشـهر املتبقية 
من هذا العام، ومناقشـة عدد من 
امللفـات املالية التي ترتبط بربامج 
ومشـاريع خدميـة واقتصاديـة، 
شـهدت  الجلسـة  ان  مبينـا 
الوبائـي،  التقريـر  اسـتعراض 
واستمرار وزارة الصحة يف متابعة 
تطورات جائحـة كورونا، وتأمني 

املتطلبات واملستلزمات الطبية.
وتابع، انه بعد مناقشة املوضوعات 
املدرجة عىل جدول األعمال، أصدر 

مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
املاليـة  وزارة  تمويـل  أوالً/ 
وزارة  يف  العلوميـني  مسـتحقات 
الصحة واملحافظات بحسب اآللية 

املتبعة يف قرار مجلس الوزراء (15 
لسنة 2022) تنفيذاً للفقرتني (1، 
أو 2) مـن كتـاب ديـوان الرقابـة 
املاليـة االتحـادي املرقـم بالعـدد 
(1/1/12/2443)، واملـؤرخ يف 3 
شباط 2021، من اإلجمايل الفعيل، 
أو النفقـات التشـغيلية للدوائـر، 
ومع قيـام دوائر الصحـة بتزويد 
الحـذف  بجـداول  املاليـة  وزارة 

واالستحداث.
ثانياً/ تـويل وزارة املاليـة/ دائرة 
املحاسـبة، تمويـل رصف رواتـب 
املنقولـني مـن وحـدة إنفـاق إىل 
وحدة إنفـاق، بتنزيلها من الجهة 
إىل  وإضافتهـا  منهـا  املنقولـني 

الجهـة املنقولني إليهـا عند طلب 
مـع  السـابقة  للسـنة  التمويـل 
الدرجة والتخصيص املايل دون أن 

يرتتب عىل ذلك أي أثر مايل.
ثالثاً/

 -1 املوافقة عـىل زيادة رأس مال 
الرشكة العامة لتجارة السـيارات 
واملكائن/ وزارة التجارة املصادق 
عليهـا من ديـوان الرقابـة املالية 
االتحـادي ولجنة تحديـد رؤوس 
األمـوال يف وزارة املاليـة، بمبلـغ 
(10,053,879,413) ديناراً، فقط 
عرشة مليارات وثالثة وخمسـون 
وتسـعة  مئـة  وثمـان  مليونـاً 
وسـبعون ألفاً وأربـع مئة وثالثة 

عـرش دينـاراً، اسـتناداً إىل أحكام 
املادة (10) مـن قانون الرشكات 

العامة (22 لسنة 1997) املعدل.
-2 أخـذ وزارة التجارة اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
رابعاً/

متابعـة تقريـر وزارة التخطيـط 
املتخـذة  اإلجـراءات  بخصـوص 
بشـأن الرقـم الوظيفـي حيث تم 

التصويت عىل: 
 -1 تأليـف لجنـة برئاسـة وكيل 
وزارة التخطيط للشؤون اإلدارية، 
دائـرة  عـام  مديـر  وعضويـة 
املعلومات ومدير عام  تكنولوجيا 
دائـرة املحاسـبة يف وزارة املالية، 
ومدير عام يف ديوان الرقابة املالية 
االتحادي، إلجراء التقاطع بشكل 
شـهري بشـأن الرقـم الوظيفي، 
مع إضافـة مدير قسـم املالك يف 
دائـرة املوازنـة يف وزارة املالية إىل 

اللجنة.
-2 إلـزام رئيـس وحـدة اإلنفـاق 
املسـؤولية القانونيـة عنـد إدراج 
تتعلـق  دقيقـة  غـري  معلومـات 
بالرواتـب واملخصصـات واألرقام 
كانـون   1 مـن  بـدءاً  الوظيفيـة 

األول2022.
-3 إلزام املوظفني يف دوائر الدولة 
واملؤسسـات الحكوميـة بإصدار 
البطاقة املوحـدة، وتعديل الفقرة 
(2) من قرار مجلس الوزراء (75 

لسنة 2022).
خامسـاً/ إقرار توصيـة املجلس 
لسـنة   41) للطاقـة  الـوزاري 
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت حصيلة ضحايا السـيول واألمطار يف 
السودان إىل أكثر من 80 شخصا، و31 مصابا، 
كما دمرت الفيضانات 17,080 منزال بشـكل 
كامـل و23,850 منـزال جزئيـا، فضـال عـن 
تدمـري عـدد كبري مـن املتاجر واملرافـق، فيما 
أكد وزير التنمية االجتماعية السوداني، أحمد 
آدم بخيـت، أنـه قد يتـم إعالن البـالد منطقة 
كوارث طبيعية خالل السـاعات املقبلة بسبب 

السيول.
وتفقـد رئيـس مجلس السـيادة يف السـودان 
الفريق أول ركن عبد الفتـاح الربهان املناطق 
املتأثـرة باألمطـار والسـيول، بواليتـي النيـل 

األبيض والجزيرة.
وقـال الربهـان يف ترصيحـات صحفيـة، إن 
السـودان ”طلب املسـاعدة من رجال األعمال 
والـدول الصديقة للتعامل مع أزمة السـيول..  
وهنـاك تقصـري من الدولـة السـودانية طيلة 

السنوات املاضية يف كافة املجاالت“.
السـوداني تشـكيل لجنـة  املسـؤول  وأعلـن 
لواليتي النيل األبيـض والجزيرة، بهدف وضع 
حلول دائمة، مشريا إىل أن خيم إيواء مترضري 

السيول غري كافية ونعمل عىل زيادتها.
وأضـاف يف ترصيحاتـه عـىل هامـش الزيارة 
”نأسف لضياع 3 سنوات من عمر السودانيني 
دون تحقيـق أي يشء“، الفتـا إىل أن املصارف 
مغلقة والشـوارع بال جسـور والبنية التحتية 

مترضرة بشدة بسبب السيول.
الـوزراء  مجلـس  أعلـن  السـياق،  ذات  ويف 
السـوداني، امـس األحـد،  حالـة اإلسـتنفار 
والطوارئ بشـأن كـوارث السـيول واألرضار 
التـي طالـت 6 واليات، حسـب وكالـة األنباء 

السودانية ”سونا“.
ودعـا املجلـس إىل رضورة اسـتيفاء الجهـود 
الرسمية والشعبية، الستقطاب الدعم والعون 
اإلنسـاني الداخـيل والخارجـي مـن الهيئات 
الرسمية والشعبية لتقديم يد العون واملساعدة 

للمترضرين.
ولفـت وزير شـؤون مجلـس الـوزراء املكلف 
حسـاب  فتـح  إىل  عثمـان  حسـني  عثمـان 
بالعملتني املحلية واألجنبية السـتقبال الدعم، 
والوقـوف إىل جانب املترضريـن بالواليات من 

السيول واالمطار.
عـىل جانب آخر، لفتـت تقارير محليـة إىل أن 

الجيـش السـوداني دفـع  بطائـرات عمودية 
القـوات  مـن  ومجموعـات  إنقـاذ  وقـوارب 
الخاصـة، ملعاونة السـلطات املحليـة يف والية 
الجزيـرة يف عمليـات البحث واإلنقـاذ وإخالء 

املواطنني املترضرين.
مـن جانبـه، أكـد وزيـر التنميـة االجتماعية 
السـوداني، أحمد آدم بخيت، أنه قد يتم إعالن 
البالد منطقة كوارث طبيعية خالل السـاعات 

املقبلة بسبب السيول.
وقال يف ترصيحات صحفية إن ”حالة التأهب 

مستمرة ونتوقع مزيداً من األمطار“.
كما كشـف عن تـرضر 43 ألف منزل بشـكل 
جزئي أو كيل بسـبب السـيول، ممـا قد يجرب 
السلطات عىل فتح جرس جوي حال تعذر فتح 

الطرق.
إىل ذلـك أضـاف أن هنـاك احتياجـات عاجلة 

للغذاء وإيواء مترضري السيول.
الصديقـة  والـدول  املنظمـات  ناشـد  فيمـا 

املساعدة.
وقـال أن أكثر الواليات ترضراً تشـمل شـمال 
كردفـان والجزيـرة وجنوب كردفـان وجنوب 

دارفور ونهر النيل.

مـن جانبها حـذرت هيئة األرصـاد الجوية يف 
السـودان، امـس األحد، من أن أمطار موسـم 
هذا العام سـتكون أعىل، وأن السيول املفاجئة 
قـد تـرضب أغلب الواليـات، ممـا يتطلب أخذ 

الحيطة والحذر خاصة يف املناطق املنخفضة.
هذا وأوىص االجتماع الطارئ للمجلس القومي 
للدفاع املدني يف السـودان بحرص جميع الدعم 
املوجـود مـن مواد اإليـواء وغريهـا وتوزيعها 
بعدالة وعاجال للواليات األكثر تأثرياً بالسـيول 
واألمطار وهـي واليات نهر النيـل، والجزيرة، 

وكسال وسنار.
يشار إىل أن موسم األمطار يف السودان يستمر 
عـادة حتى سـبتمرب، مـع بلـوغ الفيضانات 

ذروتها قبل ذلك بقليل.
والعـام املايض، تسـببت الفيضانات واألمطار 
الغزيرة يف مقتل أكثر من 80 شـخصاً وإغراق 
عرشات اآلالف من املنازل بجميع أنحاء البالد.

أمـا يف عـام 2020، فقـد أعلنـت السـلطات 
السـودان منطقـة كـوارث طبيعيـة وفرضت 
حالـة الطوارئ ملـدة 3 أشـهر يف جميع أنحاء 
البالد بعد أن تسـبب الفيضانات بمقتل حوايل 

100 شخص وغمر أكثر من 100 ألف منزل.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

اعلن امني بغـداد، عمار موىس كاظم، امس 

األحـد، احالـة ٩ قطاعـات بمدينـة الصدر 

رشقـي بغـداد، ألعمـال التطويـر بالكامـل 

واالسـتعداد إلحالة ٢٤ قطاعـًا أخرى ضمن 

خطة التطوير.

وقالت األمانة يف بيـان ورد لـ «الزوراء»: إن 

«ذلـك جاء خالل زيـارة ميدانية المني بغداد 

اىل مقـر بلديتي الصدر االوىل والثانية ولقائه 

عـددا من املوظفـني واملراجعني واالسـتماع 

ملشكالتهم ومقرتحاتهم وااليعاز بمعالجتها 

وكذلك توجيه الدائـرة البلدية بإرساع انجاز 

معامـالت املواطنـني مـع مراعـاة الوضـع 

االقتصادي واملعايش لساكنيها»..

ونقـل بيـان األمانـة، عـن األمني قولـه: إن 

«أمانـة بغداد احالـت ٩ قطاعـات للتطوير 

ضمن قاطعي بلديتـي الصدر االوىل والثانية 

وهنـاك ٢٤ قطاعـاً أخـرى ضمن الدراسـة 

والتحليل استعداداً الحالتها قريباً».

واضـاف ان «هناك خطة متكاملة إلكسـاء 

وتطويـر القطاعـات ضمـن مدينـة الصدر 

ألهميتهـا وحاجتهـا للخدمـات كونها ذات 

كثافة سكانية كبرية».

واشـار اىل ان «هنـاك مرشوعـني مهمني يف 

مدينـة الصـدر يتضمنان انشـاء مجرس يف 

تقاطع سـاحة ٨٣ ومجرس آخـر يف تقاطع 

سـاحة (٥٥) لفـك االختناقـات املروريـة»، 

مؤكـداً ان «امانـة بغـداد ماضيـة بإنجـاز 

الصـدر  مدينـة  ضمـن  نوعيـة  مشـاريع 

الهميتها».وتابع ان «هناك توجيهات للدائرة 

البلدية بإنجاز معامالت املواطنني وتسـهيل 

اجراءاتهـا وتفعيـل الجبايـة بمـا ينسـجم 

لسـاكني  واالقتصـادي  املعـايش  والوضـع 

مدينـة الصدر».كما وجه امـني بغداد، وفق 

البيان، «بـرضورة االهتمام بقطاع النظافة 

يف مدينة الصدر ملا تعانيه من افرازات كبرية 

يوميـاً وكذلـك تفعيـل املكابـس واملحطات 

التحويلية وتصفريها بشـكل كامل»، مبيناً 

ان « هناك دعما للخدمات البلدية بما يرتقي 

بواقع املدينة ومتطلبات ساكنيها «.

بغداد/الزوراء:
أعلنت محافظة بغـداد أعداد املتقدمني 
عـىل التعيينـات بصفـة «عقـد» وفـق 
قانون األمن الغذائي.وذكر بيان لقسـم 
اإلعالم واإلتصال الحكومي يف محافظة 
«أعـداد  أن  «الـزوراء»  تلقتـه  بغـداد، 
املتقدمني عىل تعيينات العقود الخاصة 
بمحافظـة بغـداد، وفق قانـون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية، لحملة 
شـهادات البكالوريـوس والدبلوم، بلغ 
أن «  إىل  (١١٨,٧٦١) متقدمـاً»، الفتـا 
الطلبات ضمـت اإلختصاصات العلمية 
واإلداريـة واإلنسـانية، التـي حددتهـا 
ديوانهـا  يف  للعمـل  بغـداد  محافظـة 
شـهري  براتـب  األخـرى،  ودوائرهـا 
قـدره (٣٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة الف دينار 

للمتعاقـد الواحـد وملـدة (٣) سـنوات 
إلغراض التدريب والتطوير».

الطلبـات  «تقديـم  إىل  البيـان  وأشـار 
كان مرتبطـاً ببوابـة أور اإللكرتونيـة 
للخدمـات الحكوميـة التابعـة لألمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء/ دائـرة مركز 
البيانـات الوطنـي، وان فـرز األسـماء 
سـيكون وفق نظام إلكرتوني خاص»، 

مؤكـدة «وجـود قناتني للتقديـم أولها 
القنـاة العامة، والتي شـملت النسـبة 
األكـرب للمتقدمـني بعـدد (٨٠٠) عقد 
أي بنسـبة ٨٠٪ مـن املجمـوع الـكيل 
للدرجات، والثانية هي القناة الخاصة، 
والتي جاءت بنسبة (١٠٪) من املجموع 
 ١٠٠) بعـدد  العقـود  لدرجـات  الـكيل 
عقد)، والتي ُخِصصت لذوي الشـهداء، 

وضحايـا  السياسـيني،  والسـجناء 
الحربية، واألخطاء  اإلرهاب والعمليات 
العسكرية، وشـهداء الحشد الشعبي».

واضـاف البيـان «أن القنـاة الخاصـة 
شملت أيضاً ذوي اإلحتياجات الخاصة 
واملعاقـني، واألقليات القومية والدينية، 
بعدد ١٠٠ عقد، اي بنسـبة (١٠٪) من 

املجموع الكيل  لدرجات العقود».

Ú‡ñb»€a@Ô”ãí@ãÌÏ�n‹€@pb«b�”@9@Ú€byg@Â‹»m@ÜaáÃi@Ú„bflc

بغداد/الزوراء:

أصدرت سلطة الطريان املدني توضيحاً 

حول عقد الحماية األمنية ملطار بغداد 

الدويل.

وقالت السلطة يف بيان تلقته «الزوراء» 

«إننـا ملتزمون بتطبيـق أعىل املعايري 

املعتمـدة مـن قبـل املنظمـة الدولية 

.«lCAO للطريان املدني

واضافـت ان «ما يتعلق وما تم تداوله 

من قبـل بعض النـواب الخاص بعقد 

الحمايـة األمنيـة ملطار بغـداد الدويل 

نؤكد عىل ما ييل: 

١- ان جميع اإلجراءات التي تقوم بها 

سـلطتنا بخصـوص أي تعاقد سـيما 

موضـوع الحماية األمنية ملطار بغداد 

الدويل إنما يتم وفق اإلجراءات األصولية 

النافذة  العراقية  والضوابط والقوانني 

واسـتناداً إىل قـرار مجلـس الـوزراء 

املرقـم ١٢٢ لسـنة ٢٠٢٢ واملوافقات 

األمنية الرسمية بذلك. 

٢-كمـا نبـني أن التدقيـق ألي رشكة 

أمنيـة يبقى مسـتمراً ملا بعـد اإلحالة 

والتعاقـد مـن خـالل الحصـول عـىل 

اإلجـازة الرسـمية بممارسـة املهنـة 

الصـادرة مـن قبـل وزارة الداخليـة ، 

إضافـًة إىل التدقيـق األمنـي لجميـع 

البيانـات والوثائق الرسـمية الخاصة 

بكوادر الرشكات املتعاقدة مع سلطة 

الطريان املدني.

٣- تتعامـل سـلطة الطـريان املدنـي 

جميـع  مـع  ووضـوح  بشـفافية 

املؤسسـات الحكوميـة والربملانيـة يف 

الـرد عىل أي سـؤال أو استفسـار من 

قبلها، السـيما ما تمـت اإلجابة عليه 

مـن اسـئلة مطروحة لبعـض النواب 

وتزويدهم بجميـع الوثائق واألوليات 

الخاصة بجميع التعاقدات التي تربمها 

السلطة وفق الضوابط األصولية.

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافـذ الحدودية، امس األحد، ضبـط ١٠ حاويات 

مخالفة لضوابط االسترياد يف منفذ ميناء أم قرص األوسط.
وقالـت الهيئة يف بيـان تلقته «الـزوراء»: ان «الجهود مسـتمرة 
بحمايـة املنافذ البحرية مـن تواجد املـواد الكيمياوية والخطرة 
واملزدوجة االستخدام، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قرص 
األوسـط من ضبط حاويات عدد (١٠) تحتـوي (مواد كيمياوية 
خطـرة) مخالفة لرشوط وضوابط االسـترياد كونهـا متجاوزة 
للمدة القانونية املسـموحة عـىل بقائها يف املينـاء دون مراجعة 

أصحاب العالقة».
واضافـت «تـم تنظيم محرض ضبـط أصويل وإحالتهـا إىل مركز 
رشطـة كمـرك أم قرص األوسـط لعـرض املوضوع أمـام أنظار 
قـايض التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية املناسـبة ونقلها إىل 
مـكان مخصص بعيد عن املناطق السـكنية واملنشـآت الحيوية 
لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر عىل سـالمة املوانئ والعاملني فيها 

واملواطنني».

دياىل/الزوراء:
أعلنت فرقة الرد الرسيع اقتحام وكر ملجموعة اللثام بعملية أمنية يف ناحية أبي صيدا يف دياىل، 
عـىل خلفية بيان ملجموعة توعدت خالله باحتالل الناحية.وذكرت قيادة الفرقة، يف بيان امس 
أنـه «بعـد ان أصدرت مجموعـة خارجة عن القانـون بيانا مصورا بثته عـرب مواقع التواصل 
االجتماعـي، تتوعد فيه بالسـيطرة عىل ناحية ابي صيدا واحتاللهـا يف محافظة دياىل عىل حد 
قولهـا، قـام اللواء الثاني قيادة فرقـة الرد الرسيع يف وزارة الداخليـة بعملية امنية يف منطقة 
ابي صيدا الصغرية التي اشـارت املعلومات االسـتخباراتية اىل ان هذه املجموعة الخارجة عن 
القانـون تتواجد بهـا، حيث دخلت قـوات اللواء اىل البسـاتني الزراعية وبعمـق ٥ كيلو مرات 
وعثرت خالل عملية التفتيش عىل أسـلحة متوسطة وخفيفة إضافة اىل مواد شديدة االنفجار 

وعبوات ناسفة».
وأكـدت قيادة فرقة الرد الرسيع جهوزيتهـا التامة «لتنفيذ األوامر العليـا الصادرة من وزارة 
الداخلية وقيادة العمليات املشرتكة وإنهاء التجمعات املسلحة والخارجة عن القانون واعتقال 

املطلوبني قضائيا وتسليمهم اىل العدالة».

دياىل/الزوراء:

رشعت القـوات األمنية يف دياىل، 

امس األحد، بتشـديد اإلجراءات 

لتأمـني طريق مقـربة يف أطراف 

بعقوبـة بعـد حادثتـي اغتيـال 

شهدهما خالل أسبوع.

وقـال مصـدر أمنـي إن «قوات 

األمـن كثفت دورياتهـا ومفارز 

الرصـد واملتابعة عىل مـدار ٢٤ 

اغتيـاالت  وقـوع  ملنـع  سـاعة 

مقـربة  طريـق  عـىل  جديـدة 

الرشيف يف بعقوبة».

وأضاف ان «التشـكيالت األمنية 

واالسـتخبارية تتابـع إجراءات 

ومالحقـة  الطريـق  تأمـني 

وقـوع  لتفـادي  املطلوبـني 

اغتيـاالت غامضـة جديـدة عىل 

طريق املقربة»

اغتيـال  «جريمتـّي  أن  وبـني 

وامـرأة،  الرشطـة  يف  منتسـب 

اللتبن وقعتا خالل أسبوع تقريباً 

ال تحمـالن أي دوافـع إرهابية، 

وانهما حادثتان جنائيتان جاري 

التحقيق لكشف مالبساتهما».

واسـتبعد املصـدر أي مخـاوف 

املواطنـني  أو تهديـدات تطـول 

يف طـرق بعقوبـة وال وجود ألي 

أو  املدينـة  يف  إرهابـي  نشـاط 

محيطها.

وشهد طريق «الفروسية» او ما 

يسـمى بطريق مقـربة الرشيف 

خـالل األيـام املاضيـة جريمتّي 

اغتيال طالتا منتسباً يف الرشطة 

بعبوة الصقـة، ومواطنة أخرى 

زالـت  ومـا  مسـدس،  بسـالح 

ظروف الجريمتني غامضة.

االنبار/الزوراء:
أسـباب  األحـد،  األنبار،امـس  محافظـة  حـددت 
شـحِّ املياه يف ناحيـة الوفاء غربـي الرمادي، فيما 
أعلنت عن إجـراءات فورية لتوفـري املياه اىل اهايل 
املحافظة.وقال مدير ماء الصحـراء الغربية احمد 
جبري صبار، يف ترصيح صحفي: إن «ناحية الوفاء 
تعتمد عىل مرشوع إرواء الصحراء الغربية والتوجد 
أي مشـكلة مـن ناحية املضخـات أو السـحب أو 
الدفـع، إال إن املشـكلة األساسـية والرئيسـة هي 

الكهرباء؛ كون الربط أصبح من بغداد، ومن بغداد 
اىل حديثـة، ومـن حديثـة اىل محطة ابـو طيبان»، 
مشـرياً اىل «وجود مشـاكل يف املحطـة منها زيادة 
الحمـل، فضالً عن األعمـال اإلرهابية التي حصلت 
عـىل خـط بيجـي - حديثة».واضـاف أن «املحطة 
تحتاج لقل قدرة ٤٠٠ فولت لتشـغيل املضخات، يف 
حني ان القدرة الحالية للمحطة تبلغ ٣٢٠ فولت»، 
مبينـاً أن «املديريـة تقوم بتشـغيل املحطات، لكن 
امليـاه التصـل بالصـورة الصحيحة، ما يـؤدي اىل 

حدوث شـّح يف مياه الرشب».وأشـار اىل أن «قدرة 
املضخـة تصـل لنحـو ٥٤٠ كيلـو واط، واملرشوع 
بحاجـة اىل تشـغيل ٣ مضخات من اجـل القضاء 
عىل ازمة شّح مياه الرشب يف املنطقة».من جانبه، 
أكـد مديـر ناحية الوفـاء ناجي عابر سـويدان، يف 
ترصيح صحفي: ان «عدد السـكان املترضرين من 
انقطاع املاء يف مناطـق ناحية الوفاء نحو ٣٠ الف 
نسـمة وهي مناطق ابو طيبان والعگبة والسفرية 

واملناطق الواقعة عىل طول الخطب».

