
بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيم التيـار الصدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، القوات االمنية يف كربالء اىل مسـك 
االرض مـن قبلهـم فقـط لتأمـني زيـارة 
االربعني من دون الحشـد الشـعبي ورسايا 
السـالم، فيمـا حـث الجميع عغـى التحيل 
بضبط النفس واالبتعاد عن االحتكاك.وقال 
السـيد الصدر يف تغريدة له: ”من هنا يجب 
االلتزام بقوانني هذا البلد يف جميع الزيارات 
للمراقـد وغريهـا، ونخـص بالذكـر زيارة 
األربعـني يف العرشين من صفر الخري. ومن 
هنـا أيضـاً نهيـب بالجميع اإللتـزام بذلك، 
ونخص بالذكر اإلخوة اإليرانيني باعتبارهم 
بجميـع  وسـهالً  فأهـًال  عـدداً،  األكثـر 
الضيوف“.وأضاف أن ”عىل الضيف الدخول 
بتنظيم عايل املستوى وبإذن وجواز رسمي 
واحرتام الجهـات املختصة والقوات األمنية 
والقوانـني املعمـول بهـا واحـرتام الدولـة 
املضيفـة وخصوصاً مـع األعـداد املليونية 
التي يسـتقبلها العـراق يف زيـارة االربعني 
لكربالء“. و أشـار إىل أن العراق ”غري ملزم 
بإدخال ما يفيض عـن قدرته كما يف الحج 
أو املدينة املنورة“. ووجه كالمه إىل الجهات 
الرسـمية، خاصة منها املحليـة يف كربالء، 

مبينـاً أن عليهم ”الحذر وضبط األمن جيداً 
ومسـك نقـاط التفتيـش من قبـل القوات 
األمنية فقط دون غريها كالحشد والرسايا 
وما شـاكل ذلـك“. وحث جميـع العراقيني 
عىل ”التحـيل بضبط النفـس واالبتعاد عن 
االحتـكاك، والتعـاون مـع القـوات األمنية 
وعدم رفع شعارات حزبية أو ميليشاوية أو 
حتى حشدية أو تيارية، حفاظاً عىل سالمة 
الزوار والضيوف واألماكن املقدسة“. وأردف 
”هذا ال يعني إننا نجتمع والفاسـدين تحت 
خيمة اإلمام الحسـني، كال وألف كال، بل ال 
نريـد األذى للضيـوف والزائريـن عموماً“، 
وتابـع ”فمثلنا ال يبايـع مثلهم وإن الحياة 

معهم برم واملوت من دونهم سعادة“. 

بغداد/ الزوراء:
أكد مرصف ”الرافديـن“ الحكومي، امس 
السـبت، توفـري األمـوال الالزمـة لتمويل 
جميـع الخدمـات املرصفية مـن ضمنها 
السلف والقروض.واوضح املكتب االعالمي 
للمرصف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: إن ما 
يشـاع عن ايقاف منح السـلف والقروض 
والتسهيالت املرصفية األخرى غري صحيح 

اطالقا“. مشـددا عىل: أن فـروع املرصف 
بمختلـف  االئتمـان  منـح  يف  مسـتمرة 
أشكاله وتقديم الخدمات للزبائن من دون 
توقف.ودعـا البيان الفروع التي تسـتنفد 
تخصيصاتهـا مفاتحة املـرصف من أجل 
رفدهـم باملبالـغ لتغطية نفقات السـلف 
والقروض، وذلك بهدف ضمان انسـيابية 

العمل من دون تأخري.

بغداد/ الزوراء:
حالـة  الجويـة  األنـواء  هيئـة  أعلنـت 
الطقـس يف البـالد لأليـام املقبلـة، فيما 
توقعـت تصاعـداً للغبـار وانخفاضاً يف 
درجـات الحرارة.وذكـر بيـان للهيئـة، 
تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”الحالـة الجوية 
لجميع انحاء البالد اليوم االحد، سيكون 
الطقـس صحواً مـع بعـض الغيوم وال 
إىل  الحرارة“.وأشـار  درجـات  يف  تغـري 
أن ”يـوم غـد االثنـني سـيكون الطقس 

صحواً يف جميع مناطق البالد، ودرجات 
الحـرارة تنخفـض قليـًال يف املنطقتـني 
الشمالية والوسـطى، وستكون درجات 
الحرارة مقاربة لليوم السابق يف املنطقة 
الجنوبية“.وأوضـح إن ”الثالثـاء املقبل 
جميـع  يف  صحـواً  الطقـس  سـيكون 
مناطق البالد، ودرجات الحرارة مقاربة 
لليـوم السـابق يف املنطقتني الشـمالية 
والوسـطى، فيمـا سـتنخفض درجات 

الحرارة قليالً يف املنطقة الجنوبية“.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
هـدد الرئيـس الرتكـي، رجـب طيب 
“ثمًنـا  بدفعهـا  أثينـا  أردوغـان، 
انتهـاك  واصلـت  حـال  يف  باهًظـا“ 
املجال الجـوي الرتكـي و“مضايقة“ 
الطائـرات الرتكيـة فوق بحـر إيجه.

وقـال أردوغان خالل كلمـة ألقاها يف 
TEKNOFEST: ”اليونـان  مهرجـان 
 .“-300 ”إس  بصواريـخ  تهددنـا 
اليونان، انظري إىل التاريخ. إذا ذهبتم 
أبعد من ذلك، سـيكون الثمن باهظا، 
ال تنسـوا إزمري“.واكد الرئيس الرتكي 

”احتاللكم لجـزر (بحر إيجه القريبة 
مـن تركيـا) ال يلزمنـا.. حـني تأتـي 
اللحظـة، سـنفعل ما يلـزم. قد نصل 
فجأة خالل الليل“.ويف 28 أغسـطس 
بمطـاردة  اليونـان  أنقـرة  اتهمـت 
الرتكيـة بصواريخ ”إس- الطائـرات 

300“.وبدورهـا نفـت وزارة الدفـاع 
اليونانيـة ترصيحات تركيـا حول أن 
أثينـا اسـتخدمت منظومـات الدفاع 
الجـوي ”إس 300-“ ضـد مقاتـالت 
تركية من طـراز ”إف16-“ أثناء أداء 

مهمة استطالع فوق بحر إيجه.

الزوراء/ مصطفى فليح:
شّخص الخبري االقتصادي، صفوان قيص، ابرز 
االيجابيات املتحققة من قانون االمن الغذائي، 
ويف حني حّذر من خطـورة عدم اقرار املوازنة، 
أكـد ان تكرار اإلنفـاق يعني هـدرا يف األموال. 
وقال قيص يف حديث لـ»الزوراء»: ان «القانون 

سـاهم يف زيـادة حجـم االنفـاق العـام عـىل 
مسـتوى ٢٠٢٢ لــ ٢٥ تريليون دينـار، وهذه 
الزيـادة سـمحت للحكومـة بفـك االختناقات 
عىل مسـتوى امن الطاقة ومستحقات الجانب 
االيرانـي وكذلـك الغـاز وسـاهم يف وضـع ٦ 
تريليونات تحت تـرصف وزارة التجارة لرشاء 

مفردات البطاقـة التموينية والسـلة الغذائية 
نتيجة ارتفاع االسعار العاملية، وكذلك يفرتض 
ان يتم رشاء ثالثة ماليني طن من الحنطة لكي 
نحقـق االمـن الغذائي لهـذه املرحلـة وتجديد 
مسـتحقات الفالحـني للموسـم الحـايل لدعم 
االنتـاج الزراعـي». واضـاف «كذلـك وضع ٨ 

تريليونـات تحت ترصف تنميـة االقاليم يف فك 
االختناقـات عـىل مسـتوى العديد مـن البنود، 
وهـذه يفـرتض تحويلهـا اىل املحافظات لكي 
تقوم بممارسة دور فك االختناقات وهي عالج 

بسيط لالختناقات واملشاكل التي حدثت».

موسكو/ متابعة الزوراء:
فيما يتواصل القتال بمحيط أكرب محطة 
نوويـة يف أوروبـا بـني القوات الروسـية 
واألوكرانيـة، وبعـد أن اتهمـت موسـكو 
كييف باسـتمرار السعي ملهاجمة محطة 
زابوريجيا جنـوب أوكرانيا، توقف العمل 
أعلنـت  الحسـاس.فقد  املوقـع  هـذا  يف 

السـلطات املحليـة املدعومة من روسـيا 
أن املحطـة الضخمـة توقفت عـن العمل 
مـرة أخرى يف السـاعات األوىل من صباح 
امس السبت، وسـط قصف مستمر دمر 
خـط كهربـاء رئيسـيا وتوغـل يف عمـق 
مبانـي املحطة.ويف منشـور عـىل تطبيق 
تلغرام، قال عضـو اإلدارة املحلية املعينة 

مـن الكرملـني، فالديمري روغـوف: «لقد 
دنيربوفسـكايا،  كهربـاء  خـط  أصيـب 
تحولـت محطة الطاقة النووية إىل خدمة 
احتياجاتهـا الخاصـة فقط».كما أضاف 
أن قذيفة أصابت منطقـة بني مفاعلني، 
إال أن الحكومة األوكرانية ورشكة الطاقة 
النووية يف البالد (إنرجيتوم) لم تعلقا عىل 

هـذه املزاعم.وكانـت السـلطات املحلية 
أفـادت أيضا بأن املحطة تعرضت إلطالق 
نار ملدة ساعتني تقريًبا، وألقت باللوم عىل 
القـوات األوكرانية.وجـاءت هذه املزاعم 
بعـد يوم واحد فقط من وصول فريق من 
مفتـيش الوكالـة النووية التابعـة لألمم 
املتحـدة إىل زابوريجيا، يف مهمة تهدف إىل 

املسـاعدة عىل تأمني املوقع، فيما تواصل 
موسـكو وكييف تبادل اللوم واالتهامات 
يف قصفه.يشـار إىل أن زابوريجيـا، أكـرب 
أوروبـا،  يف  النوويـة  للطاقـة  محطـة 
تخضع منذ أوائل مارس لسيطرة القوات 
الروسـية، فيما يواصل بعـض املوظفني 

األوكرانيني تشغيلها.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تشـهد مناطـق عديـدة يف واليـة النيل 
للحـدود  املتاخمـة  السـودانية  األزرق 
اإلثيوبية موجة نزوح واسعة إثر مقتل 
21 شـخصا وإصابـة العـرشات، بعـد 
تجدد االشـتباكات القبليـة يف املنطقة 
انـدالع  منـذ  الضحايـا  عـدد  لريتفـع 
االشـتباكات يف يوليو إىل 143 بحسـب 
بيانـات رسـمية.واندلعت يف منتصـف 
يوليو بني ”الهوسـا“ ومجموعة قبلية 
اإلدارة  بسـبب خالفـات عـىل  أخـرى 
األهليـة يف املنطقة التـي تضم أكثر من 
8 مجموعات إثنية. وعىل مدى أسـبوع 
مـن القتـال العنيـف سـقط عـرشات 
القتـىل والجرحى وأحرقـت املئات من 
الثالـث مـن أغسـطس،  البيـوت. ويف 
وقعت املجموعـات املتقاتلة وثيقة من 

13 بندا لوقـف العدائيات؛ لكن رسعان 
ما انهارت الوثيقة التي يقول مراقبون 
إنها لم تعالج القضايا الجوهرية. وأفرز 
الرصاع القبـيل يف النيل األزرق تداعيات 
خطرية واتسعت رفعته لتشمل مناطق 
أخرى يف رشق ووسـط البـالد مما أثار 
مخاوف من حدوث حرب قبلية أوسـع 
نطاقـا. وبسـبب االشـتباكات فقـدت 
آالف األرس املأوى والنشاط االقتصادي 
حيث يعتمد معظم سكان املنطقة عىل 
الزراعـة والرعـي.وأدى تجـدد الرصاع 
إىل نزوح أكثر مـن 40 ألفا خالل األيام 
املاضية بحثا عن اماكـن آمنة. وتقول 
منظمات إنسانية إن النازحني يعيشون 
أوضاعا إنسـانية بالغة السـوء يف ظل 

عدم توفر االحتياجات األساسية.

متابعة/ الزوراء:
أنبـاء حكوميـة،  قـال سـكان ووكالـة 
امـس السـبت، إن مقاتلـني مـن حركة 
الشباب قتلوا 18 مدنيا عىل األقل ودمروا 
شـاحنات محملة بمـواد إغاثة يف هجوم 
وقع ليال بمنطقة وسط الصومال.وشنت 
الجماعة الهجوم يف إقليم ”هريان“ بوالية 
”هريشـابيل“ التـي تتمتـع بحكم شـبه 
ذاتي بوسـط الصومال. وقال سـكان إن 
الشاحنات كانت تنقل إمدادات غذائية من 
مدينـة بلدوين إىل منطقـة محاس. وقال 
مسن من السـكان املحليني واسمه، فرح 
عدن، لرويرتز عـرب الهاتف ”قتلت حركة 
الشباب 18 مدنيا وأحرقت عدة شاحنات 
محملـة بمـواد إغاثة كانـت متوجهة إىل 
منطقـة محاس الليلـة املاضية“.وذكرت 
وكالـة األنبـاء الوطنيـة الصوماليـة أن 

مقاتيل الشـباب أحرقوا شـاحنات تحمل 
مـواد إغاثة كانـت يف طريقها إىل محاس 
و“قتلـوا معظم مـن كانوا عـىل متنها“.

األمريكيـة يف  السـفارة  بدورهـا عـربت 
مقديشـو عن قلقهـا ”إزاء التقارير التي 
تتحدث عن اعتداءات حركة الشـباب عىل 
املركبات التـي تنقل الطعـام يف هريان“.

وقالت السـفارة يف منشـور عـىل تويرت، 
السـبت، إنه ”مـن خالل حرمـان الجياع 
من الطعام وتدمري آبار العطىش، أظهرت 
حركة الشـباب مـرة أخرى اسـتخفافها 
الجماعـة  اإلنسـان“.وتقاتل  بحيـاة 
اإلسـالمية املرتبطة بالقاعـدة الحكومة 
املركزيـة الصومالية منذ أكثـر من عقد. 
وتسـعى إلقامـة نظام حكمهـا الخاص 
عـىل أسـاس تفسـري متشـدد للرشيعـة 
اإلسـالمية، وفقا لرويرتز.وكثريا ما تشن 

الجماعـة رضبـات وهجمات باألسـلحة 
الناريـة وغريهـا عـىل أهداف عسـكرية 
ومدنية.ويف شهر أغسـطس املايض، ُقتل 
أكثـر مـن 20 شـخصا يف هجـوم اقتحم 
خاللـه مقاتلـو الشـباب فنـدق حياة يف 
مقديشـو ممـا أدى إىل اندالع اشـتباكات 
اسـتمرت 30 ساعة فيما سـعت القوات 
الحكومية إلنهاء عملية االقتحام وإطالق 
رساح رهائن.وأوضـح عـدن أن سـكانا 
مسـلحني طردوا املتشـددين من املنطقة 
األسـبوع املايض لكنه قـال إن الحكومة 
لم ترسـل قوات للمسـاعدة عـىل منعهم 
مـن العودة.وقـال عدن ”حركة الشـباب 
تفعل كل هذه األشياء من أجل أن تجعلنا 
نستسـلم. لكننا لن نستسـلم أبدا لحركة 
الشباب ما دمنا أحياء. القوات الحكومية 

لم تصل إىل مكان الحادث بعد“.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذَر مراقبون للشـأن السـيايس العراقي 
مـن تكـرار سـيناريو ”االثنـني الدامي“ 
السياسـية  التشـنجات  اسـتمرار  بعـد 
والتصعيـد يف الخطابات بني طريف االزمة، 
فيمـا حددوا خارطة طريق قد تكون حال 

لألزمة السياسية الراهنة.
وقال املحلل السـيايس، محمد الباوي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان هنـاك نوعا من 
التشـنج السـيايس والتحريـض يطلقـه 
بعض السياسـيني وحتـى بعض املحللني 
التابعـني لألحـزاب، فضـال عـن وجـود 
صفحات وهمية تتغنى عىل وتر الطائفية 
والتحريـض وتحاول اشـعال الفتنة مرة 
اخـرى من خـالل نـرش االخبـار املزيفة 
هـذا  اسـتمرار  ان  واالكاذيب.وأضـاف: 
التصعيد يف الخطاب السيايس والتحريض 
الذي يطلق من هنا وهناك من دون وجود 
دعوات حقيقية لحل االزمة فإننا مقبلون 
عـىل ايـام داميـة قـد تكـون اكثـر حدة 
وقسـاوة من االثنني املايض. داعيا جميع 
الخرييـن والوطنيني واملرجعية الرشـيدة 
اىل التدخـل الرسيع لحقن دماء العراقيني 
.واشار اىل: ان هناك مجموعة حلول يمكن 
ان تكـون خارطـة طريـق لالزمـة منها 
توقيع اتفاق بني جميع القوى السياسية 
عـىل حل الربملان واجراء انتخابات مبكرة 
محايـدة  مسـتقلة  شـخصية  وتكليـف 
ويحظى بمقبولية جميع الكتل لرئاسـة 
حكومة مؤقتة تهيـئ النتخابات مبكرة. 

الجميـع  ان يحـرتم  مبينـا: عـىل رشط 
ونتائجها.أمـا  االنتخابـات  مخرجـات 
رئيـس مركز املراقب السـيايس العراقي، 
حيدر املوسـوي، فقد ذكـر لـ“الزوراء“: 
ان ”ازمة االنسداد السيايس الحايل ليست 
عصية عىل الحل حـال النزول اىل املنطقة 
الرماديـة وطاولة الحوار، تقع املشـكلة 
تحديدا داخل البنية السياسـية الشـيعية 
وهي موزعة عىل ثالثة اطراف سياسـية 
االطار والتيار واالحزاب التي تمثل ترشين 

وبعـض النـواب املسـتقلني مـن املكون 
الشـيعي. مؤكـدا: انـه صـار لزامـا عىل 
الطرفـني اللجـوء عىل قبـول املفاوضات 
واالتفـاق عـىل خارطـة طريـق لتجنـب 
صـوت ازيـز الرصـاص والذهـاب نحـو 
الفـوىض واملجهـول .واضاف: ان السـيد 
الصدر اعتزل العمل السيايس لكنه يراقب 
ما يحدث وتغريدات حسـاب وزير القائد 
مستمرة، وهذا يعني ان الحراك السيايس 
املعلن للصدر قد يظهر يف اي لحظة. الفتا 

اىل: ان رفـض الحوار ليس حال بل القبول 
به هو الحل وتفادي أي سيناريو مجهول 
وال بـأس بالقبـول التي سـتكون بمثابة 
اول خطوة للنـزول اىل املنطقة الرمادية، 
وهنا ممكن ان يحدث اتفاق سيايس عىل 
بعض األمور، تعديالت دستورية وتوقيت 
حل الربملـان واجـراء انتخابـات مبكرة، 
قبال ذلك ان يشـكل االطار حكومة ادارة 
ازمـة انتقالية امدها عـام ونصف وتعلن 
منذ البداية عن توقيتات االنتخابات وحل 

الربملـان. وتابـع: يقينا الصدر سـيطلب 
استبدال مرشـح االطار ويرغب بشخص 
اخر يمكن له التفاهم معه واخذ ضمانات 
بتطبيق بنود االتفاق، وبذلك ستكون هذه 
الطريقة هـي االفضل لعبور هذه املرحلة 
واالزمة.من جانبه، اكد القيادي يف تحالف 
الفتـح النائـب السـابق عـن محافظـة 
الخالفـات  ان  ميسـان، كريـم عليـوي، 
السياسـية بني االطار التنسـيقي والتيار 
الصدري تؤثر سـلبا عىل الواقعني االمني 
واالقتصـادي يف الجنـوب، داعيا الطرفني 
ان  املحمـداوي  جانبا.وقـال  تركهـا  اىل 
”االطـار التنسـيقي والتيـار الصـدري 
مطالبـان برتك الخالفات وحسـم ملف 
تشـكيل الحكومة املقبلة يف ارسع وقت 
ممكـن تلبية ملصالـح العراق وشـعبه 
الذي يعاني من الفقر والتهميش يف ظل 
الحكومـة الحالية“.واوضـح ان ”عدم 
التوافق واالختالف بني القوى الشـيعية 
الرئيسية مؤثر جدا عىل الشارع العراقي 
وعـىل املجتمـع الجنوبي بالـذات كون 
الحكومـة الحاليـة لـم تقدم مـا عليها 
تجـاه املحافظات الوسـطى والجنوبية 
قياسا بإقليم كردستان“.واشار عليوي 
اىل ان“ مـا يحدث من ازمات سياسـية 
بـني التيار الصـدري وقوى مـن االطار 
التنسـيقي يؤثـر بشـكل سـلبي عـىل 
الوضـع يف املحافظـات الجنوبيـة التي 
تعاني اصـال من االهمـال الحكومي يف 

امللفني االقتصادي والخدمي“.
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بغداد/ الزوراء:
بمحاسبة  السبت،  امس  العامة،  املرور  مديرية  توعدت 
مماريس (التفحيط) يف الشوارع واألماكن العامة.وقال 
مدير العالقات واإلعالم يف املديرية، العميد زياد القييس، يف 
ترصيح صحفي: إن «(التفحيط) ظاهرة غري حضارية 
وممارستها يف الشوارع واألماكن العامة ممنوعة ملا لها 
من مخاطر عىل املواطنني وما تسببه من إزعاج بسبب 
األصوات والدخان املنبعث».وأضاف القييس إن «مديرية 
املرور العامة تحاسب عىل هذا املوضوع محاسبة شديدة 
بممارستها  وتسمح  قانونية،  مخالفة  يمثل  كونه  جداً 
كساحة  حرصاً  املخصصة  األماكن  يف  محدود  بنحو 

الجادرية يف العاصمة بغداد».

@µéäb‡æa@á«Ïnm@äÎãæa
@¡Óz–n‹€

@ÒäbÌå@µfldn€@Ï«áÌ@äáó€a@áÓè€a
¡‘œ@ÚÓ‰fl˛a@paÏ‘€a@›j”@Âfl@µ»iä˛a

⁄bÿny¸a@Â«@Üb»ni¸aÎ@ê–‰€a@¡jõi@Ô‹zn€a@Û‹«@…Ó‡ßa@sy

@@üÎã‘€aÎ@—‹è€a@“b‘Ìg@Ô–‰Ì@ÂÌáœaã€a

@üb–ØaÎ@äbjÃ‹€@á«bóm@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Òäaã®a@pbuäÜ@¿

@á»i@Ú»éaÎ@ÅÎç„@ÚuÏfl@NNÊaÜÏè€a
ÚÓ‹j”@pb◊bjnía@¿@21@›n‘fl

@lbjì€a@Ú◊ã®@‚ÏvÁ@¿@bóÉí@18@›n‘fl@NNfibflÏó€a
Ü˝j€a@¡éÎ

‚bèu˛a@ıb‰j€@ÏÓé�a@Üb•¸a@êÓˆã€@bjˆb„@Âè®a@áj«@çˆbœ@lbÉn„a

@÷aã»€a@Â«@äbó®a@…œã�Ì@Ûny@›Óznèæa@o€âi@ZãÁbè€a@·√b◊@Êb‰–€aÒ7Ç˛a

6@ô

 @Û‹«@ÚÓ”aã»€a@“aã†˛a@s•@bÓéÎä
—‰»€a@âj„Î@ÚÓ€Î˚è∑@“ãón€a

@÷aã»€a@¿@Ï‰è€a@·Éõn€a@ÙÏnèfl@ b–mäa
ã‘–€a@Újè„@áÌaçm@Âfl@paãÌâ•Î

 بغداد/ الزوراء:
حثت الخارجية الروسية األطراف العراقية 
عىل الترصف بمسؤولية ونبذ العنف، فيما 
ادان أعضاء مجلس األمن أعمال العنف التي 
اجتاحت العراق يومي ٢٩ و٣٠ آب.وقالت 
املتحدثة باسـم وزارة الخارجية الروسية، 
ماريـا زاخاروفـا: «تتابـع موسـكو عـن 
كثب تطورات الوضع السـيايس الداخيل يف 
العراق الصديق». فمنذ نهاية شهر تموز\
يوليو تسـتمر االحتجاجـات الجماهريية 
يف بغـداد، حيث احتـل املتظاهـرون عدداً 
مـن املبانـي الحكومية مـن بينها القرص 

الجمهوري، وأدى ذلك إىل اندالع اشتباكات 
عنيفة يف مناطق وسط العاصمة العراقية 
وبعض مدن جنوب البالد، التي أسـفرت - 
بحسب املعلومات الواردة - عن مقتل أكثر 
من ٢٠ شـخصاً وإصابة املئات».وأضافت 
أن ذلك جاء «نتيجة التناقضات املسـتمرة 
بني القوى السياسـية الرئيسية يف العراق 
بشـأن تشـكيل هيئـات السـلطة يف البالد 
عقـب نتائـج االنتخابات النيابيـة املبكرة 
األول\أكتوبـر  ترشيـن  يف  أجريـت  التـي 

.«٢٠٢١

بغداد/ الزوراء:
كشفت مؤسسـة «عراق املستقبل» املعنية 
بالشـؤون االقتصادية، امس السـبت، عن 
ارتفاع مستوى التضخم السنوي يف العراق، 
فيما حذرت من ارتفاع نسـبة الفقر.وقال 
رئيس املؤسسـة منـار العبيدي، يف ترصيح 
صحفـي: إنـه «ارتفـع مسـتوى التضخم 
السـنوي يف العراق لشـهر تموز من السنة 
الحالية بمقـدار ١٢٫٣٪ مقارنة مع الفرتة 
نفسها من ٢٠١٩ وليصل الرقم القيايس يف 
تموز من ٢٠٢٢ اىل ١١٧٫٨ وهي اعىل نسبة 

تضخـم وصـل إليها العـراق منـذ اكثر من 
عرش سنوات».وأضاف العبيدي أنه «ارتفع 
مسـتوى التضخم بأسـعار املـواد الغذائية 
مسـتوى  ارتفـع  بينمـا   ٪١١٫٢ بنسـبة 
التضخم بأسـعار السكن واملياه والكهرباء 
والغاز اىل ١٠٫١٪. أما عىل مسـتوى اسـعار 
النقل فزادت نسبة التضخم بمقدار ١٦٫٨٪ 
وكان اكثـر النسـب تضخمـا هي اسـعار 
الخدمات الصحيـة والطبية والتي ارتفعت 

بمقدار ٢٧٫٨٪ مقارنة مع تموز ٢٠١٩ .

Ô◊6€a@Ïßa@fib1a@⁄bËn„a@o‹ñaÎ@aàg@\bƒÁbi@b‰$\@bË»œái@Êb„ÏÓ€a@ÜáËÌ@ÊbÀÎÜäc

بغداد/ الزوراء:
والحبوب  الحنطة  استرياد  التجاري يف  العمل  لبدء  آليات جديدة  اعتمادها  التجارة  وزارة  أعلنت 
تلقته  بيان  يف  حنون،  محمد  الرشكة،  عام  مدير  املستورد.وقال  الطحني  عىل  االعتماد  لتقليل 
من  التجاري  العمل  لبدء  جديدة  آليات  اعتمدت  الحبوب  لتجارة  العامة  «الرشكة  إن  «الزوراء»: 
خالل استرياد الحنطة والحبوب من املناشئ العاملية إىل البالد، لسد حاجة السوق املحلية وتقليل 
توفري  االوقات، فضال عن  عالية يف كثري من  بأسعار  يكون  الذي  الطحني  استرياد  االعتماد عىل 
خزين اسرتاتيجي كبري للبلد وله آثار ايجابية عىل االقتصاد العراقي».وأضاف إن «استرياد الحنطة 
والحبوب سيكون من خالل دراسة العروض واوقات الوفرة لرشاء الحبوب واستريادها، واالعتماد 
لن  التجاري  «العمل  إن  إىل  الطحن».وأشار  لعمليات  العراق  يف  واألهلية  الحكومية  املطاحن  عىل 
يكون بديال عن البطاقة التموينية التي توفر وزارة التجارة مفرداتها ألبناء الشعب»، مبينا أن 

«نجاح هذه التجربة سيمهد السترياد منتجات اخرى غري الحنطة والحبوب.