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، امس األحد، القبض على 

٨ مطلوبني بينهم تاجر مخدرات في بغداد.
ــالم القيادة في بيان تلقته «الزوراء» أنه «بهدف  وذكر إع
ــق العاصمة،  ــتقرار في جميع مناط ــز األمن واالس تعزي
ــد العمليات،  ــن قائ ــق الرك ــات الفري ً لتوجيه ــذا وتنفي
ــر اجلرمية  ــة عناص ــة مبالحق ــا األمني ــتمر قطعاتن تس
ات)  ــي (الدكَّ ــون ومرتكب ــني عن القان ــة واخلارج املنظم
ــار ومروِّجي  ــكنية) وجت ــائرية (إرهاب األحياء الس العش
ــذ أوامر  ــن خالل تنفي ــموم) وذلك م ــدرة (الس ــواد اخمل امل
القبض القضائية وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف 
ــة مع مدير  ــيق واملتابع ــتخبارية، بالتنس ــود االس اجله
ــتخبارات وأمن/قيادتنا، والتي أثمرت عن إلقاء  قسم اس
ــى (٨) متهمني وفق مواد قانونية مختلفة». القبض عل

ــر مخدرات  ــني املتهمني، تاج ــن ب ــان أن «م ــاف البي وأض
ضبط بحوزته كيلوغرامان من مادة الكريستال واجهزة 
ــدس غير مرخص»،  للتعاطي مع ميزان الكتروني ومس
ً الى أن «ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية  مشيرا
ــة غربي  ــة الغزالي ــي منطق ــد بتواجده ف ــة تفي دقيق
ــل والتوجه الى مكان  ــكيل فريق عم بغداد، حيث مت تش
ــى الفور».وتابع  ــم متّ اعتقاله ع ــني محك ــادث وبكم احل
ة  ــني (بالدكَّ ــة متهم ــه « متَّ إلقاء القبض على خمس أن
ــراف نزاع) بينهم  ــائرية) وفق املادة ٢/٤ إرهاب (أط العش
ــلحة واألعتدة غير  ، ومصادرة األس ــاريٍّ لَقٍ ن ــابٌ بِطَ مص
املرخصة التي بحوزتهم ضمن منطقة  قرية/١٠ جنوب 
ــليم املتهمني مع  ــاً الى أنه «متَّ تس ــرقي بغداد»، الفت ش
ــات اخملتصة إلكمال اإلجراءات  املواد املضبوطة الى اجله

القانونية بحقهم»

دياىل/الزوراء:
أفـادت مديريـة صحـة محافظة 
ديـاىل بارتفـاع حـاالت االصابـة 
بلدغات االفاعـي والعقارب جراء 
الحر الشـديد والجفاف، مشـرية 
اىل أن العالجات تم توزيعها عىل ٣ 

مستشفيات يف املحافظة.
وقـال مديـر اعـالم صحـة دياىل 
فارس العزاوي يف ترصيح صحفي 
«لدينا العالجـات الالزمة ملعالجة 
حاالت لدغـات االفاعي والعقارب 
يف املحافظـة، وقمنا بتوزيع هذه 
العالجـات عىل ٣ مستشـفيات يف 
بعقوبة وبلـدروز وجلوالء، بهدف 

تقليل املسافات عىل املصاب».
واسـتقبلت ردهـات الطـوارئ يف 
التعليمـي  بعقوبـة  مستشـفى 
خـالل شـهر تمـوز املـايض ١٦٨ 
حالـة مرضيـة ملدنيـني تعرضوا 
للدغات عقارب وافاعي سـامة يف 
مناطـق متفرقة مـن دياىل، حيث 
جرى احتواء جميع الحاالت دون 
اي وفيات، بعد تقديم االسعافات 
واللقاحـات، وفقـا ملديـر اعـالم 
صحـة ديـاىل، الـذي نـوه اىل أن 
معدل االصابـات بلدغات االفاعي 
يف  ارتفـع  السـامة  والعقـارب 
الصيف بنسـبة ٦٠٪ والسـيما يف 

املناطق الريفية. 
هـذا  أسـباب  بخصـوص  أمـا 
االرتفـاع يف حـاالت االصابة، فقد 
ارتفـاع  اىل  ذلـك  العـزاوي  عـزا 

درجات الحـرارة والجفاف، علما 
ان االصابـة باللدغـات تحـدث يف 
املناطق الريفية وليست من داخل 

االقضية واملدن.
العراقيـون،  املواطنـون  ويبـدي 
الريفيـة،  املناطـق  يف  والسـيما 
قلقهـم خالل فصـل الصيف، ألن 
الكثـري مـن الحـرشات واألفاعي 
والعقـارب  والقـوارض  السـامة 
تخـرج مـن جحورهـا اىل البيوت 
والسـاحات واملزارع، لتثري القلق 
والخـوف والرعـب بـني أوسـاط 

األهايل.
كمـا يواجه سـكان الريف واملدن 
مشـكلة انتشـار الحـرشات مثل 
البعـوض والبق وحـرشات أخرى 
غريبة من كافة األشكال واألنواع 

بسبب حرارة الجو يف البالد.
والقـوارض  الثعابـني  وباتـت 
كالفـرئان والجـرذان، تتسـلل اىل 
املـدارس، وتثـري ذعـر التالميذ يف 
املناطـق الريفيـة يف البالد.واعتاد 
العراقيـون عىل هـذه الحالة كل 
صيف، لكن الجفاف امللحوظ الذي 

أصـاب األرايض الزراعيـة مؤخراً 
جعـل مـن الحـرشات والقوارض 
تقـرتب  او  البيـوت  اىل  تتسـلل 
مـن املناطـق السكنية.وبحسـب 
مختصني يف األنواء الجوية، يتأثر 
العـراق يف الغالـب خـالل فصـل 
الصيـف بامتداد الكتلـة الهوائية 
الحارة والجافة من أواسط آسيا، 
ما يؤدي يف العديد من أيام املوسم 
اىل ارتفاع درجات الحرارة اىل أكثر 
مـن ٥٠ درجة مئوية يف املنطقتني 

الوسطى والجنوبية.
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بغداد/الزراء:

أكـدت وزارة الزراعـة، امس األحد، أن 

العـراق تعدَّى مرحلـة االكتفاء الذاتي 

مـن األسـماك، فيمـا حددت أسـباب 

الرتاجع.  

وقـال مديـر عـام الثـروة الحيوانيـة 

يف الـوزارة، عباس سـالم حسـني، يف 

ترصيح صحفـي: إن «العـراق يمتلك 

 ، األسـماك  مـن  سـرتاتيجياً  خزينـاً 

وتعدى مرحلة االكتفاء الذاتي»، مبيناً 

أن «العراق لديه فائض يف األسماك». 

وأضـاف أن «شـحَّ امليـاه قلَّصت من 

عمليـة تربيـة األسـماك يف األحواض، 

عىل وصـف أن أغلب املزارع يف القطاع 

الخـاص معتمدة عـىل املنخفضات يف 

البحـريات، ومـع قلـة التخصيصـات 

املائية للبحـريات توقفت عملية تربية 

األسـماك»، الفتاً اىل أن «املـزارع التي 

تعمـل يف الوقـت الراهـن هـي املزارع 

املجازة من قبل الوزارة فقط». 

وأشـار اىل أن «مـزارع النقـل العـام 

لألسـماك تعتمد عىل األنهار والجداول 

والبحريات الكبـرية واألهوار بنحو ٣٢ 

بحـرية»، موضحـاً أن» الـوزارة تدعم 

الخزيـن السـرتاتيجي لألسـماك عـن 

طريـق إطـالق اإلصبعيـات يف األهوار 

أن  وتابـع  العـام».  للنفـع  واألنهـار 

«العراق يعتمد ايضاً عىل املنفذ البحري 

لصيد األسـماك التي يكثر استهالكها 

يف املناطق الجنوبية».

فقدان مستمسكات
فقدت املستمسكات التالية بإسم (عبد الوهاب جرب مطر):

١- هوية موظف صادرة من وزارة النفط.
٢- هوية صادرة من نقابة الصحفيني.

٣- سنوية سيارة .
٤- إجازة سوق.

٥- بطاقة ماسـرت كارد صادرة من املـرصف العراقي للتجارة 
.TBI

فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهات إصدارها.



بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق لألوراق املالية، امس االحد، مرتفعا 

بنسبة (0.02%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (386.830.971) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (556.435.831) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (561.05) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.02) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (560.96) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (34) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (15) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (12) 
مليـون سـهم بقيمة بلغـت (157) مليون دينـار من خـالل تنفيذ (29) 

صفقة عىل اسهم ثالث رشكات.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(33) مليون سـهم بقيمة بلغت (64) مليون دينار من خالل تنفيذ (39) 
صفقة عىل اسـهم خمس رشكات.يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ عام 2009، 
ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 رشكات 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امس األحـد، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغـداد ويف اقليم 
كردسـتان.وقال مصـدر إن بورصة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، 
سـجلتا صباح امس 148150 دينـاراً عراقياً مقابـل 100 دوالر أمريكي، 
فيما سجلت األسعار ليوم السبت 148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 
أمريكي.وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة 
باألسـواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيـع 148500 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي 
لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
أسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148100 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

 بغداد/ الزوراء:
عـزا اتحـاد النحالـني العرب االنخفـاض الحـاد بإنتاج العسـل يف العراق 
إىل عوامـل الجفـاف التـي أصابـت البالد.وقـال رئيس االتحـاد، منترص 
الحسـناوي، يف ترصيـح صحفي: إن ”عوامل الجفـاف التي أصابت البالد 
عىل مدى األعوام الثالثة املاضية السيما االنخفاض الحاد بمعدالت هطول 
األمطار، تسببت برتاجع إنتاج العراق من العسل للخلية الواحدة إىل ثمانية 
كيلوغرامات مقابل ما يقرب من 30 كغم قبل هذا التاريخ.وبني: ”ان إنتاج 
البالد من العسـل كان يصل إىل 1700 طن سنويا من خالل 350 ألف خلية 
يمتلكهـا 17 ألـف نحال مسـجلني يف البالد إضافة إىل هواة غري مسـجلني 
بشـكل رسـمي“.ودعا ”الجهات الحكومية إىل إيـالء القطاع األهمية التي 

يستحقها ملا يمثله من رافد اقتصادي واعد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس األحد، اطالق وجبة جديدة من سلف املوظفني 
والعقود ومنتسـبي الدفاع والداخلية.وقال املكتـب اإلعالمي للمرصف، يف 
بيـان تلقته ”الزوراء“: إنـه ”تم اطالق وجبة جديدة من سـلف املوظفني 
والعقود ومنتسـبي الدفـاع والداخليـة التي تبدأ من 5 ماليـني وحتى 50 
مليـون دينار، بالنسـبة للموظفني واملنتسـبني وسـلف العقـود تبلغ 5 و 
10 ماليـني دينار“.وأضاف أن ”ذلك جاء بعد اسـتكمال كل اجراءات املنح 
وفـق الضوابط والتعليمـات، حيث يكون التقديم عىل السـلف عن طريق 
فروع املـرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات“.وتابع أن ”الفروع مازالت 
مسـتمرة يف اسـتقبال طلبات معامـالت الرتويج عن السـلف للموظفني 

ومنتسبي القوات االمنية“.

بغداد/ الزوراء:
توقع نائب محافـظ البنك املركزي، 
عمـار خلف، امـس األحـد، وصول 
االحتياطي النقدي للبنك املركزي اىل 
90 مليـار دوالر نهاية العام الحايل، 
وفيمـا أشـار اىل زيـادة احتياطـي 
أعلـن  طنـاً،   30 بمعـدل  الذهـب 
سـحب إجـازة رشكة توسـط لبيع 
ورشاء العمـالت األجنبية ملخالفتها 
تأميناتهـا  ومصـادرة  التعليمـات 

البالغة 50 مليون دينار.
وقال نائب محافـظ البنك املركزي، 
عمـار خلـف، يف ترصيـح صحفي: 
إن ”ارتفـاع احتياطي البنك املركزي 
جاء نتيجـة الرتفاع أسـعار النفط 
العامليـة، وهذا ينعكـس عىل ارتفاع 

”وصـول  متوقعـاً  االحتياطـي“، 
االحتياطي اىل 90 مليار دوالر نهاية 

العام الحايل“.
وأضاف أن ”االحتياطي الحايل للبنك 
املركـزي بلـغ اكثـر مـن 80 مليار 
”احتياطـي  أن  إىل  مشـرياً  دوالر“، 
الذهـب وصل اىل أكثر من 131 طناً، 
حيـث زاد بنحو 30 طنـاً، وهذا أدى 

إىل ارتفاع تصنيف العراق عامليا“.
وذكـر أن ”الذهـب ال يتـم زيادتـه 
بشـكل مستمر، وانما يتم من خالل 

فرتات طويلة“. 
من جانب اخـر، أعلن البنك املركزي 
العراقـي، امـس االحد، عن سـحب 
إجـازة رشكة توسـط لبيـع ورشاء 
ملخالفتهـا  األجنبيـة  العمـالت 

تأميناتهـا  ومصـادرة  التعليمـات 
البالغة 50 مليون دينار.

وقال البنك يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: 
رشكـة  ملخالفـة  ”بالنظـر  إنـه 
ورشاء  لبيـع  للتوسـط  (الحبيـب) 
العمالت األجنبيـة ألحكام تعليمات 
تنظيم عمل رشكات التوسط ورشاء 
العمالت األجنبية، فقد تقرر سـحب 

إجازة الرشكة“.
وأضاف انـه ”تقرر أيضـاً مصادرة 
تأميناتها املودعة لدى البنك البالغة 
50 مليون دينار لصالح هذا البنك“، 
بـ“إلغـاء  التجـارة  وزارة  مطالبـاً 
املمنوحة للرشكة  التأسيس  شهادة 
إضافة إىل شـطب اسـم الرشكة من 
السـجالت وتزويـد البنـك املركـزي 

بكتاب التصفية املصدق“.
وتأسـس البنـك املركـزي العراقـي 
كهيئـة مسـتقل بموجـب قانونـه 
الصادر يف السادس من آذار من العام 
2004، بعد أن كان قبل هذا التاريخ 
مرتبطاً بوزارة املالية، وهو مسؤول 
عن الحفاظ عىل اسـتقرار األسعار 
وتنفيذ السياسـة النقدية، ويرشف 
و26  تجاريـة  مصـارف   25 عـىل 
مرصفاً اهلياً و28 مرصفاً إسالمياً، 
إضافة إىل 16 مرصفاً أجنبياً، فضالً 
عن 6 مؤسسـات مالية و31 رشكة 

للتحويل املايل.

بغداد/ الزوراء:
رغم اعتماد العـراق بصورة كبرية عىل تصدير 
النفـط، إال ان هـذا امللف بقي رهـني تطورات 
األزمـة العامليـة والتـي تسـببت بانخفاضـه 
بصـورة كبرية ومعاودة ارتفاعه بصورة أكرب. 
وكشـف خـرباء يف الشـأن املـايل والنفطي عن 
تحقيق ايـرادات مالية كبرية خـالل هذا العام 
بسـبب ارتفاع اسـعار النفـط، فيمـا وجهوا 

دعوات لالستفادة من الوفرة املالية.
ويف هـذا الصـدد، أكد املستشـار املـايل لرئيس 
الوزراء، مظهر محمـد صالح: ان زيادة طاقة 
التصدير بنحو 30 ألف برميل يوميا وعىل وفق 
معدالت اسـعار النفط العاملية الراهنة، ستولد 
ايراداً مالياً مضافاً من اليوم وحتى نهاية العام 

سـيبلغ نحو 450 مليون دوالر تقريباً.
وقال صالح يف حديث صحفي: انه ”يف االحوال 
كافة ستشـكل زيادة تصدير النفط إيرادا من 
االيـرادات املاليـة العامة للبالد وسـتضاف اىل 
الفوائض املتوقعة يف نهاية السنة املالية 2022 
والتي تقدر بما ال يقل عن 20-16 مليار دوالر 
والتـي ترتاكم حاليا يف حسـابات وزارة املالية 
االحتياطية بالعملـة االجنبية التي يتوىل البنك 
املركزي العراقـي بكونه الوكيل املايل للدولة او 
بنك الدولة، ادارتها وعىل وفق أفضل التطبيقات 
املرصفيـة الدوليـة ضمن احتياطيـات العراق 

االجنبية وبشكل آمن ودقيق“.
واضـاف صالـح ان“ تلـك الفوائـض املاليـة 
ستشّكل بشـكل او بآخر نواة لصندوق الثروة 

السيادي العراقي التي اشارت اليه احكام املادة 
19 مـن قانون االدارة املاليـة االتحادي الراهن 
رقم 6 لسـنة 2019 املعدل الذي ستستثمر تلك 
االموال السـيادية بشـكل منتج مولـد للدخل 
والثروة ما يساعد عىل تنويع مصادر اإليراد او 

الدخل الحكومي“.
مـن جانبه، اوضـح الخبـري النفطـي، حمزة 
رمضـان، ان سـبب زيـادة حصة العـراق من 
النفـط املصـدر مـن قبـل منظمـة اوبـك هو 

لتعويض السـوق النفطية الروسـية.
وقـال رمضان يف حديث صحفـي: انه ”عندما 
اىل  بايـدن  جـو  االمريكـي  الرئيـس  حـرض 

السـعودية أعطى قراراً بوجـوب ضخ كميات 
كبـرية الن اوروبا سـتعيش يف حالـة من الربد 

صعبة جداً“.
وتابـع رمضـان ”يفرتض ان تصب هـذه الزيادة 
يف مصلحـة املواطـن العراقي ولكـن العراق دولة 
اسـتهالكية واضافـة إىل تركيـا وإيـران هنـاك 
مسـتفيدون اخـرون دخلوا عىل خط االسـتفادة 
مـن النفـط العراقي وهم مرص واالردن وسـوف 

تدخل سوريا ولبنان قريبا ايضاً“.
اىل ذلـك، يرى الخبري االقتصادي، ضياء محسـن، 
انـه يف ظل وجود إيرادات إضافية خارج تقديرات 
املوازنة، فيجب عىل الحكومة أن تسـدد جزءا من 

الديـون الداخلية والخارجية، حتى يبقى وضعها 
آمنا.

وقال محسـن يف حديث صحفـي: ان ”الزيادة يف 
حصـة تصديـر العـراق مـن النفط جـاءت دون 
أن يشـعر بهـا العـراق، أي دون مسـاع من قبل 
املسـؤولني العراقيـني، لكـن طاملـا أن البلـد بال 
موازنة والحكومة هي حكومـة ترصيف أعمال، 

فال يمكن الترصف بهذه اإليرادات الكبرية“.
وكان بيان لوزارة النفط قد أعلن، يف وقت سابق، 
أن ”الصـادرات وااليرادات املتحققة لشـهر تموز 
املايض، بحسـب اإلحصائية األوليـة الصادرة عن 
رشكة تسـويق النفط العراقية ”سـومو“، حيث 
بلغ مجموع كميـة الصادرات مـن النفط الخام 
102 مليـون و385 الفـا و49 برميـًال، بإيرادات 

بلغت 10.608 مليارات دوالر“.
وأضـاف البيـان أن ”مجموع الكميـات املصدرة 
من النفط الخام لشـهر تموز املايض من الحقول 
النفطية يف وسـط وجنوب العراق بلغ 99 مليونا 
و965 الفـا و94 برميـال، اما مـن حقول كركوك 
عـرب ميناء جيهـان فقد بلغت الكميـات املصدرة 

مليونني و344 الفا و536 برميالً“.
وأشـار إىل أن ”معـدل الكميـات اليوميـة بلـغ 3 
ماليني و303 االف برميل يف اليوم، وأن معدل سعر 

الربميل الواحد بلغ أكثر من 103.60 دوالرات“.
ومـىض البيـان اىل أن ”الـوزارة ومـن خـالل 
ايمانها باطالع الشـعب عىل عمليات التصدير 
وااليـرادات املتحققة منه اتخـذت هذا االجراء 

الشهري“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الطاقـة  معلومـات  إدارة  أعلنـت 
األمريكيـة، امس األحد، عن انخفاض 
صادرات العـراق النفطية إىل الواليات 
املتحـدة خالل األسـبوع املايض لتبلغ 

متوسط 163 الف برميل يوميا.
وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خالل 
االسـبوع املايض من تسع دول بلغت 
5.304 ماليني برميل يوميا منخفضة 
بمقـدار 188 الـف برميـل باليوم عن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.492 

ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريكا بلغت معـدل 163 ألف برميل 
يوميا األسبوع املايض، منخفضة عن 
األسبوع الذي سـبقه الذي بلغت فيه 
الصـادرات النفطيـة ألمريـكا معدل 

181 الف برميل يوميا ”.
كمـا أشـارت إىل أن ”اكثـر اإليـرادات 
األسـبوع  خـالل  ألمريـكا  النفطيـة 
املايض جـاءت من كنـدا وبمعدل بلغ 
3.455 ماليـني برميـل يوميـاً، تلتها 
661 الـف برميـل  املكسـيك بمعـدل 
النفطيـة  يوميـاً، وبلغـت االيـرادات 
مـن نيجرييا بمعـدل 253 الف برميل 
يومياً، ومن ثم السعودية بمعدل 244 

الف برميل يومياً“.
”كميـة  فـإن  لـإلدارة،  ووفقـاً 
االسـتريادات األمريكيـة مـن النفـط 
الخـام مـن كولومبيـا بلغـت بمعدل 
214 الف برميل يوميـاً، ومن ترينداد 
توباغو بمعدل 150 الف برميل يوميا، 
ومـن الربازيل بمعدل 128 الف برميل 
يوميا، ومن االكوادور بمعدل 36 الف 
برميل، فيما لم يتم اسـترياد اي كمية 

من روسيا“.
من جانب متصل، أظهرت بيانات من 
اإلدارة العامـة للجمـارك الصينية أن 
العـراق جاء ثالث أكـرب مصدر للنفط 
اىل املصايف الحكومية خالل شهر تموز 

من عام 2022.
وقالـت االدارة يف جـدول لهـا اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”العـراق صدر 
اىل املصـايف الحكوميـة الصينية خالل 

شـهر تمـوز من العـام الحـايل 3.63 
مليـون طن مـن النفـط بمـا يعادل 
(26.499 مليـون برميل) وبما يعادل 
(854 ألـف برميـل يوميـا) منخفضا 
بنسبة %22.10 عن نفس الفرتة من 

العام املايض“.
وأضافـت: ان واردات الصني النفطية 
من العـراق خـالل 7 أشـهر واعتبارا 
من كانـون الثاني لغايـة تموز بلغت 

30.375 مليـون طن وهو مـا يعادل 
(221.737 مليـون برميل) منخفضا 
بنسـبة %1.30 عن نفـس الفرتة من 

العام املايض.
واضافت ان ”روسـيا جـاءت باملرتبة 
األوىل كأكـرب مـورد للخـام للصني يف 
شـهر تمـوز مـن عـام 2022 بعد أن 
أزاحت السـعودية للشـهر الثالث عىل 
التوايل لتبلغ صادراتها للصني 7.145 
مليون طن بما يعادل 52.158 مليون 
برميل، ومن ثم جاءت السعودية ثانيا 
حيث بلغـت صادراتها للصني 6.563 
مليـون طـن أو مـا يعـادل 47.909 

مليون برميل“. 
وحسـب الجدول فـإن ”انغوال جاءت 
رابعـا بصـادرات 2.125 أو ما يعادل 
وجـاءت  برميـل،  مليـون   15.937
بلغـت  الربازيـل خامسـا بصـادرات 
1.026 مليـون طن بما يعادل 7.489 

مليون برميل“.
وأشـارت اىل ”تراجـع واردات الصني 
مـن النفـط الخـام يف تمـوز بنسـبة 
٪9.5 عن العام السابق، حيث سجلت 
أحجـام التـداول اليومية ثانـي أدنى 
مسـتوى لهـا يف أربع سـنوات، حيث 
خفضـت املصـايف املخزونـات وتعايف 
الطلب املحـيل عىل الوقود بوترية أبطأ 

مما كان متوقعا“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس األحد، 

لتصل اىل 19 مليون دوالر.
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 257 مليونا و970 ألفا و239 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان عملية الرشاء النقـدي للدوالر من قبل املصارف انخفضت من 
قيمـة املبيعات االجماليـة لتصـل اىل 19 مليونا و 650 الفـا، فيما ذهبت 
البقيـة البالغـة 238 مليونـا و 320 الفـا و239 دوالرا لتعزيز االرصدة يف 

الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل ان 36 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و 12 

مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 134 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس األحد، وجود أكثر من 14 سـوقاً شعبياً عشوائياً 
يف العاصمة، فيما أشـارت اىل مبارشتها بإجراءات إنشـاء أسواق عرصية 

يف 8 مناطق.
وقـال املتحدث باسـم األمانـة، محمد الربيعـي، يف ترصيـح صحفي: إن 
”األمانـة بصـدد إقامة اسـواق عرصية خـالل العـام 2023، إذ أن العديد 
من مناطق بغداد فيها أسواق شـعبية عشوائية، جاءت بسبب التخطيط 
القديم والعشـوائي“، مبيناً أن ”هناك أكثر من 14 سـوقاً شعبياً عشوائياً 

يف مناطق بغداد“.
وأضاف أن ”املناطق التي ال تحتوي عىل أسواق عشوائية هي (الزعفرانية 
والغزالية والعدل والشـعب واملدينة وبغداد الجديدة والعبيدي والدورة)، إذ 
أن هـذه املناطق تضم أسـواقاً شـعبية غري عشـوائية، أقيمت عىل أرايض 
أمانـة بغداد“، مؤكداً أن ”األمانة برؤيتها املقبلة سـتحيل هذه املناطق إىل 

االستثمار وفق تصاميم عرصية“.
وأوضـح أن ”دائـرة التصاميـم يف أمانـة بغداد أعـدَّت تصاميم األسـواق 
العرصيـة، ولكن لـم تطبق؛ ولهـذا فإن أمني بغـداد الحـايل وّجه إىل حث 
املسـتثمرين الذين رسـت عليهم املناقصة إىل البدء بإنشـاء األسواق وفق 
تصاميـم عرصيـة“، الفتـاً اىل أن ”أمانـة بغداد سـتتابع تنفيذ األسـواق 
العرصيـة من خـالل دائرة العقـارات ودائرة التصاميـم وكذلك من خالل 

أمني بغداد“.

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغداد، فيما انخفضت يف اسـواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، امس 
االحد.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهـب الخليجي والرتكي واألوربي 362 الف دينار، وسـعر الرشاء 

358 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت يوم امس السبت.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 318 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيـار 21 يرتاوح بني 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقال الذهـب العراقي بـني 325 الفـاً و 335 الف 
دينار.فيما شـهدت اسعار الذهب اربيل انخفاضا يف أسواقها، حيث بلغ 
سـعر البيع كاآلتي: مثقـال ذهب عيار 24 بــ 415.000 دينار عراقي، 
مثقـال ذهب عيار 22 بـ 380.000 دينار عراقي، مثقال ذهب عيار 21 
بــ 370.000 دينار عراقـي، مثقال ذهب عيار 18 بــ 310.000 دينار 

عراقي.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
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@∂g@ÙÎbËnm@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl
ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@19

@÷aÏéc@8@ıbì„g@paıaãuhi@Òãíbjæa
Ú‡ñb»€a@¿@ÚÌãó«

@ù–É‰ÌÎ@ÜaáÃi@¿@ã‘nèÌ@kÁâ€a
›Óiäc@¿

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

á‹j€a@¿@aÜby@böb–Øa@›vèÌ@›è»€a@xbn„g

@ÚjuÎ@÷˝†g@Â‹»Ì@ÂÌáœaã€a
—‹è€a@Âfl@ÒáÌáu

@90@Ä€@á‘‰€a@Ô†bÓny¸a@fiÏñÎ@…”ÏnÌ@ç◊ãæa
Ô€b®a@‚b»€a@ÚÌbË„@ä¸ÎÜ@äbÓ‹fl

No: 7781   Mon    22     Aug    2022العدد:   7781    االثنين    22    آب    2022



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7781    Mon   22    Aug     2022العدد:   7781     االثنين     22    آب     2022

@ÒÜbÓ‘i@—‹ÿÌ@%@›ìÓ‰í@ZÒãÿ€a@Üb•a
ÚÓ«biã€a@ÊÜä˛a@Ú€Ï�i@¿@?†Ï€a

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد عضو االتحاد العراقي لكرة القدم، رحيم لفتة، عدم تكليف مدرب املنتخب االوملبي رايض شنيشل 

بمهام إدارة املنتخب الوطني يف البطولة الرباعية املقرر إقامتها يف األردن الشهر املقبل.
وقال لفتة إن «االتحاد العراقي لم يكلف شنيشـل مدربـا للمنتخب يف البطولة الرباعية، وتن مجلس 

ادارة االتحاد واللجنة الفنية لم يجتمعا به بشكل مبارش ورسمي لحد اآلن».
وبني لفتة ان «خيارنا حالياً وبشكل غري رسمي هو رايض شنيشل للبطولة الرباعية لكننا كمجلس 
إدارة االتحاد لم نتخذ بهذا الشـأن أي قرار لحد اآلن، وهنالك امور ربما تحدث وكل يشء جائز فربما 

األمور تتغري يف اية لحظة».

ãºcÎ@ã–ñc

äbnÓjé@¿@Úzub„@ÚÓyaãu@ÚÓ‹‡«@ã∞@Ô‹«@á‰Ëfl@?†Ï€a@kÉn‰æa@·≠

bÓée@Ú€Ï�i@¿@‚ÏÓ€a@îÌÜ˝Ã‰i@ÊÏËuaÏÌ@Òãˆb�€a@Ï˜íb„
@Êaåç»Ì@aåÏéÎ@bnéÏ◊@ÊbÓ‹Ìåa5€a

ÚÌÜbj€a@Ê¸çÀ@“Ï–ñ

بغداد /حسني عّمار 

حدَّد مدرِّب فريق السلَّة يف نادي 

القـوة الجوية، رعد شـمخي، 

عاملني مهمني إلنجاح مسرية 

يَّة يف منافسات  سلَّة القوَّة الجوِّ

الدوري املمتاز للموسم املقبل.

“ فريق السلَّة  وقال شمخي إنَّ

يحتاج إىل دعٍم حقيقيٍّ ومبالَغ 

الفني  للجهاز  ليتسـنى  كبريٍة 

املتميزيـن  الالعبـني  اختيـار 

والتعاقد مع محرتفني يكونون 

عىل مسـتوى عاٍل من املقدرة 

لتمثيـل النـادي يف املنافسـات 

املقبلة“ .

 “ أنَّ شـمخي  وأضـاف 

السـلَّة  فريـق  اسـتعدادات 

متواصلـة عـىل قـدٍم وسـاٍق 

للوصـول بالالعبـني اىل إعـىل 

مراحل الجاهزية“، مشـرياً إىل 

أنَّ “ أغلـب العبـي الفريق من 

الشـباب الذين يتمتعون بروٍح 

عالية واندفاع كبري، فضالً عن 

العبـني اثنـني مـن املحرتفني، 

والجميع يحظون بثقة اإلدارة 

والجهـاز التدريبـي يف تحقيق 

الغاية املرجوة واملنافسـة عىل 

لقب املوسم الجديد“.

 وتابـع شـمخي ” نتأمـل من 

جمهور النادي مؤازرة الفريق 

ومسـاندته من أجل العودة اىل 

سـابق عهـده واحداً مـن اهم 

الفرق وأخطرها، السـيما وقد 

سـبق للنادي التتويـج بلقبي 

الـدوري والكأس، فضـًال عن 

نتائجـه الكبرية عـىل الصعيد 

القارّي ”.

@xbn•@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Ú‹é@ZÔÉ9@á«ä
k„buc@µœ6´@…fl@á”b»n‹€@fiaÏfl˛

áÓ€a@Òãÿ€@bÓée@ëdÿi@ÊbibÓ€a@‚bflc@ãè≤@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عمار شاكر

أعلـن نـادي السـيلية القطـري نجـاح 
العمليـة الجراحية يف الربـاط الصليبي، 
التـي خضـع لهـا مهاجمـه واملنتخـب 
الوطنـي العراقـي مهنـد عـيل السـبت 

بمستشفى سبيتار.
بموقـع  السـيلية عـرب موقعـه  وقـال 

”تويـرت“: أجـرى العبنا العراقـي مهند 
عيل  عمليـة جراحية يف الرباط الصليبي 
بمستشـفى سـبيتار وتكللت بحمد الله 
وفضله بالنجاح، ونتمنى الشفاء العاجل 

لالعبنا والعودة الرسيعة للمالعب“.
وكان السـيلية قد أعلن األسبوع املايض 
إصابـة العبه العراقـي مهند عيل بقطع 
يف الربـاط الصليبـي، مما يعنـي انتهاء 

موسمه مع الفريق.
وأصيب العـب منتخبنا الوطني العراقي 
خالل الشوط األول من مواجهة الشمال 
يف الجولـة الثانية من الـدوري القطري، 

والتي انتهت بفوز السيلية 2-1.
وكان الالعب قد تعرض لإلصابة نفسها 
قبل 10 أشهر خالل مشاركته مع فريقه 

السابق أريس سالونيكا اليوناني.

املنامة / عباس عيل هندي
يخـوض منتخبنـا الشـبابي للكـرة الطائرة 
مواجهته االوىل يف بطولة اسـيا التي تحتضن 
فعالياتهـا العاصمة البحرينية املنامة عندما 
يلتقـي منتخـب بنغالديش يف تمام السـاعة 
الرابعـة والنصـف من عـرص اليـوم االثنني 
ضمن منافسات املجموعة السادسة لبطولة 
أسيا دون سن 20 والتي تحتضنها العاصمة 

البحرينية املنامة. 
الشـبابي  للمنتخـب  االداري  املديـر  وقـال 
عالء شـاكر: ان منتخبنا الشـبابي سـيدخل 
املنافسات بعزبمة وإرصار، سيما ان الليوث 
سـجلوا افضل النتائج يف بطولة غرب اسـيا 
وحققـوا انتصارات مبهرة وعـادوا متوجني 
بالوسام الربونزي، لذا سيعمل املالك التدريبي 

بقيادة االيطايل فيشـينزو ناتيش عىل ترجمة 
هذه الروحية يف البطولة اآلسـيوية التي تعد 
أهم بكثري من البطولة املاضية كونها ستمنح 

االوائل بطاقة التأهل اىل كأس العالم.
وأضاف: ان معسكر اربيل الذي اختتم مؤخراً  

كان ملبيـاً لتطلعـات مالكنـا التدريبي الذي 
خاض مـن خالله مباريـات عدة مـع أندية 
الشـمال اتت بثمارها، عىل الرغم من ان جل 
املنافسني يف القارة الصفراء عدوا منتخباتهم 

يف أوروبا.

بغداد/ متابعة الزوراء 
اعلـن نادي نفط الوسـط الريايض تعاقده 
مـع الثنائي الربازييل فكتور ميلو كوسـتا 
و كالوديـو دي سـوزا، لتمثيـل الفريـق يف 

املوسم الجديد.
ووصل الالعبـان الربازيليـان فكتور ميلو 
كوسـتا و كالوديـو دي سـوزا  إىل مدينـة 
النجـف امـس  والتحقـا بعـد خضوعهما 
للفحص الطبي بتدريبات الفريق املتواصلة 

بملعب الكوفة.

وكان باسـتقبال الثنائي الربازييل يف مطار 
النجف مدير الفريق نبيل عباس. 

يذكر ان نفط الوسـط سبق له التعاقد مع 
الربازييل لوكاس سانتوس قادماً من نادي 

زاخو.
تجدر االشـارة اىل ان نفط الوسـط يواصل 
تدريباته االوليـة تحت ارشاف املدير الفني 
عبـد الغني شـهد، الـذي اسـتقطب عددا 
مـن املحرتفني لتعويض رحيـل ابرز نجوم 

الفريق اىل اندية اخرى باملوسم املقبل.

@bËflÏ≠@á‘–m@ÜaáÃi@÷ãœÎ@ÊÎÜávnÌ@ÊÏÓmaã–€aÎ@ÊÎá«ÏnÌ@ÊÏÓ�–‰€a
@@åbn‡æa@÷ãœ@›Ãìm@ÒáÌáßa@pbib�‘né¸a@Ûº

s€br€a@·è‘€a
بغداد /  صالح عبد املهدي 

ملوسـم  التحضـريات  انطـالق  مـع 
الكرة الجديد  شـهد سوق االنتقاالت 
الصيفيـة حركـة مكوكية تسـابقت  
خاللها الفرق يف ابرام العقود الجديدة 
اسـتعدادا  صفوفهـا  تعزيـز  بغيـة 
للـرصاع التنافـيس املحـيل  املقرر ان 
ينطلـق مطلع ترشيـن االول  املقبل.. 
(الـزوراء) تابعـت  مايدور يف سـوق 
االنتقاالت خالل هذه الفرتة وخرجت 

بهذه املحصلة :

 Ú«Îãìfl@ÚÓ�–„@pbyÏ‡†
اوال عنـد  نتوقـف  اليـوم   يف حلقـة 
اروقـة االندية النفطيـة االربعة التي  
دخلـت سـوق االنتقـاالت وخرجـت 
منه بصفقـات متباينـة عوضت من 
خاللها  مغادرة ابرز نجومها  باتجاه 
الفرق الجماهريية الكربى يف مشـهد 
صار يتكـرر كل موسـم وكذلك بحثا  
عـن مراكز افضـل مما تحقـق ، فلو 
تمعنا يف تشـكيلة  فريـق النفط الذي 
استعان بخدمات املدرب حسن احمد 
لوجدنـا ان الفريـق احتفـظ بمعظم 
نجومه ونعني هنا  وليد كريم واحمد 
عبـد املجيد وكرار رزاق وحسـني عيل  
واحمـد عبـد الرضـا وعـدي شـهاب  
ومحمـود خليل وليث تحسـني وعيل 
رحيـم  وعيل محسـن بجانـب ثنائي 
الحراسـة مصطفـى طـارق ومحمد 
احمـد، وباملقابـل لـم يغـادر الفريق 
إال عـدد محدود مـن العبيـه، فاتجه 
جاسم محمد نحو اربيل ووقع محمد 
كريم عىل كشـوفات الطلبـة والتحق 
احمـد عبـد الـرزاق بكربـالء العائـد 
للدرجة املمتـازة بطريقة االعارة. أما 
استقطابات النفط فتمثلت بالتوقيع 
مع ثنائـي الطلبة كرار محمد املختار 
وعـيل خليـل وثنائـي نفط ميسـان 
فاضـل كريم وعبـاس بديـع  والعب 
النجف حيـدر عيل  والعـب الكهرباء 

محمد ابراهيم.

 Íá‹u@7ÃÌ@kÓ€á‰»€a
ويف  نفط الوسـط الحظنـا ان الفريق  
غري جلده بعد مغـادرة عدد غري قليل 
من نجومـه امتد ألكثر من  12 العبا، 
لذلك استقطبت ادارة النادي مجموعة 
مـن نجـوم الفـرق االخـرى فضمت 
قائمتـه الجديدة ثنائي الزوراء مهدي 
كامـل ومحمـد رضـا  وثنائـي القوة 
الجوية مصطفـى مؤيد  واحمد لفته 
كونـي وثنائي الديوانية مؤمل راشـد 
وعبد الله خلف وثنائي القاسـم عمار 
داخل  وعيل ماجد بجانب العب نوروز 
حسـني ابراهيم والعب الطلبة محمد 
كريـم  والالعب مشـكور كريم، وعىل 
الطرف االخـر ضمت الئحة املغادرين  

اسـماء مهمـة حيث نجد فيهـا مراد 
محمـد  وسـجاد جاسـم  ومهند عبد 
الرحيم  ومصطفى محمود  وسامال 
سعيد  ومصطفى عبد الجليل  وحسني 
عبـد الواحد وايـاد سـدير  والحارس 
محمد شاكر بجانب الثنائي املحرتف 
وهم املغربي عمر املنصوري والتونيس 
صابر بن فتحي، وبني هذا وذاك  جدد 
النـادي لبقية عنـارصه التي مثلته يف 
املوسـم املايض وابرزهم الحارس عيل 
كاظم هـادي بينما تجري مفاوضات 
مع املخرضم كرار جاسـم العائد من 

االحرتاف بالدوري االيراني .

@ÊbèÓflÎ@Òãój€a@µi
 ويف نفـط  البرصة الذي يقوده املدرب 

عمـاد عـودة اسـتعانت ادارة النادي 
حتى اآلن بسـبعة وجوه جديدة بينها 
الثالثـي الربازيـيل كارلوس باروسـو  
وسريجيو رافائيل  ولوكاس سانتوس 
بجانب  صادق زامل من الرشطة وعيل 
قاسـم من نفط ميسان وحسني عبد 
الواحـد مـن نفط الوسـط والحارس 
سـيف كريم من القوة الجوية، بينما 
تـم التجديـد   ألحمـد جـالل وصالح 
حسن وحسـني عمار وحسـام مالك 
وعيل رحيم  وحسام مهدي  واملحرتف 
الكامرونـي باتريـك نجومبـي، بينما 
كان احمـد فرحـان ابـرز املغادريـن 
بعـد ان وقع عىل كشـوفات الرشطة. 
أما نفط ميسـان فقـرر مدربه عدي 

بالعنـارص  االسـتعانة  اسـماعيل 
الشابة من ابناء  النادي بجانب بعض 
الوجـوه  الجديدة امثال يارس سـالم 
والسوري ياسني سامية القادمني من 
اربيل وامليجريي بنيامني اكور القادم 
مـن نـوروز  فضال عىل الفلسـطيني 
عميد سوافطة الذي يخوض موسمه 
االول  يف الـدوري العراقي لكن الفريق 
مـن جانب اخر خرس  عـددا من ابرز 
نجومه ونعني احمد سعيد  الذي وقع 
للنجـف برفقة زميلـه مرتىض هديب 
بينمـا التحـق الثنائـي فاضـل كريم 
وعبـاس بديع  النفط واختار سـجاد 
رعد كربال  وذهب عيل قاسم اىل نفط 
البـرصة، أامـا املحرتف املايل ادريسـا 

تراوري فوقع لنوروز .

@—v‰€a@¿@—‹Ç@
من جانبها، اسـندت االدارة النجفية 
مهمة قيادة فريقها يف املوسم الجديد  
للمدرب احمد خلف كما حافظت عىل 
العديد من العبيها فجددت لهم ملوسم 
اخر واستقطبت ستة العبني عوضت 
بهـم سـتة مغادريـن. ـمـا الوجـوه 
الجديدة فهم احمد فاضل من الزوراء  
ومـروان حسـني مـن اربيـل  وثنائي 
نفط ميسـان احمد سـعيد ومرتىض 
هديب فضـال عىل املحـرتف الربازييل 
جيل باهي  واملالوي ريتشـارد مبولو،  
بينما ضمـت الئحـة املغادرين احمد 
عبد الحسـني و الربازيـيل برونو ليما 
واملغربي سـفيان طـالل الذين وقعوا 
عىل كشـوفات النوارس، بينما التحق 
عـيل قاسـم بالحـدود وحيـدر عـيل 
الكامروني ارنست  بالنفط واملحرتف 

تريي بالقوة الجوية  .

@·éb‘‹€@áÌáu@läáfl
مهمـة  القاسـم  ادارة  واناطـت 
قيـادة فريقهـا  باملـدرب الجديد عيل 
معظـم  يف  واعتمـدت  الجبـار  عبـد 
استقطاباتها الجديدة  عىل املحرتفني  
املغـادرة،ويف هذا  لتعويض االسـماء 
االطـار تعاقـدت مـع  املـايل مامادو 
سـاماكي  والعاجي ديبوري جاكوب 
والرواندي اوسينغ نافوسني والربازييل 
الغانـي  بالينـو  بجانـب  اندرسـون 
اسـماعيل مالك القـادم من الصناعة 
ومن االسـماء املحلية العـب الزوراء 
عـيل محمد عـيل  والعـب االتصاالت 
حسـني مهدي، وعـىل الطـرف االخر 
قـرر عدد من نجـوم الفريق مغادرته 
لاللتحاق بفرق اخرى  فوقع ابراهيم 
خلف عـىل كشـوفات القـوة الجوية  
مـع زميلـه عيل حسـن الـذي انتهت 
فرتة اعارتـه والتحق  الحـارث حاتم 
بصفوف الطالب وذهب ميثم وعد اىل 
الصناعـة واختار الثنائـي عيل ماجد 

وعمار داخل نفط الوسط .

@ıbiãËÿ‹€@ÚÓœa6ya@ÜÏ‘« 
ابرز ما يلفت االنتباه يف فرق الوسـط  
البغدادية انها يف كل موسم تفقد ابرز  
مـا لديها مـن نجوم ليلتحقـوا بفرق 
املقدمة بعقود مغرية  فلو  نظرنا  اىل 
الئحة فريـق الكهرباء وصيف بطولة 
الكأس لوجدنا انتقال الحارس الدويل 
محمد حميد  اىل القوة الجوية  وزميله 
احمـد محمـود اىل الـزوراء ومحمـد 
ابراهيم اىل النفط رابع الدوري الغارب  
وصاحـب الهاتريـك الوحيـد فرحان 
شـكور اىل زاخـو  ومصطفى عيل اىل 
الصناعـة، بينما ابرمـت ادارة النادي  
بالتشـاور مـع املـدرب لـؤي صـالح 
خمسـة عقـود  مـع محرتفـني جدد 
هم  السوري زاهر ميداني القادم من 
الزوراء والسنغايل ديمبي داودا  القادم 
من القاسـم والغاني سـتيفن بافور 
القادم من الطلبة  والكامروني فرانك 
سـيدرك  القـادم مـن زاخـو  بجانب 
الغانـي محمد الحسـن، كمـا رصدنا  
التجديـد لالعبني عبد اللـه عبد االمري  

ومهيمن سليم وحسني فالح . 

Ú«b‰ó€aÎ@ëdÿ€a@›�i
فريـق الكـرخ  بطـل الـكأس خـرس 
مجهـودات ابرز  نجمـني من نجومه  
وهمـا املوهـوب حسـن عبـد الكريم  
الذي التحق بالـزوراء وصخرة الدفاع 
منـاف يونـس الـذي اختـار الرشطة 
لكنـه باملقابـل اسـتقطب الربازيـيل 
الـدوري  وثالثـي  الريـا  داسـيلفا 
الكردستاني محمد شريزاد  وسوران 
عزيز وهوكار جمال وحارس  النجدة 
عـيل بهاء كاظم . أمـا الصناعة الذي 
احتفظ بمدربه صادق حنون  فغادره 
الوسـط   نفـط  اىل  كريـم  مشـكور 
واملحرتف الغاني اسـماعيل مالك  اىل 
القاسم لكنه باملقابل استقطب محمد 
عدنان من سامراء وموىس عدنان من 
الطلبـة  ومصطفى عيل من الكهرباء 

وميثم وعد من القاسم.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعرض منتخب كرة اليد امس االحد، لخسارة ثانية يف بطولة اسيا 
للناشـئني امام نظريه الياباني بنتيجة (36 – 22)، يف املباراة التي 

احتضنتها صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية املنامة. 
ولم يقدم منتخب الناشـئني املستوى املطلوب منه، وظهر ضعيفا 
اغلب فرتات املباراة، التي تسيدها املنتخب الياباني، وفرض ايقاعه 
بنجاح تام طـوال دقائق اللقاء، لينهي املواجهـة ملصلحته بفارق 

كبري من االهداف. 
وتعـد هذه الهزيمة الثانية للناشـئني يف بطولة اسـيا ، وسـبق له 
ان تعرض لخسـارة قاسـية امام االخرض السعودي بنتيجة (-44

22). وسـيكون اليوم االثنني راحة ملنتخب الناشئني، عىل ان يقابل 
شـقيقه القطري يوم غد الثالثاء ، ثم يواجه الكويت يف الـ 24 من 
الشـهر الجاري، ويختتـم مواجهاته يف الـ 26 منه بلقاء شـقيقه 

االماراتي. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
قدمـت التهاني والتربيـكات اىل الزميل باسـم 
العذاري، عضو الهيئة العامة لالتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضية، عقـب اختياره عضوا يف 
اللجنة االعالمية التحاد غرب اسـيا للشـطرنج، 
كل التوفيـق والنجـاح لزميلنـا  يف مهمتـه املهنية 

الجديدة.
 *********************

العدد السـابع والثمانون مـن صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضية رأى النـور امس االحد، وتضمن العديد 
من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة 
كـرة القـدم وبقية األلعـاب األخرى التـي زينت 
بأقالم صحفية مرموقة، خالص االمنيات ألرسة 
الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجـاح يف قـادم 

األيام.



                         

ميالنو / متابعة الزوراء 
انفـرد إنرت بصـدارة جدول ترتيـب الدوري اإليطـايل، مؤقتا، 
بفـوزه عىل ضيفه سـبيزيا 3 /صفر، يف املرحلـة الثانية من 
املسـابقة.ويف باقي املباريات فاز ساسولو عىل ضيفه ليتيش 
1 /صفـر وتعـادل تورينو مع التسـيو سـلبيا وأوينيزي مع 
سـالرينيتانا بدون أهداف.وعىل ملعب جوزيبي مياتزا، انتهى 
الشـوط األول بتقدم إنرت بهدف سـجله الوتـارو مارتينيز يف 
الدقيقة 35.ويف الشـوط الثاني أحرز هاكان تشـالهان أوغلو 
وخواكني كوريا الهدفني الثاني والثالث، يف الدقيقتني 52 و82.

الفوز رفع رصيد إنرت إىل سـت نقـاط لينفرد بالصدارة، فيما 
توقف رصيد سـبيزيا عند ثالث نقـاط يف املركز العارش.وعىل 
استاد مابي، سجل دومينيكو برياردي هدف الفوز لساسولو 
يف شـباك ليتيش يف الدقيقة 40.الفوز رفع رصيد ساسولو إىل 
ثالث نقاط يف املركز الحادي عرش وظل ليتيش يف املركز األخري 
بدون نقاط.ورفع التسـيو وتورينو رصيدهما إىل أربع نقاط 
يف املركزيـن الثاني والثالث عىل الرتتيب، حيث كان تورينو قد 
اسـتهل مشواره يف املوسم بالفوز عىل مونزا 2 / 1 كما تغلب 

التسيو يف املرحلة األوىل عىل بولونيا 2 / 1 .

سينسيناتي / متابعة الزوراء
قال اليوناني، ستيفانوس تسيتسيباس، عقب تغلبه عىل الرويس 
دانييـل ميدفيديـف وتأهله إىل نهائي بطولة سينسـيناتي لتنس 
األسـاتذة ذات األلف نقطة، إن الفوز أو الخسارة يف هذا املستوى 

من اللعب ”مسألة تفاصيل“.
وأكد تسيتسيباس يف مؤتمر صحفي عقب الفوز عىل ميدفيديف، 
املصنف األول عامليا بنتيجة 6-7 (6-8) و6-3 و3-6 يف سـاعتني 
و23 دقيقـة: ”كنت أعرف أنه ليس من املمكن أن يكون كل يشء 
يف صالحي“.وأضاف: ”التنس لعبة تعتمد عىل النسـب واألرقام. 
من النادر أن تكون هناك نسبة 30-70 أو 45-55، عندما نتحدث 
عـن النقاط التي يتـم حصدها يف مباراة“.وتابع تسيتسـيباس: 
”إنها مسـألة تفاصيـل. إذا تمكنت من الحفـاظ عىل هامش أو 
االقرتاب أو أحيانا التقدم (يف عدد النقاط) أعرف وقتها أنني أسري 
يف الطريـق الصحيح“.وأبدى تسيتسـيباس رضـاه عن الطريقة 
التي فاز بها عىل ميدفيديف.وقال: ”رأيت أنه ال يسـتطيع رضب 
الكرة بقوة للغاية وأنه كان يحاول بذل جهد كبري، وقتها أدركت 

أنني كنت أضغط عليه وأنها فرصتي لكي انترص“.
وبفوزه سـينافس تسيتسـيباس، عـىل ثالث لقب له هـذا العام 

بعدما توج ببطولتي مونت كارلو ومايوركا.
وبات تسيتسيباس الالعب األكثر تحقيقا لالنتصارات هذا العام 

بواقع 65 فوزا منها 19 يف بطوالت األساتذة ذات األلف نقطة.
وسيواجه تسيتسيباس يف النهائي الكرواتي تشوريتش، املصنف 
ال152 عامليـا، الذي أطاح بالربيطانـي كامريون نوري يف نصف 

النهائي بنتيجة 3-6 و4-6 يف ساعة و31 دقيقة.