@äbvn€a@›‡»€a@ıáj€@ÒáÌáu@pbÓ€e@ZÒäbvn€a
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الزوراء/ مصطفى فليح:

شـّخص الخبري االقتصـادي، صفوان 

قيص، ابـرز االيجابيـات املتحققة من 

قانـون االمـن الغذائـي، ويف حني حّذر 

من خطورة عدم اقرار املوازنة، أكد ان 

تكرار اإلنفاق يعني هدرا يف األموال. 

وقـال قيص يف حديـث لـ»الزوراء»: ان 

«القانون ساهم يف زيادة حجم االنفاق 

 ٢٥ لــ   ٢٠٢٢ مسـتوى  عـىل  العـام 

تريليون دينار، وهذه الزيادة سمحت 

للحكومة بفك االختناقات عىل مستوى 

الجانـب  الطاقـة ومسـتحقات  امـن 

االيراني وكذلك الغاز وساهم يف وضع ٦ 

تريليونات تحت ترصف وزارة التجارة 

لـرشاء مفـردات البطاقـة التموينيـة 

والسلة الغذائية نتيجة ارتفاع االسعار 

العامليـة، وكذلك يفـرتض ان يتم رشاء 

ثالثـة ماليـني طن مـن الحنطـة لكي 

نحقق االمـن الغذائـي لهـذه املرحلة 

الفالحني للموسم  وتجديد مستحقات 

الحايل لدعم االنتاج الزراعي». 

واضـاف «كذلـك وضـع ٨ تريليونـات 

تحـت تـرصف تنميـة االقاليـم يف فك 

االختناقـات عـىل مسـتوى العديد من 

البنـود، وهـذه يفـرتض تحويلهـا اىل 

املحافظات لكي تقوم بممارسـة دور 

فـك االختناقـات وهـي عالج بسـيط 

لالختناقات واملشاكل التي حدثت».

وعن السـلبيات، اشار اىل اننا «حاليا ال 

نمتلك برملانا يراقب االنفاق عىل مستوى 

االمـن الغذائي وإنفاق الحكومة، وهذا 

الدور حاليا يناط بديوان الرقابة املالية 

االتحادي الذي يفرتض ان يتابع حركة 

االنفاق ضمن االمـن الغذائي واالنفاق 

االعتيادي لنتأكد من ان القانون يحقق 

اهدافه». 

وعـن ايجـاد بديـل يف حال عـدم اقرار 

موازنـة ٢٠٢٣، لفت اىل انـه «بإمكان 

البنـك املركـزي العراقـي وهـو جهـة 

مستقلة ان يدعم االنفاق العام بوضع 

دوالر مدعـوم تحت تـرصف الحكومة 

لكـي ال ننقل االسـعار العامليـة للبيئة 

املحليـة بشـكل مبالـغ بـه»، مضيفا 

اطـالق  هنـاك  يكـون  ان  «ويمكـن 

ملبادرات دعم املشاريع االستثمارية او 

ادخال الجمهور من خالل سوق العراق 

لألوراق املالية كمساهمني يف املشاريع 

االستثمارية التي سيتم توقف االنفاق 

عليها» .

 وبنّي «حسـب قراءتـي لقانون االدارة 

املاليـة النافـذ فـإن االنفـاق الجـاري 

سيسـتمر بغـض النظـر عـن وجـود 

موازنة للسـنة السـابقة او غريها الن 

املادة تنـص عىل انه هنـاك ١٢/١ من 

االنفـاق الفعـيل يعني ما ينفـق حاليا 

خالل ٢٠٢٢ يسجل به قيود محاسبية 

ويصبـح نطاقا فعيل السـند القانوني 

لإلنفـاق خـالل ٢٠٢٣ ، ويسـتند عىل 

٢٠٢٢ عىل ميـزان مراجعـة للوحدات 

والرواتـب  انفقـت  مـاذا  الحكوميـة 

والخدميـة  السـلعية  واملسـتلزمات 

االجتماعيـة  والرعايـة  والصيانـة 

التموينيـة واملتقاعديـن»،  والبطاقـة 

مشـريا اىل «ان هـذه لن تتأثـر بوجود 

او عـدم وجود موازنة الن هناك سـندا 

قانونيـا لإلنفـاق خـالل هذه السـنة 

التي تصبح عبارة عن اسـاس لإلنفاق 

يف السـنة القادمة «، مسـتدركا «لكن 

بالتأكيـد تكـرار االنفـاق يعنـي هدرا 

باألموال وعدم تحقيق األهداف، فنحن 

بحاجـة اىل موازنة تسـتطيع ان تغري 

مـن شـكل االنفـاق بما يتناسـب مع 

حاجة العراقيني».

 وعن خطورة عدم اقرار موازنة ٢٠٢٣ 

، قال: «ستصبح هناك اختناقات فلن 

نسـتطيع القيـام بإجـراء انتخابات 

ألنـك لن ترصد االمـوال الالزمة لذلك، 

وال تسـتطيع ان تقـوم مثـال بتعداد 

سكاني ألنك لم تقم بوضع اموال لهذا 

البند، وال نستطيع اكمال ميناء الفاو 

ألنـك ال تمتلـك موازنـة اسـتثمارية، 

وامـور اخـرى كالتعيينـات وغريهـا 

من األبـواب، كلهـا مرتبطـة بوجود 

موازنة».

يـرس رشكة نفط ذي قار إحدى تشـكيالت رشكة النفط الوطنية عن رغبتها يف إبرام عقد (خدمة غري استشـارية) 
خاص بـ (خدمة تنظيف مواقع رشكة نفط ذي قار)، ويرسها أن تدعو جميع الرشكات املختصة إلرسال مخوليها 
املعتمدين بموجب كتاب تخويل رسمي لغرض مراجعة رشكة نفط ذي قار -القسم التجاري-شعبة العقود والوثائق 
القياسـية لغرض رشاء وثائق املناقصة بمبلغ مقداره (300,000 ثالثمائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد لغرض 
تقديم عروضهم وفق الرشوط املثبتة يف وثائق املناقصة علما ان الكلفة التخمينية للمرشوع هي (1,500,000,000) 
مليار وخمسـمائة مليون دينار عراقي، حيث سـيكون آخر موعد لقبول العطاءات الساعة (12) الثانية عرش ظهراً 
مـن يـوم االحد املصادف 2022/9/11 عىل ان يودع العطاء يف صندوق تقديم العطاءات لدى لجنة فتح العطاءات يف 

مقر الرشكة مرفقاً به الوثائق اآلتية  :
1 - تأمينـات اولية بمبلغ (30,000,000) ثالثون مليون دينار عراقي (بموجب صك مصدق او سـفتجة او خطاب 
ضمـان صـادر من أحد املصارف العراقيـة املعتمدة بموجب املنصـة االلكرتونية يف البنك املركـزي العراقي) وتكون 
سارية املفعول طيلة نفاذية العطاء البالغة (120) يوم، وسوف يستبعد العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية، 

علما ان التخصيصات املالية لهذه املناقصة مدرجة ضمن املوازنة التشغيلية لرشكة نفط ذي قار.
2 - وثائق تأسيس الرشكة (عقد + شهادة تأسيس الرشكة) مصدقة من مسجل الرشكات لعام 2022 .

3 - كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب خالل عام 2022 للمشـاركة باملناقصات معنون اىل رشكة نفط 
ذي قار.

4 - تأييـد باألعمـال املنجزة (املماثلة) التي قامت بها الرشكة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية وكما محدد يف 
رشوط املناقصة.

5 - السيولة النقدية من خالل تلبية متطلبات التأهيل املحددة يف الوثيقة القياسية الخاصة باملناقصة اعاله.
6 - املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للرشكة (البطاقة الوطينة + بطاقة السكن او تأييد السكن).

7 - وصل رشاء وثائق املناقصة (نسخة اصلية).
8 - أية وثائق او رشوط أخرى محددة يف وثائق املناقصة.

9 - بيان اسـم الشـخص املخول باإلجابة عىل االستفسـارات وتثبيت عنوان الرشكة الكامل وبريدها االلكرتوني يف 
العطاء وارقام الهواتف لغرض اجراء االتصاالت واملراسـالت املتعلقة بموضوع املناقصات وتعترب جميع املراسـالت 
الجاريـة عىل الربيد االلكرتوني هي مراسـالت رسـمية تعتمد ألغراض إنضاج العـروض واإلحالة، وتتحمل الرشكة 
التـي ترسـو عليها املناقصة اجور نرش االعالن والرسـوم القانونية وان الرشكة غري ملزمـة بقبول اوطأ العطاءات 
ولها الحق يف استبعاد العطاءات غري املستوفية للرشوط، وللمزيد من املعلومات باإلمكان مراسلة املوقع االلكرتوني 

. Ctoc.office@gmail.com
10 - سيعقد مؤتمر خاص لإلجابة عن استفسارات املناقصني قبل سبعة ايام من تاريخ الغلق.

11 - يحق لرشكة نفط ذي قار إلغاء املناقصة يف أي وقت قبل اإلحالة دون إشعار مسبق وال يرتتب عىل ذلك أي حق 
للرشكات املشاركة املطالبة بالتعويض.

عـ/ مدير عام رشكة نفط ذي قار 
                                                                                   عيل مهدي جلود

                                                                                      مدير القسم التجاري   
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متابعة/ الزوراء:

تعتزم املفوضيـة األوروبية حث الدول 

األعضـاء باالتحاد األوروبـي عىل البدء 

تقديـم جرعـات معـززة مـن  يف  اآلن 

اللقاحـات املضـادة لفـريوس كورونا 

لسـكانها الحتواء موجة عدوى جديدة 

متوقعة يف الخريف والشـتاء، حسـبما 

أظهرت وثيقـة اطلعت عليهـا رويرتز 

قبل إصدارها رسميا.

الـذراع  وهـي  املفوضيـة،  وذكـرت 

التنفيذية لالتحـاد األوروبي: إن ”أكثر 

مـن 2300 نسـمة مـا زالـوا يفقدون 

حياتهـم يف دول االتحـاد كل أسـبوع 

بسـبب مـرض كوفيـد، فيمـا يعانـي 

آخرون من التداعيات الصحية السلبية 

للمرض ومن بينها أعراض طويلة األمد 

ومشكالت تتعلق بالصحة العقلية“.

وقالـت: ”يتضـح مـن خـالل العامني 

قـد  األوروبـي  االتحـاد  أن  املاضيـني 

يواجه موجـة جديدة من كوفيد19- يف 

الخريف والشـتاء“، حيث تدفع العودة 

إىل املدارس وبـرودة الطقس األفراد إىل 

املكـوث يف أماكـن مغلقة، األمـر الذي 

يسـاعد كذلك عـىل انتشـار األنفلونزا 

املوسمية.

وأضافـت ”التطعيـم ال يزال هـو أكثر 

طريقـة يعـّول عليها لتجنـب اإلصابة 

تقليـل  وبالتـايل  الحـادة،  باألعـراض 

الوفيات“، ودعت دول االتحاد األوروبي 

حمـالت  لتنظيـم  والعرشيـن  السـبع 

تطعيم تشـمل لقاحات معدلة ملواجهة 

املتحورات الجديدة.

وشـددت املفوضية عىل رضورة أن يتم 

ذلك قبل ”املوجة التالية“.

األوروبيـة  األدويـة  وكالـة  ووافقـت 

الخميس املايض عـىل الجرعات املعززة 

التي عدلتهـا بيونتيك-فايزر وموديرنا 

ملواجهة املتحورات الجديدة.

وقالـت سـتيال كريياكيـدس، مفوضة 

الصحـة باالتحاد األوروبـي يف تعقيبها 

عىل قرار وكالة األدوية: ”من الرضوري 

أن تظل األولوية إلعطاء اللقاح األسايس 

والجرعـة املعـززة األوىل لجميع األفراد 

املؤهلني“.

 بغداد/ الزوراء:

حثت الخارجية الروسية األطراف 

العراقية عىل الترصف بمسـؤولية 

ونبـذ العنـف، فيمـا ادان أعضاء 

مجلـس األمن أعمـال العنف التي 

اجتاحـت العراق يومـي 29 و30 

آب.

وزارة  باسـم  املتحدثـة  وقالـت 

ماريـا  الروسـية،  الخارجيـة 

زاخاروفـا: ”تتابـع موسـكو عن 

السـيايس  الوضع  كثب تطـورات 

الداخيل يف العراق الصديق“. 

فمنـذ نهايـة شـهر تموز\يوليو 

تسـتمر االحتجاجات الجماهريية 

يف بغداد، حيـث احتل املتظاهرون 

عـدداً مـن املبانـي الحكومية من 

الجمهـوري، وأدى  القـرص  بينها 

ذلك إىل اندالع اشـتباكات عنيفة يف 

مناطق وسـط العاصمة العراقية 

وبعض مـدن جنوب البـالد، التي 

املعلومـات  بحسـب   - أسـفرت 

الـواردة - عن مقتـل أكثر من 20 

شخصاً وإصابة املئات“.

وأضافـت أن ذلـك جـاء ”نتيجـة 

التناقضـات املسـتمرة بني القوى 

العـراق  يف  الرئيسـية  السياسـية 

السـلطة  بشـأن تشـكيل هيئات 

يف البـالد عقب نتائـج االنتخابات 

النيابيـة املبكـرة التـي أجريت يف 

ترشين األول\أكتوبر 2021“.

وتابعـت ”مـن هنا نحـث جميع 

الترصف  العراقية عـىل  األطـراف 

العنـف.. وإننا  بمسـؤولية ونبـذ 

إذ ننطلـق مـن حقيقـة أن جميع 

األجنـدة  عـىل  امللحـة  القضايـا 

الوطنية يجب أن يعمل العراقيون 

فقـط عىل حلها بأنفسـهم ضمن 

اإلطار القانوني املبني عىل أساس 

املصالح املرشوعة لجميع  مراعاة 

املجموعـات العرقيـة والطائفيـة 

لسكان البالد“.

ويف وقـت سـابق، دعـا مجلـس 

األمن الـدويل أطراف االشـتباكات 

يف العـراق إىل ضبـط النفس وبدء 

الحوار دون تأخري من أجل تعزيز 

اإلصالحات.

وقـال املجلـس يف بيـان: ”أعضاء 

مجلس األمن أدانـوا أعمال العنف 

التـي اجتاحـت العـراق يومي 29 

و30 / اب/ أغسـطس، وأعربـوا 

عـن قلقهم العميـق إزاء أنباء عن 

سـقوط قتىل وجرحـى، وأحيطوا 

علما بجهـود الحكومـة العراقية 

الستعادة النظام“.

ودعـا مجلـس األمن األطـراف إىل 

الهـدوء وضبـط النفـس ورحـب 

بدعـوات األطـراف لالمتنـاع عـن 

املزيد من العنف.

وأضاف البيـان أن أعضاء مجلس 

األمـن دعـوا ”جميع األطـراف إىل 

حل خالفاتهم السياسـية سلميا، 

واحرتام سـيادة القانون والحق يف 

التجمع السلمي، وتجنب العنف“.

29 و30  العـراق، يومـي  وشـهد 

آب،  مـن  والثالثـاء  االثنـني   ،

اشـتباكات داميـة راح ضحيتهـا 

أكثـر من 30 قتيال، وعدد كبري من 

املصابـني، عقـب اقتحـام أنصار 

”التيار الصـدري“ عددا من املقار 

الحكوميـة يف بغـداد، فـور إعالن 

زعيم التيار، السيد مقتدى الصدر 

اعتزال العمل السيايس.

وانسـحب أنصار التيـار الصدري 

مـن املنطقة الخـرضاء املحصنة، 

امتثـاال لتوجيهـات زعيـم التيار، 

الذي انتقد ما وصفها بـ ”الثورة“ 

والعنف الذي تخلل االحتجاجات.

ويأتي قرار السـيد مقتدى الصدر 

باعتـزال العمـل السـيايس، بعـد 

أشـهر من الـرصاع الـذي خاضه 

التيار ضد اإلطار التنسيقي ”الذي 

يضم أحزابا وقوى شـيعية“، من 

أجل تشـكيل حكومة أغلبية، بعد 

فوز التيـار الصـدري باألغلبية يف 

الربملان.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تشـهد مناطـق عديـدة يف واليـة 
النيل األزرق السـودانية املتاخمة 
للحـدود اإلثيوبيـة موجـة نزوح 
واسـعة إثـر مقتـل 21 شـخصا 
وإصابـة العـرشات، بعـد تجـدد 
االشـتباكات القبليـة يف املنطقة 
لريتفع عـدد الضحايا منذ اندالع 
 143 إىل  يوليـو  يف  االشـتباكات 

بحسب بيانات رسمية.
واندلعـت يف منتصـف يوليو بني 
قبليـة  ومجموعـة  ”الهوسـا“ 
أخرى بسبب خالفات عىل اإلدارة 
األهلية يف املنطقة التي تضم أكثر 

من 8 مجموعات إثنية. 
وعىل مـدى أسـبوع مـن القتال 
العنيـف سـقط عـرشات القتىل 
والجرحـى وأحرقـت املئـات من 
البيوت. ويف الثالث من أغسطس، 
وقعت املجموعات املتقاتلة وثيقة 
من 13 بندا لوقف العدائيات؛ لكن 
رسعان ما انهـارت الوثيقة التي 
يقـول مراقبـون إنها لـم تعالج 

القضايا الجوهرية.
وأفـرز الـرصاع القبـيل يف النيـل 
األزرق تداعيات خطرية واتسعت 
رفعتـه لتشـمل مناطـق أخـرى 
ممـا  البـالد  ووسـط  رشق  يف 
أثـار مخـاوف من حـدوث حرب 

قبليـة أوسـع نطاقـا. وبسـبب 
األرس  آالف  فقـدت  االشـتباكات 
املأوى والنشاط االقتصادي حيث 
يعتمد معظم سكان املنطقة عىل 

الزراعة والرعي.
وأدى تجدد الرصاع إىل نزوح أكثر 
من 40 ألفا خـالل األيام املاضية 

بحثا عن اماكن آمنة.
إن  إنسـانية  منظمـات  وتقـول 

أوضاعـا  يعيشـون  النازحـني 
إنسانية بالغة السوء يف ظل عدم 

توفر االحتياجات األساسية.
كمـا تحدثـت تقاريـر عـن أزمة 
غـذاء حادة يف مناطـق النزاع مع 
توقعـات لتدهور كبـري يف أوضاع 
األمن الغذائي يف ظل مخاوف من 
فشـل املوسم الصيفي يف املنطقة 
التـي تعتـرب مـن أهـم املناطـق 

الزراعية يف السودان.
وتتهم قـوى الحريـة والتغيري - 
املجلس املركزي - تنظيم اإلخوان 
واجهـة  إىل  العـودة  بمحاولـة 
الحكم من خالل تأجيج النزعات 
القبلية  العنرصية واللعب بورقة 
الحاليـة. وحمل  ودعم السـلطة 
التجمـع يف مؤتمر صحفي عقده 
يف يوليـو عىل خلفية تلك األحداث 

السلطة القائمة مسؤولية تفاقم 
األوضاع وتأخرها يف التدخل حتى 
بلوغ الخسـائر البرشيـة الحجم 
الكبري الذي وصلـت إليه؛ متهمة 
بعض القـوات األمنيـة بترسيب 
السـالح لعنارص قبليـة من أجل 

تأجيج العنف.
وترى الحرية والتغيري أن اإلخوان 
عجزوا بكل مسمياتهم عن إيجاد 
قبول شعبي مما جعلهم يبحثون 
عن العودة عرب الواجهات القبلية 

وتأجيج النزعات العنرصية.
يف غضـون ذلـك يحـذر مراقبون 
العمـل  مجـال  يف  وناشـطون 
الطوعـي مـن أن تـؤدي أحـداث 
أكـرب يف  انتكاسـة  إىل  الخميـس 
املنطقـة. وقـال حسـن العاقـب 
الـذي يعمـل يف إحـدى املنظمات 
الطوعيـة يف املنطقـة إن جهـود 
تحقيـق التعايـش السـلمي بني 
أبنـاء املنطقـة تصطـدم بحالـة 
الغبـن الناجمة عن وقـوع إعداد 

كبرية من الضحايا.
وأوضـح العاقـب ملوقع سـكاي 
نيوز عربية إن بعض املجموعات 
القبليـة ترفض عودة أفراد قبيلة 
الهوسـا الذين نزحـوا إىل مناطق 
أخـرى بعـد موجة االشـتباكات 

األوىل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
إحيـاء  ربـط  األمريكيـة  اإلدارة  رفضـت 
االتفاق النووي اإليراني لعام 2015 بإغالق 
تحقيقـات الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
التابعـة لألمـم املتحـدة، وفقـا لدبلومايس 

غربي.
وأرسـلت إيران، الخميس املايض، أحدث رد 
لهـا عىل نص مقرتح مـن االتحاد األوروبي 
بموجبـه  قيـدت  الـذي  االتفـاق  إلحيـاء 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات 
االقتصادية التـي تفرضها الواليات املتحدة 

واالتحاد األوروبي واألمم املتحدة.
وقـال وزيـر الخارجيـة اإليرانـي، حسـني 
أمـري عبداللهيـان، هـذا األسـبوع، إن عىل 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية التخيل عن 
”تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية“ بشأن 

أنشطة طهران النووية.
وبعد انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق، 
سـنة 2018، بقـرار من الرئيـس األمريكي 
السـابق، دونالـد ترامب، أعادت واشـنطن 

فـرض عقوباتها عىل طهـران، مما دفعها 
إىل خـرق القيود النووية الـواردة يف االتفاق 
وإحيـاء املخاوف األمريكيـة وحتى العربية 
واإلرسائيلية من سعيها المتالك قنبلة ذرية. 

بينما تنفي إيران أي طموحات نووية.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض كارين 
جـان بيـري، يف إشـارة إىل االتفـاق املعروف 
باسم الخطة الشاملة املشرتكة: ”ال ينبغي 
أن تكـون هناك أية رشوط بني إعادة تنفيذ 
خطة العمل الشاملة املشرتكة والتحقيقات 
املتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب 

معاهدة الحد من االنتشار النووي“.
وكانـت جـان بيـري تلمـح إىل التحقيقـات 
التـي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومقرهـا فيينا يف آثـار اليورانيـوم التي تم 
العثـور عليهـا يف ثالثة مواقـع إيرانية غري 
معلنة. وتسـعى الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذرية، لضمان عدم قيـام أطراف معاهدة 
عدم انتشار األسلحة النووية بتحويل مواد 
نوويـة رسا، والتي تمكن من صنع سـالح 

نووي.
ويف 23 آب/أغسـطس املايض، قال مسؤول 
أمريكـي كبري إن إيران ”أسـقطت بشـكل 
أسـايس“ بعـض العقبـات الرئيسـية أمام 
إحيـاء اتفـاق 2015، بما يف ذلـك ما يتعلق 
بالوكالة الدوليـة للطاقة الذرية، لكن يبدو 

أن األمر قد تم تأجيله.
وقـال دبلومـايس غربـي تحـدث لوكالـة 
رويرتز، الجمعة، رشيطة عدم الكشف عن 
هويتـه، إن إيـران أعادت فتـح القضية يف 
ردها األخري الذي وصفته طهران بأنه بناء 

وهي صفة ترفضها الواليات املتحدة.
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٩/م/ د ي أ /٢٠٢٢ (تجهيـز أرشطة نحاسـية مختلفة القياسـات باألرقـام الرمزية B/R١٣٨ و R١٤٩ ملعمـل محوالت التوزيع) 

وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم عىل ان يكون املنشأ آسيوي أو أوربي .
              (معلنة للمرة الثالثة)                                                           تاريخ الغلق ( ١٨ /٢٠٢٢/٩ )

يـرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكـة دياىل العامة) بدعوة مقدمـي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديـم عطاءاتهم بموجب 
الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد االلكرتوني 
او املوقع االلكرتوني املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-

أ - املبلغ التخميني التشـغييل لكلف التصنيع للمناقصة هو (٢٥٨٨) دوالر للطن الواحد (فقط الفان وخمسـمائة وثمانية وثمانون 
دوالر ال غريها) يضاف اليه سعر LME للنحاس ليوم ٢٠٢٢/٦/٨ هو (٩٦١٢) دوالر للطن الواحد (فقط تسعة آالف وستمائة واثنا 
عـرش دوالر ال غريهـا) ليصبح املبلغ اإلجمايل للعطاء (١٢٨١٠٠٠) دوالر (فقط مليون ومائتان وواحد وثمانون الف دوالر ال غريها) 

واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب - مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٢٥٦٢٠) دوالر امريكي (فقط خمسـة وعرشون الف وسـتمائة وعرشون دوالر ال 

غريها) واملطلوب تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل للرد إال يف حال 

الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عـىل مقـدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نمـاذج العطاء) ويجب ان يتـم تعبئة النموذج 

بالكامل دون أي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       
٣- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي: (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، وان آخر موعد 
لتسـليم العطاء سـيكون السـاعة الثانية ظهرا مـن تاريخ غلق املناقصـة يف ٢٠٢٢/٩/١٨ ، وان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض 
وسـيتم فتـح العطاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضـور يف العنوان اآلتي (مقر رشكتنـا/ غرفة لجنة 
فتح العروض) يف السـاعة التاسـعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٩/١٩ ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام 

الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
                                                                                                                                 املهندس عبد الستار مخلف عليوي

                                                                                                                  املدير العام / وكالة
رئيس مجلس اإلدارة         

١٠٨/م/ د ي أ /٢٠٢٢ تجهيز عدد (١) منظومة (جهاز فلرتة الزيت + مضخات دفع الزيت) حديثة ومتطورة ملعمل 
محوالت التوزيع   وحسب الرشوط املذكورة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة الثالثة)                                                           تاريخ الغلق ( ٢٥ /٢٠٢٢/٩ )
يرس (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصـول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكـة دياىل العامة) وعرب 

الربيد االلكرتوني (info@dialacompany.com ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائتا مليون دينار عراقي ال غريها) واصل 

مخـازن رشكـة ديـاىل العامـة.
ب - مقـدار مبلـغ التأمينات االولية للمناقصـة هو (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي (فقط سـتة مليـون دينار عراقي ال 

غريها) واملطلوب تقديمه مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (١٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة الف دينار عراقي ال غريها) غري قابل 

للـرد إال يف حال إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعـاد ثمـن الوثائـق فقـط دون تعويـض ملقدمـي العطـاءات.
د-عـىل مقـدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطـاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطـاء) ويجب ان يتم 
تعبئـة النمـوذج بالكامل دون أي تغيري يف شـكله ولن تقبل اي بدائل، كما ويجب تعبئة جميـع الفراغات باملعلومات 

املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء) .      
٣- يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس)، 
وان آخر موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٩/٢٥ ، وان العطاءات 
املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 
اآلتي (مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسـعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٦/٢٦ ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رسـمية يكون اليوم التايل للدوام الرسـمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع 

التقدير 
                                                                                                                            املهندس عبد الستار مخلف عليوي
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

كشـفت وزارة الثقافـة، امس السـبت، عن 

مرشوع لتأهيل شارع الرشيد بالتعاون مع 

أمانـة بغداد وغرفـة تجارة بغـداد، وتمويل 

رابطـة املصـارف الخاصـة للمحافظة عىل 

معاملـه، فيمـا أعلنـت عـن ثالثـة محـاور 

سرتاتيجية لتطوير األبنية الرتاثية. 

الـرتاث يف وزارة  وقـال مديـر عـام دائـرة 

الثقافـة، إياد كاظم داود: إن مرشوع تأهيل 

الشارع سـينطلق خالل املدة القليلة املقبلة، 

بعد االنتهـاء من إجراء املسـوحات وإكمال 

البنى التحتية لوزارتي الكهرباء واالتصاالت 

وأمانة بغداد.

وأوضـــح: إن عمليـات التأهيـل سـتجري 

عىل ثـالث مراحل بمشـاركة دائــرة الرتاث 

وأمانـة بغداد، وتمويل مـن رابطة املصارف 

العراقيـة وغرفة تجارة بغـداد كونها أمالكاً 

خاصة، إذ تشـمل املرحلة األوىل تنظيم البنى 

التحتية للشارع وتنظيف الواجهات.

يسـتمر  املــشـــروع  إن  داود:  وبـــني 

ملــدة ١٢ شــهـراً، يـبـدأ من ســاحـتـي 

الــرصــافـــي، وحــافــظ الـقـاضـي 

بـاتـجـاه ساحة الوثبة، وهـنـاك عمليات 

تأهيل الحقة ستتم أيضاً لهذا الشارع املهم. 

وأشــار إىل إعــداد خطـط لتطويـر األبنية 

الرتاثيـة وفق قـرار مجلس الـــوزراء رقم 

٢٧٣ لسـنة ٢٠٢١ ، تتناول ثالثة محاور هي 

منح الصالحيات لوزير الثقافة باسـتغاللها 

من قبل املؤسسات الثقافية، رشط أن تكون 

مسـجلة يف دائرة منظمـات املجتمع املدني، 

وذات سمعة دولية». 

ولفـت داود إىل «مبـارشة الدائـرة باإلرشاف 

عىل أعمال صيانة خان ضاري يف منطقة أبي 

غريـب، ودار الوايل قرب القشـلة، ومرشوع 

ناحيـة  يف  الرتاثـي  الجـاف  قـرص  تأهيـل 

السـعدية بمحافظـة دياىل، وتم اإلشــراف 

أيضـاً عـىل األبنيـة الرتاثية يف البـرصة التي 

تعـود ملكيتها إىل هيئة اآلثــار منها تأهيل 

قرص الثقافـة واتحاد األدبــاء وبناية مقر 

املفتشـية بإرشاف (اليونسكو) وتمويل من 

االتحاد األوروبي، إىل جانـب صيانة وتأهيل 

ثالثـة بيـوت تراثيـة وكنيسـتني، وجامعني 

وأكثـر مـن ٧٠ بيتـاً تراثيـاً آخـر يف املوصل 

القديمة، وترميم ٧٤ بيتاً تراثياً». 

نينوى/الزوراء:

أعلن جهاز  األمن الوطني القبض عىل عدد من 

املتهمني بجريمة االبتزاز يف ذي قار ونينوى.

وذكـر الجهـاز يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: 

إن»اسـتناداً للمعلومات االسـتخبارية التي 

أكدت وجود شـخص ُيديـر عمليات منظمة 

البتـزاز  املسـؤولني واملواطنـني األبريـاء يف 

محافظـة ذي قار، تـم تشـكيل فريق عمل 

خـاص لتتبع هـذا املتهـم ومراقبـة جميع 

تحركاته، ليتـم ووفقاً للموافقات القضائية 

إلقـاء القبض عليـه بالجرم املشـهود أثناء 

تسـلمه مبلغ (١٥) مليون دينار عراقي من 

أحـد ضحاياه».واضـاف ان» مفـارز األمن 

الوطني تمكنت يف محافظة نينوى من إلقاء 

القبـض عىل تسـعة متهمني قامـوا بإبتزاز 

مواطنني أبرياء للحصول عىل األموال مقابل 

عدم نـرش الصور ومقاطع الفيديو الخاصة 

بالضحايا».واكـد انه»تمت إحالـة املتهمني 

جميعـاً للجهات القضائيـة املختصة لينالوا 

جزاءهم العادل».
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دهوك/الزوراء:
السـبت،  امـس  الهجـرة،  وزارة  حـددت 
السـبب الرئيـس وراء حريـق مخيـم باجد 
كنـداال بمحافظة دهـوك، فيما أشـارت إىل 
أن التحقيقـات األوليـة ناجمة عـن حادث 

عريض. 
وقـال مديـر عـام شـؤون األفـرع يف وزارة 
الهجـرة واملهجريـن، عيل عبـاس جهانكري 
يف ترصيـح صحفـي: إن «حريقـا اندلـع يف 
النازحـني بمحافظـة دهـوك، وان  مخيـم 

النـريان التهمت عـددا مـن الخيم».وأضاف 
أن «الحريـق الـذي اندلـع صبـاح امـس يف 
مخيـم باجـد كنـداال التهم أكثـر ١٨ خيمة 
وسط سـيطرة الجهات املعنية»، الفتا إىل أن 
«السبب الرئيس وراء حريق عدد من الخيام 
اما االهمـال واما التمـاس الكهربائي».ويف 
وقت سـابق من امس، اندلع حريق يف مخيم 
للنازحـني ضمـن محافظة دهـوك يف مخيم 
باجـد كنداال للنازحـني والحق أرضار مادية 

كبرية دون معرفة األسباب.

ذي قار/الزوراء:
أعلنت إدارة ذي قار املحلية، امس السبت، انتهاء أزمة البنزين يف املحافظة، 
وذلـك بعـد التوصـل إىل «حلول واقعيـة» واتخـاذ بعـض اإلجراءات.وقالت 
إدارة املحافظـة، يف بيـان ورد «الزوراء»: إن مستشـاري املحافظ لشـؤون 
املتابعـة عيل البدري، ولشـؤون الطاقة زيـن العابدين اليـارسي، زارا فرع 
توزيـع املنتجات النفطيـة يف النارصية، لغرض الوقوف عىل أسـباب نقص 
مـادة البنزيـن يف املحطات، فضالً عن اإلرشاف شـخصياً عىل عملية تجهيز 
املحطات.ونقل البيان عن البدري أن «املتابعة جاءت بالتنسـيق املشرتك بني 
رشكة توزيع املنتجات النفطية فرع ذي قار، ورشكة خطوط وأنابيب نفط 
ذي قـار، وهدفها وضع الحلول الالزمـة لنقص مادة البنزين، والوقوف عىل 

املعوقات يف بعض املحطات».
وأكد البدري التوصل إىل «حلول واقعية وتجهيز املحطات الحكومية ملدة ٢٤ 
ساعة عىل مدار اليوم»، الفتاً إىل أن «بعض املحطات األهلية سيتم تجهيزها 
ليالً ليتم التوزيع صباحاً لصوبي الجزيرة والشـامية، باإلضافة إىل األقضية 
والنواحي».وتشـهد محافظـات عراقية عدة ومنها ذي قـار، أزمة يف التزود 
بالوقـود، منذ مطلع العام الجاري، دون التوصـل إىل حلول حقيقية لألزمة 

اآلخذة يف التفاقم.

بغداد/الزوراء:

بغـداد  رشطـة  قيـادة  دعـت 

عـن  «التبليـغ»  إىل  املواطنـني 

املفرتسـة  الحيوانـات  مقتنـي 

والذيـن يرتادون بها الشـوارع 

فيمـا  العامـة،  واألماكـن 

بينـت انها سـتقوم باملسـاءلة 

القانونية ملقتنيها عرب مفارزها 

ودورياتها.

وقالـت قيـادة رشطـة بغـداد 

يف بيـان ورد «الـزوراء»: إنهـا 

« تدعـو املواطنـني الكـرام اىل 

التعـاون والتبليـغ، حيـث تـم 

رصـد بعـض الفيديـوات حول 

تواجد هذه الحيوانات املفرتسة 

ببعـض  والنمـور  كاألسـود 

املناطق العامة يف اآلونة االخرية 

عـرب اقتناء وتجـول بعض من 

يف  تواجدهـا  خطـورة  يجهـل 

بعض الشـوارع والساحات ويف 

املطاعم واملحـال التجارية مما 

يضـع حيـاة املواطنني يف خطر 

وربما يتعرض مـن يقتنيها اىل 

ذات الخطر».

وأضافت القيادة أن «هذا الفعل 

ويعـرض  للقانـون  مخالـف 

صاحبـه للمسـاءلة القانونيـة 

وفـق املـادة ٤٩٥ مـن قانـون 

العقوبات العراقي وكذلك قانون 

حمايـة الحيوانـات الربية رقم 

١٧ لسـنة ٢٠١٠ يف املادة ٩ التي 

نصـت عـىل العقوبـة بالحبس 

لكل من يقتني هذه الحيوانات 

املفرتسـة ويرتكها يف الشـوارع 

واالماكن العامة».

إىل  املواطنـني  القيـادة  ودعـت 

«التبليغ عـن هذه الحاالت عرب 

االتصـال عـىل الخط السـاخن 

واملجاني للقيـادة والذي يحمل 

أن  بينـت  فيمـا   ،«٤٢٧ الرقـم 

«هويـة املتصـل سـتكون طي 

الكتمـان وسـتبارش دورياتهـا 

ومفارزهـا باتخـاذ اإلجـراءات 

القانونية بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:

أعلنت وزارة النقل، امس السـبت، 

العابرة  الطائـرات  احصائية بعدد 

لألجـواء العراقية بعد مسـك امللف 

من قبل خرباء عراقيني، فيما بينت 

أن وزير النقل نارص الشـبيل لديه 

اهتمام بالغ بهذا امللف.

الـوزارة  باسـم  املتحـدث  وقـال 

حسـني جليل يف ترصيح صحفي: 

لخدمـات  العامـة  «الرشكـة  إن 

املالحة الجوية هي أحد تشـكيالت 

وزارة النقل، إذ إنها القت اهتماماً 

كبرياً من قبل الوزير نارص حسني 

الشـبيل تمثلـت بزيـارات متعددة 

وزيـارات ميدانيـة»، الفتـاً اىل أنـه 

«قبـل ٢٠٢١ كان عـدد الطائـرات 

العابرة لألجواء العراقية لم يتجاوز  

إلـ ١٥٠ طائرة يومياً».وأضاف أنه 

«بعد أن أصبحت األجـواء العراقية 

تدار بأيد عراقيـة من قبل مراقبني 

جويـني عراقيني مؤهلني ما يقارب 

عددهم ٣٠٠ مراقـب جوي ووصل 

عـدد الطائـرات العابـرة اىل العراق 

أكثر من ٨٠٠ طائرة يومياً».وتابع 

أن «هـذا الطائرات العابرة تسـجل 

وفـق نظـام لتحقيـق دعـم إيـراد 

الدولة، باإلضافة اىل الرتانزيت الذي 

سيكون إضافياً للخزينة».

االنبار/الزوراء:
أكد قائمقام الرطبة، عماد مشـعل الدليمي، امس 
السـبت، أن خـط الطاقـة الكهربائيـة الوطنية لم 
يصل اىل قضاء الرطبة منذ العام ٢٠١٤، فيما أشار 
اىل اسـتحداث بدائل لتوفري املياه يف القضاء ونسبة 

املترضرين من توقف املرشوع. 
وقـال الدليمـي، يف ترصيح صحفـي إن «مرشوع 
إرواء الصحـراء الغربيـة والذي يمتد مـن الرمادي 
اىل قضاء الرطبـة، يغذي الرطبة واملناطق املحيطة 
بهـا ويسـد حاجتها الكلية مـن امليـاه»، مبيناً أن 
«دخول عصابـات داعش اإلرهابيـة اىل املحافظة، 
أدى اىل توقف العمل باملرشوع بعد تخريب محطات 
الضـخ وتعرض الخزانات فيهـا اىل الرضر وحدوث 
أزمـة ميـاه كبـرية يعاني منهـا سـكان القضاء 
والبالـغ عددهم أكثر من ٤٠ ألف نسـمة فضالً عن 
مربـي األغنـام واملوايش الذين يسـكنون يف محيط 

القضاء».
وأوضـح أنـه «تـم اسـتحداث بدائل لتوفـري املياه 
لألهـايل منها مـرشوع إرواء سـد حـوران، والذي 
يعتمـد عىل مياه األمطار وحسـب الدراسـات وما 
مخطط لـه فإن كميـة الخزين فيه تسـد الحاجة 
ملدة أربع سـنوات، باإلضافـة اىل توصيل خط ناقل 
ومحطة تصفية تستقبل املاء من الخزين بمسافة 
تبعد ٢٠ كيلومرتاً جنوب غرب الرطبة»، مشـرياً اىل 
أن «العمـل جار ووصلت مراحل اإلنجاز فيه اىل ٩٠ 
باملئة، ومن املؤمل خالل األسـابيع املقبلة تشغيله 
تجريبيـاً ليكـون مصـدراً إضافيـاً للميـاه ألهايل 

القضاء».
وأضـاف أن «املدينـة تعتمـد كليـاً عـىل مـرشوع 

الضبعة الذي يشـمل اآلبـار والحوضيات، إذ يمكن 
االسـتفادة منهـا لحـني االنتهاء من إعـادة إعمار 
مـرشوع إرواء الصحراء الغربية الـذي يعد املغذي 

األساس للقضاء».
وبشـأن التيار الكهربائي، ذكر الدليمي: إن «قضاء 
الرطبـة لم يصل إليه الخط الوطنـي للكهرباء منذ 
عـام ٢٠١٤، إذ تم تدمري خـط الكهرباء الناقل من 
قضـاء القائم اىل الرطبة مـن قبل عصابات داعش 
اإلرهابية».وتابـع: «تمت املبـارشة بالعمل يف خط 
كهربـاء الربـط األردني ابتـداًء من منفـذ طريبيل 
الحـدودي وصـوالً اىل مفـرق الــ٢٥ كيلـو غربـاً 

(رطبة / عكاشات) واىل القائم»، مؤكداً أن «الخط 
الكهربائي سـيغذي مدينة الرطبة بعد تشـغيله».
ولفـت اىل أن «قضاء الرطبـة يعتمد اعتمـاداً كلياً 
عـىل محطة ديـزالت مؤقتـة مصنفـة للعمل ملدة 
أشـهر لكن هذه املحطة تعمل منذ سنوات وتجهز 
الكهرباء للسـكان ولخطوط الطوارئ».واستطرد 
أن «محطة الديزالت تحتاج اىل الصيانة الدورية، إال 
أن ضعـف التخصيصات املاليـة أدى اىل توقف عدد 
من الوحـدات التوليديـة املوجودة فيهـا»، مطالباً 
«وزارة الكهربـاء باالهتمام بهـذه املحطة العتماد 

القضاء عليها وال يوجد أي بدائل أخرى عنها»

بغداد/الزوراء:
أعلنت قيـادة عمليات بغداد، امس السـبت، 
القبض عىل خمسة متهمني باالرهاب وضبط 

كدس للمواد املتفجرة يف جانب الكرخ .
وذكـرت القيـادة يف بيـان تلقت «الـزوراء» 
نسـخة منه: ان «قطعاتنا االمنية مسـتمرة 
بمالحقـة عنـارص داعـش االرهابـي وذلك 
مـن خالل تنفيـذ اوامـر القبـض القضائية 
وواجبات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود 
االستخبارية، بالتنسـيق واملتابعة مع مدير 
حيـث  وامن/قيادتنـا  اسـتخبارات  قسـم 
تمكنـت قطعـات فرقـة املشـاة السادسـة 
من القـاء القبض عـىل متهمـني اثنني وفق 
املـادة ١/٤ ارهاب بعـد ان وردت معلومات 
اسـتخبارية دقيقة تفيـد بتواجدهما ورصد 
تحركاتهما يف منطقتي( الطارمية، االرزي/

شمايل بغداد)».
وأضاف البيان أنه «يف سـياق متصل تمكنت 
قـوة من مديرية شـؤون السـيطرات واثناء 
واالشـخاص  للعجـالت  الدقيـق  التفتيـش 
وتفعيـل حاسـبات املطلوبـني للقضـاء من 
القـاء القبـض عىل متهـم باالرهـاب خالل 
محاولـة دخولـه العاصمـة عرب سـيطرة/
امريـة ابـي غريـب، يف حـني تمكنـت قـوة 
من اللـواء الخامـس الفرقـة الثانية رشطة 
اتحاديـة من إلقـاء القبض عـىل متهم وفق 
املادة ١/٤ ارهاب رصد تحركاته وتواجده يف 
منطقة الحريـة، فيما تمكنت قطعات فرقة 

املشـاة السابعة عرشة من إلقاء القبض عىل 
متهم باالرهاب، بعد ورود معلومات من احد 
املصـادر بتواجـده وعـىل الفور تم تشـكيل 
فريـق عمل واعتقاله يف منطقـة اللطيفية/ 

حي القادسية».
للمـواد  كـدس  ضبـط  «تـم  أنـه  وبـني 

املتفجرة»مخلفـات حربية لعصابات داعش 
االرهابيـة» تـم رفعهـا بـدون اي حـادث يف 
منطقة «الحصاميت» جنوبي بغداد»، مشرياً 
اىل أنـه «تـم تسـليم االرهابيـني اىل الجهات 
القانونيـة  االجـراءات  إلكمـال  املختصـة 

بحقهم».

كربالء/الزوراء:
أعلنـت محافظة كربالء ، امس السـبت، عـن اتفاق ثنائي مع وزارة الكهرباء السـتثنائها من 
القطع املربمج أيام الزيارة االربعينية، مؤكدة أن قرار االستثناء سينفذ من امس ولغاية انتهاء 

مراسيم الزيارة وخروج الزائرين من املحافظة.
وذكـر بيان للمكتب اإلعالمي ملحافظ كربالء املقدسـة، ورد لـ «الـزوراء»: أن «محافظ كربالء 
املقدسـة نصيف جاسـم الخطابي اسـتقبل وزير الكهرباء عادل كريم والوفد املرافق له الذي 

شمل الكوادر املتقدمة يف الوزارة من وكالء وزارة ومدراء عامني».
وأضاف البيان أنه «خالل اللقاء تم بحث ومناقشة التعاون والتنسيق ما بني الحكومة املحلية 

يف املحافظة والوزارة يف دعم املحافظة وإقامة مشاريع مهمة فيها».
وتابع: «كما تمت مناقشـة توفري املستلزمات الكهربائية خالل زيارة اربعينية اإلمام الحسني 
(عليه السـالم) واستثناء املحافظة من القطع املربمج أيام الزيارة».وأشار إىل أنه «تم االتفاق 
عىل اسـتثناء املحافظة من القطع املربمج اعتباراً من امـس اىل ما بعد الزيارة وخروج جميع 

الزائرين من املحافظة».
من جانبه، قدم املحافظ شكره وتقديره لوزير الكهرباء وكوادرها املتقدمة كافة، لـ»تعاونها 
املسـتمر ودعمهـا لجهود املحافظـة يف خططها إلدارة زيـارة أربعينية اإلمام الحسـني (عليه 
السـالم).ولفت إىل أن «حجـم الزيـارة الكبري واألعـداد املليونية للزائرين يتطلبـا توفري جميع 

الخدمات لهم ومن بينها خدمة الكهرباء».
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صالح الدين/الزوراء:

أعلنت خليـة اإلعالم األمني، امس السـبت، 

انطالق املرحلة السـابعة مـن عملية االرادة 

الصلبـة ملالحقـة بقايـا عصابـات داعـش 

االرهابية يف محافظتي صالح الدين ودياىل.

وذكـرت الخليـة يف بيان ورد لــ «الزوراء»: 

إن «قيـادات عمليـات صـالح الديـن ودياىل 

العمليـات  قيـادة  بـإرشاف  وسـامراء، 

املشـرتكة، رشعـت فجـر امـس باملرحلـة 

السـابعة من عملية اإلرادة الصلبة بإسـناد 

جوي مـن طريان الجيش والقـوة الجوية».

وأضأفـت ان «هذه املرحلة تشـمل تفتيش 

مناطق حـاوي العظيم َالحدود الفاصلة بني 

قيـادات العمليات، ملالحقـة بقايا عصابات 

داعـش اإلرهابية».وتابعت الخلية، :»ويأتي 

انطالق هذه املرحلة بالتزامن مع اسـتمرار 

املقـر املتقدم يف كركوك باملرحلة السادسـة 

البيـان  املسؤولية».واشـار  قاطـع  ضمـن 

مسـتمرة  البطلـة  األمنيـة  «قواتنـا  أن  اىل 

بواجباتهـا بناًء عىل معلومات اسـتخبارية 

دقيقة للقضاء عىل عنارص عصابات داعش 

اإلرهابية وتطهري األرايض من مخلفاتهم».



بغداد/ الزوراء:
حـدد املستشـار املـايل للحكومـة، مظهـر محمـد صالـح، حجـم املبالغ 
االحتياطيـة املرتاكمة خالل النصف األول من العـام الجاري 2022، فيما 

طرح خياراً مرشوطاً لتوظيف املوارد املالية الفائضة بغياب املوازنة.
وقال صالح يف حوار صحفي: إنه ”ال يمكن حرص الرصيد الفعيل للفوائض 
املتحققة من بيع النفط إال بانتهاء السنة املالية الحالية، إذ تؤرش تقديرات 
(النصـف األول مـن العام الحـايل 2022) تراكم مبالـغ احتياطية للمالية 
العامة بحدود 20 مليار دوالر وال يمكن الترصف بها خارج ما نصت عليه 
املادة 13 من قانون اإلدارة املالية االتحادي رقم 6 لسـنة 2019 املعدل، أي 
الرصف بنسـبة 12/1 من إجمايل املرصوفات الفعليـة الجارية يف موازنة 

العام 2021“.
وأضـاف: ”وعـىل الرغم مـن أن التخصيصات الـواردة يف القانون الطارئ 
لألمـن الغذائي والتنمية رقم 2 لسـنة 2022، قد خصصـت مبالغ تقارب 
الوفـورات املاليـة املتحققـة يف النصف األول مـن العـام 2022، إال أن ما 
يمكن توقعه من وفورات مالية حتى نهاية السـنة الحالية هو ربما مبلغ 
رصيده بني 20-15 مليار دوالر، ذلك يف ضوء متوسـطات أسعار النفط يف 
السوق العاملية املقدرة بنحو 100 دوالر للربميل وبطاقة تصدير بنحو 3.3 
ماليـني برميل نفط يومياً، فضالً عن قيود ومحددات الرصف يف القانونني 

املذكورين آنفاً“.
وتابـع: ”وبنـاًء عىل ما تقدم فإن الخيار املحتمـل واملتاح هو توظيف تلك 
املوارد املالية الفائضة يف (صندوق سيادي) ذلك استناداً إىل أحكام املادة 19 
مـن قانون اإلدارة املالية االتحادي النافذ بـرشط توافر التكييف القانوني 
الذي يربط إنشـاء الصندوق السـيادي بإقـرار قانون للموازنـة العامة“. 
وختـم قائال: ”وهكـذا تبقى الترشيعـات املالية هي األسـاس املوضوعي 

للترصفات املالية املقبلة كافة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكيـة، امـس السـبت، عـن ارتفاع 
صـادرات العراق النفطية إىل أمريكا خالل األسـبوع املايض ليتجاوز بذلك 

السعودية.
وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسـط االستريادات 
األمريكيـة مـن النفط الخام خالل األسـبوع املايض من تسـع دول بلغت 
5.121 ماليني برميل يوميا، منخفضة بمقدار 234 الف برميل باليوم عن 

األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.356 ماليني برميل يوميا“.
وأضافـت أن ”صادرات العـراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 401 ألف 
برميل يوميا األسبوع املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه الذي بلغت 
فيـه الصادرات النفطية ألمريـكا معدل 225 ألف برميـل يوميا، ليتجاوز 

بذلك السعودية وليصبح ثالث أكرب مصدر ألمريكا األسبوع املايض“.
وأشـارت إىل أن ”أكثـر اإليـرادات النفطية ألمريكا خالل األسـبوع املايض 
جـاءت من كنـدا بمعدل بلـغ 3.093 ماليني برميل يومياً، تلتها املكسـيك 
بمعـدل 440 ألف برميل يوميـاً، وبلغت اإليرادات النفطية من السـعودية 
بمعـدل 330 ألف برميل يومياً، ومن ثـم كولومبيا بمعدل 289 ألف برميل 
يومياً“.ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات األمريكية من النفط الخام 
من نيجرييا بلغت بمعدل 137 ألف برميل يومياً، ومن الربازيل بمعدل 134 
ألف برميل يوميا، ومن ترينيداد توباغو بمعدل 67 الف برميل يوميا، فيما 

لم يتم استرياد أي كمية من روسيا“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 
السبت، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي 
الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا، صباح امس، سـعر رصف 
بلـغ 148100 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكـي، فيما سـجلت 
االسـعار ليوم الخميس املايض 147950 ديناراً مقابل 100 دوالر.وأشـار 
إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دوالر، بينما بلغت 
أسـعار الرشاء 147500 دينار.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها، اال ان محالت الصريفة 
باألسواق املحلية تداولت الدوالر فيها حيث بلغ سعر البيع 148150 دينارا 

مقابل 100 دوالر وسعر الرشاء 148050 دينارا مقابل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعرب عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السـالمي، امس السـبت، عن 
قلقـه من انتشـار الفسـاد بصورة كبـرية يف وجود الحكومـة الحالية، 
مشـريا إىل أن مكافحة الفسـاد يجب أن تكون هي األولوية الوحيدة لنا 

هذه األيام. 
وقال السـالمي يف حديـث صحفي: ان ”الفسـاد اليزال مسـترشيا عىل 
نطاق واسـع يف كل قطاعات الدولة بما يف ذلك البنك املركزي والجمارك 

واملنافذ الحدودية“ .
وأضاف أن ”الحرب التي أطلقها رئيس الوزراء املنتهية واليته، مصطفى 

الكاظمي، عىل الفساد مجرد حرب عىل ورق“.
واشـار اىل ان ”مظاهـر اإلثـراء مـن املناصـب الحكومية واملحسـوبية 
أصبحت تنخر جسـد الدولة العراقية غـري أن البالد مازالت تحتل مرتبة 

متقدمة يف مؤرشات الفساد من بني الدول االكثر فسادا“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت مؤسسـة ”عـراق املسـتقبل“ املعنية بالشـؤون 
االقتصادية، امس السـبت، عن ارتفاع مسـتوى التضخم 

السنوي يف العراق، فيما حذرت من ارتفاع نسبة الفقر.
وقال رئيس املؤسسـة منـار العبيدي، يف ترصيح صحفي: 
إنـه ”ارتفع مسـتوى التضخم السـنوي يف العراق لشـهر 
تمـوز مـن السـنة الحاليـة بمقـدار %12.3 مقارنة مع 
الفرتة نفسـها من 2019 وليصل الرقـم القيايس يف تموز 
مـن 2022 اىل 117.8 وهي اعىل نسـبة تضخم وصل اليها 

العراق منذ اكثر من عرش سنوات“.
وأضاف العبيدي أنه ”ارتفع مستوى التضخم بأسعار املواد 
الغذائيـة بنسـبة %11.2 بينما ارتفع مسـتوى التضخم 
بأسـعار السـكن واملياه والكهرباء والغاز اىل %10.1. أما 
عىل مسـتوى اسعار النقل فزادت نسـبة التضخم بمقدار 
%16.8 وكان اكثر النسـب تضخما هي اسـعار الخدمات 
الصحيـة والطبية والتي ارتفعـت بمقدار %27.8 مقارنة 
مع تموز 2019 وليصل الرقم القيايس العام لقسم الصحة 
اىل 149.9، أي بارتفاع بلغ %50 مقارنة مع سنة القياس 

والتي تعترب سنة 2012“.
وبنّي أنه ”من املتوقع ارتفاع نسب التضخم نتيجة عوامل 
كثـرية منها ارتفاع اسـعار النفط والتـي تعكس بظاللها 
عـىل مجمل البضائع والخدمات باإلضافة اىل تغيري سـعر 
رصف الدينـار امـام الـدوالر، االمـر الـذي ادى اىل ارتفاع 
نسـب التضخم لتصل لهذه املسـتويات القياسية، كما انه 
بحسـب بيانات وزارة التخطيط فإن عدد العراقيني تحت 
مسـتوى خط الفقر قد بلغ 9 ماليني شخص بحسب اخر 
البيانات ومع ارتفاع نسـب التضخـم فمن املتوقع ارتفاع 

هذه النسبة مستقبال“.
وتابع رئيس مؤسسـة ”عراق املستقبل“ املعنية بالشؤون 
االقتصاديـة: إن ”الحكومة العراقية ال تقوم باي اجراءات 
فعلية من شـأنها تقليل نسـب التضخـم املؤهلة لالرتفاع 
نتيجة عدم اقرار املوازنة وعدم وجود برامج تحد من تأثري 
مسـتوى التضخم عىل املواطن العراقي، كما ان املنتوجات 
املحليـة التي مـن شـأنها ان تقلل من نسـب التضخم ما 
زالـت دون املسـتوى وغري قـادرة عىل تغطيـة الحاجة اىل 

املنتوجات املستوردة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئـة السـياحة يف حكومـة إقليم كردسـتان، 
امس السـبت، عن دخول أكثر من أربعة ماليني سائح إىل 
محافظات اإلقليم، خالل األشـهر السـتة األوىل من العام 

.2022
وقالـت رئيس مجلس السـياحة يف حكومـة اإلقليم، أمل 
جـالل، يف بيان اطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”عدداً كبرياً 
من السائحني الذين قدموا إىل املنطقة من مواطني وسط 

وجنوب العراق“.
وأضافت جـالل: أن السـائحني اختاروا اإلقليم ”بسـبب 
ارتفـاع درجة الحرارة يف مناطقهـم وانخفاضها يف مدن 

اإلقليـم، فضالً عن توفر املئات من األماكن السـياحية يف 
كوردستان“.