بورنموث / متابعة الزوراء
اإليجابية  نتائجه  سلسلة  أرسنال  واصل 
بثالثية  بورنموث  مضيفه  عىل  بتغلبه 
منافسات  من  الثالثة  املرحلة  يف  نظيفة 

الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
«املدفعجية»  أهداف  تسجيل  عىل  وتناوب 
 ٥) أوديغارد  مارتن  النرويجي  من  كل 

و١١) والفرنيس ويليام صاليبا .(٥٤) 
نقاط   ٩ إىل  رصيده  أرسنال  رفع  وبذلك 
العالمة  محّقًقا  الربيمريليغ  صدارة  يف 

الكاملة إىل حد اآلن.
 ٣ عند  بورنموث  رصيد  تجّمد  املقابل  يف 

نقاط يف املرتبة الرابعة عرشة.
التي يفوز فيها أرسنال  وهذه املرة األوىل 
منذ  الدوري  يف  األوىل  الثالث  مبارياته  يف 
يرشف  كان  عندما   ٢٠٠٤-٢٠٠٥ موسم 

عليه الفرنيس أرسني فينغر.
كما أنها املرة األوىل التي يسّجل فيها فريق 
الثالث  مبارياته  يف  أهداف   ٩ «الغانرز» 

األوىل منذ موسم ٢٠١٠-٢٠١١..
االثنني صوب ملعب  اليوم  األنظار  وتتجه 
مرسًحا  سيكون  الذي  ترافورد،  أولد 
الدوري  الثالثة من  لقمة مباريات الجولة 
يستقبل  عندما  املمتاز،  اإلنجليزي 
التاريخي  غريمه  يونايتد  مانشسرت 

ليفربول.
لم يحقق مانشسرت يونايتد سوى انتصار 
وحيد يف آخر ١٢ مباراة جمعته بليفربول 
يف الربيمريليج، وتعادل يف ٦ لقاءآت وخرس 

٥ مواجهات أخرى.
مباريات  بأربع  الفوز  ليفربول  وبإمكان 
متتالية يف الدوري عىل مانشسرت يونايتد، 

للمرة األوىل منذ عام ٢٠٠٢، وذلك بحسب 
أرقام «بي بي يس».

 ٣ لتحقيق  أيًضا  ليفربول  يتطلع  كما 
انتصارات متتالية خارج أرضه يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز أمام مانشسرت يونايتد، 

للمرة األوىل.
أول ٣  يونايتد خسارة  ويخىش مانشسرت 

يف  الرابعة  للمرة  املوسم  يف  مباريات 
تاريخه، واألوىل منذ عام ١٩٨٦.

تفادي  يف  يونايتد  مانشسرت  يرغب  كما 
بالدوري،  الخسارة يف ٥ مباريات متتالية 

للمرة األوىل منذ ٥٠ عاًما.
الفريق  يونايتد  مانشسرت  يعد  ذلك،  ومع 
الوحيد الذي سبق وأن خرس أول مباراتني 

يف  الدوري  بلقب  يتوج  أن  قبل  املوسم،  يف 
نهاية املطاف، وكان ذلك يف موسم .(١٩٩٢- 
١٩٩٣) تشري األرقام إىل أن جميع األهداف 
(٦) التي استقبلها مانشسرت يونايتد هذا 
املوسم تحت قيادة مدربه إيريك تني هاج، 

أتت يف الشوط األول.
وسدد النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو 
عدد  أكرب  وهو  املوسم،  هذا  تسديدات   ٧
به العب وال يسجل  يقوم  التسديدات  من 
أي أهداف هذا املوسم.. وفشل ليفربول يف 
مباراتني  أول  من  أي  يف  االنتصار  تحقيق 
يف املوسم بالربيمريليج، وذلك للمرة األوىل 

منذ عام ٢٠١٢.
يونايتد،  مانشسرت  أمام  تعادل  حال  ويف 
فستكون تلك املرة األوىل يف تاريخ ليفربول 
٣ مباريات يف  أول  يف  يتعادل خاللها  التي 
ليفربول  يخرس  لم  ذلك،  ومع  املوسم.. 
يف  خاضها  التي  الـ٢١  املباريات  كل  يف 
انتصار-   ١٦)  ٢٠٢٢ عام  يف  الربيمريليج 
بهدف  صالح  محمد  تعادالت).ويبتعد   ٥
تاريخ  يف  العب  أول  يصبح  أن  من  وحيد 
شباك  يف  أهداف   ١٠ يسجل  ليفربول، 
املرصي  النجم  يونايتد.وسجل  مانشسرت 
محمد صالح ٨ أهداف يف آخر ٤ مباريات 

خاضها أمام الشياطني الحمر.

جدة / متابعة الزوراء

أّكد األوكراني أولكسندر أوسيك تفوّقه 

وحسم  جوشوا  أنتوني  الربيطاني  عىل 

للوزن  املالكمة  يف  العالم  بطولة  لقب 

الثقيل بقرار حكمني من ثالثة، يف «نزال 

يف  عبدالله  امللك  بمدينة  األحمر»  البحر 

جدة.

الدويل  االتحاد  ألقاب  أوسيك  وحسم 

العاملية  املالكمة  IBF، رابطة  للمالكمة 

 WBO ومنظمة املالكمة العاملية ،WBA

-١١٦  ،١١٥-١١٣  ،١١٣-١١٥ بنتيجة 

.١١٢

وكان أوسيك (٣٥ عاماً) الذي لم يخرس 

 ١٣ خسارة،  صفر  فوزاً،   ٢٠) بعد 

جوشوا  عىل  تغلّب  قد  قاضية)،  رضبة 

البالغ ٣٢ عاماً (٢٤ فوزاً، ٣ خسارات، 

النقاط  باجماع  قاضية)،  رضبة   ٢٢

من  وجرّده  لندن  يف  أيلول/سبتمرب  يف 

أحزمته.

جاي»  «ايه  العمالق  رفع  املرة،  هذه 

(١٫٩٨ م مقابل ١٫٩١ م) من مستواه، 

ذلك  لكن  الثانية.  الجولة  منذ  وهاجم 

األوكراني،  خصمه  أمام  كافياً  يكن  لم 

املرشح للفوز والذي خاض نزاله الرابع 

فقط يف هذه الفئة.

يف  صالبة  أكثر  بدا  الذي  أوسيك  أهدى 

ألف متفّرج،   ١٢ أمام  األخرية  الجوالت 

يواجهون  الذين  بلده  أبناء  إىل  الفوز 

غزواً روسياً منذ شباط/فرباير املايض.

حمل  و

وكلمات  أوكرانيا  علم  ألوان  املالكم 

«ألوان الحرية» عىل مالبسه.

واستعد أوسيك للنزال من خالل قيادته 

يف  الدراجة  متن  عىل  كيلومرت   ١٠٠

وسبح  مئوية،  درجة   ٤٥ بلغت  حرارة 

وكان  ساعات  خمس  إىل  تصل  ملدة 

قادًرا عىل حبس أنفاسه تحت املاء ملدة 

أربع دقائق و٤٥ ثانية، حتى أن مديره 

ُيغمى  أن  إنه كاد  إيغيس كليماس قال 

عليه.

معركة  يف  التفكري  اآلن  ألوسيك  ويمكن 

اآلخر  الربيطاني  ضد  األلقاب  توحيد 

تايسون فيوري البالغ ٣٤ عاماً (٣٢ فوزاً، 

العاملي  املجلس  لقب  وحامل  خسارة)   ١

للمالكمةWBC ، إذا قّرر هذا األخري العودة 

إىل الحلبات بعدما أعلن اعتزاله مجدداً يف 

١٢ آب/أغسطس.

تايسون  أن  من  متأكد  «أنا  أوسيك:  قال 

انه  من  متأكد  أنا  بعد.  يعتزل  لم  فيوري 

لم  وإذا  منازلته،  أريد  مواجهتي.  يريد 

أواجه تايسون فيوري، لن أنازل أبداً».
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فيغو غاليسيا / متابعة الزوراء
فيغو  سيلتا  مضيفه  عىل  ا  مستحقًّ فوًزا  مدريد  ريال  حقق 
منافسات  من  الثانية  املرحلة  يف   (٤-١) نتيجة  عىل  استقر 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
الفرنيس  من  كل  امللكي  الفريق  أهداف  وتناوب عىل تسجيل 
كريم بنزيمة (١٤ من ركلة جزاء) والكرواتي لوكا مودريتش 
واألوروغواياني   (٥٦) جونيور  فينيسيوس  والربازييل   (٤١)

فيديريكو فالفريدي .(٦٦) 
وبصم إياغو أسباس عىل الهدف الوحيد ألصحاب األرض (٢٣ 

من ركلة جزاء).
العاصمة  لفريق  جزاء  ركلة  هازار  إيدين  البلجيكي  وأهدر 
فيغو  سيلتا  حارس  لها  تصدّى   (٨٧) الدقيقة  يف  اإلسبانية 

األرجنتيني أوغستان مارشيسني برباعة.
وكان ريال مدريد استهل حملة الدفاع عن لقب 

الليغا بفوز صعب خارج الديار عىل الوافد 
الجديد أملرييا ٢-١ األسبوع املايض.
 ٦ إىل  رصيده  املريينغي  ورفع 

الليغا، بفارق  نقاط يف صدارة 
بيتيس  ريال  عن  األهداف 
وأوساسونا، محّقًقا العالمة 

الكاملة إىل حد اآلن.
رصيد  تجّمد  املقابل  يف 

سيلتا فيغو عند نقطة 
املرتبة  يف  يتيمة 

الرابعة عرشة.

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
األخرية  السبع  الدقائق  يف  أهداف  ثالثة  بريمن  فريدر  سجل 
 ٣-٢ قاسية  خسارة  دورتموند  بوروسيا  بمضيفه  لُيلحق 
إيدونا  «سيغنال  ملعب  عىل  بينهما  جمعت  التي  املباراة  يف 
األملاني  الدوري  من  الثالثة  املرحلة  منافسات  ضمن  بارك»، 
 (٤٥+٢) برانت  يوليان  بهديف  دورتموند  القدم.تقّدم  لكرة 
بريمن  ينتفض  أن  قبل   ،(٧٧) غرييرو  رافاييل  والربتغايل 
الفارق  بدايًة  ليقلص  البدالء  بفضل  «بوندسليغا»  إىل  العائد 
عرب الوافد الجديد اإلنكليزي يل بوشانان (٨٩) ويدرك التعادل 
بفضل نيكالس شميت (٩٠+٣)، ليعود وينتزع النقاط الثالث 

بفضل االسكتلندي أوليفر بورك .(٩٠+٥) 
وُمني دورتموند بخسارته األوىل هذااملوسم بعد فوزين عىل 

ليفركوزن  باير 
وفرايبورغ   ١-٠

ليرتاجع   ،٣-١
برصيد  السابع  للمركز 

منافسه  مانحاً  نقاط،   ٦
اللدود بايرن ميونيخ، حامل اللقب 

فرصة  املاضية،  العرشة  املواسم  يف 
عىل  ضيفاً  يحّل  عندما  بالصدارة  االنفراد 

بوخوم األحد.
العائد إىل الدرجة  يف املقابل، حافظ بريمن 

سجله  عىل  املوسم  هذا  شالكه  مع  األوىل 
استهل مغامرته  بعدما  الخسارة  من  خالياً 

وشتوتغارت  فولفسبورغ  أمام  بتعادلني 
بالنتيجة ذاتها ٢-٢، ليتقدم للمركز الثامن مع ٥ 

نقاط.كما سقط اليبزيغ عىل أرض أونيون برلني 
 (٣٢) سيباتشو  جوردان  األمريكي  بهديف   (٢-١)

قلص  فيما   ،(٣٨) بيكر  شريالدو  والسورينامي 
الفارق للخارس املجري وييل أوربان .(٨٣) 

ويف بقية املباريات فاز هوفنهايم عىل باير ليفركوزن 
وماينتس   (١-٠) شتوتغارت  عىل  وفرايبورغ   (٣-٠)

نتيجة  التعادل  حسم  حني  يف   (٢-١) آوغسبورغ  عىل 
مواجهة فولفسبورغ وشالكه..(٠-٠) 
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برشلونة / متابعة الزوراء
املستجدات  آخر  عن  إسباني  صحفي  تقرير  كشف 
أوباميانج،  إيمريك  بيري  الجابوني  بمستقبل  املتعلقة 

مهاجم برشلونة، خالل الفرتة املقبلة.
 ٣٣) أوباميانج  ضم  يف  واضحة  رغبة  تشيليس  وأبدى 
روميلو  الثنائي  رحيل  لتعويض  الصيف،  هذا  عاًما)، 

لوكاكو وتيمو فرينر.
اإلسبانية،  ديبورتيفو»  «موندو  صحيفة  وبحسب 
البقاء  يف  أوباميانج  رغبة  من  الرغم  فعىل 
النادي  أزمة  يتفهم  لكنه  برشلونة،  مع 
رحيل  تتطلب  والتي  االقتصادية، 

بعض نجوم الفريق.
وأضافت الصحيفة، أنه رغم ذلك، إال أن تشيليس لم يتوصل التفاق 

مع برشلونة حتى اآلن.
ونوهت الصحيفة، إىل أن برشلونة يرغب يف تقايض ١٥ مليون يورو، 
ماركوس  اسم  تضمني  دون  لتشيليس،  أوباميانج  بيع  وراء  من 

ألونسو ضمن الصفقة، عىل الرغم من حاجة الربسا لضمه.
ويسعى برشلونة للحصول عىل قيمة صفقة أوباميانج كاملة، من 
أجل التغلب عىل قانون اللعب املايل النظيف، وموازنة األمور ما بني 

وافدين جدد وراحلني.
الفريق  أمام  الفرصة  برشلونة،  عن  أوباميانج  رحيل  وسيتيح 

الكتالوني، لتسجيل املدافع الفرنيس الجديد جوليس كوندي.

سينسيناتي / متابعة الزوراء
قلبت التشيكية برتا كفيتوفا تأخرها بمجموعة 
فوزاً  وحققت  كيز  ماديسون  األمريكية  أمام 
وبلغت  و٦-٣،  و٦-٤   (٦-٨)  ٦-٧ مستحقاً 
املرضب ألول  كرة  دورة سينسيناتي يف  نهائي 
 ٣٢ البالغة  التشيكية  مسريتها.وتأمل  يف  مرة 
لقبها  تحرز  أن  عاملياً   ٢٨ واملصنفة  عاماً 
 ٣٠ والـ  األلف،  دورات  إحدى  يف  التاسع 
مع  النهائي  تخوض  حيث  مسريتها  يف 
أرينا  البيالروسية  مباراة  من  الفائزة 
غارسيا. كارولني  والفرنسية  سابالينكا 

مباراة  كانت  «لقد  كفيتوفا:  قالت 
صعبة،  تكون  أن  أتوقع  كنت  رائعة، 
الصعوبة».وتابعت:  بهذه  ليس  ولكن 
«واصلت التقدم وحاولت كرس إرسال 

لعبت  األوىل).  املجموعة  خسارة  (بعد  منافستي 
بهدوء أكرب وانتظرت فريص التي تحققت».

ما...  بطريقة  نجحت  ألنني  سعيدة  «أنا  وأردفت: 
املهم هو أن أكون يف نهائي آخر. لهذا السبب ألعب 
التنس، للمنافسة عىل األلقاب. لقد تأثرت يف النهاية، 

كانت املباراة صعبة للغاية من الناحية الذهنية».
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بغداد/ متابعة الزوراء:

يف ٢٩ يوليو/تّمـوز، اقتحمـت قـوات 
الرشطة مقر صحيفة elPeriódico يف 
جواتيماال وصـادرت معدات الطباعة 
وأجهزة الكمبيوتر وامللفات واحتجزت 
موظفـني يف املكتـب طـوال الليل. ويف 
اليوم نفسه، اعتقلت الرشطة خوزيه 
روبن زامورا، الصحفي املشهور دولًيا 
ورئيس الصحيفة، مـن منزله بتهمة 

«االشتباه يف غسيل األموال».
وقـد أدانت منظمات الدفاع عن حرية 
الصحافة واملجتمع املدني ومؤسسات 
اإلعـالم عىل مسـتوى العالـم اعتقال 
زامورا وطالبت باإلفراج الفوري عنه. 
ومن بني هذه املنظمات لجنة حماية 
الصحفيـني واملعهد الـدويل للصحافة 
واملركـز الدويل للصحفيـني. كما حّث 
مسـاعد وزيـر الخارجيـة األمريكـي 
لشـؤون نصـف الكـرة الغربـي عىل 
«االحرتام الكامل لإلجراءات القانونية 
بموجب القانون الجواتيمايل والسالمة 
وصحفيـي  لزامـورا  الشـخصية» 

.elPeriódico
أّمـا زامورا، الـذي كان دائـم االنتقاد 
للحكومـة االسـتبدادية خـالل حكم 
أليخاندرو جياماتي، فوصف  الرئيس 
احتجـازه بأّنه «اضطهاد سـيايس»، 
وأعلـن أّنه مسـتعد «لتحّمل السـجن 

لدفع ثمن حب جواتيماال».
ويف األيام التي أعقبت اعتقال زامورا، 
قامت السلطات أيًضا بتجميد حسابه 
وحسابات elPeriódico البنكية، مما 
هدد قدرة الصحيفة عىل االستمرار يف 

العمل.
يف  الصحافـة  حريـة  قمـع  ومـع 
جواتيماال وأمـريكا الالتينية بأكملها، 
واقتحـام  زامـورا  اعتقـال  يشـكل 
أخـرى  عالمـة   elPeriódico مقـر 
عىل املشـاكل التـي تواجه مسـتقبل 

الصحافة يف املنطقة.
الهجمات عـىل elPeriódico واإلعالم 

املستقل
يأتي اعتقال زامورا كأحدث محاوالت 
إلسـكات  الجواتيماليـة  السـلطات 
رابطـة  سـّجلت  فقـد  الصحافـة، 
 ٣٥٠ الجواتيماليـني  الصحفيـني 
هجوًمـا عـىل الصحفيـني وأعمالهم 
منـذ انتخـاب جياماتي رئيًسـا للبالد 
عام ٢٠٢٠. وتشـمل هـذه الهجمات 
وخطـاب  القضائيـة  املضايقـات 
الكراهية وخطابات الوصم من مكتب 
الرئاسـة وعنف الرشطـة. كما تحتل 
جواتيمـاال املرتبة ١٢٤ مـن بني ١٨٠ 
دولة يف أحدث مؤرش لحرية الصحافة 

من منظمة مراسلون بال حدود.
ولكن هذا النوع من القمع ضد اإلعالم 
 .elPeriódico املستقل ليس غريًبا عىل
ففـي حديثـه إىل شـبكة الصحفيـني 
الدوليني، قال خـوان دييجو جودوي، 
املحرر لـدى الصحيفـة، إن «هذه لم 
تكـن أوىل الهجمـات الرقابيـة التـي 
تعرضنـا لهـا يف تاريخنا. فقد شـّنت 
[الحكومـة] أكثـر مـن ١٠ هجمـات 
ضد بعـض الصحفيـني لدينـا، وضد 
الصحيفـة بشـكل عـام، وكذلك ضد 
ويف   .«[٢٠٠٣ العـام  [منـذ  مديرينـا 

مايو/أيـار املايض، وّجه مسـؤولون 
جواتيماليـون تهًما جنائية إىل زامورا 
 elPeriódico وصحفيني آخرين لـدى
انتقاًمـا لتقاريرهـم عـن الـدور غري 
دينا  الجواتيمالية  للمسؤولة  الواضح 
بـوش أوتشـوا يف هيئـة االنتخابـات 
املزعومـة  وعالقاتهـا  الجواتيماليـة 

بالفساد.
كمـا تتعـرض الصحيفـة للهجمـات 
اإللكرتونيـة بشـكل متكرر، بحسـب 
جـودوي، الـذي أوضـح قائـًال: «إننا 
االخـرتاق  لهجمـات  وقعنـا ضحيـة 
املعقدة واملدبرة واملنسقة بشكل جيد 
ضـد موقعنا. وال يمر شـهر واحد من 
دون أن نتعـرض لهجـوم واحـد عىل 

األقل».
ولـم يكـن اعتقـال زامـورا واقتحام 
elPeriódico مجـرد محاولـة لتهديد 
عليهـا  الرقابـة  وفـرض  الصحيفـة 
فحسـب، بل كان الهـدف أيًضا وقف 
يف  والتسـبب  بالكامـل  تغطيتهـا 

إفالسها.
مـن جانبـه، قـال هيكتـور كولوي، 
الصحفيـني  رابطـة  لـدى  املنسـق 
الجواتيماليني، إّن ُتهم غسـيل األموال 
«تهدف يف املقام األول إىل فرض الرقابة 
[عىل الصحيفة]، ولكن أيًضا إلغراقها 
مالًيا وإجبارها عىل إغالق عملياتها». 
وأضـاف: «إّننـا نعتقـد أّن اإلجراءات 
املتخـذة ضـد [زامـورا] هـي خطـة 

انتقامية وضعهـا الرئيس أليخاندرو 
جياماتي بالتعاون مع املدعية العامة 
ماريا كونسويلو بوراس أرغيتا بسبب 
التحقيقات واالنتقادات واملنشـورات 
التـي تصدرها وسـائل اإلعـالم حول 

أعمال الفساد املحتملة يف الرئاسة».
وقد سـبق أن فرضت وزارة الخارجية 
األمريكية العقوبات عىل املدعي العام 
بوراس بسبب «الفسـاد الكبري». ويف 
الشـهر املـايض، وضعـت الحكومـة 
كوروتشـيتيش،  رافاييـل  األمريكيـة 
رئيس مكتب املدعي الخاص ملناهضة 
اإلفالت مـن العقـاب واملسـؤول عن 
األمـر باعتقـال زامـورا، إىل «قائمـة 
إنجل»، التي تحدد الجهات «الفاسـدة 

وغري الديمقراطية» يف املنطقة.
وأضـاف كولوي أّن أحـداث تموز تدل 
أيًضـا عـىل البدايـة املحتملـة لعرص 
جديد من املضايقات السياسـية ضد 
الصحفيـني يف جواتيمـاال. وقـال إّن 
«هنـاك مخاوف مـن أن تكون قضية 
اسـتهداف  لعمليـة  بدايـة  زامـورا 
والصحفيـني  لإلعـالم  عشـوائية 
نظـام  ينتقـدون  الذيـن  واملراسـلني 

جياماتي».
حرية الصحافة يف املنطقة

مـع الهجـوم عـىل حريـة الصحافة 
الصحفيـون  ينظـر  جواتيمـاال،  يف 
إىل نيكاراجـوا كِعـربة. فعـىل سـبيل 
املثال، أشـار جـودوي إىل كريسـتينا 
شامورو، الصحفية وقائدة املعارضة 
يف نيكاراجوا، التي تم اعتقالها – مثل 
زامورا – بتهمة غسيل األموال ومنعها 

من الرتشح للرئاسة عام ٢٠٢١.
وهـذا تكتيك يلجـأ له املسـتبدون، إذ 
يتـم تلفيـق تهـم التهـرب الرضيبي 
وغسـيل األموال إلسـكات الصحفيني 
الذين ينتقـدون الحكومات يف الفلبني 

وفيتنام وغريهما وتشويه سمعتهم.
وأوضح جودوي أّن «مسـألة غسـيل 
األموال هي األسـلوب الـذي تلجأ إليه 
الحكومات ذات التطلعات الديكتاتورية 

لتقويض حرية التعبري».
وبالنسـبة لإلعالم الجواتيمايل، تعترب 
غايـة  يف  نيكاراجـوا  مـع  املقارنـة 
الصحفيـني  فاسـتهداف  الخطـورة، 
بالهجمات والقتل والسـجن بموجب 
القانون الجديد يف ازدياد مستمر، مما 

أجـرب العديـد من الصحفيـني إىل ترك 
نيكاراجوا والبقاء يف املنفى.