بغداد/ الزوراء:
حـدد البنـك املركزي وظائـف نافذة بيـع العملة 

الصعبة وأهميتها لالقتصاد العراقي.
وقـال نائـب محافـظ البنـك املركـزي، احسـان 
اليـارسي يف ترصيـح صحفي، امس السـبت: إن 
”نافـذة بيـع العملـة وجـدت لتلبيـة احتياجات 
القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية، إال أن 
البعـض ينظر لها نظرة أحادية وكأنما املفروض 
موارد الدولة من العملة األجنبية ال يمكن مسها، 
وقـد تكون هذه رغبـة أو أمنية من الناس، ولكن 

هناك وظائف لنافذة بيع العملة األجنبية“. 
وأضـاف أن ”النافـذة تقوم بوظيفتـني مهمتني 
جـداً، األوىل توفري الدوالر اىل القطـاع االقتصادي 
واملسـتوردين، ألن املسـتورد ال يسـتطيع رشاء 
الـدوالر من مـكان آخر إال من املصـارف أو البنك 
املركزي، فيقـوم البنك املركزي بتحويل الدوالرات 
التـي يحتاجها التاجـر اىل املـرصف ليتعامل مع 
الجهة التي تصدر السـلعة اىل العراق“، مؤكداً أن 
”هـذه الوظيفة مهمـة ألن القطـاع الحقيقي يف 
العراق ال يسـتطيع تلبية كل متطلبات االقتصاد 
واملسـتهلك العراقي، لذلك ما زال االعتماد بدرجة 

كبرية عىل االسترياد ”.
وتابـع اليـارسي أن ”الوظيفـة الثانيـة لنافـذة 
بيـع العملة، تتمثل بأن وظيفـة البنك املركزي يف 
إدارة وإصـدار العملة العراقية تقوم عىل أسـاس 
توفـري الدينـار العراقـي اىل الحكومـة والتي تعد 
املسـتهلك األول، وبدورهـا تقوم ببيـع الدوالر اىل 
البنـك املركـزي“، مشـرياً إىل ان ”البنـك املركزي 
يسـلم الدينار للحكومة لكي تقـوم بإنفاقه عىل 

الرواتـب والقضايـا التشـغيلية واملقاولـني، من 
خالل املصارف“.

وأكـد أنه ”عندما يخرج الدينار من البنك املركزي 
يسـمى اصطالحـاً (املصّدر للتـداول) ألن الدينار 
خرج مـن خزائن البنك املركزي وذهب اىل الجهاز 
املـرصيف ومن ثم اىل القطاع األهيل“، مبيناً أنه ”يف 
حال عدم بيع الدوالر من البنك املركزي فسيكون 

التضخم يف مستويات مرتفعة“.
وتابع اليارسي أن ”املصارف هي املصدر للتداول 
ولديها 83 تريليون دينـار، وهذه املبالغ تتنافس 
عىل السـلع والخدمات بأسعار معينة“، مبيناً أنه 
”يف حال عدم قيام البنك املركزي ببيع الدوالر فإن 
املواطـن عليه أن يـودع الدينـار يف املصارف التي 

بدورها تودعها يف البنك املركزي“.

ولفـت اىل أن ”وزارة املالية تقـوم ببيع الدوالر اىل 
البنـك املركزي حتى تحصل عـىل الدينار ألغراض 
الرواتب واالستخدامات األخرى التي تقدر شهريا 
بـ7 اىل 8 تريليونات دينار“، مشـرياً إىل أن ”البنك 
املركزي يف حال لم يصله الدينار من الجهات التي 
تشرتي الدوالر يتوجب عليه طبع الدينار، وبالتايل 
كل شهر يتوجب إضافة اىل املصدر للتداول بحدود 

7 اىل 8 تريليونات دينار“.
وتابـع أنـه ”يف هـذه الحالـة سـيصبح املصـدر 
للتـداول سـنوياً يزيـد بحـدود 70 اىل 80 اىل 90 
تريليون دينار عراقي، وبالتايل من املمكن املصدر 
للتداول خالل 5 سـنوات أن يصل اىل 300 أو 400 
تريليون دينـار عراقي ”، مؤكـداً أنه ”كل إصدار 
نقدي بهذا املستوى بدون أن تكون هناك سيطرة 

أو اسـرتداده عليـه أو تعقيـم السـوق أو تعقيم 
املصـدر للتداول معناها سـتصبح هنـاك كميات 
ومبالغ كبرية من الدنانري تتنافس عىل مستويات 
محدودة من السـلع والخدمات، وبالتايل التضخم 
سـيصل اىل مسـتويات غري مقبولـة، كما حصل 
ألملانيا بعـد الحرب العاملية الثانيـة عندما يذهب 
شـخص لرشاء الصمون أو الخبـز عليه أن يميل 

السلة نقوداً ويذهب اىل املخبز“. 
وأشـار اىل أن ”وظيفـة نافـذة بيع العملـة ال بد 
من اسـتمرارها لتلبية االسـترياد ولتوفري الدينار 
العراقي حتى تسـتمر العملية بأن يخرج الدينار 
اىل السوق ويعقم من خالل اسرتجاعه اىل خزائن 
البنـك املركزي وينقـص املصدر للتـداول، وبذلك 
وترية تصاعد املصدر للتداول اآلن بسـيطة ممكن 
يف الشـهر أو السـنة يرتفع ارتفاعـاً معيناً ولكن 
ليـس كل دفعة من املبالغ تخرج للمصدر للتداول 

.”
وذكر الشـمري ”عدم وجـود تمييز بني املصارف 
من خـالل نافـذة بيع العملـة“، مشـددا عىل أن 
”البنـك املركزي بقانونـه يبيع الدوالر ببسـاطة 

ومن دون رشوط ”.
وبـنّي أن ”العصمة أو السـمو يف البنوك املركزية 
هـي العملة الوطنية وليس األجنبية، لذلك العملة 
الوطنيـة عندمـا تأتي وتفحـص مصادرها فمن 
حق أي مواطن يحمـل الدينار العراقي أن يحوله 
اىل الـدوالر“، منوهـا بـأن ”البنـك املركزي وضع 
ضوابـط وليس محددات فحص لسـالمة الزبون 
ومبدأ اعرف زبونك بالنسـبة للمصارف ومصادر 

أمواله تتناسب مع مدخوالته“.

بغداد/ الزوراء:
توقـع الخبـري القانونـي، عيل التميمـي، امس 
السـبت، نجـاة قانـون الدعـم الطـارئ لألمن 
الغذائي والتنمية مـن نقض املحكمة االتحادية 
العليا، فيما تحدث الخبـري واملحلل االقتصادي، 
داود هاشم، عن استرشاء الفساد نتيجة انفالت 

يف بيع العملة و قانون االمن الغذائي.
وقال داود يف تغريـدة: ان تعطيل مجلس النواب 
واسـتمرار االنفاق هـي ادوات سـُتعطل الدور 
الرقابـي، وهـذا يعنـي أن ال رقابة عـىل انفاق 
قانـون األمن الغذائي و ال رقابـة عىل اي انفاق 
اخر. معتربا: ان استمرار تعطيل او حل مجلس 

النواب سُينشئ غطاًء داعما لتشجيع الفساد.
بينمـا ذكر التميمـي يف ترصيح صحفي: انه تم 
ترشيـع قانـون الدعم الطـارئ لألمـن الغذائي 
والتنمية رقم 2 لسنة 2022، من مجلس النواب 
العراقي وقد عمد مجلس النواب اىل اخذ موافقة 

مجلس الوزراء.
وأضـاف: مـن خـالل ممثـل مجلـس الـوزراء 
يف مجلـس النـواب تمـت املوافقة عـىل ترشيع 

القانـون لتفادي الطعن به مـن مجلس الوزراء 
لوجود الجنبة املالية.

 21 االتحاديـة رقـم  املحكمـة  وحسـب قـرار 
لسـنة 2015، أوجب قـدوم مرشوعات القوانني 
ذات الجنبـة املاليـة من الحكومة أي (السـلطة 

التنفيذية).
وتابـع التميمـي: ان مجلـس النـواب عمل عند 
ترشيـع هـذا القانـون إىل أن صـوت عليـه هو 
وبمقـرتح مـن إحـدى اللجـان لتفـادي طعن 
اآلخريـن بالقانـون لكـون الحكومـة ترصيف 
األمـور اليوميـة والتـي ال يحـق لهـا إرسـال 
مرشوعات القوانني وفق قرار املحكمة االتحادية 

121 لسنة 2022.
واسـتطرد: وفـق ما تقـدم وبما انـه يوجد من 
طعن بالقانون فإنـه يتوجب ان تكون للطاعن 
مصلحة وخصومة وفقا للمواد 1 إىل 7 من قانون 
املرافعـات و20 من نظـام املحكمـة االتحادية 
العليـا، مضيفا ان املحكمة االتحادية سـتعتمد 
عىل إدخال مجلس الوزراء طرفا ثالثا يف الدعوى 
والذي سـيمتنع عن االعرتاض عن القانون ألنه 

وافق ابتداًء عند ترشيع القانون.
وختم حديثـه بالقول: وبما ان الشـعب مصدر 
السـلطات وفـق املواد 5 و6 و 59 من الدسـتور 

فإن ترشيع هذا القانون كان صحيحا. متوقعا: 
ان املحكمـة االتحادية سـرتد الدعوى، وان كان 

القرار الفصل يعود لهذه املحكمة.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 
بغـداد بشـكل طفيـف، فيما اسـتقرت يف اسـواق اربيـل عاصمـة اقليم 

كردستان، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 353 الف دينار، وسـعر الرشاء 349 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 352 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 319 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 350 الف دينار و 360 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 320 الفاً و 330 الف دينار.
يف حني شـهدت أسعار الذهب اربيل اسـتقرارا يف أسواقها، حيث بلغ سعر 
البيع وفق نقابة الصياغ كما ييل: مثقال ذهب عيار 24 بـ 405 آالف دينار، 
مثقال ذهب عيار 22 بـ 375 ألف دينا ، مثقال ذهب عيار 21 بـ 365 ألف 
دينار، مثقال ذهب عيار 18 بـ 305 آالف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
أغلق خام البرصة الثقيل عىل خسـارة سعرية كبرية االسبوع املايض، مع 
انخفاض اسـعار النفط عامليا بعد التخوف من الركود االقتصادي العاملي 

املتوقع.
وأغلق خام البرصة الثقيل يف آخر جلسة له من يوم الجمعة عىل انخفاض 
بمقدار 87 سـنتا ليصل اىل 88.34 دوالرا، وسـجل خسائر أسبوعية بلغت 

7.13 دوالرات، بما يعادل 7.47%.
وأغلـق خـام برنت يف آخر جلسـة عىل ارتفاع يف آخر جلسـة لـه من يوم 
الجمعة بمقدار 66 سـنتا ليصل اىل 93.02 دوالراً، اال انه سـجل خسـارة 

اسبوعية كبرية بلغت 7.97 دوالرات أو ما يعادل 7.89 %.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط األمريكي عىل ارتفاع أيضا يف آخر جلسة 
من يوم الجمعة بمقدار 26 سـنتا ليصـل اىل 86.87 دوالراً للربميل، اال ان 

حقق خسارة اسبوعية ايضا بلغت 6.19 دوالرات او ما يعادل 6.65% .
وشـهد االسبوع املايض انخفاضا يف اسـعار النفط مع تخوف املستثمرين 
مـن الركود االقتصـاد يف العالم، اضافة اىل احياء االتفـاق النووي االيراني 

االمريكي من جديد مما يودي اىل زيادة العرض.
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بغداد / متابعة الزوراء
هدد نادي امليناء لكرة القدم بإصدار أمر والئي من القضاء إليقاف مسابقة الدوري يف حال استصدار 
ترخيـص ألي ناٍد غري مسـتوٍف للرشوط القانونية، كما بنّي انه سـيتحرك إلدانة أعضاء االتحاد يف 
هيئـة النزاهة ومحكمة كأس يف حال تعاملهم مع النوادي غري املرخصة.وقال رعد مالك، أمني رس 
نادي امليناء: إن «أي ترخيص ألي ناد غري مسـتوٍف قانوناً يعترب اسـتهدافا لنادي امليناء كونه ُيعد 
فعال مقصودا».وأضاف مالك «سنلجأ إىل اتخاذ اإلجراءات القانونية الكفيلة باملحافظة عىل حقوق 
النـادي، ومنها اللجوء إىل القضـاء العراقي، وإقامة دعوى عىل االتحـاد، وإصدار أمر والئي بوقف 

مسابقة الدوري لحني تدقيق إضبارة النادي املرخص دون استكمال رشوط الرتخيص».

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد / هشام السلمان  
بحضـور رئيـس اللجنـة الباراملبية 
الوطنيـة العراقيـة الدكتـور عقيل 
انديـة  ثالثـة  وبمشـاركة  حميـد، 
وخمـس لجـان فرعية، تـوج نادي 
بـكأس  الريـايض   املجـد  وسـام 
بطولـة العـراق بالقـوس والسـهم 
يف  السـبت  امـس  اختتمـت  التـي 

ملعـب الشـعب الـدويل، وبحضـور 
مميـز، فإضافـة اىل رئيـس اللجنة 
الباراملبيـة، فقد حرض ايضا اعضاء 
املكتب التنفيذي ورؤسـاء واعضاء  
االتحادات الرياضية واعضاء االندية 
الرياضية التخصصية، وجاء باملركز  
الثاني لجنة ذي قار وباملركز  الثالث 

نادي الذرى الريايض.
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بغداد / عباس هندي
خـاض منتخبنا الوطني، امس السـبت، 
أوىل وحداتـه التدربيـة بقيـادة املـدرب 
عالء خلف، يف محافظة أربيل، اسـتعداداً 
للبطولة العربية الثالثة والعرشين والتي 

ستقام منافساتها يف محافظة أربيل .
وقال االمني العام لالتحاد العراقي محمد 
بهـري: ان اإلتحـاد اسـند مهمـة تدريب 
أسـود الرافدين ملدرب غاز الجنوب عالء 

خلف بطل الدوري للنسـخة املاضية كما 
سـبق لخلف الحصول عىل كأس التحدي 
وهو يعرف كل صغرية وكبرية يف دهاليز 

الكرة الطائرة.
وأضـاف ” تمـت اناطـة مهمـة املديـر 
االداري للمنتخـب لحـازم محمـد الـذي 
شغل مناصب ادارية عدة عىل الصعيدين 
البطولـة  ان  سـيما  والعربـي  املحـيل 
سيحتضنها العراق بعد انقطاع اكثر من 

ثالثة عقود، ونطمح ان تظهر بمسـتوى 
يليـق بسـمعة البلـد من حيـث التنظيم 
واملستوى الفني لذا حرصنا كاتحاد عىل 

الدقة يف االختيار.
وبني: ان االستعداد املبكر ألسود الرافدين 
يخضع ملعايري وضعها املالك الفني ومن 
املؤمـل ان تشـهد االيـام املقبلـة إقامة 
معسـكر خارجـي يف أوروبـا او البلدان 

املجاورة.

بغداد/ حسني الشمري
بـارش املدرب شـاكر سـالم اوىل وحداته 
التدريبية مع املنتخب الوطني للصم  لكرة 
القدم منتصف االسبوع املايض استعدادا 

لالستحقاقات الخارجية املقبلة.
وقال رئيس اتحاد الصم حسـنني محمد 
عيل: ان املدرب الجديد شـاكر سالم بارش 
اوىل وحداته التدريبية مع منتخبنا للصم 
بكرة القدم خلفا للمدرب السابق الدكتور 
كاظـم الربيعـي تحضـريا للمشـاركات 
الخارجيـة التـي تنتظـر منتخبنـا خالل 

الفرتة املقبلة.

واضاف رئيس اتحـاد الصم: ان اختيارنا 
وقع عىل املدرب شاكر سالم من ببن عدة 
مدربني مـن خالل قراءتنـا بدقة وتمعن  
اىل مسـريته التدريبية كونـه عمل مدربا 
محرتفـا مـع االنديـة القطريـة للفئات 
العمرية  لفرتة طويلة وحقق معها نتائج 
ايجابية، فضال عن شخصيته املحببة التي 
يتمتع بها ومنها الهدوء املميز السيما ان 
منتخبنـا بحاجة ماسـة اىل مـدرب بهذه 
املواصفات االخالقية واالنسانية الرائعة، 
فضال عـىل امكانياتـه التدريبية الجيدة، 
كل هذه املواصفات منحتنا كإدارة اتحاد 

الثقـة لالتفـاق معه لتـويل مهمة تدريب 
منتخبنا استعدادا للمشاركات املقبلة. 

واشـار محمد عـيل اىل: ان توقيـع العقد 
الرسـمي معه سـيتم خالل االيام املقبلة 
ونحن كاتحاد قد فاتحنا املكتب التنفيذي 
للجنة الباراملبية برئاسـة الدكتور عقيل 
حميد حيث تـم منحنا الضوء االخرض يف 
تويل املهمة للمـدرب الجديد، ومن املؤمل 
ان تشهد االيام املقبلة توقع العقد معه يف 

مقر اللجنة الباراملبية.
وبـني حسـنني: ان الهـدف الرئيـيس من 
التعاقـد مـع املـدرب شـاكر سـالم هو  

بنـاء منتخب قوي يجمع مـا بني الخربة 
والشـباب، إذ اننـا سـنفتح البـاب امام 
اختبارات جديدة لتعزيز صفوف املنتخب 
بعنارص شبابية قادرة عىل النهوض بكرة 
الصم لتقديم افضل املستويات يف املحافل 
الدوليـة، غري اننا تواجهنـا مهمة واحدة 
فقط نسـعى جاهدين لحلهـا من خالل 
التعاون ما بني وزارة الشـباب والرياضة 
الراعـي االول للرياضة يف العراق واللجنة 
املناسـب  الوقـت  اىل منحنـا  الباراملبيـة 
إلجراء وحداتنـا التدريبية عرصا بدال من 
االكتفـاء بالوحـدات التدريبيـة صباحا، 

وهـذا مـا قد شـكونا منـه كثـريا، إذ ان 
املـالكات التدريبية  السـابقة كانت تأمل 
ان يكـون لدينا ملعب خـاص بنا نتدرب 
عليه وقت ما نشـاء إال ان وزارة الشباب 
والرياضة قـد فتحت امامنا ملعب العبنا 
الـدويل  الراحـل عيل كاظم خـالل الفرتة 
الصباحية فقـط نظرا إلنشـغاله عرصا 
بإجـراء الوحـدات التدريبيـة ملنتخبـات 
الفئـات العمريـة، وهذا يضعنـا ويضع 
املالك التدريبي يف مواقـف محرجة لعدم 
توفـر ملعب إلجـراء الوحـدات التدريبية 

بأجواء بعيدة عن حرارة الجو .
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متابعـة  املالكـي-  قحطـان  بغـداد/ 

الزوراء

أكدَّ مدرب منتخب الشباب لكرة القدم، 

عماد محمد، أن قرار االتحاد اآلسيوي 

األخـري القـايض بسـحب اسـتضافة 

العراق للمجموعة السادسة لنهائيات 

كأس آسيا للشـباب التي تضم العراق 

والهند والكويت وأسرتاليا من البرصة 

إىل بلد آخر أمر طبيعي.

وقال محمد إن ”األمر طبيعي بالنسبة 

لنـا ولالعبـي فريقنا، فنحـُن نلعب يف 

أي مـكان ولدينا ثقة عالية بالعبينا“، 

مضيفـاً أن ”قـرار نقل املنافسـات ال 

يؤثر عىل املنتخب“.

وأضاف أنه ”رغم أننا كنا نمّني النفس 

للعـب يف بلدنـا وتحديـداً يف البـرصة 

العزيـزة، لكـن نقل البطولـة منها لن 

يقلل من عزيمتنا وال يحبط معنوياتنا 

بل سـنؤكد أننا قـادرون عىل اللعب يف 

أي مكان“ .

ومـن جهتـه، قـال املنسـق االعالمي 

ملنتخب الشـباب، قحطان املالكي، ان 

اربعة العبني محرتفني اعتذروا رسميا 

عن املشاركة مع املنتخب يف التصفيات 

مـع  ارتباطاتهـم  بسـبب  االسـيوية 

انديتهم ورفض انديتهـم تفريغهم يف 

الوقـت الحـايل وهم كل مـن االي عيل 

وامـني الحمـوي (السـويد) ورشبـل 

والكسـندر  (أسـرتاليا)،  شـمعون 

اورها(انكلرتا).

ويواصـُل منتخـب الَشـباب تدريباته 

يف ُمعسـكره املُقـام يف أربيـل يف ملعِب 

هندرين اسـتعداداً للتصفياِت املؤهلة 

إىل نهائياِت كأس آسيا للشباب، وحَرض 

التدريبات ُعضو االتحاد العراقّي لكرِة 

القدم كوفند عبد الخالق.

واشـرتَك يف التدريباِت جميع الالعبني 

الذين تمـت دعوتهم من قبـل الجهاِز 

إزاد  بلنـد  الالعـب  باسـتثناِء  الفنـّي 

املُحرتف يف فريق غرافشـاب الهولندي 

الذي سـيلتحُق يف الخامس من الشهِر 

الحايل.

وشـملت الوحـدُة التدريبّيـة  تطبيـَق 

بعض املفـردات التكتيكّية والتدريبات 

الخفيفة واملتوسطة.

وقاَل عضو االتحاد، كوفند عبد الخالق 

إن حضـوره  ممثـًال عن اتحـاِد الكرة 

يأتـي من أجـل املسـاندِة والدعم لهذا 

املنتخب مطالباً الالعبني ببذِل ُقصارى 

جهدهـم يف تلـك التصفيـاِت وتقديـم 

صورٍة جميلٍة عن الكرِة العراقّية.

واوضح دعـم املكتب التنفيذي الكامل 

لجميِع منتخباتنا ومن بينهم منتخب 

الشباب.

أبـدى مـدرُب منتخـب  مـن جهتـه، 

الشباب، عماد محمد، سعادته بزيارِة 

عضـو االتحـاد كوفنـد عبـد الخالـق 

للتدريبـاِت مـن أجـل تقديـِم الدعـم 

املعنوي لالعبني والجهاز الفني واصفاً 

زيارتـه بأنها تمثُل حافزاً مهماً لهؤالء 

الالعبني، خصوصـًا بعد نقِل مباريات 

هذا املنتخب من البرصة إىل بلٍد آخر لم 

يحدد بعد.

وشـهدت التدريبـات حضـوَر املديـر 

اإلداري للُمنتخِب األوملبي مهدي كريم 

والحارس الدويل السابق نور صربي.

يذكـُر أن منتخب الشـباب تغلَب ودياً 

عىل نـوروز بهدفني مـن دون مقابٍل، 

وسـيالقي فريَق نادي أربيـل  يف ثاني 

مبارياتـه اإلعدادّية لتصفياِت شـباب 

آسيا اليوم األحد .

بغداد/ امري الداغستاني 
 أعلنـت ادارة نادي الـزوراء الريايض توجه الفريـق اليوم االحد إىل 
تركيـا لبـدء معسـكره التدريبي، فيما بـنّي أن الفريق سـيخوض 

مباراتني وديتني مع فريقني ناشطني بالدوري املمتاز الرتكي.
وقال مرشف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق ان ”فريق نادي الزوراء 
سيشـد الرحـال اليـوم متوجهـاً اىل مدينـة انطاليا الرتكيـة للبدء 
بمعسـكره التدريبي الذي يسـتمر اسـبوعني اسـتعداداً ملنافسات 

الدوري  املمتاز الذي ينطلق مطلع شهر ترشين االول املقبل“.
وأضـاف عبد الـرزاق أن ”االدارة جهـزت برنامجـاً متكامالً إلعداد 
الفريق بشـكل جيد استعدادا ملنافسـات الدوري املمتاز“، موضحا 
ان ”الفريـق سـيخوض مباراتـني تجريبيتني مع فريقـني تركيني 
ناشطان يف الدوري املمتاز وهما انطاليا سبور، وأالنيا سبور، ومن 

املؤمل خوض لقاء ثالث غري اكيد مع فريق نادي بنغازي الليبي“.
وأشـار مـرشف الفريق اىل أن ”املعسـكر سـيكون فرصـة للجهاز 
الفني بقيادة ايوب أوديشو عن العبي الزوراء“، مبينا أن ”الالعبني 
املحرتفني سيلتحقون باملعسكر التدريبي مع العبي النادي املحليني 
وسـتكون صفوف الفريق متكاملة خالل الوحـدات التدريبية التي 

ستجري خالل املعسكر التدريبي“ .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
اللجنـة املنظمـة لبطولة اسـيا للناشـئني بكرة 
اليد بنسختها التاسـعة والتي اختتمت مؤخرا 
يف العاصمـة البحرينية املنامة، اشـادت كثريا 
بتغطية عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضيـة الزميـل كريـم قحطـان 
للبطولة ومنحته شهادة املشاركة. ومن جهته ثمن 
الزميـل كريم قحطان جهود رئيس االتحـاد البحريني للعبة عيل عيىس 
ومديـر البطولة القاريـة مجدي مريزا واالمني العـام لالتحاد البحريني 
للعبة خالد الناجم ورئيس اللجنة االعالمية للبطولة حسـني العصفور، 

والتي اسهمت يف نجاح البطولة القارية.
 ********************

عضـو املكتـب االعالمي لالتحـاد العراقي لكرة 
القدم، الزميل محمد عامر العزاوي، حل ضيفا 
عىل برنامج (كوورة) الذي يبث من عىل شاشة 

قناة (الفـرات) الفضائية، حيث ناقش الربنامج 
مسـرية الزميـل العـزاوي يف عالم التصويـر وابرز 

البطـوالت التي سـاهم يف تغطيتهـا محليا وخارجيـا، فضال عن افضل 
الصور التي التقطت من قبله يف البطوالت الكربى التي شـارك فيها مع 

منتخباتنا الوطنية.

بغداد -/ ميثم الخفاجي
انتخب االتحاد اآلسيوي لبناء األجسام رئيس االتحاد العراقي املركزي للعبة، فائز 

عبد الحسن، نائبا لرئيس مجلس اإلدارة.
وقال املنسق اإلعالمي لالتحاد العراقي لبناء األجسام هشام الواني إن ” االتحاد 
يف  املقامة  آسيا  قارة  بطولة  يف  السنوية  جلسته  عقد  األجسام  لبناء  اآلسيوي 

قريغيزستان وتم انتخاب مجلس إدارة جديد لالتحاد اآلسيوي“.
نائباً  الحسن  عبد  فائز  العراقي  االتحاد  رئيس  انتخاب  كذلك  ”تم  أنه  وأضاف 

للرئيس“.