الهجوم عىل الجميع
مـن املهم للغايـة أن يحشـد املجتمع 
وإّال  زامـورا،  اعتقـال  ضـد  املدنـي 
الصحافـة،  تـآكل حريـة  سيسـتمر 
بحسـب جـودوي، الـذي أضـاف أّن 
«األمر يؤثر عىل كافة وسـائل اإلعالم، 
فالهجـوم عـىل الجميـع، ألننا لسـنا 
أول مـن يتعـرض لذلـك، ولـن نكون 

آخرهم».
كما أّن الدعم الدويل مهم بشكل خاص. 
ووفًقا لكولوي، «ينبغي عىل املنظمات 
الدولية – ال سيما يف مثل هذه األوقات 
الصعبة – أن تنرش شكاوى املنظمات 
املحلية أو الصحفيني بشأن الهجمات 
التـي يتعرضـون إليهـا». ومـن املهم 
أن يكـون املجتمـع الدويل عـىل دراية 
بالعنف ضـد الصحافة وكذلك الرقابة 

واالضطهاد القائمني».
وعىل الرغم من اعتقال زامورا وإغالق 
الحسـابات البنكية للصحيفـة، إّال أّن 
فريـق elPeriódico يواصـل تغطيته 
لقضايا الفساد، بينما يعمل املوظفون 
األمنيـة،  االحتياطـات  تعزيـز  عـىل 

وخاصة يف مجال السالمة الرقمية.
ويف هـذا الصـدد، قـال جـودوي «إّننا 
نشـعر بالحزن والخوف إزاء األحداث 
األخـرية، ولكـن الصحيفة مسـتمرة 
يف العمـل. وحتـى يف غيـاب رئيسـنا، 
الحقيقة ورؤوسنا  سـنواصل تغطية 

مرفوعة عالًيا، كما نفعل دائًما».
عن شبكة الصحفيني الدوليني
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دبي / نينا:
 كشفت اللجنة العليا للكونغرس العاملي 
لالعالم عـن اجندة مؤتمر الـدورة االوىل 
 ٣٠ تشـمل  التـي  العاملـي  للكونغـرس 
جلسة حوارية يشـارك فيها ٤٠ متحدثاً 

ومختصاً عاملياً بارزاً.
الكونغـرس  ومؤتمـر  معـرض  وُيقـام 
العاملـي لإلعـالم يف الفرتة مـن ١٥ إىل ١٧ 
ترشيـن الثانـي املقبـل بالرشاكـة بـني 
رشكـة أبو ظبـي الوطنيـة للمعارض /
أدنيـك/ ووكالـة أنباء االمـارات /وام/، 
الستكشـاف أحدث التطـورات يف قطاع 

اإلعالم وآفاقه املستقبلية.
وتوفـر الفعاليـة للعديد من املؤسسـات 
اإلعالميـة منصًة مميزة ملناقشـة فرص 
التعاون والرشاكات التي من شأنها دفع 
تطور قطاع اإلعالم، وضمان اسـتدامته 
البعيـد، ومواصلـة تقديـم  املـدى  عـىل 

محتوى موثوق ومفيد.
ويعقد يف إطار الفعالية مؤتمر الكونغرس 
العاملي لإلعالم، األول من نوعه يف الرشق 
األوسـط، تحت عنوان صياغة مسـتقبل 
قطاع اإلعالم؛ ويسـتمر ثالثـة أيام يركز 

فيها عىل رسـم مالمح مستقبل القطاع 
من خالل توحيـد الجهود وتبادل األفكار 
املبتكرة والحلـول التقنية املتطورة؛ كما 
يوفـر منصًة فريـدة تسـلط الضوء عىل 
دور اإلعـالم يف الـرشق األوسـط وتدفع 
بتطـور القطـاع مـن خـالل الوصول إىل 
الجماهـري العاملية ودعـم تحقيق الرؤى 

املبتكرة وتأسيس عالقات التعاون.
ويسـتضيف املؤتمر يف دورته األوىل عدداً 
مـن خـرباء اإلعالم مـن مختلـف أنحاء 
العالـم لتقديـم أفـكار ووجهـات نظـر 
عرصيـة حـول أبـرز دراسـات الحالـة؛ 
كمـا يسـلّط الضـوء عىل تسـارع تطور 
قطاع اإلعـالم من خالل إقامة جلسـات 
تتمحور حول مواضيع التواصل الرقمي 
والذكاء االصطناعي والتقنيات املتقدمة 
وجوانـب االبتـكار يف القطـاع، ويتـوىل 
تقديمهـا مجموعـٌة مـن أبـرز القادة يف 
مختلف املجاالت، بمـن فيهم صحفيون 
ومذيعـون وجهـات بـارزة عـىل مواقع 
التواصـل االجتماعي، إضافـًة إىل جهات 
حكوميـة وتنظيميـة ورشكات مختصة 

بالتكنولوجيا.

 تونس/متابعة الزوراء:
 أعلنـت الهيئـة العليـا املسـتقلّة لالتصال 
السمعي والبرصي (الهايكا) يف تونس أّنها 
أحالـت ملف القنـاة التلفزيونيـة الخاصة 
”حنبعـل“ إىل وكيـل الجمهوريـة املختص 
بعد االشـتباه يف ”تبييض أموال، وذلك بعد 
ما سـّجلته من تواصـل التعتيم عىل ملفها 
املايل، خاصة بما يتعلّق بالوثائق املحاسبية 
التـي تربر مصـادر تمويلهـا وبالتحويالت 
املاليـة من وإىل الرشكة الرتكية ’أرب الينز‘، 
صاحبة النصيب األكرب يف رأسـمال الرشكة 
املستثمرة للقناة، وبالعمليات التي ُوّظفت 

فيها“.
ودعت الهيئة النيابة العمومية إىل الترسيع 
يف النظـر يف هـذا امللف وإحالتـه إىل القطب 
أقـرب  يف  واملـايل  االقتصـادي  القضائـي 

اآلجال.
وكانـت الهيئة قد أمهلت ”حنبعل“  لتقديم 
مجموعـة مـن الوثائـق املتعلقـة أساسـاً 
بالعمليات املالية وبالرشكاء املسـاهمني يف 
رأسمالها، سواًء من التونسيني أو األجانب، 
وخاصة الرشكات الرتكية التي يشتبه يف أن 

ملكيتها تعود إىل عدد من اإلسالميني.
وأضـاف بيـان الهيئـة ”ورغـم مماطلـة 
ُمسـرّيي القناة سـابقاً وخرقهـم للقانون 
وعـدم التزامهـم بكراس الـرشوط املتعلق 
بإحداث واسـتغالل قناة تلفزيونية خاصة 
وبعد اإلجراءات التي اتُّخذت تجاهها لحجز 
تجهيـزات البـث التابعـة لها، فقـد منحت 
القنـاة فرصـة جديـدة بمقتـىض اتفاقية 
لفرتة اسـتثنائية مؤقتة رشيطة الكشـف 
عن حقيقة املعامـالت املتعلقة بها وتوفري 
كل املعطيـات والوثائـق املطلوبة يف ملفها 
املايل، غري أنهـا لم تف بتعهداتهـا املتعلقة 
املـدة  انقضـاء  رغـم  املاليـة  بالشـفافية 

االستثنائية يف ٣٠ يونيو ٢٠٢٢“.
وسـبق أن قـررت الهيئـة العليـا لإلعـالم 
السـمعي البـرصي قطع البث عـىل قناتي 
”حنبعل“ و“نسـمة“، ثـم منحتهما مهلة 

لتقديـم مجموعـة مـن الوثائـق. وفيمـا 
سوت نسـمة وضعيتها القانونية لم تلتزم 
حنبعـل، التـي كانـت أول قنـاة خاصة يف 

تونس وانطلق بّثها سنة ٢٠٠٥، بذلك.
يذكر أن املشـهد اإلعالمي لم يكن متناسقا 
مـع تطلعـات الشـعب التونـيس مـا بعـد 
الثـورة، ورغـم تخلـص القطـاع الخاص 
من اإلمالءات، فإن بعـض الوجوه النافذة 
سيطرت عليه، لتحقيق أغراضها الخاصة.

وغالبا ما اُتهمت قناة ”حنبعل“  مع قنوات 
أخـرى بتلقـي تمويـالت مشـبوهة مثلما 
رصح بذلك هشام السـنويس عضو الهيئة 
البـرصي.  السـمعي  لالتصـال  املسـتقلة 
وتشري ترصيحات السـنويس إىل أن وسائل 
اإلعـالم يف تونـس تتبـع لجهات سياسـية 
داخل تونس وخارجها وال تحرتم القانون. 
واتهـم السـنويس حركة النهضـة رصاحة 
بالسـيطرة عىل قناة حنبعـل، باإلضافة إىل 

شبهات تمويلها من قبل جهات أجنبية.
أحـد  اإلعـالم  وسـائل  ملكيـة  وتعتـرب 
أهـم العوامـل التـي تفـرس انحيـاز هذه 
املؤسسـات إىل هـذا الحـزب أو ذاك، لذلـك 
نصت الترشيعـات السـارية يف تونس عىل 
رضورة اإلعالن عن قائمة واضحة بأسماء 
الرشكات والشخصيات املساهمة يف وسائل 
اإلعالم السمعية البرصية واملرشفني عليها 
لضمـان حد أدنـى من الشـفافية ومعرفة 
من يملك وسائل االعالم. وبالنسبة إىل قناة 

حنبعل فإن هوية مالكيها ضبابية.
وعرقلـت التحالفـات الحاكمـة قبل إعالن 
اتخذهـا  التـي  االسـتثنائية  اإلجـراءات 
الرئيـس التونيس قيس سـعيد يف ٢٥ يوليو 
٢٠٢١ تطبيق القانون عىل وسـائل اإلعالم 
املخالفة.من جانبها، عربت قناة ”حنّبعل“، 
الخاصـة يف بيـان عن اسـتغرابها الشـديد 
مـن بالغ الهيئة بخصـوص امللف القانوني 
للقناة.وقالـت ”حّنبعل“ إّنهـا مّدت الهيئة 
بـكّل الوثائـق يف اآلجـال املتفـق عليها، أي 
قبل نهاية شـهر يونيـو ٢٠٢٢، مبّينة أنها 

منـذ ذلـك التاريـخ لـم تتلـّق أي إجابة أو 
استفسار.

وقالـت “بخصـوص االدعـاء بالتعتيم عىل 
التحويـالت املاليـة مـن وإىل رشكـة ”أرب 
الينز“ والتي اعتربتها الهيئة رشكة تركية، 
يجـدر التوضيـح بـأن الرشكـة املذكـورة 
تونسـية وليسـت تركيـة وهـي مسـجلة 
بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن 
أعضائهـا رشكاء أتـراك. وقـد تـم تمكني 
الهيئة من نسخ من التحويالت البنكية من 
وإىل الرشكـة املذكـورة بما يف ذلك شـهادة 
االستثمار خالفا ملزاعم الهيئة التي أمضت 
بنفسـها عـىل وثيقة تسـلم هـذه الوثائق 

بتاريـخ ١٣ مايـو ٢٠٢٢�.
وقالت إنه ”ويف موقف مترسع وال مسؤول 
من هيئة دسـتورية، ٌتفاجأ القناة باإلعالن 
عـن شـبهة تبييض أمـوال موجهـة إليها 
اعتمـادا عىل ادعـاءات مـردودة عليها ويف 
تجـن واضح عـىل القناة وإسـاءة ال حدود 
لها إىل صورتها وإىل عالقتها مع مؤسسات 
اإلعالن الضامنة لبقائهـا وموارد العاملني 
القنـاة يف ”تهديـد مبطـن“  بها“.وقالـت 
للهيئـة قائلـة ”كان بإمكان قنـاة حنبعل 
أن تنخـرط يف الحملة التي ٌتشـن يف الخفاء 
والعلن حول الهيئة املنتهية صالحيتها وما 

يـرتدد من تهم وشـبهات خطرية يف صلبها 
وأساسـا يف عالقـة ببعـض أعضائها لكن 

قناة حنبعل ارتأت عدم الترسع“.
تبييـض  وتابعـت ”يمثـل توجيـه تهمـة 
األموال يف بالغ للرأي العام ومطالبة النيابة 
العموميـة بـ“الترسيـع“ يف النظر يف ملف 
القناة، انتحاال لصفة وصالحيات املؤسسة 
القضائيـة التي تبقى هـي الفيصل يف البت 
يف مثل هـذه القضايا بعيدا عـن اإلمالءات 
والتأثـريات ويف كنـف االسـتقاللية التامة 

تكريسا لقضاء عادل ومستقل“.
وتسـاءلت القناة عـن ”توقيـت نرش بالغ 
الهيئـة وتحديـدا مبارشة بعـد ختم رئيس 
الجمهورية للدسـتور الجديـد وبالتايل بعد 
إلغـاء الهيئـة العليـا املسـتقلة لالتصـال 
السـمعي البرصي. توقيت يرمز إىل دالالت 
غري بريئة وفيه رسـالة سياسـية موجهة 
إىل أكثـر مـن طرف“.يذكر أنـه طيلة عرش 
سنوات تسابق السياسيون وأصحاب املال 
واألعمـال يف تونس للسـيطرة عىل وسـائل 
اإلعـالم، وأصبحت حريـة التعبـري ثانوية 
مقارنـة بمصالـح سياسـية واقتصاديـة 
كمهنـة  بالصحافـة  تؤمـن  ال  وتجاريـة 
ورسـالة، بل تعتربهـا سـالحا للتأثري عىل 

الرأي العام ودفعه نحو توجهات بعينها.

الجزائر/متابعة الزوراء:
لفتت الربامج التلفزيونيـة التي تقّدمها القنوات 
الجزائرية املخصصة لألطفـال الكثري من األرس، 
خاصـة أنهـا بزغت حديثـاً مع الفـراغ الكبري يف 
هـذا النوع مـن القنوات محلياً، وسـط الحضور 
الطاغي ملنصـات التواصل االجتماعي، ومخاوف 
األهـل مـن تعـرّض أبنائهـم للمحتـوى العنيف 

والبغيض والزائف.
إضافـة إىل برامـج مخصصـة لألطفـال يبثهـا 
التلفزيـون العمومـي يف الجزائر، تحـيص وزارة 
االتصال قناتني محليتـني خاصتني فقط تعنيان 
باهتمامات الطفل والرتفيه أنشـئتا حديثا، فيما 

ينتظر اعتماد قنوات أخرى تهتم بهذه الفئة.
وتستهدف قناة فور كيدز، التي أطلقت برامجها 
يف الربع األول من العام الحايل، الجمهور الجزائري 
واملغاربي والعربي، وتعرض برامج تسلية وأفالم 
كرتـون عىل مدار اليـوم. واجهت هـذه القناة يف 
بداياتهـا جمهـوراً عصيـاً، فهي تتوجـه إىل فئة 
تستحّق عناية كبرية، خاصة يف ما يتعلق بدراسة 
مشـاريع الربامج واللّغة املتبعة واأللوان والصور 
واملشاهد املفرتض انسجامها مع القيم الجزائرية 

والعربية.
وتعترب هذه القناة املحلية يف نظر مقدمة الربامج 
نوال بوسبولة تجربة متميزة، إذ ”تقدم محتويات 
تربويـة هادفـة وترفيهية بهويـة جزائرية، كما 
ترافـق األطفـال يف الجزائر ضمن برامـج نابعة 
من واقعهم، وغري مسـتوردة“. وتقول بوسبولة، 
إن ”كل املضامـني تخضـع ملعايـري تراعـي هذه 
الفئـة (األطفـال) والعائلـة، وتنتقـي املواضيع 
التـي ال تؤثـر سـلباً عـىل تنشـئة الطفـل، مثل 
مسلسـل الرسـوم املتحركـة (مغامرات سـامي 
رجل اإلطفاء) وبرنامجي (ألبوم التاريخ) و(هيا 
نرسـم)، وغريهمـا مـن الربامج التي تسـعى إىل 

خلق جو بهوية جزائرية ومطلع عىل العاملية“.
قبل فـرتة، انتقل يزيد بلعبـاس، امللقب بـ“عمو 
يزيد“، من الفن وأداء األغنية الشـبابية العرصية 
التي تحظى بشـعبية كبـرية يف الجزائر إىل إنتاج 
وتقديـم برامج األطفـال. نجح الحقـاً يف إطالق 
قنـاة تحمـل اسـم ”عمو يزيـد لألطفـال“. قبل 
إطالق القنـاة، كانت تجربة بلعباس مع األطفال 
ثرية ومتنوعة، بفضل إنتاج وتقديم برنامج ”مع 
عمـو يزيد“، وحضور كوكبة مـن األطفال يف كّل 
حلقة من شـتى الواليـات، وكان يبث عىل قنوات 
تلفزيونيـة خاصة. عملية االنتقال إلنشـاء قناة 
متخصصة موجهة لألطفال لم تكن سهلة، لكنها 
تجربـة خاضها يزيد بلعبـاس بعد النجاح الكبري 
الـذي عرفه برنامجه، ما جعله يفكر يف أن تكون 
للطفل الجزائري برامج وأفـالم كرتونية وألعاب 
هادفـة تعـرب عن بيئتـه ولغتـه وهويتـه أيضاً، 

وتحسني مضمونها الرتبوي مع مرور الوقت.

الالفـت لالنتبـاه أن مجـال اإلعـالم املتخصـص 
املوجـه لألطفال بـات شـحيحاً يف الجزائر، رغم 
بعـض التجارب السـابقة وتحديـداً يف الصحافة 
املكتوبة من صحف أسـبوعية أو مجالت دورية. 
غري أن أغلب تلك التجـارب توقفت، بينما اإلعالم 
الثقيـل بات يركز عىل التخصص اإلخباري املحيل 
متجاهالً يف الكثري من األحيان هذه الرشيحة من 
املجتمع. وتقول مديرة صحيفة األوىل، الصحفية 
غنية قمـراوي، التي كانت لها تجربة سـابقة يف 
مجـال صحافـة الطفـل لكنها لم تعمـر طويالً، 
إن قطـاع اإلعـالم الجزائري ال يعتنـي باألطفال. 
وتعـزو ذلك إىل أسـباب أهمها التكلفـة الباهظة 
املخّصصة لدراسـة وإنتاج برامـج خاصة بهذه 
الفئـة أو إلنشـاء قنـوات متخصصـة. وتضيف 
قمـراوي، أن ”الطفـل الجزائـري ال يـزال عـىل 
هامـش االهتمام، وبعيداً عن دائـرة اإلعالم الذي 
يبحث عن املعلومة، لكنـه يف قلب اهتمام مواقع 
التواصـل االجتماعي التي تهّدد األجيال برمتها“، 
الفتـة إىل أن الطفل محـاط بالكثري من التأثريات 
التكنولوجيـة الخارجيـة من ألعـاب اختزلت له 
الفضـاء الذي وجـب أن ينمو فيه، مشـّددة عىل 
أهميـة االعتنـاء بمضامـني موجهـة لألطفـال 
وتخدم نموهـم النفيس والرتبوي وتتشـارك مع 

العائلة يف تنشئتهم.
لكّن تأسـيس قنوات موجهة لألطفال يف الجزائر 
فتقديـم  إعالميـة،  كحسـنة  وحـده  يكفـي  ال 
مضامني توائـم هذه الفئة هو األكثـر أهمية. إذ 
تبدي بعض األرس توّجسـها من التأثري السـلبي 
للقنـوات والربامج التلفزيونية عـرب الفضائيات 
عـىل أبنائهـا، وخاصة ما يروج له عرب الوسـائل 
التكنولوجيـة. وتكشـف نعيمـة بنت الشـاوي، 
وهي موظفة يف مديرية الشباب والرياضة لوالية 
الشـلف، أنها تستحسـن وجـود قنـوات محلية 
جزائرية خالصة موجهة لألطفال، تبث مضامني 
هادفـة برؤية جزائريـة، ويمكـن أن تمثل بديالً 
جيـداً لألطفـال مقارنـة بقنوات غـري جزائرية، 
لكنها تبدي يف الوقت نفسه تخوفها من أن تكون 
بعض الربامج غري مدروسـة بالقدر الكايف، أو أن 
تتضمن مشـاهد عنف، أو تقـدم بعض الحقائق 

الدخيلة عىل املجتمع الجزائري.
أمام زخم الربامج العاملية التي ينقلها التلفزيون 
والهواتـف الجوالة من موسـيقى وأغـان وأفالم 
كرتونية، تؤكد الباحثة يف علم النفس إيمان داسة، 
رضورة أن توائـم الربامـج يف القنـوات املوجهـة 
لألطفال املحتوى والقيـم املحلية الجزائرية، وأن 
تسـاهم يف انفتـاح وتوجيه األطفـال أكثر إىل ما 
يحفز العقل والتفكري ويسهم يف الرتبية وتكوين 
الشـخصية السـليمة. لكنها حذرت من خطورة 
تحويل األطفال الجزائريني إىل دمى يمكن التحكم 

فيها عن بعد.
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يف القصيـدة العموديـة ثمة مـران عـىل االهتمام 
بالبيـت الواحـد، شـطره وعجـزه، مثلمـا يكـون 
االهتمام من قبل الشـاعر عـىل قولبة املعنى ليبّثه 
داخـل القصيدة املؤلّفـة من عّدة أبيات شـعرية.. 
وهو األمر الذي يجعـل القصيدة العمودية قصيدة 
انفعـال (موسـيقى البيـت الواحد) الـذي يكتمل 
معناه يف داخله وقافيته ومداركه وإحساسه، وقد 
يحتاج اىل بيـٍت آخر السـتكمال املعنى إن اقتضت 
الرضورة.. وهذا األمر ال يعني عدم االهتمام بجسد 
القصيـدة التي يكـون فيها العنوان مرآة عاكسـة 
للقصيدة التي يريد الشـاعر (كتابتها)، ولهذا نرى 
أن الكثري من القصائد العمودية الطويلة لشـعراء 
كبار يمكن اختزالها يف بيٍت واحد يكون استشهاًدا 
مـن قبل املتلّقـني والدارسـني.. ولنا يف ذلـك أمثلة 

كثرية منها (أَنا الذي َنَظـَر األْعَمـى إىل أَدبـي
َوأْسـَمَعْت َكلِماتـي َمْن بـِه َصَمـُم)

وكذلك 
(بغداد ما اشتبكت عليِك االعُرص

إال ذوت ووريق عمرك أخُرض) 
وغريهـا العرشات من هـذه القصائد التـي تعتمد 
عىل البيت الشعري الذي يلّخص القصيدة برّمتها، 
وكأنها القصد الكّيل الذي يراه املتلّقي يف هذا البيت 
أو ذاك من هذه القصيدة او تلك.. ولهذا فإن الكثري 
من الشعراء العموديني هم أقرب اىل النظم الشعري 
منه اىل القصيدة الكلية التي تهتم بجسد القصيدة 
كلهـا، وهنـا يكمـن الفـارق يف تعدديـة الكتابـة 
الشـعرية وتشـابه الغايات واملرام وحتى األهداف 

املستخلصة من هذه القصيدة أو تلك.
ولكن هناك قصائد شعرية خرجت من ثوب فاعلية 
البيت الواحـد (صدر – عجز) اىل الفضاء األوسـع 
للتأويـل، اىل البحث عن مرافقـات ملعنى القصيدة 
العموديـة، اىل عمليـة الرتابط ما بـني البيت األّول 
واألخـري، اىل اقـرتاب القصيدة مـن املبنى الرسدي 
من خالل وجود حكاية جامعة، من خالل التجديد 
ليـس يف الوزن الشـعري، بـل يف الخالصـة الكلية 
للقصيـدة ذاتهـا.. ومن هـذه  القصائد مـا يكتبه 
الشاعر عارف الساعدي يف أغلب قصائده العمودية 

وخاصة يف قصيدة (ما لم يقله الرسـام) التي نرى 
فيها ثوًبا شـعرًيا كامال.. التحـّول يف املعنى العام 
لــ (نظم القصيدة) وتحّولهـا من قصيدة منربية، 
انفعاليـة، احتكامية، نظمية، اىل نّص شـعري له 
روح الرسد، الذي نعني به اكتمال املعنى الكّيل من 
خالل جمع حاصل الفرعيات التي تشـكلّها أبيات 
القصيدة، بـل وتحّولها من نّص (خطابي) مبارش 
يعتمـد عىل خاصيـة التفاعل الصوتـي، اىل عملية 
(اإللقـاء) الهـادئ الذي يحتـاج اىل تأّمـل الفكرة 
الكليـة، وتفكيـك محتوياتهـا الكليـة، اىل أجـزاء 
حكاية تفكريية، يختلط فيها املستوى التصويري 
باإلخبـاري بالتحليـيل بالتأويـيل بالقصدي ليصل 
اىل املسـتوى الفلسـفي الجامـع لـكل (محتويات 
النـص).. وهو مـا يعني أن قصائـد كهذه جامعة 
لـكل املسـتويات األدبية التـي اجرتحناها يف (بنية 
الكتابة) وهو بذلك يتفّوق عىل النصوص العمودية 
األخرى بوصفهـا  مرتابطة ال مفّككة اىل (أبيات)، 
موّحـدة ال مشـّتتة األهداف، متقاربـة ال متباعدة 
الغايـات. وتصـل اىل عـدم تقّبل نقل بيت شـعري 
من مـكان اىل آخر، وهناك صعوبـة يف اختيار بيت 
شـعري، ليكون هو حاصل جمـع املتبنيات الكلّية 

ملعنى النّص الحديث.