بغداد/ احمد العلوجي
عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  أكد 
اإلصالحية  للخطوات  دعمه  درجال، 
البدنية  الرتبية  دائرة  بها  التي رشعت 
األندية  تقييم  اعادة  يف  والرياضة 
الرياضية وفق الضوابط الخاصة التي 

وضعت لذلك . 
لعملية  كبري  داعم  أنا  درجال:  وقال 
كافة،  الرياضية  األندية  تقييم  اعادة 
بما يضمن خلق بيئة رياضية سليمة 
قادرة عىل احتواء الرياضيني وصناعة 
الرياضية  األندية  من  تبدأ  األبطال 

عىل  مشدداً  املزيفة.  وغري  الحقيقية 
عدم مجاملة ومحاباة أي ناٍد يف عملية 
العامة  املصلحة  حساب  عىل  التقييم 

للرياضة العراقية . 
التي  التوصيات  ان  اىل:  درجال  وأشار 
البدنية  الرتبية  دائرة  عن  ستصدر 
لجنة  تقرير  عىل  عطفاً  والرياضية 
سيتم  واقعها  ودراسة  األندية  تقييم 
من  سعياً  اصولياً  عليها  املصادقة 
غري  األندية  ظاهرة  إنهاء  اىل  الوزارة 
متطلبات  تلِب  لم  والتي  الحقيقية 

اجازة التأسيس .
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لندن / متابعة الزوراء
والعقود  لألندية  الجدد  املالك  ساهم 
تحطيم  يف  التليفزيوني،  للبث  املحسنة 
للرقم  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  الدوري 
االنتقاالت  سوق  عىل  لإلنفاق  القيايس 
مجموعة  أكدته  ما  وفق  واحد،  موسم  يف 

«ديلويت» لالستشارات املالية.
إىل  الصيف،  هذا  االنفاق  إجمايل  ووصل 
 ٢٫٢٢) إسرتليني  جنيه  مليار   ١٫٩٢
الرقم  بذلك  متجاوزا  دوالر)،  مليار 
سوق  باسم  املسجل  القيايس 
والشتوية  الصيفية  االنتقاالت 

ملوسم «٢٠١٧-٢٠١٨».
صايف  يصل  األوىل  وللمرة 
اإلنفاق يف فرتة انتقاالت واحدة 
إسرتليني،  جنيه  مليار  إىل 
فيما قال تيم بريدج، الرشيك 
«هذا  «ديلويت»:  مجموعة  يف 

أمر رائع حقا».
الصيف  لبداية  عدنا  «إذا  وأضاف: 
األمور  تصل  أن  يتوقع  أحد  يكن  لم 
هناك  أن  أعتقد  لكن  الحد،  هذا  إىل 

العديد من العوامل املؤثرة يف ذلك.
هذا  األندية  إنفاق  إجمايل  أن  املعروف  ومن 
الصيف وصل إىل ٣٢ باملائة من حجم املبيعات، 
عام  صيف  يف  باملائة   ٣٠ عن  طفيفة  بزيادة 
الجديدة  إدارته  يف ظل  تشيليس  ٢٠١٧.وأنفق 
جنيه  مليون   ٢٥٥٫٣ بوييل،  تود  بقيادة 
الفرنيس  مثل  العبني  ضم  عىل  إسرتليني 
كوكوريال،  مارك  واإلسباني  فوفانا،  ويسيل 

ورحيم سرتلينج، والسنغايل كاليدو كوليبايل.
جنيه  مليون   ٥٣٫٣ بفارق  تشيليس  وتفوق 
أنفق  الذي  يونايتد  مانشسرت  عن  إسرتليني 
كل  عىل  إسرتليني  جنيه  مليون   ٢٠٢ مبلغ 
كاسيمريو  ومواطنه  أنطوني،  الربازييل  من 
والذين  مارتينيز،  ليساندرو  واألرجنتيني 
تاريخ  يف  صفقات   ١٠ أغىل  قائمة  يف  جاءوا 

النادي.

مانشسرت / متابعة الزوراء
يعتقد مدرب مانشسرت يونايتد، إيريك تني هاج، أن فريقه بدأ يتماسك يف 
الوقت املناسب ملواجهة آرسنال (متصدر الربيمريليج).وحقق مانشسرت 
ليسرت  عىل   ١-٠ بتغلبه  التوايل  عىل  الثالث  فوزه  يونايتد 
سيتي مساء الخميس املايض، ضمن الجولة الخة من 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، وهو اآلن يستعد ملواجهة 
بالعالمة  مباريات  بخمس  فاز  الذي  آرسنال 
نقلتها  ترصيحات  يف  هاج  تني  الكاملة.وقال 
قوي.  خصم  «آرسنال  صن»:  «ذا  صحيفة 
لقد بدأ املوسم بشكل جيد حًقا، ويمكنك أن 
مًعا،  طويالً  وقًتا  أمضوا  الالعبني  أن  ترى 

مدرب يجلب فلسفته، لذا فهو اختبار جيد ولديهم 
يونايتد  مع  هاج  تن  لنا».وعانى  بالنسبة 
من بداية مضطربة للموسم، بهزيمتني 
برينتفورد  أمام  إحداهما  متتالييتني 
عىل  طرأ  تحسنا  نظيفة.لكن  برباعية 
ثقة الالعبني، بعد الفوز عىل عىل ليفربول 

٢-١ وساوثهامبتون ١-٠.
ف  ضا األشياء وأ بعض  رأيت  «لقد  الهولندي:  املدرب 

الجيدة. إنها أكثر من مجرد تفاصيل. نحن نبني وهذا أمرا 
جيدا أن نراه. إنه نتيجة العمل يف ملعب التدريب، والعمل 

وإنشاء  بالتشكيل،  األمر  «يتعلق  املباريات».وتابع:  ويف  الفيديو  عىل 
الخطوط واتخاذ القرارات الصحيحة، نتخذ خطوات جيدة، لدينا قاعدة 
مانشسرت  تلقى  أن  للتحسني».وبعد  كبري  مجال  هناك  زال  ما  ولكن 
يونايتد ستة أهداف يف أول مباراتني، تلقى هدًفا واحًدا فقط يف املباريات 
تني  متتاليتني.وأتم  نظافة شباكه مرتني  الالحقة، وحافظ عىل  الثالث 
هاج: «أرى أن الفريق بأكمله يدافع بشكل جماعي، وهذا يسهل األمر 
خلق  املنافسني  عىل  الصعب  من  للغاية،  جيد  والتعاون  املدافعني،  عىل 

الفرص، وأعتقد أن هذا ما نراه عىل أرض امللعب».

                         

روما / متابعة الزوراء
أعلنـت رابطـة دوري الدرجـة األوىل اإليطايل لكـرة القدم 
تقليـص فـرتة اسـتخدام الكشـافات باالسـتادات يف أيام 
املباريـات إىل أربع سـاعات فقـط للمسـاعدة يف مجابهة 
أزمـة الطاقـة يف البالد.وقالت الرابطة يف بيـان إّن اإلجراء 
سيعني استقطاع استخدام الكشافات بنحو الربع يف وقت 
ارتفعت فيه أسـعار الكهرباء بسـبب انخفـاض إمدادات 
الطاقة عىل ضوء األزمة الروسية.وستضاء الكشافات قبل 
سـاعة واحدة من املباريات التي تقام بني الساعة 12:30 

والسادسة مساء بدالً من 90 دقيقة قبل صافرة البداية.

بروكسل / متابعة الزوراء
منـي البطل األوملبـي والعاملي حامـل الرقم القيايس السـويدي 
أرمـان دوبالنتيس وبطلة العالـم الجامايكية شـييل آن فرايزر 
برايـس، بهزيمتـني مفاجئتـني يف لقـاء الدوري املـايس أللعاب 

القوى يف بروكسل.
وفشـل دوبالنتيـس بطل القفـز بالزانة يف ثالث محـاوالت عند 

5.91 أمتار، ما أسفر عن فوز الفيليبيني إرنست أوبيينا.
وعـىل غـراره، كانـت هنـاك مفاجأة مماثلـة يف سـباق 100 م 
سـيدات، حيث تفوقت الجامايكية شرييكا جاكسون عىل بطلة 

العالم خمس مرات فرايزر برايس.
وسـّجلت جاكسون التي توّجت بطلة لسباق 200 م يف أوريغون 
األمريكيـة يف تموز/يوليو املايض، 10.73 ثانية بحسـب صورة 

عىل خط النهاية، بفارق جزء باملئة من الثانية عن زميلتها.
وقالت جاكسـون: ”لقد شـعرت بالرضـا، وأردت تنفيـذ بداية 
جيدة. كنت متحمسـة. أردت أن أخـرج إىل هنا وأؤدي أفضل ما 
عندي وأن أخرج األسبوع املقبل وأفعل اليشء نفسه“ يف نهائيات 

الدوري املايس يف زيوريخ.

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
قفز بوروسيا دورتموند إىل صدارة الدوري 
انتصاره  عقب  مؤقت  بشكٍل  األملاني 
افتتاح  يف  هوفنهايم  عىل  رد  دون  بهدف 

املرحلة الخة.
هدف  تسجيل  يف  رويس  ماركو  ونجح 

املباراة الوحيد يف الدقيقة «١٦».
وحافظ دورتموند عىل تقدمه حتى نهاية 
توالياً  الثاني  انتصاره  محققاً  اللقاء 
والرابع يف خمس مباريات لريفع رصيده 

إىل ١٢ نقطة.
هوفنهايم  رصيد  توقف  أخرى  جهة  من 

عند تسع نقاط من ثالثة انتصارات..
ويف اسبانيا،، واصل سلتا فيغو انتصاراته 
ضيفه  عىل  بفوزه  اإلسباني  الدوري  يف 
الليغا  الرابعة من  املرحلة  قاديش ٣-٠ يف 

مستفيداً من تألق نجمه أسباس.
خارج  من  الفتة  ثنائية  أسباس  ودّون 
منطقة الجزاء (٥٦ و٧٥) وتكفل أوسكار 
الدقيقة  مع  الثالث  بالهدف  رودريغيز 

الثانية والستني.
نقاط  إىل سبع  ورفع سلتا فيغو رصيده 
صاحب  قاديش  معاناة  استمرت  فيما 

املركز األخري دون نقاط.
عىل  فيغو  لسلتا  الثالثة  املباراة  وهذه 
أرضه إذ تعادل مع إسبانيول ٢-٢ وخرس 
يف  انترص  أّنه  علماً   ٤-١ مدريد  ريال  من 

الجولة الفائتة خارج أرضه عىل جريونا..
طرابزون  اللقب  حامل  حقق  تركيا،،  ويف 
سبور انتصارا صعًبا عىل مضيفه عمرانية 
سبور بهدف دون مقابل لحساب الجولة 

الخة من منافسات الدوري الرتكي.

وانتظر طرابزون سبور إىل حدود الدقيقة 
مهاجمه  عرب  الفوز  هدف  ليدّون  الستني 
مانحا  تريزيغيه  حسن  محمود  املرصي 
فريقه ثالث نقاط ثمينة مكنته من حصد 

الفوز الثالث هذا املوسم..

ضيفه  عىل  بنفيكا  فاز  الربتغال،،  ويف 
فيزيال (٢-١) يف الجولة الخة من الدوري 

الربتغايل لكرة القدم.
ميلوتني  سجله  بهدف  فيزيال  تقدم 
وتعادل   ،(٢٠) الدقيقة  يف  أوسماييتش 

يف  نرييس  ديفيد  سجله  بهدف  بنفيكا 
الدقيقة (٧٦)، قبل أن يسجل جواو ماريو 
هدف الفوز لبنفيكا يف الدقيقة (١٢) من 
الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يحصل 

عىل البطاقة بعدها مبارشة.
كما شهدت املباراة طرد جونكالو راموس 
من  األخرية  الدقيقة  يف  بنفيكا  العب 

املباراة.
يف  نقطة   ١٥ إىل  رصيده  بنفيكا  ورفع 
الرتتيب، كما رفع فيزيال رصيده  صدارة 

إىل ٥ نقاط يف املركز ال١٢.
مضيفه  عىل  أوتريخت  فاز  هولندا،،  ويف 
املباراة  خالل   ،(٣/٤) سيتارد  فورتانا 
من  الخة  الجولة  إطار  يف  جمعتهما  التي 

منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.
وسجل ألوتريخت باس دوست يف الدقيقة 
٦٤، قبل أن يحرز أناستاسيوس دوفيكاس 
الفريق، يف  ثالثة أهداف (هاتريك) لنفس 

الدقائق ٧٠ من ركلة جزاء، و٧٧ و٨٦.
سيتارد:  فورتانا  أهداف  أحرز  املقابل،  يف 
وبوراك   ،٦٧ الدقيقة  يف  جوث  رودريجو 
جزاء،  ركلة  من   ٨٢ الدقيقة  يف  يلماز 
الضائع  بدل  الوقت  يف  نوسيلن  وتيجاني 

للمباراة.
خمس  إىل  بذلك  رصيده  أوتريخت  ورفع 
نقاط، يف املركز العارش، بينما ظل فورتانا 

سيتارد بال نقاط.

برلني / متابعة الزوراء
لفريق  سائقاً  بياسرتي  أوسكار  األسرتايل  سيكون 
 ١ للفورموال  العالم  بطولة  يف  ألبني  وليس  ماكالرين 
العام املقبل، بحسب ما أعلن االتحاد الدويل للسيارات 

(فيا).
وكان السائق البالغ ٢١ عاماً محط نزاع بني ماكالرين 
وألبني، بعدما أعلن األخري أن األسرتايل سيحّل بدالً من 

اإلسباني فرناندو ألونسو يف ٢٠٢٣.
«لم  بالقول:  حينها  النفي  إىل  سارع  بياسرتي،  لكن 
سائقهم  أكون  لن   .٢٠٢٣ لعام  ألبني  مع  عقداً  أوقع 

العام املقبل».
ماكالرين،  لصالح  «فيا»  تحكيم  لجنة  وحكمت 
دانيال  ملواطنه  بديالً  بياسرتي  سيكون  وبالتايل، 
ريكاردو يف الفريق، بعدما وافق األسبوع املايض عىل 

إنهاء عقده قبل عام من موعده.
موقعه  عىل  ملاكالرين  بيان  يف  بياسرتي  وقال 
يف  بدايتي  ألن  للغاية  متحمس  «أنا  اإللكرتوني: 

الفورموال ١ ستكون مع فريق مرموق مثل ماكالرين، 
وأنا ممتن للغاية للفرصة التي أتيحت يل».

وأضاف أن «الفريق لديه تقليد طويل يف منح املواهب 
إىل  جنباً  الجاد  العمل  إىل  أتطلع  وأنا  فرصة،  الشابة 
الفريق  لدفع  (الربيطاني) الندو (نوريس)  جنب مع 

نحو مقدمة الرتتيب».
زاك  رايسنغ»  لـ»ماكالرين  التنفيذي  الرئيس  وقال 
براون إن «أوسكار هو أحد املواهب الصاعدة القادمة 
من خالل سلسلة االرتقاء يف الفورموال ١. يسعدنا أن 

نراه ينضم إىل الفريق لعام ٢٠٢٣».
قال فيه  مقتضباً  بياناً  ألبني  من جهته، أصدر فريق 
إقرار  مكتب  يشكر   ١ فورموال  يف  ألبني  «فريق  إن 
الذي  بالقرار  ونعرتف  االثنني  النعقاده  التعاقدات 

اتخذوه».
جانبنا  من  انتهى  قد  األمر  أن  نعترب  «نحن  وأضاف 
يف   ٢٠٢٣ لسائقي  الكاملة  التشكيلة  عن  وسنعلن 
جائزة  سباق  هو  املبارش  تركيزنا  املناسب.  الوقت 
هولندا الكربى وتأمني النقاط يف معركتنا عىل املركز 

الرابع يف بطولة الصانعني».
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لندن / متابعة الزوراء
متصدر  أرسنال  مدرب  أرتيتا،  ميكيل  اإلسباني  كشف 
املرصي  وسطه  العب  أّن  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  الدوري 
بسبب  املالعب  عن  أشهر  عدة  سيغيب  النني  محمد 
النني  إصابة  عن  صحايف  مؤتمر  يف  أرتيتا  اإلصابة.قال 
بارتي:  توماس  الغاني  اآلخر  الوسط  والعب  عاماً)   ٣٠)
«بالنسبة للنني نتحّدث عن عدة أشهر، أما بارتي فنأمل 
يف أسابيع أو أقل من ذلك»، وذلك بعد إصابة العب الوسط 
الرابعة  املرحلة  يف  فولهام  أمام  بقدمه  املرصي  الدويل 
أرتيتا عن سعادته من فرتة  اإلنكليزي.وعّرب  الدوري  من 
وسط  العب  مع  التعاقد  فشل  رغم  الصيفية،  االنتقاالت 
قبل  األخري  اليوم  يف  لويز  دوغالس  الربازييل  فيال  أستون 
 ٢٨ أرسنال  عرض  التقارير،  املريكاتو.ووفق  إغالق 
املقاربة. هذه  رفض  فيال  لكن  لويز،  لضم  دوالر  مليون 

تابع أرتيتا: «قام النادي بعمل رائع لجلب الالعبني الذين 
أردناهم، أجرينا االنتقاالت باكراً نوعاً ما، لكن لألسف يف 

آخر ٧٢ ساعة، أصيب توماس (بارتي) يف 
مو  تعرّض  ثم  املاضية،  املرة  مكان  نفس 

علينا  وتعني  األمد  طويلة  إلصابة  (النني) 
الرد يف السوق».وكان أرسنال الذي ينفرد راهناً 

بالصدارة قد استقدم من مانشسرت سيتي بطل 
الدوري املهاجم الربازييل غابريال جيسوس 

أولكسندر  األوكراني  األيرس  والظهري 
الربازييل  إىل  باإلضافة  زينتشنكو، 
باولو،  ساو  من  ماركينيوس 
بورتو  من  فيريا  فابيو  الربتغايل 
ترينر. مات  األمريكي  والحارس 
ويخوض أرسنال أول امتحان جدي 
هذا املوسم عندما يحّل ضيفاً عىل 
األحد،  اليوم  يونايتد  مانشسرت 
مبارياته  يف  فوزه  بعد  وذلك 

الخمس هذا املوسم يف الدوري.

سيدني / متابعة الزوراء
قّررت أسرتاليا عدم امليض قدماً يف ملف 
للصني  البديلة  الدولة  لتكون  ترشيحها 
الستضافة كأس آسيا ٢٠٢٣ لكرة القدم، 
للعبة.وكان  املحيل  االتحاد  أعلن  كما 
البطولة يف ١٠ مدن  تقام  أن  املقرر  من 
حزيران/  ١٦ من  الفرتة  خالل  صينية 
 ٢٠٢٣ تموز/يوليو   ١٦ إىل  يونيو 

اعتذرت  لكنها  منتخًبا،   ٢٤ بمشاركة 
تداعيات  بسبب  االستضافة  عدم  عن 
أيار/مايو  منتصف  كوفيد-١٩  جائحة 
الباب  اآلسيوي  االتحاد  املايض.وفتح 
من  االعضاء  الوطنية  االتحادات  أمام 
البطولة  الستضافة  الرغبة  إبداء  أجل 
وبالفعل  سنوات،  أربع  كل  تقام  التي 
الجنوبية،  أربع دول هي كوريا  تقدمت 

قطر  وإندونيسيا و
ليا  ا سرت أ و

ب قبل  نسحا ا
صادر األخرية.وقال  بيان 

«أكد  القدم:  لكرة  االسرتايل  االتحاد  عن 
االتحاد االسرتايل بأنه لن يميض قدماً يف 
عملية تقديم ملف الرتشيح الستضافة 

كأس آسيا ٢٠٢٣».
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باريس/متابعة الزوراء:

ُرفع الحظـر تدريجّيـاً. هبطـت الكمامات 
وخـّف الحذر. من بعيـد، يبـدو أن الكوكب 
قـد عاد إىل إيقاٍع سـابق. انطلـق كثريون يف 
ثأرهم من الحجر الصحي املفاجئ واملتكرر 
خـالل عامـني، بينما علق آخـرون يف فجوة 
زمنيـة عاجزين عـن الخروج مـن املرحلة 
بنفس األجسـاد واألفـكار التـي دخلوا بها 
عـام ٢٠٢٠. وما بينهما، كثـرٌي من التنويع 
واالختـالف يف أشـكال تلّقي الوبـاء، وهذه 
مسـائل تحتاج إىل دراسـات علمّية من أجل 

فهمها وتحليلها.
لكن الحدث ال يزال آنّياً ومستمرّاً، وغالباً ما 
يحتاج الباحثون إىل بضع سنوات قبل البدء 
بقراءاتهم والخروج باستنتاجات قادرة عىل 
رشح آثار حدث بهـذه الضخامة واألهمّية. 
لكـن، وبينما ننتظر دراسـات علمّية جدّية 
قـادرة عـىل رشح اآلثار بعيدة املـدى للوباء 
عـىل الناس وأنماط حياتهـم، توجد ثغرة ال 
ُبّد من التعامل معها عّل االنتقال يصري أكثر 
خفة وقدرة عىل االسـتيعاب. هـذا االنتقال 
بني عوالم مختلفـة، يبدو أن الخّط الفاصل 
األكثر وضوحاً بينها هو خط زمني ينقسم 
إىل «مـا قبل كورونا وما بعدها». رّبما أُفرط 
يف اسـتخدام املصطلـح، اسـتخدام ُمكّثـف 
أفقده بعضـاً من ملعانه، لكـن هذا ال يلغي 

دّقته وكثرة اإلشكاليات التي يطرحها.
العالـم  ومـن أجـل فهـم ومسـاءلة هـذا 
املُسـتجّد، ال ُبّد من أن يتوىل اإلعالم دوره يف 
البحث والطرح والتحليل. فهل يقوم اإلعالم 
بمهمتـه هـذه؟ أم أنـه أوقـف معالجاتـه 

الخاصـة باألزمة مع اقـرتاب نهايتها؟ هل 
بـدأت الوسـائل اإلعالميـة طرح أسـئلة ما 
بعـد الوبـاء؟ وما هـي املسـاهمة التي قام 
بهـا يف سـبيل فهـم أثـر هـذه الكارثة عىل 

املجتمعات؟
عالـم جديـد يّتكـئ بـكل ثقله عـىل أكتاف 
سـكان الكوكب. عالم يتوّجب علينا فهمه، 
علّـه يصـري أكثـر وضوحـاً. ومن مبـدأ أن 
مهمة اإلعالم ال تقترص عىل اإلخبار وتقديم 
املعلومـة، بـل الذهـاب أبعـد، مثـل: توّقع 
الظواهر عـرب التعّمق يف فهم الواقع بكل ما 
قـد يحمله من تغـريات مرئية أو مسـترتة، 
وفهم التحوالت املجتمعية، وجمع املعطيات 
واالستعانة بمتخصصني للتحليل والقراءة.

وهنا ال نقصد البحث عن أطروحات متعلقة 
بالتكنولوجيا، أو سـري العالم الحايل إىل آخر 
بحـت رقمي أو غريها مـن املعالجات. هذا، 
وعىل الرغم من أهميته، ليس هو املوضوع، 
بـل هو عمل الوسـائل اإلعالمية عىل البحث 
والتحقيـق يف ما غريته الجائحـة يف الناس، 
سكان املناطق قبل سـكان املدن عىل سبيل 
املثال. ما غريته الجائحة يف مفهوم العائلة، 
بـكل ما تحمله كلمـة عائلة من خصوصية 
ثقافيـة واجتماعية. ما سـتغريه الجائحة 
يف التعاطـي املجتمعـي مـع مواضيـع مثل 
التلـوث، أو تحقيقها مليل عـام إىل الفردانية 
أو ربمـا العكس. هذا قليٌل من أسـئلة ال ُبّد 
من طرحهـا. ولكن كما يبدو من جولة عىل 
الكثري مـن املنصات اإلعالمية، خّف الحديث 
عـن الوباء بمجـرد انطفاء األضـواء ورفع 
الحجر وانتهاء استعراض أعداد املوتى. فهل 

ينتهي األمر عىل هذا؟
مع بداية انتشار أخبار الوباء، تخّبط اإلعالم 
كثرياً. حالـه حال جميع املؤسسـات، حتى 
تلـك الصحية العامليـة منها. لـم يكن األمر 
واضحـاً؛ فتـاه اإلعالم وسـط الترصيحات 
الرسـمية املتناقضـة، وتشـتت الحكومات 
يف الـرّد عن أسـباب عـدم جهوزيتها ألزمة 
مماثلـة. دّب الهلـع، وسـاهمت الوسـائل 
اإلعالمية، عن قصد أو من دونه، يف الرتويج 
لـه وتعميمـه، وذلـك عـرب تبّنـي كل وأي 

معلومة جديدة. ما مـن تدقيق حقيقي، بل 
أّياً كان املصـدر، وبمجرّد أن نطق بمعلومة 
جديـدة عـن الوبـاء، كان يجـد سـبيله إىل 
اإلعـالم. يف تلـك اللحظة، كـربت الحاجة إىل 
املعرفـة، أي معرفة متعلقة بالوباء الجديد، 
واإلعالم غذّى هـذا امليل عرب رمي األخبار يف 
كل االتجاهات. لم يكن هذا الضياع حرصّياً 
يف العالم العربي، بل طال الوسائل اإلعالمية 
حـول العالم. سـار الجميع يف حقـل ألغام. 
صعوبـة يف فهـم ما يحـدث، لدرجـة أنه يف 

مرحلـة بـدا وكأّن دور اإلعـالم راح ينحرس 
ليصري ناطقاً باسـم حكومات بالده.هذا ال 
ينسحب عىل اإلعالم يف كل دول العالم. فعىل 
سـبيل املثـال، تصـّدت الصحفـة الربازيلية 
لترصيحـات الرئيـس جايـري بولسـونارو، 
وكذلـك حصل مع الرئيـس األمريكي دونالد 
ترامب.عند الحديث عـن املعالجة اإلعالمية 
لحيـاة ما بعد الوباء، ال يعني هذا الدعوة إىل 
االلتزام باملواضيع املتعلقة مبارشة بالوباء. 
هذا األخري تجربة مفصلية يف حياة البرشية، 

تكمـن أهميتهـا يف قدرتهـا عىل االشـتباك، 
والتأّثـر والتأثـري، مـع الكثـري مـن جوانب 
الحياة: اليومي، السـيايس، الخاص والعام، 

الصحة، الحريات والتكنولوجيا.
منذ نهايـة ديسـمرب/كانون األول من عام 
٢٠٢٠، تعمـل الصحفية الفرنسـية ديلفني 
سالتيل عىل سلسـلة من حلقات بودكاست 
مـن إنتـاج «إي آر تـي» راديـو، عنوانهـا 
«لنعش بسـعادة قبل نهاية العالم»، تطرح 
من خاللها مجموعة من األسئلة الشخصية 
والعامة، التي تهدف إىل التنبيه إىل عالم آخر 
ُمحتمـل ُيمكننا صنعه والسـكن فيه، عالم 
قادر عـىل مواجهة األزمـات املتتالية، عالم 
ُيتيح لنا العيش بسـعادة أكرب ويف بيئة أكثر 
أماناً. تستضيف سـالتيل يف حلقاتها العديد 
مـن الباحثـني، مـن علمـاء نفـس وعلماء 
اجتماع وغريهم. يف كل مرة تنطلق من قلب 
البيت، مـن تجاربهـا ومن التحديـات التي 
تعرتضهـا يف يومياتهـا. من سـؤال املوضة 
واملالبـس والـرضر البيئـي، إىل جانب تربية 

األطفال وكيفية االنفصال بشكل صحي. 
طبعاً، هذا البودكاست بمواضيعه موجه إىل 
جمهور أوروبي ناطق بالفرنسـية. جمهور 
يواجه هذا النوع من األسـئلة، التي تكّثفت 
مع توايل األزمات العاملية. مناقشة هذا النوع 
من األسئلة، أي ُمحاكاة الواقع الذي يتحّول 
وينهـار وينمو عـىل أثر األزمـات املختلفة، 
هو املقصـود. قدرتنا يف العالـم العربي عىل 
التشبيك مع هذا النوع من النقاشات صعبة 
ألسـباب كثرية، ولكـن هل ُيحـاول اإلعالم 

العربي فهم واقع ما بعد األزمات؟.

إسالم أباد/متابعة الزوراء:
ردة واسـعة  تواجـه باكسـتان حاليـاً 
النطـاق عـىل حريـة التعبـري واإلعالم، 
وذلـك يف خضـم الـرصاع املحتـدم بـني 
املؤسسـة العسـكرية ورئيـس الوزراء 
السـابق عمـران خـان الـذي أزيح عن 
الحكم بعد سـحب الربملان الثقة عنه يف 
الخناق  املايض. ويضيق  إبريل/نيسـان 
تدريجياً عىل املؤسسـات اإلعالمية التي 
تنتقد سياسـات حكومة شهباز رشيف 
ومن ورائه املؤسسة العسكرية، أو تؤيد 

خان.
لم تكتف الحكومة الحالية بحجب قناة 
«إي آر واي نيـوز» التـي كانـت تنتقـد 
رشيف بشـكل حاد، وال بمنـع القنوات 
الباكسـتانية من بث تقارير وخطابات 
خـان، بل رشعـت باعتقـال الصحفيني 
ضدهـم،  القضائيـة  الدعـاوى  ورفـع 
إىل جانـب التضييـق وشـن حمالت ضد 
ينتقـدون  الذيـن  واملدونـني  املغرديـن 
املؤسسة العسكرية عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
صحيـح أن باكسـتان لـم تعـرف يوماً 
سـقفاً مرتفعـاً لحريـة التعبـري، وذلك 
بشكل أو بآخر بسبب الجيش الذي أحكم 
السـيطرة عىل البالد منذ االستقالل عن 
الهند عام ١٩٤٧ بصورة مبارشة أو غري 
مبـارشة، لكـن الضغوط التي تعيشـها 
باكسـتان حالياً عىل حرية التعبري تصل 
إىل مسـتويات عالية، وهي عىل ما يبدو 

مرشحة للتصاعد.
بـدأت املوجة الحالية مـن التضييق عىل 
وسائل اإلعالم وحرية الرأي مع سقوط 
حكومـة عمـران خـان. ومعـروف عىل 
نطاق واسـع أن حزب اإلنصاف بزعامة 
خـان قـد وصل إىل السـلطة بمسـاعدة 
وجهـاز  الباكسـتاني  الجيـش  مـن 
االسـتخبارات، لكـن يف لحظـة الخالف 
بني الطرفني أزيح عن رئاسـة الحكومة 
ليكون أول رئيس للوزراء ُتسـحب الثقة 

عنه يف تاريخ باكستان.
مع سـقوط حكومـة خان بـدأ الرصاع 
بينـه  اليـوم  إىل  واملتواصـل  الحقيقـي 
وبـني املؤسسـة العسـكرية والقضاء، 
وكانت وسـائل اإلعالم ومواقع التواصل 
ذلـك  أكـرب منصـات  االجتماعـي مـن 
الـرصاع، حيث لجأ ناشـطون وعنارص 
يف حـزب اإلنصـاف إىل وسـائل اإلعـالم 
ومنصـات التواصـل االجتماعي ليعربوا 

عن غضبهم حيال ما تقوم به املؤسسة 
العسـكرية. وألول مـرة ربمـا يف تاريخ 
باكسـتان ظهرت واضحـة هذه املوجة 
من الغضب ضد الجيش واالستخبارات.