إن هـذه القصيـدة وقصائد أخرى تشـّكل العالمة 
الرسديـة – وحدة الحكاية – أهم عواملها، فهي يف 
كّل بيت شـعري ترتبط بالذي يسـبقه.. ولو أخذنا 
القصيدة من أّولها، سـنجد أن العنـوان ليس مرآًة 
كاشـفة، بل هـو البّوابـة الكربى الـذي يفيض اىل 
الدخـول اىل مدينة القصيـدة، كما هو يف النصوص 
الشعرية النثرية والرسدية.. التي يكون العنوان أّس 
العمل.. ومن خالل تفكيك النـصّ بنائيا وتدوينيا، 
نجد أن االسـتهالل يرتبط بمقولـة العنوان (ما لم 
يقله) لنكتشـف العالقة بني الرسـام وقوله، وبني 

القول والفاعلية الرسمية:
(رسـمُت غيماً ولم أرسـْم له مطرا

لكنَّه كّرس اللوحاِت وانهمرا)
فيبدو املسـتوى اإلخباري هنا قـد أعلن عن فاعليته 
األوىل، بإخبار املتلّقي بهدفية الصنعة الشـعرية التي 
يريد سبكها وسكبها شـعريا.. لذا فإن األمر ال يبدو 
كافيا ليكون بيًتا شـعرًيا منعـزال، بل هو بحاجٍة اىل 

بيت آخر:
(وفززَّ املاء طيناً كان مختبئاً

يف لوحتي ناطراً يف صمته املطرا)
فيبدو هنا املستوى التحلييل املرتبط بالقول الخاص 
بالرّسـام ذاتـه، وهـو املخاطبـة بطريقـة املتكلّـم 

(لوحتي) وعملية االنتظـار املرتبط بالصمت واملطر 
ليجد نفسـه ( املتكلّم/ الشاعر) بحاجٍة اىل توصيٍف 
ومتابعة األثر، ملا يمكن أن تمنحه جملة (ولم أرسـْم 

له مطرا) حني يلجأ اىل املستوى القصدي:
وكان يف الطني حلٌْم لو منحُت له
وقتاً ندّياً لكانت لوحتي شجرا)

وهو مسـتوى يختزل االسـتهالل، لريتبـط بما يأتي 
مـن قصيدة لهـا فاعلية الرسد واالسـتمرار، ليصنع 
لنا لوحًة شـعريًة يمكن للمتلّقي أن يتأّملها، دون أن 
يرّكز عىل فاعلية البيت الواحد، رغم جماله لكنه يريد 
مالحقة (األبيات) األخرى بهدف الكشف عن املعاني 
األخـرى. كونه ال يمتلـك فرضيًة أو فرصـة التوّقف 
عن البيت الشـعري الكتمـال املعنى، بـل بحاجٍة اىل 
متابعة التسلسل املنطقي للقصيدة، فتتحّول عندها 
القصيـدة اىل نـّص. ولهـذا نجـد أن عمليـة الكتابة 
تتنقل يف القصيدة بني صـوت الراوي/ املتكلّم، وبني 
صوت الغائب الذي صرّيه الشـاعر ليكون مقابًال له، 
سـواء كان املتكلّـم أو اللوحة ذاتها بمـا تحمله من 
فاعليـات عديدة.. ليصل اىل لـّب القصيدة يف التحّول 
مـن املسـتويني اإلخبـاري والتصويري اىل املسـتوى 

القصدي:
(ال لوَن يف اللون كانت لوحتي وطني

وكنُت أمتدُّ يف أحالمه حذرا)
ولهذا نرى أن الشـاعر يلجـأ اىل املخاطبة املبارشة 
كونه هو املتحدث (مسـك يدي/ يوقفنا/ خلفنا/ 
ترىض) ليسـكب لـون الحـرف السـاطع يف البيت 
الذي تحّول من لغة السـارد املبارش اىل االسـتعانة 
عنه بالغائب، مع الحاجـة اىل األبيات األخرى التي 
سبقته، ليكون عالمًة دالًّة عىل التحّول يف الخطاب 

الشعري/ الرسدي:
(حزني إذا أكمل الرسام لوحته

أعاف بيتاً له أم ظلَّ منكرسا)
ليكـون مقابـًال يف ذات الجملة (حزني / الرسـام 
لوحتـه) وهو هنا يعني هو/ أنا.. ليسـتمر يف بناء 

القصيدة/ النص يف هذه االنتقاالت:
(ينىس ويرسم والدنيا تدور به
وظلَّ يرسُم عْمراً يأكل الُعُمرا)

ليأخذا املسـتويني اإلخباري والتصويري يف ممارسة 
لعبة االنتقال الرسدي بني (أنا / الرسام- الرسام/ أنا) 
من خالل بّث مفردات ترتبـط بهذا التحّول(لوحتِه/ 
/ إالّه) وهذه  أمانيه/ قصائده/ يزداد/ يرسـم/ رشَّ
مبثوثـه يف األبيات الشـعرية التي تقـرتب من الرسد 
والخارجة من فوهة املخاطبة الشعرية اىل املخاطبة 
الفكرية والتأملية. لينهي الشاعر القصيدة من خالل 
تفاعل كل املستويات وطريقة املخاطبة (الشعرية/ 
الرسدية) التي ال تتيح للمتلّقي أن يختار بيًتا محّدًدا 
ليكون ممكًنا يف قوله أو استنطاقه، ليكون هو الغاية 
الكربى، بل يحتاج اىل أبياٍت أخرى، وإن كانت األبيات 
مسـتقلًّة بذاتها، بنائًيا وموسـيقًيا باعتماد الشاعر 
عـىل الوزن الشـعري، لكنـه تخلّص مـن (تراتبية ) 
البناء الذي يؤّيد يف الكثري من األحيان اىل جعل النّص 
الطويل عبارة عن أبياٍت متالصقٍة ليكون أمام نّص ( 
تفكـريي) باحًثا عن األبيات التالية، لتكون يف امليزان 
الـذي تتعادل كّفتاه، مـا بني القصيدة املوسـيقية/ 
العموديـة، وبني النص كقصيـدٍة رسديٍة لها فاعلية 
التماهـي الـكّيل، الذي يربـط بعدها املتلّقـي ما بني 
العنـوان وما فعلـه يف عملية الدخول كونـه البوابة، 
والخاتمـة التي تعد هي صفحـة الكتاب الكّيل ملدينة 

القصيدة:
(الـكلُّ يدخـل مـن أبـواب لوحتـه
إالّه ظلَّ عىل األبواب منتظرا)
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عـىل الرغم من عدد صفحاتها التـي تربو عىل(400) 
صفحة إال أنها غري مملة تسـحبك أحداث صفحاتها 
بسـحر عجيب للتتابع القراءة بشغف ورغم ما كتب 
عنها يف أكثر من صحيفة من مقاالت منشورة لكتاب 
أفاضـل لهم باع طويل يف مجال الكتابة اال أني لم أقرأ 
ما كتبـوا بقدر علمت ممن كتب عنها وذلك ألني أريد 

أن أكتب ما استنبطته مما قرأته ودونته انا ال هم !
 انهـا (تحفة الرمال مفقودة ابـن زنبل) هذا العنوان 
الذي شـدني لحد الدهشـة وبالتأكيد قد بشد القارئ 
إليه فكان اختيـارا موفقاً من قبل الكاتب الذي جمع 

اآلتي......
 للوهلة األوىل يجد القارئ البسـيط صعوبة يف فهم ما 
يقرأ وخاصة االسماء إال أن الكاتب لم يغفل تفسريها 
يف الهوامـش أما سـبب الصعوبة فهـي تكمن يف أنها 
قديمة جدا فاألحداث بمسمياتها قبل خمسمائة عام 
يشء ليس بالبسـيط وال اليسـري عىل القارئ وال عىل 
الكاتـب البارع الـذي كان مجدا ومجتهـدا يف اطالعه 
عـىل التاريـخ الذي صـوره يف صفحـات روايته وهذا 
اليشء يحسـب له فهو جمع األضداد قصتني يف رواية 
واحدة، خيانة ووفاء، احتـالل قديم وآخر حديث؛ قد 
يراود بعضا منهم أن الكاتب لم يأتي بيشء جديد؟ عىل 
العكـس فهو جعلنا نقرأ زمنـني مختلفني يف أن واحد 
فيجعلـك مشـدود للقصـة دون النفور منهـا أو امللل 
وهنا كانت لعبة الكاتب إىل سـحب القارئ إىل ساحته 
وخاصـة نحن نعلم كـم قلة عدد سـاعات القراءة يف 
املجتمـع العربي وخاصة العراقي أما اللمسـة الفنية 
أو الدرامية فكانت عىل لسـان سـمري (القرد) فذكرنا 

بكليلة ودمنة لكن ليس هذا املهم فكليلة ودمنة كانت 
عىل لسان الحيوانات بأجمعها فهي مشرتكة الصفات 
والفعل أما هنا فكان الرسد مشرتكا بني الحيوان وبني 
البـرش وهـو يشء جميل جدا يف الروايـة أثناء القراءة 
، فوثقـت  حقبـة زمنيـة  مهمة ، فاسـتعمل الكاتب 
مفـردات ليس ببعيدة عن مسـمع املتلقي القارئ قد 
تكون لغاية يف نفسـه ال اريد ان اقول هروب بقدر ما 
كان دبلوماسـياً يف إثارة مشـاعر اآلخرين مبتعدا عن 

إثـارة الطائفية املقيتة ؛ بسـبب إسـماء الشـخوص 
ونحـن نعلم الفكر القومـي املؤدلج من هذه املفردات 
(الحفـرة ، أم املهالك ،يا محىل النـرص بعون الله.....
الـخ) بالتأكيد أن الكاتب يحمـل يف مخيلته أو ذاكرته 
كثـري من ألم املرحلة التي مرت بها بالده (العراق) فال 
يشعر بهذا األلم إال من عاش وذاق مرارة حكم الطغاة 
... ان الحدث األهم واألكرب هي رواية سـعد السمرمد 
الـذي يمتلك القـدرة والخيال الخصـب يف نقل الحدث 

بصورة مشوقة ومدروسة فهو ال يجعلك تشعر بملل 
واراد أن يقـول ما تمر به البـالد العربية وغريها دون 
جرح للمشـاعر ففقدان الهوية بسبب الخيانة سواء 
مـن قبل وزراء وأمراء الجيش عنـد الغوري ومن تاله 
عىل مسـتوى الـدول أو خيانـة أكرم لبلـده التي كان 
أساسـها خيانة عائلته بشـكل دوني هذه الرتاجيدية 
الحقيقـة التي نخفي رؤوسـنا يف الرمال اتجاهها وال 
نريد االعرتاف بها؛ سنمر يف  مرحلة بائسة نعم خيانة 
أكرم بسـب عدم االكرتاث كانت خيانـة وطن ؛ قبلها 
خيانـة أرسته التي هـي األقرب إليـه فخيانة مواطن 

هي نفسها خيانة  قائد من حيث املبدأ ..
عدم الخوف من ذلك بسبب عدم املسؤولية ومن ثم من 
أمن العقاب اساء األدب هنا نقل لنا الكاتب أن الحكم 
الفوضوي يف اتخـاذ القرارات يف الحروب الداخلية!!!!! 
او الخارجيـة يف الداخل والتي ليـس للمواطن فيها ال 
ناقـة وال جمل سـوى تزمـت حاكم أو من شـاورهم 
ليصل بهم املطاف يف حفرة وهذا يبدوا أن الحكام عىل 
اختالف مذاهبهم وازمانهم يمتـازون بصفة األنانية 
والنرجسـية ال محالة  ال بل وحتى يف اختيار منجمني 
لهـم يقـرأون الطالع فيعتمـدوه دون تفكري فال قرار 
لحاكم أو للشورى بقدر الفوىض التي ستحل من اجل 
البقاء عىل الكـريس او لحظة خالص، لينطلق القارئ 
بخياله إىل الربط بـني احداث املايض واحداث الحارض 
فالخيبات متتالية وخاصة الذين عاشـوا املرحلة فهم 
ال يحتاجون إىل تفسـري مـا أراد أن يقوله الكاتب رسا 
أو علنـا؛ فهو جعل القارئ يقـول ويفكر و يفرس  ما 
تمليـه عليـه  وطنتيـه  ويفكر بمن سـيخون ؛ اال ان 
نهدي باهرة وفخذيهـا االبيضان  غريت مزاج القارئ 

نحو األفضل ألننا نعلم عطش العربي ؟؟؟؟
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دان بـراون :  ولـد سـنة 22 يونيـه 1964 ىف 
نيوهامشـري ىف الواليـات املتحـدة األمريكيـة. 
اشـتهر بروايتـه الـىل يسـتعمل فيهـا افكارا 
فلسـفيه و تاريخـا و خياال علميـا وافكارا و 

مواقَف تاريخية اختلف فيها منذ أمد بعيد.
حققـت كتبه اكـرب قيمة مبيعـات ىف العالم ىف 
بدايِة سـنة 2004. اشـتهر دان براون بكتابيه 
شفرُة دا فينىش ، و مالئكة و شياطني . و آخر 
رواية له الرمز الضايع  التي انترشت  ىف سـنة 

2009
شـيفرة دا فينـيش روايـة تشـويق وغموض 
بوليسـية خيالية للمؤلف األمريكي دان براون 

نرشت عام 2003.
حققـت الرواية مبيعات كبـرية تصل إىل 60.5 
مليـون نسـخة (حتـى آذار/مـارس 2006) 
وصنفت عىل رأس قائمة الروايات األكثر مبيعاً 
يف قائمة صحيفة نيويورك تايمز األمريكية. تم 
ترجمـة الرواية إىل 56 لغـة حتى اآلن بمليوني 
نسخة. ترجمت سمة عبد ربه الكتاب إىل اللغة 

العربية سنة 2006.
تدور أحداثهـا يف حوايل 600 صفحة يف كل من 
فرنسـا وبريطانيا. تبـدأ بالتحديد من متحف 

اللوفر الشـهري عندما يسـتدعي عالم أمريكي 
يدعـى الدكتـور روبـرت النغدون أسـتاذ علم 
الرمـوز الدينيـة يف جامعـة هارفـارد عىل أثر 
جريمـة قتـل يف متحـف اللوفر ألحـد القيمني 
عىل املتحف وسـط ظروف غامضة، ذلك أثناء 
تواجـده يف باريـس إللقـاء محـارضة ضمن 
مجالـه العلمي. يكتشـف النغـدون ألغاز تدل 

عىل وجود منظمة رسية مقدسـة امتد عمرها 
إىل مئـات السـنني وكان مـن أحـد أعضائهـا 
البارزيـن العالم مكتشـف الجاذبية إسـحاق 
نيوتـن والعالـم الرسـام ليونـاردو دا فينيش. 
تـدور أغلـب أحـداث الرواية حـول اخرتاعات 
وأعمـال دافنتـيش الفنيـة. اكتشـف النغدون 
والفرنسـية الحسـناء صويف نوفـو خبرية فك 
الشفرات -والتي يتضح الحقا أن لها دور كبري 
يف الرواية- سلسلة من األلغاز الشيقة واملثرية 
والتي تسـتدعى مراجعة التاريـخ لفك ألغازه 
وسـط مطارده رشسـة مـن أعضـاء منظمة 

كاثوليكية تسعى للحصول عىل الرس.
تأتـي اإلثـارة يف صـدور هـذه الروايـة إىل حد 
منعها من الدخول إىل عدة دول منها الفاتيكان 
والذي اعرتض اعرتاضاً شـديداً عىل محتويات 
الرواية، ذلك ألنها تتناول عالقة املسيح بـمريم 
املجدلية بطريقة منافية ملا هو مذكور بالكتب 
املقدسة. ُمنعت الرواية أيضا من دخول بعض 
الـدول األوربيـة والـدول العربيـة مثـل لبنان 

واألردن.
أثنـاء رحلتهـا إىل بريطانيـا، تكشـف نيفيـو 
مصدر انفصالها عن جدها قبل عرش سنوات. 
عنـد وصولها إىل املنزل بشـكل غري متوقع من 

الجامعة، تشهد نيفيو ًرسا طقوس الخصوبة 
الربيعية التي أُجريت يف الطابق السفيل الرسي 
مللكية بلد جدها. مـن مخبأها، صدمت لرؤية 
جدهـا مع امرأة يف وسـط طقـوس يحرضها 

رجال ونسـاء يرتدون أقنعة ويـرددون املديح 
لإللهة. تهرب من املنزل وتقطع كل اتصال مع 
سـونري. توضح النغدون أن ما شـاهدته كان 
احتفاًال قديًما ُيعرف باسم هيريوس جاموس 
أو ”الزواج املقدس“. بحلول الوقت الذي وصلوا 
فيه إىل، ويستى منسرت اباى، تم الكشف عن أن 
تيبنج هو املعلم الذي يعمل سـيالس من أجله. 
يرغـب تيبينغ يف اسـتخدام الكأس املقدسـة، 
التي يعتقد أنها سلسلة من الوثائق التي تثبت 
أن يسـوع املسيح تزوج مريم املجدلية وأنجب 
منها أطفاًال، من أجـل تدمري الفاتيكان. أجرب 
النغـدون تحت تهديد السـالح عـىل حل كلمة 
مرور التشـفري الثانية، والتي يـدرك النغدون 
أنهـا ”تفاحـة“. يفتـح النغـدون ًرسا العملة 
املشـفرة ويزيل محتوياتها قبـل رمي العملة 
املشـفرة الفارغـة يف الهـواء. تـم القبض عىل 
تيبينـغ مـن قبـل فـايش، الـذي أدرك اآلن أن 
النغـدون بريء. أدرك األسـقف أرينجاروسـا، 
رئيـس الطائفة الدينيـة أوبـوس داي ومعلم 
سيالس، أن سيالس قد استخدم لقتل األبرياء، 
يندفع ملساعدة الرشطة يف العثور عليه. عندما 
تجد الرشطة سـيالس مختبًئا يف مركز أوبوس 
داي، يفـرتض أنهـم موجـودون هنـاك لقتله 

وهرع للخارج، وأطلق النار بطريق الخطأ عىل 
األسقف أرينجاروسا. نجا األسقف أرينغاروزا 
ولكن أُبلغ أن سـيالس عثـر عليه ميًتا يف وقت 
الحق متأثرًا بعيار ناري. الرسالة األخرية داخل 
حجـر الزاوية الثاني تقود نيفـو والنغدون إىل 
روسـلني تشـابل، التي تبني أن محارضها هو 
شـقيق نيفو املفقود منذ زمـن طويل، والذي 
قيـل لنيفو إنه مات عندما كان طفالً يف حادث 
السـيارة الـذي قتـل والديها. وصية روسـلني 
تشـابل، ماري شوفيل سـانت كلري، هي جدة 
نيفيـو املفقـودة منـذ زمـن طويـل. يتضـح 
أن نيفيـو وأخوها من نسـل يسـوع املسـيح 
ومريم املجدلية. أخفـى بريورى ليون هويتها 
لحمايتها من التهديدات املحتملة عىل حياتها. 
املعنى الحقيقي للرسالة األخرية هو أن الكأس 
مدفونـة تحت الهـرم الصغري مبارشة أسـفل 
الهرم املقلوب، الهرم الزجاجي املقلوب ملتحف 
اللوفـر. كما أنه يقع تحت ”خط روز“ إشـارة 
إىل ”روسـلني“. يكتشف النغدون هذه القطعة 
األخـرية من اللغز ؛ يتبع خـط الوردة إىل الهرم 
املقلـوب، حيث يركع للصالة أمام تابوت مريم 
املجدلية الخفي، كما فعل فرسـان الهيكل من 

قبله.
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من املمكن أن تشعر املرأة بأن زوجها 

يبتعـد عنها، وينبع هذا الشـعور من 

خـالل ممارسـة الـزوج للعديـد من 

الترصفـات الغريبة التـي تجعل املرأة 

تشك يف رغبته يف إنهاء العالقة ورغبته 

باالنفصال.

و يف هـذا السـياق، فقالـت الدكتورة 

آمال إبراهيم خبرية األرسة: ”تتعرض 

املشـاكل  لبعـض  الزوجيـة  العالقـة 

العابرة، والتي قد تمنح الرجل شعوراً 

املسـؤوليات  بتحمـل  رغبتـه  بعـدم 

الواقعـة عـىل عاتقه، أو عـدم رغبته 

بااللتـزام بهـا، وقـد يشـعر الرجـل 

أن زوجتـه غـري قـادرة عـىل تحمـل 

املسـؤولية التـي تقـع عـىل عاتقهـا 

تجاهه؛ مما يدفعه لالنفصال عنها“.

وتظهر من الرجل سلوكيات نلخصها 

هنا:

-عدم الرغبة يف حل املشاكل:

تتعـرض كل عالقة زوجية للعديد من 

املشاكل التي تهددها، ويسعى الرجل 

إىل حـل هذه املشـاكل فـور حدوثها، 

وعنـد رغبتـه باالنفصال قـد يتوقف 

عن محاولته لحل هذه املشاكل، أو قد 

يتجنبهـا، مما يدل عـىل أنه يئس من 

هذه العالقة وأنه راغب بإنهائها.

-التوقف عن االهتمام:

يبـدأ الرجـل بفقـدان شـغفه وحبه 

للمرأة، ويعترب هذا السـلوك أساسـياً 

عـن  فيتوقـف  عالقـة،  أي  إلنهـاء 

االهتمام برشيكتـه، ومن املعروف أن 

االهتمام هو أسـاس نجاح العالقات، 

ممـا يعطي مؤرشاً عـىل رغبة الرجل 

باالنفصال.

-زيادة االهتمام باملظهر الخارجي:

يبدأ الشـخص الذي يرغب باالنفصال 

باالهتمـام بمظهـره الخارجي، حيث 

يسـتعد للدخـول يف عالقـات جديدة، 

ومـن مظاهر اهتمام الرجل بنفسـه 

ارتداء مالبـس جديدة، ورشاء مالبس 

أنيقة بشـكل مسـتمر، وتغيري قصة 

الشعر.

-التوقف عن التواصل:

يسـعى الرجـل إىل تخفيـف التواصل 

مع رشيكته، وقـد تظن املرأة أن هذه 

عالمة عىل تحسـن العالقـة، ولكنها 

العكـس تماماً، إذ يعتـرب التوقف عن 

التواصـل عالمـة عىل فقـدان الرجل 

لشـغفه بهـذه العالقـة، ورغبتـه يف 

االنفصال.

-الكذب:

يعتـرب كذب الرجل عـىل رشيكته من 

أوىل الترصفـات التي تـدل عىل رغبته 

الكـذب  االنفصـال، حيـث يفقـد  يف 

الثقة بني الطرفني، ويؤدي إىل تدهور 

العالقة بشكل كامل.

-التجاهل وعدم االستماع:

تسـعى املرأة دائماً إىل إخبار رشيكها 

بكل تفاصيل حياتهـا، ومن البديهي 

باالسـتماع،  الرشيـك  يقـوم  أن 

واإلنصـات للحديث، ويعتـرب تجاهل 

الرجل لحديث رشيكته وعدم اكرتاثه 

للمشاكل التي تتعرض لها عالمة عىل 

رغبة الرجل باالنفصال.

-كثرة االنشغال:

يبدأ الرجل بالخروج لساعات طويلة، 

كما يتأخر كثـرياً يف العودة إىل املنزل، 

ويختفـي لوقـت طويل خـالل اليوم 

دون التواصـل مـع رشيكته، أو حتى 

إرسال رسالة لها ليطمنئ عليها.

-زيادة خصوصية الرجل:

قد يبدأ الرجل بالكذب حول مواضيع 

معينة، مثل كـم يمتلك من املال، وقد 

يقـوم بتغيري كلمـات املـرور ملواقع 

التواصـل االجتماعـي الخاصـة بـه 

وهاتفه املحمول.

تواجـه أغلب األمهات مشـكلة رصاخ أطفالهن طوال اليوم 
او اثنـاء النوم، ودائمـا ما يكون هناك أسـباب وراء رصاخ 
الطفـل، فالطفل قبـل العامني ال يسـتطيع ان يبوح بما يف 
داخلـة وتكونني يف حالة مـن االنهيار والتوتر بسـبب بكاء 

طفلك.
ولكـن ال داعي للقلق عزيزتـي األم ومن خالل هذا املوضوع 
دعينـا نتعـرف عـىل األسـباب التي تدفـع الطفـل للرصاخ 
املسـتمر وكيفية التغلـب عليها حتى يتمتـع صغريك بيوم 

هادئ خال من التوتر والرصاخ. 
أسباب رصاخ الطفل وقت النوم:

الجوع
قد يكون احد أسباب رصاخ الطفل هو الجوع وعدم حصوله 

عىل الرضاعة الكافية التي تشعره بالراحة اثناء النوم.
نوم الطفل نهارا

نوم الطفل لسـاعات طويلة خالل النهار تجعله ال يرغب يف 
النـوم ليال وبالتايل يلجأ اىل الرصاخ والبـكاء يف عدم الرغبة 

للخلود اىل النوم.
عدم تغيري الحفاض

الحفـاض من اكثر األسـباب التـي تجعـل الطفل يرصح، 
لـذا من الـرضورى تفقد حفاض طفلك بـني الحني واألخر 

لضمان انه نظيف.
الضيق

شعور الطفل بالضيق من أي شيئ مثل الحر او الربد يجعله 
يبكي، لذا احريص عىل توفري البيئة املناسبة للطفل.

الخوف
قد يكون سـبب رصاح وبكاء الطفل هو شـعوره بالخوف 
مـن كونـه وحيد ويرغـب يف ان تكـون االم بجانبـه طوال 

الوقت
التعب

قـد يعاني الطفل من أالم يف املعدة او ارتفاع حرارته فجعله 
يبكي.

عالج رصاخ الطفل وقت النوم:
عدم نوم الطفل لساعات طويلة خالل النهار.

تشـغيل األصوات بجانب الطفل مثل صوت املنبه، مصفف 
الشـعر االستشـوار، وغريهـا من األصـوات التي تشـعره 

بالحركة حوله وعدم الوحدة.
تفقد الحفاض من حني ألخر.

تهيئة الرسير للنوم من حيث اإلضاءة واسـتخدام املفارش 
القطنية.

االهتمام بعدد الرضاعات التي يتناولها خالل اليوم.

الكيـوي مـن الفواكه التي أحبها بشدة،لشـكله 

الغريـب وطعمـه الـالذع واللون األخـرض الذي 

بداخله. فاكهـة الكيوي هي فريده من نوعها يف 

كل يشء، حتى يف فوائده الكثرية للجسم. إن كنت 

من محبي الكيوي، اقرأ السـطور التالية لتعرف 

فوائد الكيوي الكثرية والالنهائية.

١- يحتوي الكيوي عىل أنزيمات تساعد يف عملية 

هضـم الطعام وخاصـة الربوتني. لـذا فالكيوي 

يسـاعد عـىل التخلص من اإلمسـاك ومشـاكل 

الهضم املختلفة.