يف العارش من شـهر إبريل (بعد سقوط 
حكومة خان) انطلقت حملة واسعة ضد 
الجيـش واالسـتخبارات، مطالبة بعدم 
تدخل املؤسسـتني يف الحياة السياسية، 
ورسيعاً طلب الجيش من هيئة املحاسبة 
الوطنية التحرك ضد املشـاركني يف هذه 
الحملـة. وبالفعل اعتقلت السـلطات يف 
٢٣ إبريل عرشات الناشـطني، معظمهم 
مـن عنـارص حـزب خـان. وبحسـب 
مـا أعلن فـرع مراقبـة وسـائل اإلعالم 
ووسـائل التواصل اإلجتماعي يف الهيئة، 
فإن آالف التغريـدات كانت تنرش يومياً 
ضـد املؤسسـة العسـكرية والقضائية 
معلنـًة اعتقـال ٣٠ شـخصاً كلهـم من 

عنارص حزب خان.
أمـام هـذه الهجمـة، طلـب خـان من 
منارصيه عدم املساهمة يف أي حملة ضد 
املؤسسـة العسـكرية، فهدأت األوضاع، 
قبـل أن تشـتعل مـرة ثانية بعـد مقتل 
ضبـاط يف الجيش إثر سـقوط مروحية 
يف بلوشسـتان يف الثاني من أغسطس/
آب املـايض. مجـدداً طلـب الجيـش من 
هيئـة املحاسـبة الوطنيـة التحرك ضد 
مـن ييسء إليـه وإىل «شـهداء الوطن»، 
فاعُتقل حينها ٨٤ شـخصا، بعضهم ال 

يزال يواجه املالحقات القضائية.
يف ظل هـذه الحملـة قال وزيـر الدفاع 
الباكسـتاني خواجه أصـف، يف ترصيح 
منظمـة  تشـهري  حملـة  إن  صحفـي، 
انطلقت عىل وسائل التواصل االجتماعي 
ضد الجيـش بعد حادثـة املروحية، من 

قبل مجموعـة «تتلقى رعاية منتظمة» 
يف تلميح إىل حزب خان. يف املقابل، خرج 
عدد مـن الناشـطني يف «اإلنصاف» عىل 
وسائل اإلعالم معتذرين عن مساهمتهم 
يف الحملـة ضد الجيش واالسـتخبارات. 
من بـني هـؤالء، الناشـط برويـز غالم 
رسـول الذي ظهر عىل قناة جيو املحلية 
يف الـ١٣ من الشـهر املايض، معتذراً عن 
تدويناته ضد الجيش، معلنا أن ما دفعه 

لذلك كان تأثره بكالم عمران خان.
لكـن، بينما كانت األمـور تتجه للتهدئة 
عـىل مواقع التواصـل، كانت املنافسـة 
نيـوز»  «جيـو  قناَتـني  بـني  تحتـدم 
(معارضة لحزب اإلنصاف) و»إي أر واي 
نيوز» (مؤيدة للحزب)، لينتهي الرتاشق 
بـني املحطتـني يف حجـب األخـرية، بعد 
بثها ترصيحات نارية ملسـاعد خان ضد 
العسكرية. ورغم احتجاجات  املؤسسة 
الصحفيني يف مدن رئيسية مثل كراتيش 
وبيشـاور، إال أن حجب القناة مستمر، 
مـع رفع دعاوى ضد عـدد من العاملني 
فيهـا، عـىل رأسـهم الرئيـس التنفيذي 
للقناة سـلمان إقبال، والصحفي أرشـد 
رشيـف الـذي سـافر إىل دبـي يف الـ١٠ 
من الشـهر املـايض من مطار بشـاور، 

والصحفي خاور غومن.
وبينمـا ال يـزال مصـري هـؤالء مجهوالً 
يف انتظـار املحاكمـة، يمـيض الصحفي 
واليوتيوبـر جميـل فاروقـي (مذيـع يف 
قناة بول املحلية) أيامه يف السـجن، بعد 
أن أعتقـل يف الــ٢١ من الشـهر املايض 
بسبب إنتقاده ألجهزة األمن. وقد ظهر 
أثناء نقله للمحاكمة وهو يبكي كاشفاً 

تعرضه للتعذيب من قبل الرشطة.
لم ُيستثن رئيس الوزراء السابق عمران 

خان نفسـه مـن قـرارات التضييق عىل 
الـرأي، إذ منعـت هيئـة تنظيـم اإلعالم 
 (PEMRA) الباكسـتانية  اإللكرتونـي 
جميـع القنـوات التلفزيونيـة مـن بث 
خطابات وكلمات خـان، بموجب املادة 
رقـم ٢٧ مـن مرسـوم «بيمـرا» لعـام 
٢٠٠٢، موضحـة يف قرارهـا أن رئيـس 
الحكومة السابق «يوجه بشكل مستمر 
اتهامات ال أسـاس لها ضد مؤسسـات 

الدولة ويستفز املواطنني».
التضييـق عـىل وسـائل اإلعـالم وحرية 
الـرأي لم يظهـر فجأة يف باكسـتان، بل 
حتـى حكومـة خـان كان لهـا حصتها 
مـن قمع الرأي اآلخـر وإن بوترية أخف 
وأقـل فجاجة. عىل سـبيل املثال تعرض 
الصحفـي أبصار عالـم يف ٢٠ إبريل من 
العـام املايض أمام منزله يف إسـالم أباد، 
لهجـوم مـن قبـل مسـلح مجهـول ما 
أدى إىل إصابتـه بجـروح، ويعتـرب عالم 
من أبـرز منتقدي حكومة خـان. كذلك 
تعـرض الصحفي أسـد عيل تـور يف ٢٥ 
مايو/أيار ٢٠٢١ لالعتداء من قبل ثالثة 
رجال مجهولني اقتحموا شقته يف إسالم 
أباد بالقوة، وقيدوه وكمموه ورضبوه. 
وقـال تور الحقاً إن الرجال الذين اعتدوا 
عليـه عرفـوا عـن أنفسـهم بأنهم من 
جهاز أمني، وسألوه عن مصدر أمواله، 
وسـحبوا هاتفه وأجهزتـه اإللكرتونية 
األخرى. ويف الـ٢٩ من الشـهر نفسـه، 
أوقفـت قنـاة «جيـو نيـوز» املحليـة، 
اإلعالمي الشـهري حامد مـري عن تقديم 
برنامـج «كيبتـل تاك»، بعدمـا تضامن 

مع تور.
اإلعـالم  تنظيـم  هيئـة  منعـت  أيضـاً 
حكومـة  يف  الباكسـتانية  اإللكرتونـي 
خـان القنوات املحلية مـن بث خطابات 
وتقاريـر رئيـس الـوزراء السـابق نواز 
رشيـف، أو خطابات ابنتـه مريم نواز، 

بحجة توجيه التهم ملؤسسات الدولة.
قـد  ووتـش  رايتـس  هيومـن  وكانـت 
أن   ،٢٠٢١ عـام  لهـا  بيـان  يف  أكـدت، 
حالـة مـن الخـوف تخيم عىل السـاحة 
اإلعالمية يف باكستان بسبب االنتهاكات 
التـي ترتكبها قـوات األمـن الحكومية 
والجماعـات املسـلحة ضـد الصحفيني 
ووسـائل اإلعالم. كما جاء يف التقرير أن 
عدداً من وسائل اإلعالم تعرض لضغوط 
من السلطات بسـبب انتقاد املؤسسات 

الحكومية أو القضاء.

واشنطن/متابعة الزوراء:
منعت رشكة غوغل األمريكية، منصة التواصل ”تروث 
سوشـيال“، التـي يملكهـا الرئيس األمريكي السـابق 
دونالـد ترامب، مـن التواجـد ضمن قائمـة تطبيقات 
أندرويد عىل غوغل بالي، مدعية أنها تنتهك سياساتها 

بشأن املحتوى العنيف.
وأخطرت غوغل رشكـة ترامب لإلعـالم والتكنولوجيا 
(TMTG)، املطورة لتطبيق ”تروث سوشيال“، بأنه لم 
تتم املوافقة عـىل توزيع املنصة عىل متجر غوغل بالي 

بسبب عدم كفاية اإلرشاف عىل املحتوى.
ويمثل تأخري إطالق اإلصدار املخصص ألجهزة أندرويد، 
انتكاسـة جديـدة ملنصة ”تـروث سوشـيال“ الذي تم 
إطالقـه يف متجر تطبيقـات أبـل يف ٢١ فرباير املايض. 
وتشـكل هواتف أندرويـد حوايل ٤٠ يف املئة من سـوق 

الهواتف الذكية يف الواليات املتحدة.
وعىل الرغم من حظر التطبيق عىل منصة غوغل بالي، 
إال أنـه يعد األكثر تنزيال يف متجـر تطبيقات أبل، حيث 

تم تنزيل تطبيق ”تروث سوشيال“، أكثر من ١٧٠ ألف 
مرة عىل هواتف آيفون بعد وقت قصري من نرشه.

وقالت رشكة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا يف بيان إنها 
”عملت باستمرار بحسن نية مع غوغل لضمان امتثال 
تطبيـق تروث سوشـيال ميديا لسياسـات غوغل دون 

املساس بوعدنا بأن نكون مالًذا لحرية التعبري“.
وأضافـت ”عالوة عىل ذلك، ُيسـمح ببعـض تطبيقات 
منافسـينا يف متجر غوغل بالي عىل الرغم من االنتهاك 
الصـارخ لحظر غوغل للمحتوى الجنيس والسياسـات 
األخرى، يف حني أن تروث سوشـيال ال تتسامح مطلًقا 

مع املحتوى الجنيس الرصيح“.
واسـتعاد دونالد ترامب حضوره عىل وسائل التواصل 
االجتماعي بعد أكثر من عام من حظره بإطالق منصة 
تروث سوشـيال، بواسـطة مجموعته اإلعالمية، التي 

أسسها يف أكتوبر من عام ٢٠٢١.
وتم تصميم تروث سوشـيال بشـكل مشـابه لطريقة 
عمـل موقع تويرت، حيث يمكن للمسـتخدمني إنشـاء 

مشـاركات باسـم الحقائق (Truths)، مثل التغريدات 
وإعادة نـرش مشـاركات اآلخريـن (ReTruths)، عىل 
غرار إعـادة تغريـد (Retweet)، ولكن بأسـلوب أكثر 
تميزا مما يتيح ملسـتخدميها التعبري عن آرائهم بحرية 

كبرية دون رقابة سياسية.

بغداد / نينا:
 بـدأت القوات االمنيـة، ظهر يوم 
االربعاء ، تسليم اجهزة الكامريات 
للمـالكات  الصحفيـة  واملعـدات 
القنـوات  ومصـوري  االعالميـة 
الفضائيـة التـي كانـت سـحبت 
منهـم خـالل تغطيتهـم احـداث 
املعتصمني  املتظاهريـن  اقتحـام 
التيـار الصـدري للمنطقة  ابنـاء 
الخرضاء.وذكر صحفيون ملراسل 
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء/

نينـا /: ان ” موقع تسـلم اجهزة 
الصحفيـني  ومعـدات  التصويـر 
هو يف مقر الفرقـة الخاصة قرب 
القـرص الحكومي داخـل املنطقة 

الخرضاء ”.

بريوت/متابعة الزوراء:
رفـع عدٌد مـن الصحفيـني يف لبنـان، الصـوت أمام 
وزارتّي الداخلية واإلعالم يف بريوت يف وجه االعتداءات 
وأسـاليب التهديد والرتهيب التـي يتعرّضون لها، وال 
سـيما من قبل منارصي األحزاب التقليدية، وآخرها 
االعتداء عىل املصّور الصحفي حسن شعبان وتهديده 

املستمّر منذ أكثر من شهر.
وعادت قضية املصّور شـعبان إىل الواجهة من جديد 
بعـد تلقيه تهديداً، الخميـس، حيث وضع مجهولون 
بالقرب من إطار سـيارته علبة كرتـون، ويف داخلها 
زجاجـة بنزين موصولة بلـوح تحكم ورشيط، وذلك 
بينما كانت مركونة أمام منزله يف بلدته بيت ياحون، 
جنوبـي لبنان.وذكـر شـعبان أّنه تواصـل مع جهاز 
املخابـرات يف تبنـني وأخربهـم بالواقعـة، علمـاً أّنه 
ليـس التهديد األّول الذي يتلقاه، إذ سـبق أن تعرّض، 
مطلع أغسطس/آب املايض، لالعتداء ووصلته جملة 
رسـائل تهديد، وذلك عىل خلفيـة تغطيته وتصويره 
احتجاجات أهايل بلدته عىل االنقطاع الطويل للمياه.

وكان شـعبان قـد عثـر يف وقـٍت سـابٍق أيضـاً عىل 
رصاصة معلقة عىل نافذة سـيارته، ومن ثّم وصلته 

رسالة تهديد ملغادرة البلدة.
وقال تجّمع نقابة الصحافة البديلة، يف كلمة من أمام 
وزارتي الداخلية واإلعالم، إّن ”هذه الرسائل املبارشة 
بالقتـل أمٌر خطرٌي جداً وغري مسـبوق وترصف أمني 

جبان من الفاعلني“.
وأشـار التجّمع إىل أّنـه ”رغم كّل التهديـدات ومرور 
الوقت لـم تحّرك األجهـزة األمنية أو وزيـر الداخلية 
سـاكناً، وكأّنهم عاجزيـن أو متواطئـني أو خائفني 
مـن قوى األمـر الواقـع، ويف كل الحاالت لن نسـمح 

باالستفراد أو التهديد ألّي صحفي أو صحفية“.
وأضاف: ”ما يتعرّض له الزميل شعبان يتطلّب تحركاً 
فورياً مـن املعنيني واملسـؤولني، خصوصـًا من قبل 
األجهزة األمنية اللبنانية ووزيري الداخلية واإلعالم“.
وحّمل التجّمع مسـؤولية سـالمة املصّور الصحفي 

حسـن شـعبان الحد االحزاب، ”الـذي ال يتوقف عن 
ممارسـة الضغوط عىل الصحفيـني وعىل معارضيه 
والذي يمارس ازدواجية يف تصاريحه، ويتلّطى خلف 

شعارات واهية“.
ودعـا التجمـع ”الدولـة الغائبـة واملغّيبـة والغارقة 
يف سـبات عميق إىل تحّمل مسـؤولياتها ومحاسـبة 

املعتدين عليه فوراً“.
وحـّذر التجّمـع وزيـر الداخليـة يف حكومة ترصيف 
األعمـال بسـام مولـوي مـن ”االسـتمرار يف صمته 
الصحفيـون  يتعـرض  وقـت  يف  الوعـود،  وإطـالق 
لتهديـدات مبـارشة بالقتـل عـرب أسـاليب تافهـة 
وخطـرية وإجرامية“.وأضـاف: ”سـيتخذ التجمـع 
إجراءات تصعيدية يف حال لم يتحرّك الوزراء املعنيون 
واألجهـزة األمنية ضّد حمـالت التخوين وتحليل الدم 
وكّم األفواه بالرسـائل الكرتونية الجبانة“، مشرياً إىل 
أّن ”ما تعرّض له حسـن بالـغ الخطورة، ويضاف إىل 
مـا يتعرض له زمالء وزميالت من تهديد أو تحقري أو 

تقييد لحرية العمل والتعبري“.
وشـّدد عىل أّن ”لبنان أصبح دولة بوليسـية بسـبب 
سياسـات السـلطة املوجودة التي تغـّض النظر عن 
القمـع وتمارسـه وتفرضه عـىل النـاس، تماماً كما 

تفعل يف كل امللفات األخرى“.
ويقـول الصحفـي صهيـب جوهـر، إّن مـا يحصـل 
”يوضـع يف إطـار املمارسـات املسـتمرة مـن قبـل 
القوى السياسـية وأحزاب السـلطة املمسكة بالبلد، 
لتخويـف الصحفيني.ذلك يعني، بحسـب جوهر، أّن 
”كل الشـعارات حول لبنان كواحة واسـعة للحريات 
العامة باتت محض خيال أمام ممارسـات السـلطة 
باسـتهداف  تـرشع  التـي  واحزابهـا،  السياسـية، 
الصحفيني واملصورين عىل األرايض اللبنانية. نرى ذلك 
بشكل مبارش يف االعتداءات الجسدية عىل الصحفيني 
أو عـرب تهديدات تطاولهم، إّما عرب وسـائل التواصل 
االجتماعي أو مبّطنة أو عرب أصدقاء ومقرّبني، وهذا 

يؤّدي إىل إفقاد لبنان ميزته بأّنه مساحة للحرية“.
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ُيَعـد العنـوان مؤرشا رئيسـا من مـؤرشات تلقي 
النصوص الشـعرية. وُيفرتض يف بناء العنوان أن 
يكـون مناسـبا للموضـوع أو الغرض الشـعري، 
وليس بعيًدا عنه، غرَي َدالٍّ عليه؛ ألنه قد ال ُيحسـن 
تلقـي النص، وبنـاء االفرتاضـات إذا لـم يتحّقق 
التناسـُب بني النص وعنوانه. فهو يكّثف ويختزل 
ما ُيحاول النُص أن يبسط فيه القوَل. وكأن العنوان 
تعاقٌد بني الشـاعر واملتلقي. فتعد: ”عتبة العنوان 
الشاهد األول عىل إبرام ميثاق التواصل بني الكاتب 
والقـارئ؛ ألنها اللفظة األوىل يف عقد هذا الِقران“. 
كمـا أن العنوان: ”يمدنا بـزاد ثمني لتفكيك النص 
ودراسـته، ونقول هنا: إنه يقّدم لنا معرفة كربى 
لضبط انسجام النص وفهم ما غمض منه، إْذ ُهَو 
املحـوُر الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسـه، 
وهـو الذي يحدد هوية القصيـدة“. فالعنوان ـــ 
إذن ــــ مفتاح مـن مفاتيـح القـراءة والتأويل 
النـيص. ويظل مرشوطـا ببعض املميـزات منها: 

”التكثيف والجماليـة واختـزال املعنـى النـيص“.
       وال شـك أن بنـاء عنوان لنص شـعري معني، 
يحتـاج إىل ُدْربـة وممارسـة طويلتـني يف ميـدان 
الكتابة؛ ألنه ليس سهال صياغة عناوين مضبوطة، 
فكثـري مـن النصـوص ليـس فيهـا إال عناوينها، 
وكثـري من النصوص خذلتهـا عناوينها. فالقارئ 
يحكـم عـىل النص مـن عنوانـه، وإن كان مؤرش 
العنـوان ليس كافيـا للحكم. لكْن، يبقـى العنواُن 
أخطَر مؤرش دال عـىل مضمون النص. وكثري من 
املؤلفني يتوّسلون من ذوي الخربة اقرتاح عناوين 
لكتبهم ومقاالتهم ونصوصهم، وقد يتطّوع ناٌرش 
معـنيَّ بتغيري اسـم الكتاب، أو إضافـة يشء له أو 
تحويره؛ لغرض تسـويقي تجاري، فيكون، بذلك، 
العنواُن خادعا. فبناُء العنوان هو سـؤال إشـكايل 
يف حقيقة األمر. فكيـف نبني عنوانا للنص؟ وهل 
هنـاك رشوط معينـة لهـذا البنـاء؟ ومـا الحدوُد 
التأويليـُة املمكنُة للعنوان؟ وهـل يختلف العنوان 
الشـعر ي بسـمات خاصة؟ وكيف ُبِنيت عناوين 
النصوص الشعرية القديمة يف املقام التدرييس من 
لـدن مؤلفي الكتب املدرسـية ملادة اللغـة العربية 
بالتعليم الثانوي التأهييل؟ إىل غري ذلك من األسئلة 
التـي يمكن طرحهـا يف هـذا الصدد. وقـد ارتبط 
العنـوان بالكتـاب فـكان: ”عبـارة عـن كلمة أو 
كلمات تأتي يف الواجهة األوىل عىل غالفه؛ تدلُّ عىل 
ِسـَمِته الدالة عليـه، والعالمة املحـدِّدة ملضمونه. 
ِسـَمٌة يضعها مؤلُِّفـه بمهارة ودقـة متناهيتنْي؛ 

ليعرب بوسـاطتهما عـن قصده ومـا يرمي إليه؛ 
ا عـىل مكنون فكره؛ وُمَقرًِّبا مـا يراه بعيًدا  مؤّرشً
عن غريه؛ ُمعتربا ذاَك عنواَنه الكاشـفَ من خبيئة 
فكـره، الدالَّ عىل جوهر مراده“. وإذا كان هاجس 
العناوين حارضا يف النصوص الشـعرية املعارصة 
بقّوة. فما سـبب غياب العنوان يف النص الشعري 
القديم؟ لعل غياب أسباب واضحة يف ذهن القارئ 
العربـي فتـح بـاب التأويـل، وتركه مرشعـا أما 
الباحثني. واختلفـت النظرة التأويلية. فمنهم من 
قـال: إن العيش الحر يف الصحـراء باعتباره نمطاً 
من أنماط الحيـاة يف العصور السـالفة، وبدايات 
السـكن البسـيطة، كأكواخ القرى وبيوت الطني، 
لـم تكن بحاجـة إىل العنوان لتمييزهـا باعتبارها 
بيوتـاً يف القـرى. ولكـن بمجرد أن تطـورت املدن 
وامتد عمرانها صارت بحاجة إىل العنوان لتعريف 
املـكان وتمييزه، فنالحظ ـــ مثالً ـــ أن العنوان 
يبتدئ بتحديد العالمات الكبرية املوجودة يف املدينة 
بتحديد أسـماء الشـوارع والـدوارات واملجمعات 
التجاريـة القريبة من املـكان املقصود، ثم توضع 
العناوين عىل البنايات واملحالت التجارية وصوالً إىل 
البيـوت. ولكْن، ملاذا اهتمت العرب بوضع عناوين 
للكتـب النقديـة والبالغيـة ولـم يضع الشـعراء 
عناوين لقصائدهم بمـوازاة مع ذلك؟ هل متلقي 

الشـعر مختلف عـن متلقي النصـوص النقدية؟ 
وهـل النص النقـدي والبالغـي كان تعليميا حتى 
ُتوضـع له عناويـن محددة؟ وهل كثـرة القصائد 
وعـدم حملهـا لعناويـن لـم يكن يطرح إشـكاال 
يف الروايـة ونقل األشـعار مـن راٍو إىل آخر؟ يقول 
الدكتور محمد بازي: ”لم ُتعرف القصائد الشعرية 
قديما بعناوين محـددة، مثلما هو الحال اليوم يف 
انتقال النصوص وتداولها وتأويلها، وظلت عناية 
الشـعراء محصورة يف تجويد املسـتويات البنائية 

والجمالية لنصوصهم“. 
       وربمـا لم يهتم الشـعراء بالعنـوان؛ ألنه كان 
يشـكل بنية مستقلة عن النص؛ ألن: ”العناوين ال 
تأتي دائما من صلب القصائد، وإنما تنضاف إليها 
بعـد ميالدها. إذ يحـدث مرارا أن يسـبق العنوان 
”موالتـه القصيـدة“ بزمـن معـنّي، فُيْحَكم عليه 
باالنتظـار خلف البـاب إىل أن ُيَنـاَدى عليه ليقوم 
بـدوره الَبْعـدي“. أو لَِنُقْل: إنَُّه ُعرٌف ِشـعريٌّ درج 
عليه الشـعراء، كمـا أن طبيعـة املجتمع وامتالك 
املتلقـي لثقافـة شـعرية لـم تكن تعـري اهتماما 
للعنـوان. وإنما وضع عنـوان لقصيدة قد لغرض 
تعليمـي ِرصف، لذلك ُكثر االهتمـام به يف الثقافة 
العربية املعـارصة. ويف املقابل انرصف اهتمامهم 

أكثر نحو تجويد مطالع القصائد، 

املعروفة (الكلمات الجمل) يف عالقتها بما تعنونه؛ 
إذ إن املطلع بيت شـعري لـه بناء إيقاعي ونحوي 
ولغـوي وبالغي وداليل. ومن ثمة يمكن قراءة هذا 
النمـط من العنونـة تبعـا آلليات تأويـل أي بيت 
شـعري مع مراعاة جمالية املطلع داخل النسـق 

ر الثقايف املُؤَطِّ
       ويبقـى تلقـي العناويـن النصيـة يف السـياق 
الرتبوي جديرا باالهتمام، ويحتاج إىل وقفة خاصة 
الستنطاق مدى تالؤم هذه العناوين مع النصوص، 
فهنـاك مـن النصوص الشـعرية املعـارصة ما ال 
تحمل عناويـن محددة، غـري أن واضعي الربامج 
يترصفـون بالنقل الديداكتيكي يف هذه النصوص، 
ويحتفظـون بالعنـوان األصـيل الـذي وضعـه له 
صاحُبـه! وهنـاك نصـوص أخـرى ُوضعـت لها 
عناوين غري مناسبة يطبعها التّرسُع يف الصياغة. 
ثم إن وضع عنوان لقصيدة بسـيطة ذات الغرض 
الشـعري الواحـد ليس األمـر نفسـه يحصل مع 
بة ذات األغراض املتعددة؟  القصيدة الشعرية املركَّ
فكيف يكون العنوان داال عىل هذه التعددية؟ وغري 
ذلـك مّما يحتاجـه العنوان من دراسـة معمقة يف 
الكتاب املدريس، القرتاح بدائل ممكنة يف املوضوع. 
فكثري مـن العناويـن تم استنسـاخها فُتسـَقط 
عـىل نصـوص ال يتناسـب غرضهـا مـع العنوان 

االستنساخي، يقول الباحث محمد بازي: ”نسعى 
عرب هذه اإلشـارات إىل الوقـوف عند ظاهرة وضع 
عناوين النصوص الشـعرية ــــ خاصة القديمة 
منهـا ـــ مـن طرف غـري منتجيها، فقـد وجدنا 
كثـريا من ضابطـي هـذه األشـعار ومصححيها 
ومحققيهـا، يقومـون بعنونتهـا، األمـر نفسـه 
حاصـل يف التأليفـات املدرسـية، إذ إن النصوص 
املختـارة للدراسـة والتحليل توضع لهـا عناوين 
خاضعة ملوّجهات بيداغوجية، يراعى فيها اجتزاء 
كلمة أو جملة من صلب النص املقتطع بدوره من 
قصيدة طويلة؛ عرب نقل ترشيحي وتنقيحي لبنية 

جزئية من جسم النص، 
والديداكتيكـي  البيداغوجـي  السـياق  إن         
يقتضيـان وضـع عناويـن للنصوص املدرسـية؛ 
ألن سـياق التلقي يختلـف. فالغرض، هنا، غرض 
تعليمي. فنحن لسـنا ضد وضـع عناوين لقصائد 
شـعرية من الشـعر القديم. ولكْن، عـىل األقل أن 
ُتصاغ هذه العناوين من لدن شـعراء، أو نقاد لهم 
حس شـعري؛ كـي تكون هذه العناوين مناسـبة 
ألفـق التلقي لـدى املتعلـم (ة)، لتثري يف نفسـيته 
الدهشـة من جهة، ومعربة عن حقيقة النص من 

جهـة أخـرى.
       ومعضلـة العنوان، وما يتعلّق بها من عناوين 
جاهزة مستنسـخة، ليسـت مقترصة عىل الحقل 
الرتبـوي، بِل املشـهد الشـعري هو اآلخـر يعاني 
منهـا، فالعنوان الشـعري: ”فخٌّ خطـري، يقود إىل 
االستسالم للصيغ السـهلة والجاهزة، وإىل تكرير 
نمـاذج وصيـغ عناوينيـة يف أعمال متعـددة. إذا 
تصفحنـا اليوم أغلب ما ينرش من شـعر سـيثري 
اهتمامنـا بال شـك تواتر نمط معني مـن القوالب 
العنوانيـة، وهـي يف مجملها قالبـان أو صيغتان: 
صيغة الرتكيب اإلضافية يف املقام األول، ثم الصيغة 
النعتية يف املقـام الثاني، ويمكن أن نضيف إليهما 
صيغة املعطوف واملعطوف عليه، وال أبالغ إذا قلت 
إن تسعني باملائة تقريبا من شعراء العربية اليوم، 
شـيًبا وشبانا ال يحيدون يف عناوين أشعارهم عن 
هذه الصيغ الثالث ربما بسـبب اسـتهانة بالشأن 

الشعري للعنوان“.  
       وقد احتفلت الدراسـات الحديثة بمكون العنوان، 
وقّدمـت فيـه أبحاثـا، يقـول الباحث محمـد بازي: 
”يعتـرب العنـوان يف نظريـات النـص الحديثـة عتبة 
قرائية، وعنرصا من العنارص املوازية التي ُتسـهم يف 
تلقي النصوص، وفهمها، وتأويلها داخل فعل قرائي 

ل العالقات الكائنة واملمكنة بينهما“. شمويل، يفعِّ
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 النـص الشـعري..القصري جـدا نص متمـرد عىل 
الثبـات والنوع..هـو حصيلة التجريـب والتحوالت 
البنيوية يف الشـعرية (العمـود وبيت قصيد والبيت 
اليتيـم الـدال بابعـاده الزمكانيـة واالجتماعيـة..