مـن  عاليـة  كميـات  عـىل  الكيـوي  يضـم   -٢

البوتاسـيوم، لذا فهو يعطي الجسم الكمية التي 

يحتاجهـا منـه يوميا، وهـذا أيضا يسـاعد عىل 

ضبط معدل ضغط الدم املرتفع.

٣- يدعـم الكيـوي املناعـة بشـكل كبـري وذلك 

.C الحتوائه عىل كمية كبرية من فيتامني

٤- من فوائد الكيوي إنه يساعد يف خسارة الوزن؟ 

وذلك ألن الكيوي غنـي بالكثري من األلياف التي 

تساعد الجسم عىل التخلص من السموم.

٥- ينصح مرىض السـكري بتناولـه ألنه ال يزيد 

نسـبة السـكر يف الدم، إذا تـم مقارنته بأي نوع 

فاكهة آخر.

٦- أثبتت الدراسـات العلمية أن الكيوي له قدرة 

كبرية عىل حماية العني مـن األمراض املختلفة، 

فإنه يعمل مثل تأثري الخرضوات تماما.

٧- مـن فوائـد الكيوي إنـه يحتوي عىل نسـبة 

عاليـة مـن فيتامـني E وكثـري مـن مضـادات 

األكسـدة، وبذلك فهو يحمـي الجلد من الجفاف 

والتجاعيد.

٨- يمد الكيوي الجسـم بحصته من املاغنسيوم 

الذي يحتاجه بشـكل يومي، وبذلك فهو يحميه 

من هشاشة العظام والسكتة الدماغية.

٩- مـن فوائد الكيوي أيضا يعمـل عىل الحد من 

السـعال، ويقلـل مشـاكل ضيـق التنفـس لدى 

األطفـال والبالغـني. إن الكيـوي حقـا فاكهـة 

رائعة.

١٠- تتوفر يف الكيـوي أحماض ألفا هيدروكيس 

ومضادات األكسـدة التـي تعزز صحـة وجمال 

البرشة وتخلصها من البثور وتنظف املسـام من 

السموم.
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املقادير:

معكرونة : عبوة (النوع املفضل / 

مسلوقة ومصفاة)

الثوم : 4 فصوص (مفروم رشائح 

رفيعة)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبرية

زيتـون أخـرض : كـوب (محـيش 

ومقطع أنصاف)

بقسماط : نصف كوب

كـوب  ربـع   : البارميـزان  جبـن 

(مبشور)

كبـرية  ملعقـة   2  : بقدونـس 

(مفروم)

طريقة التحضري:

سـخني زيـت الزيتـون يف مقـالة 

غري الصقـة وحمري الثـوم ملدة 5 

دقائق.

أضيفـي الزيتـون وقلبـي ملـدة 3 

دقائق ثم أضيفي املكرونة وقلبي.

أضيفـي البقسـماط والبقدونـس 

وحركي املكونات.

ضعـي املكرونـة يف طبـق التقديم 

عـىل  البارميـزان  جبـن  ووزعـي 

الوجه، وقدميها ساخنة.
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تحتاج النباتـات املنزلية إىل التنظيف بانتظام؛ إذ ُتقلّل طبقات األتربة واألوسـاخ عىل 
األوراق كّمية الضوء التي تتلقاها من الشـمس، كما ترتك األغربة األوراق أيًضا عرضة 
لهجمـات اآلفات واألمـراض. من جهٍة ثانيٍة، ال قواعد ”صارمة“، يف شـأن عدد مرّات 
التنظيف؛ لذا من الواجب مراقبة األوراق عند رّي الرتبة؛ مع مالحظة الغبار أو الحطام 
املرئي عىل النباتات املنزلّية، أو عند فرك األوراق، يحني وقت العناية يها، مع اإلشـارة 
إىل أن عوامـل عدة تتسـّبب برتاكـم املزيد من الغبـار، مثل: اإلبقاء عـىل نوافذ الغرفة 
حيـث النباتـات مفتوحة.لكل نبتة طريقة يف العناية بهاالعنايـة بأوراق النباتات ذات 
األوراق املسـطحة والعريضة تقيض بمسـحها بفوطة مبلّلة باملاء وسـائل الجليهناك 
العديد من الطرق املتبعة يف تنظيف أوراق النبات، بحسـب أشـكال األخرية، فالنباتات 
ذات األوراق املجّعـدة أو تلك املحّملة بأزهار ناعمة تتطلّب االسـتعانة بمنفضة الغبار 
الناعمة، أّما النباتات ذات األوراق املسـطحة والعريضة فتقيض بمسـحها بإسفنجة 
املطبـخ النظيفة، واملبلّلة باملاء وسـائل الجيل. أّما إذا كان املنـزل كثري األحواض التي 
تأوي النباتات، فإن غسـيل األخرية يف حوض االستحمام جائز.يف اآلتي، مجموعة من 
الطرق السـهلة، لتنظيف أوراق نباتات الظّل:املاء الفاتر: ُيناسـب املاء الفاتر النباتات 
املنزلّيـة. باملقابل، يخلّف غسـيلها باملـاء البارد بقًعا أو هو قد يـؤذي الجذور. الجدير 
بالذكر أن غسل النباتات الصغرية يتّم يف حوض املغسلة، وأن النباتات املنزلية الكبرية 
تتطلّب النقل إىل حوض االستحمام (أو مقصورة الدّش واستخدام رأس الدش من دون 
املبالغـة يف ضغـط املاء) لهذا الغرض، مع أهّمية جفـاف األوراق يف الهواء، قبل إرجاع 
األحواض إىل أماكنها.غسـل النباتات املنزلّية كبرية الحجم، يف حوض االستحمامسائل 
الجيل: باملقابل، يقيض تنظيف النباتات الداخلّية ذات األوراق األكرب، بكفاءة، بإضافة 
ربع امللعقة الصغرية من سائل الجيل إىل أربعة أكواب من املاء. ُيفّرغ املزيج، يف زجاجة 
مزّودة ببّخاخ، ويرّش عىل النباتات. ثّم، تمسـح األوراق بوسـاطة فوطة مبلّلة باملاء، 

مع الحذر من تشّقق األوراق.
فرشـاة الرسـم للتنظيف: تتطلّب النباتات ذات األوراق املجّعدة استخدام فرشاة رسم 
ذات شـعريات ناعمـة لطرد الغبار، مع العمل من القاعـدة إىل طرف كل ورقة. يف هذه 

الحالة، يجب تجنب املسح باملاء.
الهـواء املضغـوط: ال تتطلّب الصّباريات اسـتخدام املـاء عليها، بـل رذاذ عبوة الهواء 

املضغوط.

القيـادة  أثنـاء  الفرامـل  فشـل  يعتـرب 
عـىل الطريـق قد تكـون تجربـة مروعة 
للسائقني، لكن كيف تكون مستعدا ملثل 

هذا املوقف الطارئ؟
ومـع تمنياتنـا بـأال يحدث هـذا  العطل 
املروع ألي سائق عىل الطريق أبداً، إال أنه 
من املهـم معرفة كيفية االسـتعداد ملثل 
هـذا املوقف مـن خالل بعـض النصائح 
بأمـان قـدر  التوقـف  ملسـاعدتك عـىل 
اإلمـكان والترصف السـليم بهدوء حتى 
تتمكن من تجاوز تلـك األزمة والوصول 

بسيارتك لرب األمان. 1. ال ُتصب بالذعر
السـيطرة عـىل أعصابك والتـزام الهدوء 
رغـم صعوبـة املوقـف يمكـن أن يكون 
هو حليفك خلـف عجلة القيادة، خاصة 
عندما تسوء األمور، إذا تعطلت الفرامل، 
فمـن مصلحتك أن تظل هادئـاً وتحاول 

إبعاد سيارتك عن الطريق بأمان.
2. جرب الفرامل مرة أخرى

مـا لم تكـن خلف عجلـة قيادة سـيارة 
قديمة، فمن املحتمل أن تحتوي سيارتك 
عىل نظام فرامل مـزدوج، والتي يتحكم 
فيها يف املكابح األمامية والخلفية بشكل 

مستقل.
نتيجـة لذلـك، يجـب أن يفشـل نصفي 
النظـام حتـى تفقـد سـيارتك كل قـوة 

الكبح تماماً، ومع ذلك، فإن تقليل قدرة 
الكبح يف سـيارتك بمقدار النصف يمكن 
أن يكـون كافياً لتشـعر األمـان، وأنه ال 
تـزال هناك بعض قوة إليقاف السـيارة، 
و حـاول الضغط بقوة وثبات عدة مرات 
عـىل دواسـة الفرامـل لرتى مـا إذا كان 

بإمكانك إبطاء السيارة.
3. تعشيق فرامل الطوارئ بحذر

إذا كان نظـام الكبـح الرئيـيس لديـك ال 
يعمل، فإن أحد الخيارات هو اسـتخدام 
فرامـل الطـوارئ بعنايـة فائقـة، وفقاً 
لــ Tech-Cor Research، نظـام الكبح 
يف حـاالت الطـوارئ منفصل عـن نظام 
الفرامـل الهيدروليكـي الرئيـيس، وقـد 
يسـاعد يف إيقـاف السـيارة - عىل الرغم 
مـن أن التوقف قد يسـتغرق وقتاً أطول 
عند القيام بذلك بهـذه الطريقة مقارنًة 

بدواسة الفرامل التقليدية.
4. انقل الرسعة إىل ترس سفيل

هنـاك طريقـة أخـرى إلبطـاء رسعـة 
سـيارتك، تتمثـل يف إبقـاء قدمـك بعيداً 
عـن دواسـة الرسعة والتغيري إىل أسـفل 
بحيث يمكن للمحرك املسـاعدة يف إبطاء 
السيارة، إذا كان لديك ناقل حركة يدوي، 
فابدأ يف طريقك من خالل الرتوس إلبطاء 

السيارة.

معظم الناس عىل دراية بالسالمة 
األساسـية للعواصـف الرعديـة، 
مثل تجنب الوقوف تحت األشجار 
أو بالقـرب مـن النافـذة، وعدم 
التحـدث عـىل الهاتـف السـلكي 

(الهواتف املحمولة آمنة).
لكـن، هل تعلـم أنه يجـب عليك 
غسـل  أو  االسـتحمام  تجنـب 
األطبـاق أثناء عاصفـة رعدية؟، 
لفهم السـبب، عليـك أوال معرفة 
القليل عن كيفية عمل العواصف 
الرعدية والربق، و هناك عنرصان 
أساسـيان يتسـببان يف ازدهـار 
الرطوبـة  الرعديـة:  العاصفـة 

وارتفاع الهواء الدافئ.
وتخلق درجات الحرارة والرطوبة 
املرتفعة كميات كبرية من الهواء 
الرطـب الـذي يرتفـع إىل الغالف 
الجوي، حيث يمكن أن يتحول إىل 

عاصفة رعدية.
الغيـوم عـىل ماليـني  وتحتـوي 
قطرات املاء والجليد وتفاعلها هو 
ما يؤدي إىل توليد الربق وتتصادم 
مـع  الصاعـدة  املـاء  قطـرات 
القطـرات الجليدية املتسـاقطة، 
وتمررها بشـحنة سـالبة وترتك 

نفسها بشحنة موجبة.
تعمـل  الرعديـة،  العاصفـة  ويف 
 Van الغيوم كمولدات ضخمة من
de Graaff، تفصل بني الشحنات 
املوجبة والسالبة إلنشاء فواصل 

شحنة هائلة داخل السحب.
وعندما تتحرك السـحب الرعدية 
فـوق األرض، فإنها تولد شـحنة 
مـا  وهـذا  األرض،  يف  معاكسـة 
نحـو  ضوئيـة  رضبـة  يجـذب 
األرض وتوازن العاصفة الرعدية 
شحناتها، وتقوم بذلك عن طريق 
التفريـغ بـني املناطـق اإليجابية 

والسلبية.
وعـادة مـا يكـون مسـار هـذا 
التفريغ هـو األقل مقاومة، لذلك 
مـن املرجح أن تصطدم األشـياء 

األكثر توصيال (مثل املعدن) أثناء 
العاصفة والنصيحة األكثر فائدة 
للعاصفـة الرعديـة هـي: عندما 

يزأر الرعد، اذهب إىل الداخل.
ومـع ذلـك، هـذا ال يعنـي أنك يف 
مأمن تماما من العاصفة وهناك 
بعض األنشـطة بالداخـل يمكن 
أن تكون محفوفة باملخاطر مثل 

البقاء بالخارج يف العاصفة.
ومـا لـم تكـن جالسـا يف حمام 
بالخارج أو تسـتحم تحت املطر، 
فمـن غـري املرجـح أن تصطـدم 

الـربق  إذا رضب  بالـربق ولكـن 
منزلـك، فـإن الكهربـاء سـتتبع 

املسار األقل مقاومة لألرض.
وتوفر أشياء مثل األسالك املعدنية 
أو امليـاه يف األنابيـب الخاصة بك 
مسـارا موصـال مناسـبا لتتبعه 
ويوفـر  األرض،  عـىل  الكهربـاء 
(املـاء  األمريـن  هذيـن  الـدش 
واملعدن)، ما يجعله مسارا مثاليا 

لتوصيل الكهرباء.
األمريكيـة  املراكـز  وتشـجع 
ملكافحة األمراض والوقاية منها، 

الناس بشـدة عـىل تجنب جميع 
األنشـطة التـي تعتمد عـىل املاء 
أثنـاء العاصفة الرعديـة - حتى 
أثنـاء الغسـيل - لتقليـل خطـر 

التعرض لإلصابة.
وهناك مخاطر أخرى يجب البحث 
عنهـا أثنـاء العاصفـة الرعديـة 
األمر الذي قد ال يبدو واضحا هو 
االسـتناد عىل جدار خرساني ويف 
حني أن الخرسانة نفسها ليست 
موصلـة لذلـك، إذا تـم تقويتهـا 
بعوارض معدنية (تسمى ”حديد 
التسليح“)، يمكن أن توفر مسارا 

موصال للصواعق.
وتجنب أيضا اسـتخدام أي يشء 
موصول بمأخذ للتيار الكهربائي 
(أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز 
والغسـاالت وغساالت الصحون) 
حيـث يمكـن أن توفـر كل هـذه 

مسارات لرضبة الصواعق.
كان  إذا  عامـة،  وكقاعـدة 
بإمكانك سماع الرعد من بعيد، 
فأنـت قريـب بمـا يكفـي من 
العاصفة ليصلـك الربق، حتى 
لو لم يكن هناك مطر، ويمكن 
أن تحـدث الصواعـق عىل بعد 
عرشة أميال من العاصفة األم، 
و يذكر أن التقرير أُعد بإرشاف 
جيمـس رولينغـز، محارض يف 
الفيزيـاء، جامعـة نوتنغهـام 

ترنت.
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وزع األرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسـعة الصغرية، ثم 
أكمـل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف املربع 

الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

أصحاب برج القوس حظك لليوم. مهنياً: 
ال تحدث اليوم أية تغريات بمجال عملك قد 

تندم عليها الحقاً.
 عاطفياً:تفكر جديـا باالرتباط بالحبيب والتقرب 

منه أكثر.

لليـوم.  حظـك  الجـوزاء  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:حـاول تلطيـف أجواء العمـل وال تزيد 

األمور توتراً .
عاطفياً:كن أكثر التزاماً بقراراتك أمام الحبيب.

أصحـاب برج امليـزان حظك لليـوم. مهنياً: تبدو 
اليوم أكثر حماسة لعمل جديد يعرض عليك.

 عاطفيـاً: تحصـل اليـوم بعـض التغريات التـى تكون 
لصالحك يف عالقتك مع الحبيب.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم. مهنياً: احذر 
الترسع يف أمور قد تندم عليها الحقاً .

عاطفياً : مسـألة عائلية تشغلك عن الحبيب خالل 
هذه الفرتة. 

أصحـاب برج الثـور حظـك لليـوم. مهنياً:تجد 
نفسـك أمام آفاق جديـدة بالعمل تدعمك وتعطيك 

املزيد من فرص النجاح.
 عاطفياً:ابتعـد عـن الغـرية وال تدعهـا تفسـد عالقتك 

بالحبيب.

أصحـاب برج العـذراء حظـك لليـوم. مهنياً: 
بعض األمور تقف عائقاً أمام تحقيقك لطموحك 

تحىل بالصرب.
 عاطفياً: سـوء تفاهـم قد يقع بينك وبـني الحبيب كن 

حذراً.

أصحاب برج الجدي حظـك لليوم. مهنياً:تتخذ 
اليـوم الكثـري مـن القـرارات املصرييـة التي من 

شأنها أن تغري من مستقبلك الوظيفي.
 عاطفيـاً: تفكـر كثـرياً بمصلحـة الحبيب وتحـاول أن 

ترضيه.

أصحـاب بـرج الرسطـان حظـك لليـوم. 
مهنياً:بعـض األمـور تسـري بصعوبة معك 

وبطريقة مربكة كن صبوراً.
 عاطفياً:أمور العاطفية مستقرة وتعيش فرتة من 

الهدوء.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم. مهنياً: تحصل 
اليـوم عىل نتائج مبهرة نتيجـة الجتهادك يف عمل 

سابق كرست وقتك.
 عاطفياً: اميض املزيد من الوقت برفقة الحبيب.

أصحاب بـرج الحوت حظك لليوم. مهنياً: 
تحظـى اليوم بالكثري مـن العالقات الجيدة 

مع زمالء العمل.
 عاطفياً:ال تتعلق بأوهام قبل أن تتأكد من حقيقة 

مشاعر الحبيب تجاهك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحـاب برج األسـد حظـك لليـوم. مهنياً:يوم 
مشـغول تناقش مـن خالله الكثري مـن القضايا 

املهمة مع رؤسائك بالعمل.
 عاطفياً:بعـض املواقف تبعدك عـن الحبيب وال تعرف 

كيف تترصف حيالها.

1543 - قـوات الدولـة العثمانية بقيادة 

خري الديـن بربروس تحارص مدينة نيس 

الفرنسية.

1798 - نابليـون بونابـرت يصـدر قراًرا 

بإنشاء املجمع العلمي يف مرص.

1799 - نابليـون بونابـرت يغادر مرص 

من اإلسكندرية عائًدا إىل فرنسا.

1863 - تأسـيس اللجنة الدولية للصليب 

األحمر.

كاديـالك  رشكـة  تأسـيس   -  1901

للسيارات.

1908 - الدولة العثمانية تطلق أول رحلة 

لسـكة حديد الحجاز ِمن دمشق إىل مكة 

املكرمة.

1910 - اليابان تحتل كوريا.

1911 - رسقـة «لوحـة موناليـزا» التي 

رسـمها الرسـام اإليطـايل ليونـاردو دا 

فينيش.

1962 - الرئيـس الفرنيس شـارل ديغول 

ينجو من محاولة اغتيال.

1965 - الرئيـس املـرصي جمـال عبـد 

النـارص وملك السـعودية فيصل بن عبد 

العزيز آل سـعود يجتمعـان يف جدة لحل 

املشكلة اليمنية.

1966 - تأسيس بنك التنمية اآلسيوي.

1975 - الرئيـس األمريكـي جريالد فورد 

ينجو من محاولة اغتيال.

2015 -مقتـل 11 شـخصاً عـىل األقـل 

عندما تحطمت طائـرة عرض جوي من 

نـوع هوكرهنرتعـىل طريـق مزدحـم يف 

بريطانيا.

- تظاهـرة حاشـدة يف بـريوت احتجاًجا 

عىل الفساد السيايس املُسترشي.

أسرار المصير وهدية يرسلها الحظ

نعمة اإلحساس
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1 – االسم األول ملطرب عاملي – شدَّد الطلب. 
 2 – مدينة يف جنوب غربي الواليات املتحدة .

 3 – عيب – أقصد .
 4 – اداة جزم – من أسماء األسد .

 5 – مقياس إنكليزي للمسافات – يف املقدمة .
 6 – مدينة لبنانية – عكسها حيوان أليف .

 7 – نصف رامز – حاجز – كأس. 
 8 – شاعر عبايس كان متطرياً .

 9 – مقاطعة قديمة يف شمال غربي فرنسا.

1 – شاعر لقب بـ شاعر القطرين .
 2 – متشابهان – أحد خطباء الثورة الفرنسية .

 3 – لدغ – للنهي – نبرص مجزومة .
 4 – ديوان شعر لسعيد عقل – اسم علم مذكر .

 5 – ضعف – عكسها  الغنج والدلع .
 6 – رضب من كبار البقر يكون داجناً ومنه أصناف وحشية 

– قرع .
 7 – اإلنصاف – كرم .

 8 – نوعـي أو صنفي – األسـم الثاني لشـاعر غنائي عربي 
راحل .

9 – ممثل مرصي.

ليس من السـهل كشف ارسار 
املصـري. فهـذا يحتـاج اوالً اىل 
التخطيط له بشكل جيد ثم اىل 
تنفيذ الخطـط بطريقة ذكية 
وبدقـة من اجل عـدم ارتكاب 
االهـداف  وتحقيـق  االخطـاء 
ورسـم خط الحيـاة. لكن من 
املفيـد ايضاً اللجـوء اىل بعض 
االختبارات السهلة التي يمكن 
ان تسـاعد عـىل معرفة بعض 
خفايـاه.. ومنها هذا االختبار 
الذي يقـيض باختيـار واحدة 
مـن ٤ هدايا من اجـل معرفة 
ارسار املصري وهديـة يقدمها 
الحـظ تسـاعد عـىل تحقيـق 
التقدم والنجاح والسـعادة يف 

الحياة.
يف اختبـار تحليل الشـخصية 
هذا يمكن معرفة بعض ارسار 
املصري ومـا يمكـن ان يخبئه 

القـدر والحـظ مـن هدايا من 
خالل اختيار واحدة من العلب 

الـ٤.
الهدية رقم ١

يدل اختيار هذه الهدية عىل ان 
الحظ يمكـن ان يخبئ الكثري 
مـن املفاجـآت واألمـور التي 
طـال انتظارها والتـي اعتقد 
انهـا لن تتحقق يومـاً. لكن ال 
بد مـن اجـل ذلك مـن التحيل 
بالصـرب والحـرص عـىل اخذ 
القـرارات بدقة وبعـد التفكري 
التفاصيـل وونقـاط  مليـاً يف 
القـوة ونقـاط الضعـف. كما 
تأجيـل  عـدم  اهميـة  يعنـي 
اىل  واالعمـال  االسـتحقاقات 
عـىل  والحـرص  آخـر  وقـت 
تنفيذها بشكل فوري من اجل 
الحصول عىل النتائج الرسيعة 
ويف وقتهـا املحدد. ويشـري اىل 

القـدرة عـىل تحقيـق النجاح 
من خـالل تطوير القدرات عن 
طريق التـدرب والتعلم الذاتي 
اآلراء  اىل  مـن دون االسـتماع 
التي يمكن  السـلبية واالفكار 
ان تسـبب الشـعور باالحباط 

وتدفع اىل االستسالم.  
الهدية رقم ٢

تخبئ هذه الهدية ايضاً بعض 
ارسار املصـري وهـي تكشـف 
االمـور  اىل  النظـر  رضورة 
بطريقة ايجابية ورؤية الوجه 
املرشق مـن القضايا واملواقف 
وعـدم التوقـف مطـوالً عنـد 
والنتائـج  الصعبـة  الظـروف 
السـلبية. وهي تشري ايضاً اىل 
اهمية اثبـات الهوية الخاصة 
يف كل عمـل يتم القيام به او يف 
كل قرار يتم اخذه. فمن املهم 
استشـارة اآلخرين وخصوصاً 
اذا كانوا من اصحاب الخربات 
يف مجاالتهم. لكن من االفضل 
االسـتقاللية  عـىل  الحفـاظ 
وعدم اظهار التبعية التامة يف 
الشعور  املقابل. وهكذا يمكن 
بالـرىض والسـعادة يف الكثري 

من االوقات.
الهدية رقم ٣

يف اختبـار تحليل الشـخصية 
هذا مـن املمكن ان يتم اختيار 
يـدل  وهـذا  الثالثـة.  الهديـة 
عىل رضورة عدم االستسـالم 
تكـن  ايـاً  بالقـوة  والتحـيل 
الصعوبات التي تتم مواجهتها 
يف اي جانب من جوانب الحياة. 

فمن املعـروف ان املشـاكل ال 
تأتي احياناً فرادى، ولهذا يجب 
استخدام العقل ال العاطفة يف 
التعامـل معهـا جميعـاً بأقل 
خسـائر ممكنـة. ويف مـوازاة 
ذلك يجب عدم نسـيان القلب 
ومنحه املسـاحة الالزمة اذ ال 
يمكـن العيش من دون اظهار 
العواطـف عىل ان يتـم ذلك يف 

االوقات املناسبة.
الهدية رقم ٤

هـذه  اختيـار  تـم  حـال  يف 
الهديـة فهذا يشـري اىل التمتع 
بالجاذبيـة التـي تجعـل مـن 
مـن  الكثـري  بنـاء  السـهل 
العالقات املهنية واالجتماعية. 
كما يكشف هذا رضورة اثبات 
الثقة بالنفس  الذات واظهـار 
وعـدم تغييب االنجـازات واال 
فـإن اآلخرين لـن يعرتفوا بها 
بدورهـم. كذلك يـؤرش هذا اىل 
التمتـع بالشـجاعة والحرص 
عـىل الحفاظ عـىل االمل وعىل 
النظـرة الجيـدة اىل الكثري من 
جوانب الحياة وان كان بعضها 
غري مرشق. ويعني هذا الخيار 
ايضـاً رضورة االسـتفادة من 
بعـض الفـرص التـي يمكـن 
ان تتوفـر مـرة واحـدة خالل 
مـدة طويلة من اجـل تحقيق 
االنتقال من مرحلة اىل مرحلة 
اخـرى افضـل. وهو ابـرز ما 
يمكـن ان يـدل عليـه اختبار 
الهدية رقم ٤ يف اختبار تحليل 

الشخصية هذا.  

أصحاب بـرج الحمل حظك لليـوم. مهنياً:أمامك 
الكثري مـن التحديات اليوم بالعمـل والتي يجب أن 

تعرف كيف تتعامل معها.
 عاطفيـاً:ال تتدخل بشـؤون الحبيب الشـخصية ودعه 

يحلها بنفسه.
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اشـرد مـن عـذابـك وارجـع الـطـاريـك
وافـكـر بـ الـبعـد واشـتـــاك لـلـمـلـكـه
واحـتـاجـك هـوى واخـتـنـك مـا الـكـاك
واشـهـك واخـتـنـك والـكاك بـ الـشهكه

وادور بيك حلظه من الـوفه الـمفـقـود
كـلـك وفـه وطـيـب انـا الـكـــــــــــــــه

يلي كـلك احـساس ارد افـتهم مـعــناك
كـلـبـي بـنـار بـعـدك تـقـبـل تـحـركـــه
ثـق عـنـدي كـلـب يـنـبـض بـذكـــــراك

ويـشـتــاك الـحـنـانـك ويـه كـل دكـــــه

أب يطعم إبنته الصغرية فطرية 
ويضـع لهـا الكاتشـب فبدأت 
الطفلـة الصغـرية تفتح فمها 
وهي تبكي فيرصخ عليها األب 
بغضـب، ويقـول لهـا توقفي 
عـن التمثيل.. الفطـرية باردة 
وليسـت سـاخنة سـتأكلينها 
وإال عاقبتـِك، والطفلـة تبكي 
واألب يـرصخ عليها وبسـبب 
خوفهـا من ابيها أكلت الطفلة 

الفطرية ونامت.
زجاجـة  ليعيـد  األب  فقـام 
الكاتشب يف الثالجة لكن كانت 
املفاجـأة أنـه كان قد سـحب 
زجاجة الفلفل الحـار امللتهب 

بدالً من الكاتشب.
األب وانقبـض قلبـه  انصـدم 
وعرف أنه أطعمها من زجاجة 

الفلفل الحار...

والطفلـة كانت تبكـي بصدق 
وهـو يظـن أنها كانـت تكذب 
لكي ال تأكل الفطـرية؛ عندها 
ركض األب مرسعـًا إىل طفلته 
يمسـح عليهـا وهـي نائمـة 
ويقبلهـا ويقول لهـا أعتذر يا 
حبيبتي لم أشعر بوجعك ألنني 

لم أتذوقه...
كثرياً ما نحرق ونجرح اآلخرين 
ونجعلهـم  وأقوالنـا  بأفعالنـا 
يتأملون ونقول لهم توقفوا عن 
التمثيل بكل برود وقد نجعلهم 
ينامون وهـم يبكون، فلو قام 
كل واحـد منـا بتـذوق الكلمة 
لـكاَن  لغـريه  يوجههـا  التـي 
حريصاً عـىل كل كلمة يقولها 

ولكن لألسف.!!!
الكثري منا فقد نعمة اإلحساس 

بمشاعر اآلخرين.



تستعد املطربة اإلماراتية، بلقيس فتحي، إلحياء حفل غنائي يف دبي، يوم ٢٧ 
أغسطس من شهر اغسطس الجاري، ويشهد الحفل عدًدا من املفاجآت.

وأحيت مؤخرًا الفنانة اإلماراتية بلقيس فتحي حفالً غنائًيا، ضمن حفالت 
من  كبريًا  جماهريًيا  تواجًدا  الحفل  وشهد  بالرياض،  الجيمرز  موسم 
الجمهور  حماس  بلقيس  العربي.وأشعلت  والوطن  بالسعودية  جمهورها 
من  أكثر  يف  بالغناء  لها  مشاركتهم  خالل  من  املرسح  عىل  صعودها  منذ 
أغنية؛ حيث بدأت بلقيس فقرات الحفل بتقديم أغنية انتهى وتفاعل معها 
الجمهور بشكل كبري، ثم قدمت عىل مدار أكثر من ساعة باقة من أجمل 
أغانيها من بينهم أغنيات ألبومها األخري حالة جديدة وعدد من أغنياتها 
القديمة التي اشتهرت بها مثل، زي هوى ودقوا خبيتي، واختتمت الحفل 
غنائيا  حفال  مؤخرا  قدمت  بلقيس  السحب.وكانت  هام  فوق  بأغنية 
خريطة  ضمن  وذلك  األضحى،  عيد  لياىل  احتفاالت  ضمن  مرص  يف 
حفالتها يف مرص وعدد من الدول العربية خالل موسم الصيف.وكان 
آخر أعمال بلقيس الغنائية أهل العشق التي شاركت فيها مع كاظم 
الساهر بجانب إصدارها ثاني أغانيها باللهجة املرصية ونتدلع يف بداية 
موسم الصيف وحققت رواجا عىل منصات التواصل االجتماعى وموقع 

يوتيوب.

قبل أيام نرشت املواقع اإللكرتونية 
الرتكية اختيار هاندا آرتشيل أجمل 

ممثلة 
تصويت  بعد   ،٢٠٢٢ لعام  تركية 

العالم  يف  دولة   ٥١ قبل  من  جاء 
يخص  جديد  بخرب  مجدداً  لتعود 

حياتها الشخصية.
أعلنت  قد  آرتشيل  هاندا  كانت 
يلدريم  بكان  تجمعها  حب  عالقة 
بعد انفصالها عن كرم بوسني بطل 
الذي  العمل  بابي»،  اطرق  «أنت 
جمعهما معاً وحقق نجاحاً واسعاً 
وقت  العالم  دول  مستوى  عىل 
جمهورها  فوجىء  حتى  عرضه، 
يلدريم  كان  عن  انفصالها  بخرب 
الذي انترشت أخبار عن خيانته لها 
الذي  األمر  دينيز،  ببينار  وارتباطه 
جعل هاندا تحظره عرب صفحاتها 
التواصل  وسائل  عىل  الخاصة 

االجتماعي.

األخبار  بعض  انترشت  وأخرياً، 
اإللكرتونية  واملواقع  الصحف  عرب 
الرتكية عن وجود عالقة حب تجمع 
اإلسباني  باملمثل  آرتشيل  هاندا 
وهو  سيلفسرت،  ميغيل  الشهري 
تنفيه  أو  هاندا  تؤكده  لم  ما 
يف  العاطفية  أخبارها  عن  بسؤالها 
عن  أعلنت  بينما  لها،  ظهور  آخر 
تحضريها ملرشوع فني جديد تعود 
فرتة  غياب  بعد  الجمهور  إىل  به 
حماستها  مؤكدة  قصرية،  ليست 
هاندا  وكانت  املرشوع..  لذلك  كثرياً 
إىل نجوم منصة ديزني  انضمت  قد 
بلس خالل الفرتة املاضية إىل جوار 
كل من ديميت أوزديمري وآصيل آنفر 

وغريهما من نجوم تركيا.

أنجلينا  ال يزال قطاع كبري من معجبي 

جويل وبراد بيت تنتابهم صدمة شديدة 

تحول  من  عالقتهم  يف  حصل  ما  إزاء 

للثنائي  رمزًا  الثنائي  كان  حيث  شديد 

املتفاهم وتحظى عالقتهما برومانسية 

شديدة وينظر لهما عىل أنهما من أهم 

ومن  االنفصال  قبل  العالم  يف  الثنائيات 

عليهما  تتواىل  بدأت  التي  األزمات  ثم 

حول  شديدة  خالفات  إىل  وصلت  حتى 

حضانة أطفالهم.

لسان  وعىل  بدوره،  ميل  الدييل  موقع 

إىل  تطرق  بوشوف،  أليسون  الكاتب 

العالقة  أن  مؤكداً  التحول  هذا  كواليس 

لم تكن مثلما كان يصور لها يف وسائل 

إذ كانت  أنها هادئة تماماً،  اإلعالم عىل 

بينهما  هادئة  نار  عىل  تطبخ  األزمات 

لتصبح مثل الكرة امللتهبة التي لم تقدر 

بني  أزمات  فمن  اخمادها،  عىل  األيام 

رعاية األطفال الستة، عكس ما يظهر يف 

الصور التي تظهر عائلة سعيدة مكونة 

من زوجني وأبناء ٌكثر. إىل دخول شقيق 

معهم  للعيش  الخط  عىل  جويل  انجلينا 

الذي جعله  األمر  داخل قرصهم،  لفرتة 

التي  األزمات  مع  األبناء،  والد  بمثابة 

باتت تزعزع عالقة براد وانجلينا، حيث 

لألبناء  العوض  األخرية هو  بات شقيق 

عن والدهم، وصار ينادي من قبل األبناء 

بالوالد.أيضاً أكدت الكاتبة خالل التقرير 

فجأة  ينفصال  لم  وانجلينا  براد  أن 

يعيشا  االنفصال  قبل  فرتة  ظال  وإنما 

يف  غرفة  له  منهم  وكالً  كاألغراب،  معاً 

املنزل منفصلة عن اآلخر، وبالتايل باتت 

حياتهما باردة فرتة تلو األخرى.
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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كشـفت وكالـة الفضـاء األمريكيـة 
”ناسا“ عن مكان هبوط رواد الفضاء 
عـىل القمـر خـالل الرحلـة املقبلـة 
اختـارت  إذ   ،  Artemis لـربنامجـذ  
القطـب  يف  محتملـة  منطقـة   13
الجنوبـي للقمر. ومن املقـرر اآلن أن 
تبدأ مهمـة Artemis والتـى تعد أول 
مهمة برشية تهبط عىل سطح القمر 
منـذ حـوايل 50 عاًمـا يف وقـت مبكر 
من عـام 2025، وسـيكون هـذا هو 
أول هبوط مأهول عىل سـطح القمر 
منذ آخر رحـالت أبولو يف عام 1972. 
وتعهدت ناسا بإعادة البرش إىل سطح 
القمـر، إال أن هـذا الربنامـج هو أول 
برنامج استكشاف برشي يف الفضاء 
السـحيق منـذ رحلـة أبولـو للبقـاء 
عـىل قيـد الحيـاة، ولكن عـىل عكس 
 Artemis تـم تصميـم رحلة ،Apollo
لخلق وجود دائم عـىل القمر وحوله. 
وقـال مسـئولو ناسـا إنهـم اختاروا 
بيانات  باسـتخدام  الهبـوط  مواقـع 
 Lunar من مركبة االستطالع املدارية
وهـي   -  Reconnaissance Orbiter
مركبة فضائية آلية تعمل عىل رسـم 

خرائط سـطح القمر منذ عام 2009 
- باإلضافة إىل دراسات أخرى للقمر. 
فيما فرس ”مارك كرياسـيش ”، نائب 
املدير املساعد يف ناسـا لقسم تطوير 
رحلة أرتميس ، يف بيان: ”اختيار هذه 
املناطـق يعني أننا أمام قفزة عمالقة 
أقـرب إىل إعادة البـرش إىل القمر ألول 
مـرة منـذ رحلـة أبولـو“، و“عندمـا 
نفعـل ذلـك، سـيكون األمـر مختلًفا 
عـن أي مهمـة قادمة، حيـث يغامر 
رواد الفضـاء باستكشـاف املناطـق 
املظلمـة التـي لـم يكتشـفها البرش 
سـابًقا ويضعون األسـاس إلقامات 
طويلـة األجـل يف املسـتقبل.“ أعلنت 
ناسـا بالفعل أنها سـتعود إىل القطب 
الجنوبـي القمري، ولكنهـا قالت إنه 
تـم اختيار املواقع املحـددة ، وكلها يف 
مجموعة من ست درجات عرض من 
القطـب الجنوبي ،ألنهـا توفر مواقع 
هبـوط آمنة قريبة بمـا يكفي لتظلل 
املناطق بشـكل دائم للسماح للطاقم 
بالسري عىل سطح القمر هناك كجزء 
من ستة أيام ونصف اليوم عىل سطح 

القمر.
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ُعرف عن أستاذ الفلسفة املرصي الراحل أحمد فؤاد األهواني الذي ودع الحياة 
مبكراً سنة ١٩٧٠ بالتنوع يف اهتماماته العلمية وغزارة نتاجاته الفلسفية، 
ومشكالته  النفس  علم  وميادين  بموضوعات  االهتمام  كثري  أيضاً  وكان 
والقراء  الطلبة  اهتمام  تأخذ حظها من  لم  لكنها  عديدة،  كتباُ  فيها  وأصدر 
مثلما حظيت به كتبه الفلسفية التي ال غنى عنها يف املكتبة الفلسفية العربية 
املعارصة . ومن تلك الكتب النفسية املهمة كتاب « النسيان» الذي بحث فيه 
أصول هذه املشكلة التي تظهر عادة عند الشيخوخة أو ربما قبلها عند الكثري 
واألطباء  العلماء  آراء  مستعرضاً  الشباب،  سن  يف  كانوا  لو  حتى  الناس  من 
والفالسفة وكيفية تفسريهم لها بحسب نظرياتهم العلمية والفلسفية، وال 
ينىس األهواني أن يختتم كتابه هذا بجملة توصيات وقواعد لتدريب الذاكرة 
ديفيد  اإلنكليزي  واملدرب  واملعالج  الطبيب  يؤكد  كما  .والنسيان  وتحسينها 
هاملتون، وهو أحد أهم االختصاصيني يف معالجة النسيان وفقدان الذاكرة، 
يمثل  ذلك  وان  العمر،  يف  تقدم  كلما  تضعف  اإلنسان  ذاكرة  ألن  طبيعي  أمر 
ذلك  أن  يوضح  لكنه  كلها،  األعضاء  يصيب  الذي  العام  التدهور  من  جزءاً 
يختلف عن اإلصابة بمرض « فقدان الذاكرة « الذي يصيب نسبة كبرية من 
الذين قد يصل بعضهم إىل مرحلة نسيان طريقة  املسنني وباألخص الرجال 
ربط خيط الحذاء، أو نسيان السياقة، وهذا يدل عىل ان ذاكرتهم قد فقدت 
املعرفة املخزونة حول هذه العمليات وإنها أصبحت يف مرحلة الصفر، لكنه 
ال يتطرق إىل فقدان الذاكرة عند النساء إال يف حالة واحدة فقط حني عرضت 
عليه مريضة نسيت نفسها، وعندما رأت يديها رصخت: هذان اليدان ليستا يل! 
.ويخلص هاملتون يف كتابه « االستشفاء البدني بالعقل والروح « إىل نتيجة 
مفادها إن الحب طاقة تصنع املعجزات، فهو يشفي أمراض الجسد والعقل 
تماماً  ويشفي  الحياتية،  والهموم  النفسية  الضغوط  من  ويخفف  والروح، 
الشعور بالقلق والزهق والخوف والفزع واإلحباط والشقاء النفيس، ومن أجل 
قصة  العرب  النفس  أطباء  أحد  يحكي  للحب،  العجائبية  القدرة  هذه  تأكيد 
سان  بوالية  ستانفورد  جامعة  ملستشفى  زيارته  أثناء  لها  استمع  حقيقية 
فرانسيسكو األمريكية، حيث أدخل املريض ستيف باركر ٦٥ عاماً الغرفة رقم 
٣١٥ يف املستشفى وهو يعاني من أعراض األلم والتعب والوهن وفقدان الوزن 
والشهية، واحتار معه األطباء وجربوا معه مختلف أنواع العقاقري واملقويات 
واملنشطات لكنها لم تنفع يف عالجه. كان الرجل قد وصل إىل مراحل املرض 
يف  ترقد  مريضة  من  حب  رسالة  وصلته  حني  املعجزة  حدثت  ثم  النهائية، 
الغرفة ٦١٩، فّدبت الحماسة يف عروقه وتحسنت شهيته، وزاد أمله يوماً بعد 
آخر برؤية هذه املريضة الحسناء كما وصفت نفسها، واستعاد طاقته وقوته 
بمرور الوقت، إىل أن حان يوم خروجه من املستشفى ليسأل عن املريضة يف 
الغرفة ٦١٩ فأخربوه انه ال توجد غرفة بهذا الرقم ألن عدد غرف املستشفى 
كلها ٤٠٠ غرفة فقط . ونجحت حيلة املمرضة كارول سايمون يف بعث طاقة 
الشفاء الوهمية بقصة الحب الخيالية !.البد من التنويه إىل ان معظم التقارير 
الطبية العلمية تؤكد بأن الرجال والنساء معرضون ملرض النسيان وفقدان 
الذاكرة بنسبة متساوية تقريباً، وانه ال فرق بني الرجل واملرأة يف اإلصابة بهذا 
املرض، لكن مرض الخرف يصيب الرجال أكثر من النساء، وباألخص أولئك 
املراهقة،  سن  يف  مازالوا  بأنهم  يشعرون  لكنهم  العمر،  أرذل  يبلغون  الذين 
وأنهم قادرون عىل االستمرار يف حيويتهم إىل النهاية ،قبل أن يخطفهم املوت 
فجأة بارتفاع الضغط وانسداد الرشايني،  وبالتايل اإلصابة بإحدى الجلطتني 

القاتلتني الشهريتني القلبية أو الدماغية، أو األثنني معاً .
العجيبة  ال غرابة يف ذلك، انهم يستمدون حيويتهم وأملهم من طاقة الحب 
عىل الشفاء والبقاء، وقد يستلم بعضهم رسائل من أرقام غرف وهمية، مثل 

الغرفة ٦١٩ يف مستشفى جامعة ستانفورد .
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كشفت 
الفنانة املرصية غادة عبد الرازق عن 
«جوازة  بفيلم  السينما  إىل  عودتها 
غياب  فرتة  بعد  وذلك  بالعافية»، 
عن  كاملة  سنوات  أربع  استمرت 
السينما، حيث بدأت بالفعل تصوير 
مشاهدها بالفيلم الذي يشاركها يف 
آدم،  احمد  الكوميديا  نجم  بطولته 

ومن إخراج رشيف إسماعيل.
أيام  قبل  العمل  تصوير  وانطلق 
بالتزامن مع إبرام التعاقدات 
يف  املشاركني  الفنانني  مع 
اإلعالن  واملقرر  البطولة، 
خالل  أسمائهم  عن 

األيام املقبلة.
عودة  أيضاً  الفيلم  ويعد 
آدم  أحمد  الكوميديا  لنجم 
يف  له  ظهور  آخر  كان  حيث 
السينما خالل فيلم «٢٠٠ جنيه» 
من  عامني،  قبل  عرضه  تم  الذي 
تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد 
أمني ويعتمد عىل البطولة الجماعية 
هاني  يونس،  إسعاد  يضم  حيث 
عادل،  غادة  علوي،  ليىل  رمزي، 
أحمد  رزق،  أحمد  الصاوي،  خالد 
فؤاد،  دينا  سليم،  مي  السعدني، 
وضيف  الفنانني،  من  آخر  وعدد 

الرشف أحمد السقا.

البحرينية  الفنانة  تستعد 

إلطالق  الرتك  حال 

أعمالها  أحدث 

وهي  الفنية، 

غنية  أ

تحمل اسم 

يا  «ألوو 

حبيبتي».

قد  و

شاركت حال 

فيديو  الرتك 

من  تشويقي 

األغنية،  كليب  فيديو 

عرب حسابها الخاص عىل موقع 

دون  من  لها،  املنتجة  الرشكة  مع  االجتماعي،  التواصل 

الكشف عن أي جزء من كلمات األغنية.

كذلك نرشت حال صورة من الفيديو كليب، وأرفقتها بتعليق 

كتبت فيه: «متحمسييييني. ألوو يا حبيبتي قريباً».

املتابعني،  من  كبرياً  تفاعالً  األغنية  إعالن  شهد  األثر،  وعىل 

املتابعون  أكد  حيث  الرسمية،  صفحتها  عرب  حال  وثقته 

تشوقهم وانتظارهم طرح األغنية بفارغ الصرب.

«ليايل  أغنية  مؤخراً  طرحت  قد  كانت  حال  أن  اىل  ُيشار 

الصيف» مع الفنان اللبناني جاد شويري.
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قررت منصة تطبيق تبادل الصور (إنستغرام) إضافة بعض القيود عىل املستخدمني 
مشاركة  عن  املستخدمني  ملنع  منها  محاولة  يف  وذلك  الفيديوهات،  مشاركة  عند 

.TikTok إىل Reels مقاطع فيديو
ويمنع (إنستغرام) األن املستخدمني من تحميل فيديوهات ريلز بدون نرشها، ويف 

حالة قيام البعض بذلك، فإن (إنستغرام) يتيح فقط تنزيل الفيديو بدون صوت.
وبحسب التقارير فقد تم اختبار هذه امليزة من قبل بعض املستخدمني عىل هواتف 
مقطع  حفظ  يف  يرغبون  كانوا  إذا  عما  تسألهم  رسالة  لهم  ظهرت  حيث  أيفون، 
الفيديو بدون صوت، ويبدو أن (إنستغرام) قام بهذا التحديث مؤخرا، حيث كان من 

املمكن تنزيل مقاطع الفيديو ذات الصوت حتى الشهر املايض.
وهذا يعني بشكل فعال أنه ال يمكن ملنشئي املحتوى استخدام (إنستغرام) لتحرير 
أخرى، خاصة وأن  التطبيقات  مقطع فيديو، ومشاركتها إلعادة استخدامها عىل 

أدوات وميزات التحرير يف (إنستغرام)، متفوقة عىل (تيك توك).
وال يعد هذا أمرا جديدا عيل (إنستغرام) يف حربه ضد تيك توك، حيث حاولت املنصة 
تراجعت  أنها  إال  الفيديو،  عىل  يركز  نهج  إىل  االنتقال  «ميتا»  رشكة  إىل  اململوكة 
دفع  مما  واملشاهري،  املستخدمني  تلقته من  الذى  العنيف  الفعل  رد  بعد  األمر  عن 
من  والتي  به  الخاصة  التصنيف  خوارزمية  عىل  تعديالت  عن  لإلعالن  (إنستغرام) 

شأنها أن تسلط الضوء عىل املحتوى األصيل فوق املحتوى املعاد مشاركته.

كشف تحقيق أجرته رشكة مايكروسوفت 
يف سلسلة مشكالت غامضة أصابت عددا 
توب)  (الب  املحمولة  األجهزة  من  كبريا 

بسبب «أغنية» جرى تشغيلها عرب اإلنرتنت 
أو تحميلها عىل الجهاز.

قال  مدونتها،  عىل  بيانا  مايكروسوفت  ونرشت 
ريموند  للرشكة،  الرئييس  الربمجيات  مهندس  فيه 

الكمبيوتر  أجهز  تصنيع  رشكات  أكرب  إحدى  «إن  تشني: 
وجدت أن تشغيل أغنية املطربة األمريكية جانيت جاكسون 

(إيقاع األمة)، قادرة عىل تخريب بعض أنواع الحواسيب 
املحمولة».

ولكن األمر لم يتوقف هنا، إذ وجد التحقيق أن تشغيل 
هذه األغنية يؤدي إىل حدوث تعطل لدى أجهزة من 

الجهاز  هذا  كان  حال  يف  وذلك  منافسني،  صنع 
قريبا من الجهاز اآلخر الذي يشغل األغنية.

 ،١٩٨٩ عام  صدرت  التي  األغنية  أن  واتضح 
الرنني  تردادت  من  واحد  عىل  تحتوي 
الحاسوب  يف  الصلب  القرص  يف  الطبيعي 
الذي تستخدمه هذه الرشكة وغريها وألن 
األصوات ببساطة موجات سمعية، فهناك 
طول موجي لكل مادة يمكن أن تخلق أكرب 
قدر من االهتزاز، وهذا ما يعرف بالرنني 
الحواسيب  أجهزة  أن  وتبني  املتوسط. 
املحمولة املترضرة التي جرى شحنها 
منذ عام ٢٠٠٥، تأثرت برتدد كان يف 

أغنية جانيت جاكسون.

تستعد الديفا، سمرية سعيدة، لطرح أغنيتها الجديدة «كرباج»، التي فيها 
من  عاما   ٢٠ غياب  بعد  مدكور  طارق  املوزع  مع  للعمل 
وهي  يوم،  ورا  يوم  أغنية  يف  سويا  تعاونهما 
عزيز  ولحنها  كلماتها  كتب  التي  األغنية 
الشافعى يف ثاني تعاون مع سمرية سعيد.
األغنية  كليب  برومو  الديفا  ونرشت 
انستجرام،  عىل  حسابها  عرب  الجديد 
قريبا». «كرباج..  بتعليق:  صحبتها 
من  السابعة  تعترب  «كرباج»  أغنية 
منه  تطرح  الذي  آيل»  «إنسان  ألبومها 
الديفا  طرحت  وكانت  فرتة،  كل  أغنية 
«يال  املغربية  أغنيتها  سعيد،  سمرية 
روح»، وهي األغنية املغربية التي تعود 
غياب  بعد  باملغرب  لجمهورها  بها 
أغنية مغربية  آخر  لفرتة طويلة عن 
كلمات  من  طرحتها.األغنية 
بو  حكيم  املريض،  محمد 
مهدي  وألحان  عامر 
الخياط،  عادل  بوعامر، 
حكيم بو عامر وتوزيع 
عادل  بوعامر،  مهدي 
فنية  ورؤية  الخياط 
نضال هاني وميكس 

وماسرت ستيف.