فقصيـدة التفعيلة فالنص الشـعري النثري الكتيل 
وانتهـاء بالنـص القصـري والقصـري جدا..املتميز 
بالتكثيف وااليجاز واالختزال والحذف واالضمار....

فالنص املفتوح الذي شـكل آخر حلقة من حلقات 
التحول الشعري..

و(تابوت)..املجموعة الشعرية التي نسجت عواملها 
النصيـة املتجاوزة للعنونة بابوابهـا الثالثة(القليل 
مـن الثرثـرة تكفـي املتنـاص وقول العـرب (خري 
الـكالم ما قـل ودل) ومعذرة نسـيت كيف ابتسـم 
واخريا اىل ما تبقى منها).. انامل منتجها الشـاعر 
طالـب فرعـون واسـهمت دار اوراق عـىل نرشها 
وانتشـارها/2019..كونها نصـوص تنطلـق مـن 
لحظـة وعـي يحققهـا املنتج(الشـاعر) فيتجاوز 
الواقـع الذي سـلبت فيه ارادة االنسـان وسـحقت 
تحـت تأثري اآللة الحديثة ومـا افرزته من تداعيات 
ورصاعـات اجتماعيـة معـربة عن رؤية انسـانية 
تقوم عىل التكثيـف والرتكيز الداليل بالفاظ موحية 
تثري التاويالت بتجاوزها املعنى االحادي..ابتداء من 
العنوان االيقونة املتميزة ببياضها البارز الذي شكل 
عالمة سـيميائية دالـة عىل حركية الـذات ملأزومة 
واملضمون ..فضال عن تشـكيله نصا موازيا وعتبة 
دالة عىل هويته املحققة لوظيفتها السايكولوجية 
باستفزاز املسـتهلك(املتلقي)واثارة انتباهه..كونه 
يميـل اىل حمـوالت فكرية ومرجعيـة اجتماعية... 
فاسـم املنتج الذي اعتىل لوحـة تجريدية تعبريعن 

تأزم وجودي ذاتي وموضوعي.. 
ـ ال تستطيع التحليق

الطني الذي خلقت منه
ليس نقيا     / ص5

ـ تعودت ان اسدد ديونه
واكتب رسائله اىل السماء حني يتذمر
واجمع فراشاته قبل الذهاب اىل النوم

هو يعرف ما افعل
ولكنه يستاء حني ينهمر املطر

وانا منشغل بغلق النوافذ  /ص6
  فالشاعر(املنتج) يلتقط اللحظة املشهدية الحياتية 
ويعـرب عنها بطريقـة درامية معتمـدا االختزال يف 
البنيـة الفنيـة واللغويـة مـع اقتصـاد يف االلفاظ 
واعتمـاد الرمز االيحائي الذي منـح النص انفتاحا 

تاويليـا عرب الرمـز االيحائي واملفارقة االدهاشـية 
التي تشكل الغاية يف البناء التكنيكي للنص القصري 
جدا..فتثري يف املتلقي االحساس بالكينونة يف الزمان 
واملـكان بمفهوم هايدجر.. فالنص يسـري بموازاة 
الواقع بلغة مجازية مانحة اياه عمقا فكريا وبعدا 
دالليا..مـع اعتماد اسـلوب التكثيف عىل مسـتوى 
الـرسد الشـعري واللغة والحدث والـذي ظل يحوم 
حول العمق السـايكولوجي وردود الفعل النفيس.. 
بلغـة تمتاز بدقة تعابريها املوجزة والفاظها الدالة 
التي تتسـم بدور وظيفي يف معناهـا.... فضال عن 
توظيـف الرمز فنيا كوسـيلة الغنـاء عوالم النص 
من خـالل انحرافه بدخول املجـاز واخرتاق بوابته 

واضفاء الخيال االبداعي..
ـ قبل ان يذهب اىل الحرب

ترك عىل جبينها ندوبا كثرية
تشبه القبل  /ص46

ـ قبل ان تقفز من النوافذ
كانت للعصافري أوكار تشبه املآذن

وحني ترفع اصواتها كنا نحتفي بهروبها املبكر اىل 
املوت

املوت الذي ايقظ الرعاة من سباتهم
ـ كان نايه يعزف اناشيدا عن الفردوس

ويحرض الحقول عىل االنجاب
هي لعنة أوقدتها النريان الصديقة

كمـا يدعـي الهاربون منهـا اىل مشـيماتهم اآلمنة   
.ص47

   فالنص بدفقه الدال عىل اتساع معناه بضيق عبارته 
وما يكتنزه من خلق وتفاعل سوسيوسايكولوجي 
معبأ بدالالت وحموالت فكرية وانسانية كونه بنية 
داللية تنتجها الـذات املبدعة يف اطار بنيات ثقافية 

واجتماعية للتعبري عن اللحظة املشـهدية الحافلة 
باالستثنائي من الواقع.. 

والرمـز الذي هو قدرة مشـحونة بـدالالت تفرض 
التأويل واسـتنطاق الوجود بكل اشيائه..باقتناص 
لحظاتـه وتوظيـف الجوانـب الفنيـة والجماليـة 
ملالحقتهـا وزرعها بنتـوءات النـص ليضفي عليه 
سـمة التواصـل عـىل املسـتوى البنيـوي والـداليل 

والسيميائي.. 
حني يستبد بي الحزن

اذهب اليها
اقصد..اىل ما تبقى منها

عباءتها
ثوبها االسود

خاتمها بخرزته الزرقاء
اوقد فانوسها

ألراها وأرى الله  /ص97
  فالنص بتشـكيله االيقوني يحمل موقفا تواصليا 
متحركا برمـوزه الدالـة واملقرتنـة بواقعية املنتج 
للمعنى(ماديا ومعنويا)..ليشكل بنية ابداعية تمزج 
الخـارج النـيص بالداخل النيص واملنتج(الشـاعر) 
املحقـق لذاته بلـذة الكتابـة واملسـتهلك(املتلقي) 
الباحـث عن لذة القـراءة لتحقيق املتعـة الجمالية 

واملنفعة الفكرية  املضافة...
وبذلك قدم الشاعر نصوصا تصنع نفسها من املجاز 
واالسـتعارة لتخلـق مشـاهدها املكتنـزة بالوجود 
بتوظيف عدة مستويات لغوية يجمع بينها االيجاز 
والتكثيـف فيقـدم شـكال تعبرييـا يتميـز ببنيتـه 
الفنيـة والفكريـة التي تقـوم عىل البعد االشـاري 
املتمثل باالختزال الجميل وااليحاء الرمزي واعتماد 

املشهدية وتحويلها اىل بناء فكري وذهني.
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عـىل الكاتب أن يعمـل يف مهنة أخرى اىل 
جانب ممارسة الكتابة األدبية ، من اجل 
معرفة الحياة عىل نحو أعمق وأوسـع ، 
حيث ان العمل يف مهنة أخرى يوسع افق 
تفكري الكاتب ، ويرى الحياة من جوانب 

عديدة .
ان معظـم الكّتـاب يف اوروبـا وأمـريكا 
عملـوا يف مهـن كثـرية قبل أن يكرسـوا 

بقية حياتهم للكتابة األدبية .
ويقول فيكتور شكلوفسـكي ( -1984

الشـكالنية يف  النظريـة  ، رائـد   (1893

االدب يف كتابه ” تقنيـات املهارة األدبية 
 ،  1927 عـام  موسـكو  يف  الصـادر   ”
انـه ” ال بـد للكاتـب ان يعمـل يف مهنة 
أخرى ليعرف الحيـاة ، ويصف ما حوله 
بطريقتـه الخاصـة ،التـي تختلـف عن 
طريقة الكاتب الذي لم يمارس أية مهنة 

أخرى ” .
حقاً أن من يكتفي بمخالطة امثاله من 
األدباء ومناقشـة شـؤون األدب معهم ، 
ال يمكـن أن ينتج أدباً حقيقياً. التجارب 
الحياتيـة ، بمـا فيهـا من معانـاة وآالم 
، واحبـاط ، او لحظـات سـعادة غامرة 
مهمـة للكاتـب القصـيص أو الروائي ، 

وال تقـل أهميـة عن املوهبـة الفطرية ، 
أوالقـدرة عىل التخّيـل ، أوالتفرغ للعمل 
الدؤوب بـكل تركيز ، فالخيال يف القصة 
والرواية ،إنما يتغذى ابدا من الحقيقة .

لم يكن بمقدور ليف تولستوي ان يكتب 
رواية  ” الحرب والسـالم ” لوال أنه كان 

يف شبابه ضابط مدفعية .
الكاتـب الرويس اسـحاق بابل (1894 – 
1940 ) وهـو أحد اسـاتذة فـن القصة 
الثانيـة  يف  كان   ، العالـم  يف  القصـرية 
والعرشيـن مـن عمـره يف نوفمربعـام 
1916عندمـا نرش قصتـني قصريتني يف 
مجلـة ( ليتوبيس ) التـي كان يصدرها 

مكسيم غوركي يف بطرسـبورغ , ولكن 
غوركي رفض نرش أي قصة أخرى لبابل 
قائالً : ” يا سـيدي انك ال تعرف الحياة . 
اذهـب واعمل يف اي مهنة اخرى ”. وبعد 
أن تكتسـب تجـارب وخـربات حياتيـة 
كافية يمكنك ان تواصل الكتابة ” . وبعد 
سبع سنوات من العمل يف مهن مختلفة، 
وعمله مراسـًال حربياً يف جبهات القتال 
يف الحـرب األهليـة الروسـية ( 1918 - 
1921 )عاد بابل ليفاجأ الساحة األدبية 

برائعته ” الفرسان الحمر“.
من لم يخترب الحيـاة بحلوها ومرها لن 

ينتج أدباً حقيقياً .
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الدموُع قصائد منسّية.
القصيدُة انتهت،

ولم تكْن سوى ثالث كلمات!
*

أن تطرَي فال تستيقَظ من الّطرياِن أبداً،
تلَك لوحة سعيدة،

ال يعرُفها إّال َمن حاوَل الّطريان
ِمن دون جناحني أو يدين.

*
كلّما رصخُت يف أحالمي استيقظُت
فوجدُت وسادتي غارقًة يف الّضحك.

*
االفالم التي رأيُتها طواَل حياتي
كانْت أفالم طلقاٍت تصيُد فقط 

العّشاَق الذين قتلهم الجوع
وعّذبهم الحرمان.

*
يبدأُ بنهٍر

شارُع املالهي الذي تفتخُر املدينُة به،
لكّنُه يدوُر رسيعاً عىل َنْفِسه

لينتهي بحفرٍة ال أّوَل لها وال آِخر.
*

رصُت مثل غزاٍل جريح
يقُف عىل شاطئ البحر،

فال يرى يف ُزرقِة البحر
سوى قطرات دمه التي تتساقُط وتتسع.

*
صعٌب أن تلعَب الّشطرنَج تحَت املطر

مَع خصمَك الّشبح.
صعٌب جّداً

فال املطر يتوّقُف لحظًة عن الهطول،
وال أنَت تستطيُع أن تدحَر الّشبح

أو ملَك الّشبح.
*

حنَي مىش البحُر وسَط املدينة،
أُصيب الّناُس باالرتباِك بل بالخوِف بل بالرعب.

هذا املشهُد أربكني وخّوفني وأرعبني
ُثمَّ أضحكني يف آخر املطاف

حّتى رصخُت وأنا أقهقه:
أيشبُه هذا البحُر طفولتي أم ذاكرتي؟

lÜ˛aÎ@ÚÓmbÓ®a@Ò5©a
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تعـد الشـخصيات العنيـدة مـن أكثـر 

لآلخريـن  تسـبب  التـي  الشـخصيات 

كذلـك  التعامـل،  يف  والتعـب  اإلرهـاَق 

الخطيبـة عندما تكـون عنيـدًة، تكون 

شـخصية متِعبة جـداً يف التعامل؛ لهذا 

فهي شخصية تحتاج إىل طريقة معينة 

يف التعامـل لكـي يتغلـب الخطيب عىل 

صفة الِعند يف خطيبته.

اذن كيـف ُيمكـن التعامل معهـا هكذا 

حالة بالطريقـة الصحيحة من دون أن 

تفسـد العالقة ،وما هـي أهم الخطوات 

التي ستساعده عىل ذلك:

تفّهـم الطـرف املقابـل وتقّبـل وجهـة 

نظره:

من الخطوات األساسّية لتعزيز التواصل 

بـني الطرفـني، وذلـك ألّن لكل شـخص 

يف هـذا العالم منظـوَره الخاص؛ فحني 

يتحقـق ذلك، ُيمكـن الحكـم بمنطقّية 

وحـل الخالفـات املطروحـة بـوّد، مـع 

العلـم بأّن هـذا التقبل يحتـاج تضحية 

للمحافظـة عـىل اسـتمرارية العالقـة 

ونجاحها.

احرتام الرأي:

فاحـرتام الشـاب لخطيبتـه وتقديـره 

والثنـاء  بهـا  واإلعجـاب  ألفكارهـا، 

عليهـا دائمـاً، أمـٌر مهم؛ حتـى ولو لم 

تكـن أفكارهـا يف غايـة الروعـة، إال أّن 

ذلـك سـينعكس إيجاباً عـىل عالقتهما 

وسُيشعر الخطيبة بأّن رشيكها ُيقّدرها 

ويحرتمها، وذلك يجعلهـا أكثر انفتاحاً 

وتـرك  بهـدوء،  واالسـتماع  للنقـاش، 

العناد.

إبداء الرأي الشخيص:

النظـر  وجهـة  بـرشح  الشـاب  يبـدأ 

الخاصـة بـه، وإبـداء رأيه بلطـف بعد 

تفّهمه لخطيبته واألخذ برأيها، وتقدير 

مشـاعرها والتعاطف معها واحرتامها، 

ويتعـنّي لذلـك املحافظـة عـىل الهـدوء 

والصرب، وإظهار الثقـة بالنفس، وذلك 

يوفـر مسـاحة خاصة ليرشح الشـاب 

العائَد اإليجابي عليه، وتذكريه لخطيبته 

بتضحياته وتنازالته من أجل اسـتمرار 

عالقتهما معاً؛ فكل ذلك سُيعزز الجانب 

اإلنسـاني بينهما؛ بعيداً عن معرفة َمن 

املصيـب أو املخطـئ، ويجعلهـا أيضـاً 

تتخىل عن عنادها.

اختيار الوقت واملكان املناسبني:

ُيستحسـن دائماً اختيار املكان والزمان 

املناسـبني عنـد الرغبة يف التحـّدث مع 

الخطيبة، حول املوضوع الذي تمسـكت 

برأيها فيـه، وتجب معرفـة أنها بحالة 

وُمبتسـمة،  مزاجّيـة جيـدة، وهادئـة 

وباملقابـل يجـب تجّنـب األوقـات التي 

تكون فيها منشغلًة بأمر ما، أو متوترة، 

كمـا أّن التواجـد معـاً يف نفـس املكان 

والتحـدث وجهـاً لوجه بنـربة واضحة، 

سُيسـهل الطريـق إىل قلبها، وسـُيعزز 

اإليجابّية يف الحوار.

تجنب االنفعال والغضب:

ُيفّضـل التوّقـف عـن الجـدال يف حـال 

حدوث انفعال وغضب من كال الطرفني، 

والتحـّيل  النفـس،  ضبـط  ومحاولـة 

االندفاعيـة  مـن  والتقليـل  بالهـدوء، 

الغضـب  ثـورة  وتجنـب  والهجومّيـة، 

وإحكام السيطرة عىل الذات.

التفاوض:

سـُتحّل العديد من الخالفـات إذا تنازل 

أحـد الطرفني عن عنـاده، ولكن يف حال 

كانـت الخطيبة أشـّد عنـاداً، يجب عىل 

الشـاب أال يستسـلم مبارشًة لقراراتها 

املواضيـع  أو  املواقـف  مـن  العديـد  يف 

املطروحة؛ ألّن ذلك سُيقلل من محاوالت 

إقناعهـا بأمور أخرى الحقـاً، وبدالً من 

ذلـك، عليـه أن يكون حازمـاً يف قراراته 

مع تقديمه لدليل منطقي ُيعزز موقفه، 

كما أن التفاوض سُيقنعها باالستجابة 

أو  رأيهـا،  عـن  والرتاجـع  لخطيبهـا 

استخدامها الحّل الوسطّي.

التدرج:

يتمسـك األشـخاص العنيـدون برأيهم 

بشـدة؛ فهم دائماً ما يعتـزون بذاتهم؛ 

الُجهـد  مـن  مزيـداً  الفـرد  فيحتـاج 

والوقـت للتعامـل معهـم؛ فـإن كانـت 

الخطيبـة عنيـدًة، ُيستحسـن التـدّرج 

معها وإعطاؤهـا النصائح عىل فرتات؛ 

فبمـرور الوقت، مـن املمكـن أن تتغرّي 

قناعاتهـا وتتكّيف مـع خطيبها وتتفق 

معه بالرأي.

تجّنب وصفها بالعنيدة:

ُيفضل تجّنب وصف الخطيبة بالعنيدة؛ 

أّن رشيكهـا يصفهـا  فعنـد سـماعها 

وغاضبـًة  اندفاعيـًة  سـُتصبح  بذلـك، 

 ، أكثـر، وسـرتفض االسـتماع أو التغريُّ

وستنزعج وتتوّقف تماماً عن املناقشة؛ 

لذلك من الـرضوري جداً عـدم وصفها 

بذلك أثناء الحوار مهما كان املوقف.

إعادة توجيهها:

سـُيعزز إعـادة توجيه الخطيبـة للرأي 

الصواب، مـن الوصول إىل التحسـينات 

واالتفاق مـن دون جدال، وذلك بمراعاة 

عدم اإلشارة إىل الخطأ مبارشًة، أو تكرار 

ذكر سـلوكياتها السـلبّية أو معاقبتها 

عليها؛ ألنها أمور سـلبّية من شأنها أن 

ُتفقد الهدف الرئييس من النقاش.

التعبري عن الحب:

ُيَعد التعبري عن الحب تجاه الخطيبة أمراً 

مهماً إلبقاء العالقة ودّية بني الخطيبني؛ 

فاختـالف اآلراء والتمّسـك بها يف بعض 

األحيان، ال يعني فقـدان الحب بينهما؛ 

فالحب يعني تقّبل الرشيك اآلخر ومدارة 

االختالف بشخصيته؛ فِبغّض النظر عن 

الطريقة التي ستنتهي بها أّية مشكلة؛ 

فـإن الحب موجود وسيسـتمّر بينهما، 

كما أّن التعبري عنه بشـكل رصيح أمام 

الخطيبـة، سـيوّطد العالقـة ويقلل من 

العناد يف بعض املواقف.

- معرفة ِمفتاح شخصية الخطيبة:

الرجل يمتلك العديد مـن املقّومات التي 

تجعلـه يسـتطيع التخلـص مـن عناد 

حبيبته، ولكن ال بـد يف البداية أن يعرف 

كيف يمتلـك مفاتيح هذه الشـخصية، 

وذلك حتى يتمكـن من اختيار الطريقة 

مـع  يتعامـل  تجعلـه  التـي  السـليمة 

خطيبته العنيدة.

احتواء هذه الشخصية العنيدة، وتحويل 

هذا العناد إىل سلوك إيجابي:

وذلك يسـاعده تماماً يف بداية حياته 

الزوجيـة، مـع تجنبـه العديـد من 

املشكالت التي من املمكن أن تواجهه 

بسـبب عنـاد خطيبتـه خـالل فرتة 

الخطوبة، وكذلك خالل الزواج.

تقديم مشاعر الحب للخطيبة:

تحتاج الشـخصية العنيـدة يف أغلب 

األحيـان إىل االحتـواء والحـب؛ لهذا 

فإن الرجل عليه أن َيزيد من مشاعر 

الحـب والعطف والحنـان لخطيبته 

العنيدة.

يعتـرب النعناع من األعشـاب ذات املذاق الخاص، 

فلونـه األخرض ورائحته الجذابة تجعل الكثريون 

يميلون ويسعون لتناوله بشكل مستمر.

فإذا قرأت عن فوائد تناول النعناع ال تستطيع أن 

يخلـوا منزلك منه أبدا، لذلك تعرف عىل أبرز وأهم 

فوائد تناول النعناع.

1. يحتـوى النعنـاع عىل مضادات لألكسـدة، لذا 

فتناولـك له يعـد من الحيل الجيدة التي تسـاهم 

بشـكل كبري يف تقوية الجهاز املناعي، والحد من 

اإلصابة بالفريوسات والبكرتيا املرضة. 

2. يعمل تناولك بشـكل يومـي للنعناع عىل الحد 

من تخزين السموم يف الجسم، فتناولك له يساهم 

بشكل ملحوظ يف التخلص من السموم املرتاكمة 

يف الجسم، وتطهريه.

3. يسـاهم بشـكل كبري تناولـك للنعناع يف عالج 

األرق، ألنه يحتوى عىل بعـض العنارص الغذائية 

التـي مـن دورهـا القضـاء والتخلص مـن هذا 

األرق. 

4. يعد من األعشـاب الجيدة التي تساهم بشكل 

كبري يف تقليل فـرص اإلصابة بأمراض القولون، 

ومشـاكله، ألن تناولـه يعمـل عىل زيـادة حركة 

املعدة واألمعاء، وتحسن دورها. 

5. تنـاول النعنـاع يعد مـن الحيل الجيـدة التي 

تسـاهم بشـكل كبري يف تحسـني صحـة الجهاز 

الهضمي، وتقليل فرص التعرض ألى مضاعفات 

صحية مرتبطة به.
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مقادير شاورما اللحم:
300 غرام مـن اللحم البقري 

مقطعة لرشائح طولية.
ملعقتان كبريتـان من الزيت 

النباتي.
ومقطعـة  مقـرشة  بصلـة 

لرشائح.
البنـدورة املقطعة  حبة مـن 

لرشائح.
مـن  كبريتـان  ملعقتـان 

البقدونس املفروم.
مقادير التتبيلة

نصف كوب من الزبادي.

3مالعق كبرية من الخل.
فصان من الثوم املفروم.

ملعقة صغـرية من الصوص 

الحار.
مـن  صغـرية  ملعقـة  ربـع 

الفلفل األبيض.
نصـف ملعقـة صغـرية من 

الحبهان املطحون.
نصـف ملعقـة صغـرية من 

الزنجبيل.
رشة من القرفة.

ملح (حسب الرغبة).
طريقة التحضري:

تتبيل رشائح اللحم
امزجي مقاديـر التتبيلة معاً 
يف وعـاء ثـم ضعـي رشائـح 
اللحم مع الحرص أن تغمرها 
الصلصـة تمامـاً، ثـم غطي 
الوعـاء واتركيـه يف الثالجـة 

مدة 8 ساعات.
طهي الشاورما

يف  النباتـي  الزيـت  سـخني 
مقـالة غـري الصقـة، وانقيل 
فيهـا رشائـح اللحمـة مـدة 
5 دقائـق مـع التقليب حتى 

تنضج.
إضافة البندورة

املقطعـة  البنـدورة  ضعـي 
والبقدونـس مـع الشـاورما 
وقلبي الخليط مدة دقيقتني، 

ثم ارفعيها عن النار.
تقديم شاورما اللحم

اسـكبي الشـاروما يف طبـق 
التقديم ثم قدميها عىل الفور 
مع الخبز وسلطة الطحينية.
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يف حـني أن تدابري التباعـد االجتماعي خالل جائحة (كوفيـد19-) أدت إلنخفاض 
معدالت اإلصابة ببعض األمراض املعدية، سـجلت حاالت صحية أخرى ارتفاعا يف 

اإلصابات.
وأشـار أطباء بريطانيـون إىل أن حاالت أمـراض تاريخية، مثـل الحمى القرمزية 
والنقرس والسـل، تتزايد بشـكل ملحوظ اآلن ويف ما ييل نلقـي نظرة عىل أمراض 

األمس العازمة عىل العودة.
النقرس

ُتعرف هذه الحالة أيضا باسم ”مرض امللوك“ وتميل إىل إصابة أولئك الذين يفرطون 
يف تناول األطعمة الغنية بالدهون والكحول، والتي أثرت عىل امللك هنري الثامن.

والنقـرس هو نوع مـن التهـاب املفاصل، يعانـي املصابون به مـن آالم املفاصل 
الشديدة واملفاجئة التي غالبا ما تكون ساخنة وتتسم بالتورم.

وينصـح الخـرباء بزيارة الطبيـب وااللتزام ”بـوزن صحي، وتنـاول نظام غذائي 
متـوازن وتقليـل تنـاول الكحـول“ لخفـض احتمـال اإلصابـة بالنقـرس.

مرض السل
قال أطباء بريطانيون إن حاالت السل، التي يمكن أن تكون قاتلة، ارتفعت بنسبة 
%7 يف العـام املايض، مـع تفيش املرض يف ويلز يف يونيو وهـذه العدوى البكتريية، 
التي تصيب الرئتني بشكل رئييس، تنتقل عرب قطرات املاء من السعال، ولكن يمكن 

عالجها عادة باملضادات الحيوية.
وتشـمل العالمـات التحذيرية البلغـم وأحيانا السـعال الدموي، وفقـدان الوزن، 
والتعرق اللييل، وارتفاع درجة الحرارة، والتعب، وفقدان الشهية، وانتفاخ الرقبة.

الحمى القرمزية
تقول الدكتورة راشـيل وارد التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك 
”زيادة ملحوظة يف حاالت الحمى القرمزية بعد كوفيد“، ويرجع ذلك جزئيا إىل 

اختالط األطفال أكثر مما فعلوا أثناء عمليات اإلغالق الناتج عن الجائحة.
وأضافـت: ”رغـم أن الحمـى القرمزيـة يمكن عالجهـا بسـهولة باملضادات 
الحيويـة، إال أنهـا إذا لم يقع عالجهـا يمكن أن تـؤدي إىل مضاعفات وتتمثل 
األعراض يف الحمى والتهاب الحلق والطفح الجلدي الذي يمكن أن يجعل الجلد 
يتقـرش (عادة عىل اليدين والقدمني) وتلون أحمر عىل الخدين وظهور لسـان 

الفراولة“.
شلل األطفال

اإلصابة بشـلل األطفال نادرة ولكنها قد تكون قاتلة. ووقع اكتشـاف فريوس 
شلل األطفال مؤخرا يف مياه الرصف الصحي يف شمال ورشق لندن.

وتقول الدكتورة راشـيل: ”ُينصح باسـتخدام جرعة معززة ضد شلل األطفال 
لجميع األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني سنة واحدة وتسعة أعوام يف جميع 

أحياء لندن، حتى إذا كنت عىل دراية بالتطعيمات“.
وتنتـرش األعـراض عن طريق مالمسـة براز الشـخص املصاب، وهي تشـبه 
أعـراض اإلنفلونـزا، مع ارتفـاع يف درجة الحـرارة والتعـب وآالم يف العضالت 
ويمكـن أن تعانـي الحـاالت النادرة مـن الشـلل، وإذا أثر ذلك عـىل العضالت 

املستخدمة يف التنفس، فقد يصبح مهددا للحياة.
سوء التغذية

وقالت راشـيل: ”نشـهد زيـادة يف بدانة األطفال وسـوء التغذية مـا يؤدي إىل 
سـوء التغذيـة“، حيث عادت حـاالت أمثال االسـقربوط (عـوز فيتامني يس، 
والذي يشـار إليه أيضا بمرض القراصنة والبحارة) والكسـاح، إىل الظهور يف 

مؤسسات الرعاية الصحية يف اململكة املتحدة.
ويـؤدي مرض االسـقربوط إىل اإلرهاق والكدمـات وآالم املفاصل ونزيف اللثة 
عندما ال يحصل الشـخص عىل ما يكفي من فيتامني يس، بينما يؤثر الكساح 
عـىل نمو العظام لـدى األطفال وعادة مـا يكون نتيجة لنقـص فيتامني د أو 

نقص الكالسيوم.
النكاف والحصبة

يفرتض أن يحصل الجميع يف مرحلة الطفولة عادة عىل لقاح MMR املخصص 
للحصبة والنـكاف والحصبة األملانية، لكن الدكتورة راشـيل تقول إنه ”خالل 
كوفيـد، شـهدنا انخفاضا يف عدد األطفال الذين يحصلـون عىل لقاح الحصبة 
والنـكاف والحصبـة األملانية وهنـاك مخاوف من أن يؤدي ذلـك إىل زيادة عدد 

هذه األمراض املميتة“.

كشـف علمـاء يف الواليـات املتحدة أن 
فصيلـة الـدم الخاصـة بـك قـد تحدد 
احتماليـة تعرضـك لسـكتة دماغيـة 
الدماغيـة  السـكتة  مبكرة.وتحـدث 
اإلقفارية، وهي الشـكل األكثر شيوعا 
يقطـع  عندمـا  الدمـاغ،  لسـكتات 
االنسداد إمداد الدم إىل جزء من الدماغ، 
الدمـاغ. إىل قتـل خاليـا  ممـا يـؤدي 

ووجـد باحثـون يف الواليـات املتحـدة 
أن األشـخاص األكثر عرضـة لإلصابة 
بسكتة دماغية مبكرة، كانوا يف الغالب 
من فصيلة الدم A، كونهم لديهم خطر 
أعىل بنسبة 16 باملئة لإلصابة بالسكتة 
الدماغيـة املبكرة مقارنـة بأنواع الدم 

األخرى مثل AB أو B أو O.ومن ناحية 
أخرى، كان الشبان الذين لديهم فصيلة 
الدم O، وهي أكثر فصيلة دم شـيوعا، 
أقل عرضـة لإلصابة بسـكتة دماغية 
بنسـبة 12 باملئة مقارنة بأولئك الذين 
لديهـم أنـواع دم أخرى.وبالرغـم من 
هذه اإلحصائيـات، أكد الخرباء يف كلية 
األمريكية،  الطـب بجامعـة مرييالنـد 
أن أولئـك الذين لديهـم فصيلة دم من 
النـوع A يجب أال يقلقـوا من اإلصابة 
بسـكتة دماغيـة مبكرة.وقال أسـتاذ 
علم األعصاب وأحد املؤلفني الرئيسيني 
للدراسـة سـتيفن جيه كيتنر: ما زلنا 
ال نعـرف ملاذا قـد تشـكل فصيلة الدم 

A مخاطر أكـرب، ولكن من املحتمل أن 
يكـون لها عالقـة بعوامل تخثـر الدم.

وكانـت أبحاث سـابقة قد أشـارت إىل 
أن األشخاص الذين لديهم فصيلة الدم 
(A) لديهم مخاطر أعىل قليال لإلصابة 
بجلطات دموية يف السـاقني، املعروفة 
باسـم تجلط األوردة العميقة، وهو قد 
يكـون السـبب الرتفاع نسـبة تعرض 
حاميل هذه الفصيلة لإلصابة بسكتات 
دماغية.وتظهر البيانات الرسـمية أن 
السـكتات الدماغيـة هي إحـدى أبرز 
األسـباب للوفـاة يف دول عديـدة، ففي 
بريطانيا مثال، تقتل السكتة الدماغية 

حوايل 35000 بريطاني سنويا.

دائمـاً مـا نلجأ إىل اسـتخدام العدسـات 
الالصقة، رغبـة يف تغيري ألـوان عيوننا، 
عـىل الرغم مـن وجود عنـارص طبيعية 
يمكننـا مـن خاللها الحصـول عىل لون 
العـني املفضـل لدينا.. فبدالً مـن اللجوء 
إىل العدسات الالصقة، التي قد تسّبب لنا 

بعض املشاكل داخل العني.
إليـك بعض هذه الطـرق الطبيعية، التي 

ستساعدك يف تغيري لون عينيك.
 -الحالـة النفسـية: يتغـري لـون عينيك 
كنـت  فـإذا  املزاجيـة،  حالتـك  حسـب 
تشعرين بالسـعادة أو الحزن، ستجدين 
لون عينيك يتغـري،  ويرجع ذلك إىل تغرّي 
الهرمونـات التي تتحكم باملشـاعر التي 
تعمل عىل تغيري حجم بؤبؤ العينني، مما 
يربز لون عينيك، فعىل سـبيل املثال: عند 
البـكاء تجدين لون عينيك أفتح بسـبب 

احمرار العينني.

- البابونـج: يؤثـر البابونـج عـىل لـون 
عينيك، فالبابونج قـادر عىل التأثري عىل 
الهرمونـات التـي ينتجها الجسـم، مما 

يؤثر عىل لون العينني.
-شـاي عنـب الديـب: هـذا الشـاي هو 
شـاي مهدّئ يسـاعد عىل إراحـة العني 

وإعطائهـا مظهـراً مرشقـاً، ممـا يؤثر 
عىل لون عينيـك، فكل ما عليك فعله هو 
إضافة شـاي الديب إىل نظامـك الغذائي 

اليومي.
-العسـل: هو مصدر غني بالسـكريات 
وفيتامـني (AA) اللذين يؤثران عىل لون 
عينيـك، فـإذا أردت الحصـول عـىل لون 
أفتـح لعينيك، عليـك إضافة العسـل إىل 

نظامك الغذائي بشكل مستمر.
بمـادة  غنيـة  مـادة  هـي  -السـبانخ: 
الزياكسـانثني والكاروتينات التي تجعل 
عينيك نرضتني ومرشقتني، كما تحتوي 
عىل نسبة عالية من  الحديد الذي بدوره 
يـؤدي إىل تغـري لـون عينيـك، باإلضافة 
إىل حمض الفوليك الـذي يمنحك إرشاقاً 
وتوهجـاً، ممـا يؤثر عىل جمـال عينيك. 
لـذا عليـك إضافـة السـبانخ إىل نظامك 

الغذائي.
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

تشـعر بالراحـة التامـة فيمـا يخـص ذاتـك 
واألمـور التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو 
وينتقل إىل من هم قريبني منك. استغل الفرصة اآلن 
للتواصل مع أشـخاص بنفس العقليـة. اكمل خططك 
بأفـكار اآلخرين وابدأ يف العمل بطاقة مركزة، فما كان 

يبدو غري متاح قد أصبح اآلن يف متناول يدك.

تغمرك الحيوية والنشـاط ويغمرك حب االسـتطالع 
واالستكشـاف، وإن كان األمر بيدك لذهبت يف مغامرة 
استكشـافية. استسـلم لهـذا الدافع الداخيل واسـتقطع 
بعض األسـابيع لتسـافر عـرب العالم. حماسـك ونشـاطك 
الداخـيل سـيعطيانك القوة وقـدرة التحمل الالزمـني للقيام 

باستكشافات وفهم أشياء جديدة.

سـتعم أجـواء مـن االرتياب تسـتوجب منـك اتخاذ 
موقف، وسـتجد حالًيا صعوبة يف التخـيل عن طريقة 
تفكـريك املعتادة، بالرغم مـن العواقب السـلبية التي قد 
تكـون نابعـة من املايض. مـع ذلك، حاول أن تكـون متفتح 

حتى تتمكن من تعدي املصاعب والعراقيل بليونة وسهولة.

يلعـب القـدر لعبته معك وسـتجد نفسـك 
أمـام موقف لم تكـن تتوقعه تماًمـا، لكن ال 
تبـايل بذلك. إن كان باسـتطاعتنا توقع كل يشء، 
سـتغيب عنا ملذات الحياة. إذن، ال تنعي حظك وال 
تشعر باألسف ملصريك: بل عىل العكس، كن يقًظا، 

فالحياة تخبئ دائًما مفاجئات سعيدة.

صحتـك الجسـدية والعقلية يف أحسـن أحوالها، فال 
تدع اللحظة تمر دون أن تسـعى وراء أفكارك. سـوف 
تكسـب املؤيدين الذين يشـاركوك يف األهـداف ويمكنهم 
املـيض قدًمـا كفريق. هكذا تسـتطيع العمل اليـوم بطريقة 

جيدة وتتقدم بشكل كبري لكي تصل يف النهاية إىل أهدافك.

قـد تجد نفسـك يف مواقـف حرجة وتشـعر يف هذه 
األثناء بالضعـف. طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشـكل 
ـال. توخى الحذر اذا أردت  عشـوائي غري متناغم وغري فعَّ
أن تحـرز تقدًمـا عىل حسـاب اآلخريـن، فذلـك الترصف قد 
يخلق العديد من املنافسـني واملعارضني، ولـن يجلب لك هذا 

إال املتاعب.

يجب أن تسـتعد ملواجهة مشكالت جديدة، 
فاألمور ليسـت جيدة يف مـكان العمل وأنت 
ال تسـتطيع إنجاز سـوى القليـل. ال تجعل ذلك 
يخيفك، فهذه املراحـل تجيء ثم تذهب. يف حياتك 
الخاصة، أنت بحاجة إىل دافع جديد، فأنت تشـعر 

أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

يبـدو أنه قد حـان أخريًا وقت تنفيـذ أحالمك؛ تحل 
بالشـجاعة وسـوف تتمكـن مـن تغيري ليـس فقط 

حياتك الشخصية، ولكن حياتك املهنية أيًضا. 
قـد تكون أيًضـا نموذًجا يحتذي به من حولـك. إال أنك يجب 
أيًضـا أن تجـد الوقـت للتنفيس عـن ذاتك حتـى تقيض عىل 

التوتر.

الوقت مناسـب جـًدا لجميع العالقات الشـخصية، 
سـواء كانت جديدة أو قديمة. سـوف تجـد عمليات 
التواصل مع من حولـك ملهمة وغنية ألفكارك الخاصة. 
لكـن يجـب أال تفكر فقـط يف املزايـا التي يجلبهـا لك هؤالء 
املعارف، وحاول التفاعل أيًضا عىل املسـتوى العاطفي، وإال 

فسوف تكون مدة االستفادة والتناغم قصرية.

اإليجابـي مـع  التعامـل  تجـد سـهولة يف 
األشـخاص يف الوقـت الحـايل، فالـكل يبـدو 

منجذًبا إليك.
كمـا أن الصالت التـي قد يكون لها تأثـرًيا إيجابًيا 

عىل مستقبلك تظهر يف كل مكان.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

األمـور اليـوم تقـع يف مكانها السـليم، فمن حولك 
ال يسـتطيعون تجاهل حماسـك وحيويتك. يف العمل 
أنـت تنجـز كل مـا تحتـاج إليـه، ويكون باسـتطاعتك 
تمرير الكثري من األفكار الجديدة. حتى يف حياتك الشخصية 
تستطيع االسـتمتاع بأوقات سـعيدة نتيجة لالنطباع الجيد 

الذي ترتكه عىل كل من تقابلهم.

1870 - هزيمة قوات إمرباطور فرنسـا نابليون الثالث أمام 
القوات األملانية، ووقوعه أسريًا يف يد األملان.

1899 - الجيـش املرصي يرفع الرايتني املرصية والربيطانية 
فوق قرص حاكم السودان.

1948 - امللكـة فيلهامينـا ملكة هولندا تتنـازل عن العرش 
البنتها جوليانا.

1970 - انتخاب سلفادور أليندي رئيًسا لتشييل.
1977 - انضمام جيبوتي إىل جامعة الدول العربية.

1981 - اغتيال السفري الفرنيس يف لبنان «لويس دو المار».
1990 - الرئيـس األمريكـي جـورج بوش يعفـي مرص من 

ديونها العسكرية.
1997 - عمليـة للمقاومة الفلسـطينية يف القـدس املحتلة؛ 

تسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 150 آخرين.
1998 - تأسـيس محرك البحث غوغل عىل يد سريجي برين 

والري بايج.
2013 - إبراهيـم أبـو بكـر كيتا يتـوىل منصب رئاسـة مايل 

كخامس رئيس ملايل خلفا لديونكوندا تراوري.
2015 -االنتخابـات البلديـة والجهويـة املغربيـة تفرز عن 
تصدر حـزب العدالة والتنمية لالنتخابـات الجهوية، وحزب 

األصالة واملعارصة لالنتخابات البلدية.
2016 - البابا فرنسـيس يعلن األم تريزا قديسـًة يف الكنيسة 

الكاثوليكيَّة تقديرًا لخدماتها وتضحياتها اإلنسانية.
2018 - إعصار جيبي االسـتوائي يرضب اليابان ُمخلًفا 16 

قتيًال وأرضاًرا كبرية يف منطقة كانساي.

اختبار شخصية يحدد درجة األنانية
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يمكـن اختبـار تحليل شـخصية سـهل 
وبسيط جداً ان يساعد عىل كشف بعض 
خفاياها وصفاتها االيجابية والسـلبية. 
ويف هـذا االختبـار مثالً يجـب النظر اوالً 
اىل الرسـم ثم تحديد رقم الشـخص الذي 
يمكن تقديم املسـاعدة له قبل اآلخرين. 
فهذا يدل عىل بعـض الطباع وعىل درجة 
االنانيـة وحب الـذات. واليـك املزيد عما 
يمكـن معرفته من خـالل تحليل اختبار 

الشخصية هذا.
تعترب االنانية من الصفات البارزة لبعض 
االشـخاص اال انهـا ال تظهـر بوضـوح 
لدى اشـخاص آخرين.. ومن اجل كشف 
درجتهـا من املهم خـوض اختبار تحليل 
الشـخصية السـهل والرسيع هـذا. وهو 
يقيض بأن يتـم اختيار احد االشـخاص 

الذي يحتاج اوالً اىل املساعدة.
١ .املرأة العجوز

يعنـي اعتبـار هذه املـرأة انهـا اول من 
يحتـاج اىل املسـاعدة التمتع بشـخصية 
التفـاؤل  اىل  الدائـم  وامليـل  ايجابيـة 
واالبتسـام للحياة. كما يـدل عىل الرغبة 
الدائمـة يف تقديم املسـاعدة لألشـخاص 
الذين يعيشـون ويعملون يف املحيط وان 
تـم هذا عىل حسـاب املصالـح الخاصة. 
كذلك يشري هذا الخيار اىل التمتع بالقدرة 
عىل النظـر بعيون اآلخريـن وقلوبهم اىل 
االحداث واملواقف املختلفة. وهو ما يشري 

اىل التفهم واىل عـدم الرغبة يف معاداة اي 
شخص آخر.

٢ .الرجل الذي يصلح السيارة
قد يتم يف هذا االختبار اختيار الرجل الذي 
يقوم بإصـالح سـيارته املعطلـة. وهذا 
يدل عىل القـدرة عىل تحقيق التوازن بني 
املصالح الخاصة وتلك العامة. ويكشـف 
التمتـع بقدرات قياديـة وبموهبة ايجاد 
الحلـول للمشـاكل والنهايات السـعيدة 
للظروف الصعبة. كما يدل عىل العقالنية 
وعىل تغليب املصلحة العامة عىل الخاصة 
يف حال كانت الظرف او املواقف تستدعي 
ذلك. ويشـكل هذا رساً من ارسار النجاح 
خصوًصـا ان هذه الشـخصية تسـاعد 
غالباً عىل اخـذ القـرارات الصائبة وعىل 

تخطي املعوقات بأقل الخسائر املمكنة.
٣  .املرأة التي تحمل االكياس

يكشـف اختيار املـرأة التي تحمـل عدداً 
كبـرياً مـن االكيـاس البحـث الدائم عما 
يساعد عىل الشـعور باالمان واالستقرار 
تحقيقهمـا  عـىل  املسـتمر  والحـرص 
والحفاظ عليهما، وان تطلب هذا التخيل 
عن بعـض املصالـح العامـة والخاصة. 
كما يدل هذا عىل التمتع بشخصية ودية 
وباللطـف والقدرة الكبرية عـىل االنتباه 
والرتكيز. ويشـري اختيار املـرأة الحاملة 
لألكياس ايضاً اىل درجة انانية كبرية واىل 
تقديـر الذات اىل حد كبري واىل السـعي اىل 

ابراز الصفات الشـخصية يف كل املواقف 
التي تسـمح بذلك. كما يعني هذا البحث 
الدائم عـن تحقيـق الفائدة مـن معظم 
املنافسات التي يتم خوضها عىل مختلف 
صعـد الحيـاة وعـن التفـوق يف مختلف 

املجاالت.
٤ .الهر

من ابرز االرسار التي يمكن ان يكشـفها 
اختبار تحليل الشـخصية هذا من خالل 
اختيـار الهـر التمتـع بحس املسـؤولية 
الواضـح. ومنهـا الحـرص الدائـم عـىل 
االلتـزام بالقواعد بعيداً عن الحسـابات  
الشخصية ويشـري اىل توخي املوضوعية 
االشـخاص  مـع  للتعامـل  طريقـة 
والظـروف. كذلـك يشـري هذ الخيـار اىل 
التمتع بقدر عال من الثقافة واىل االلتزام 
بالقيم واملبادئ الحياتية السامية. ورغم 
ان االشـخاص املحيطـني يـرون يف هـذا 
مثالية ال تناسـب الواقـع وال تتفق معه، 
فـإن من يختـار الهر يتسـم بثقة كبرية 
بالنفـس تجعله ال يتأثر كثـرياً بمختلف 
وجهـات النظر. فهـو ليس انانيـاً لكنه 
يثـق اىل حد كبري بخياراتـه. ومن دالالت 
اعتبـار الهـر االكثر حاجة اىل املسـاعدة 
ايضاً وبحسـب ما يظهره اختبار تحليل 
الشخصية هذا امليل اىل بناء العالقات مع 
الكثري من االشخاص بما يخدم مصلحة 

االطراف كافة. 

تراهـا  التـي  العقبـات  التغلـب عـىل  يمكـن  ال 
أمامـك يف الوقت الحـايل إذا حاولت حلهـا بالطرق 
القديمـة املعروفة. يجب أن تغـريِّ مدخلك والتوصل إىل 
اسـرتاتيجية جديدة وأن ال تسمح لآلخرين بتغيري رأيك 

أو خططك كثريًا.
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تـرضى لـيـش انــت تعذبني بجـــفــاك
ولــيـــش انت بغيابك تــظـل جتـرحني

انــي شــكــثر طــيـــب افــــرح مبلكاك
وانــــت تـــســوي عكسي وماتفرحني
تــجــرحنـي وتـــروح ومايهمك شــي

وكــبــال الشماته انـــوب تفـــضحــني
مــــاريــدك بعد الجتي وحتجي ويـاي

والريـــدك تبررر كــــاافـــي تشرحلي
انــــي مليتك بـــعــــد مـاريدن هواك
وبعد مــااصـلح الك والانـت تصلحلي 

هـذه القصة حدثت ىف سـوريا، يرويها صاحب معمل 
خياطة :

يقـول صاحب القصـة : كنت صاحـب معمل خياطة، 
وكانت يل جارة مات زوجها وترك لها ثالثة من األيتام، 

أتت يوماً إىل معميل، وقالت يل :
يـا فالن، عنـدي ماكينـة وكان زوجي يشـتغل عليها، 
ونحـن ال نعرف كيف نعمل عليهـا، وأنا أريد أن أرصف 
عىل هـؤالء األيتام، ممكـن أن آتي باملاكينـة لعندك إىل 
املعمل تسـتأجرها مني ألحصـل منها عىل دخل أعيش 

منها أنا وأرستي ؟
فاستحييت منها ( والحياء ال يأتي إال بخري )

وقلت لها : عىل الرأس والعني أرسليها إيلّ .
فلما أتت باملاكينـة، وجدتها موديل قديم جداً جداً، وال 

يمكن إستعمالها يف يشء أبداً !!
لكـن ما أحببت أن أكرس بخاطر تلك املرأة..فسـألتها : 

أختي، كم تحبني إيجار لهذه املاكينة ؟
قالـت : ثالثـة آالف لـرية، وهـذه القصة قبـل الحرب 

بحوايل عرشين سنة.
فأخذتهـا وقلت لها : جزاك اللـه خرياً يا أختي ( جربت 
بخاطرها ) وأعطيتها الثالثة أالف لرية وأخذت املاكينة، 
ووضعتهـا بزاويـة من زوايـا املعمل، ألنـه ال يمكن أن 

نعمل عليها شيئاً، ولكن أردت أن ال أكرس بخاطرها.
بقينا عىل هذه الحال عرش سـنوات، أم جميل تأتي كل 
شـهر تأخذ إيجار املاكينة، واملاكينـة بزاوية املعمل ال 

تعمل، يعني لم نستفد منها شيئاً !!
وبعد عرش سنوات، إنتقلنا من املعمل الصغري إىل معمل 
جديد عىل أطراف البلدة، وعند نقل األغراض قلت لهم : 

أنقلوا ماكينة أم جميل معنا ؟

فقالت مديرة املعمل : أستاذ ما لنا يف ماكينة أم جميل، 
ملاذا ننقلها ؟

قلت لها : هذا ليس من شأنك، إنقلوها فقط.
ومـرت األيـام والسـنوات، وبعد عرش سـنوات أخرى، 
قامت الحرب، ووالله يا أسـتاذ، تم تدمري املنطقة التي 

يقع بها املعمل بأكملها إال معميل.
وبسـبب الحرب، إنقطع اإلتصال بـأم جميل، وحاولنا 
كثرياً ولـم نعرف لها عنواناً، وكلما اتصلنا عىل هاتفها 

وجدناه مغلق !!
تركتنـى مديـرة املعمـل، وسـافرت إىل أوروبـا، وبعـد 
شـهرين من سـفرها إتصلت عيلَّ وقالت يل : لقد رأيت 

رؤيا وأحبُّ أن تسمعها مني ؟
قلت لها : ما هي هذه الرؤيا ؟

قالت : رأيت يف الرؤيا، هاتفاً يقول يل :
قـويل لفـالن : بربكـة ماكينـة أم جميـل حفظنـا لـك 

معملك.
يقول صاحب القصة : اقشعّر جلدي وانهمرت دموعي 

وقلت : الحمد لله
ووالله يا أسـتاذ لم يذهب من معمـيل وال إبرة واحدة، 
علماً بأن املنطقة التي بها املعمل ذهبت كلها يف الحرب 

.
العربة :

( صنائع املعروف تقي مصارع السوء )
لعلّـك برعايـة جار من جريانـك ضعيـف، أو إمرأة من 
أقربائـك ضعيفـة تحتاج من يخدمها وهـي طاعنة ىف 
السـن، يكون سبب سعادتك، وسـبب رعايتك ، وسبب 
حمايتـك، أنت وزوجتك وأوالدك وأوالد أوالدك من بعدك 

أيضاً. 



قبل  مايض  أحمد  والشاعر  اليسا  بني  وقع  الذي  الخالف  وبعد  متوقعاً  كان  كما 
انه لم يقبض ثمن  التي كتبها مايض وقال  أسبوعني بسبب أغنية «أنا وبس» 
كالمها من املنتج املنفذ أللبوم اليسا، وبعد رد جان نخول املنتج املنفذ أللبوم 
لن  انها  اليسا  أعلنت  مستحقاته،  كل  قبض  مايض  أن  عن  وبالوثائق  اليسا 

تتعاون مع مايض وبرجي نهائياً.
ونرش برجي فيديو كليب لألغنية نفسها بعنوان وبطري يف مقدمة تذكر أحمد 
مايض وزياد برجي يقدمان.... وهو عبارة عن كليب مصور إخراج جان كلود 
ديب بطلته النجمة نادين الرايس، والواضح أن مايض وبرجي أراداها معركة 
حتى النهاية مع اليسا التي تدفع ثمن غلطات القائمني عىل إنتاجها الخاص 

بعدما تركت رشكة روتانا وقررت اإلنتاج لنفسها.
التي  الرايس  نادين  فعل  ردة  وما  املفاجأة،  الكليب  عىل  اليسا  سرتد  كيف 
استغل  وهل  أسبوع؟  قبل  الرايس  جورج  شقيقها  فقدان  حزن  تعيش 

برجي-مايض املناسبة (رحيل جورج الرايس) لنرش الكليب؟

شمس  الفنانة  تكتب  ما  دائما 
ونصائح  رسائل  الكويتية 
دعت  املرة  وهذه  للجمهور، 
بل  يؤذي،  عما  اإلبتعاد  عدم  اىل 
وقهره  محاربته  عىل  العمل 
ليصبح الشخص هو من يؤذي 
عىل  كتبت  إذ  اآلخر،  الطرف 
موقع  عىل  الخاص  حسابها 
تعتزل  «ال  اإلجتماعي:  التواصل 
تصبح  ان  اىل  اقهرهم   ، يؤذيك  ما 

انت ما يؤذيهم».
الجمهور  شوقت  قد  شمس  وكانت 
ألعمال فنية جديدة، وذلك من خالل 
حسابها  عرب  لها  لصورة  نرشها 
املنشور  شمس  وأرفقت  الخاص، 
بتعليق منها قالت فيه: «تبون اغنية 
اصور  طالعه  مرصية  وال  خليجية 
وبدت  استعدوووا»،  قريباً  كليبات 
صيفية  بإطاللة  بالصورة  شمس 

ناعمة وأنيقة.

عن  الساهر،  كاظم  الكبري،  العراقي  النجم  تحدث 
فرتة البدايات، وقسوتها، موضحا أنه عمل يف العديد 
من املهن منذ طفولته، مثل «حمل الرتاب»، والعمل 
يف معمل نسيج وهو يف عمر ١١ عاما، فيما اوضح 
أنه سعى بكل السبل حتى يصل صوت بلده بالفن 

لكل العالم، حتى يتم رفع الحصار عن العراق.
جاء ذلك خالل حواره مع اإلعالمية منى الشاذيل يف 
برنامج «معكم منى الشاذيل» عىل قناة cbc يف لقاء 
استثنائي، يغني «كاظم»، ويحكي كما لم يحك من 
قبل عن تجارب ملهمة يف حياته ومواقف يف مسريته 
يذكرها ألول مرة، وذلك بمصاحبة فرقته املوسيقية 
كاملة، وبحضور جمهور كبري من عشاقه ومحبيه 
املرصية  املحافظات  جميع  من  حرضوا  الذين 
حلقة  وبدأت  مرص،  خارج  من  حرض  وبعضهم 
الربنامج بمقدمة احتفت فيها بقيرص الغناء، وقالت 
مع دخول كاظم الساهر االستوديو: «أنا من املاليني 

الالتي يهمن عشًقا يف أغاني كاظم الساهر».
جديدة  أغنية  وجمهوره  للربنامج  الساهر  وقدم 
للنور من كلماته وألحانه،  يقدمها ألول مرة تظهر 
هدية للربنامج ولإلعالمية منى الشاذيل، لتؤديها معه 

فرقته املوسيقية التي فوجئت بها يف االستوديو.
ولم  ونحيال  ضعيًفا  كان  أنه   » الساهر  وأضاف 
يتحمل العمل يف حمل الرتاب، قائال: «أصعب شغالنة 

اميش  كنت  ضعيف،  أنا  قدرت،  ما  تراب،  أشيل  إني 
والشارع مش ِعدل، فما كنت أستطيع حمله».

وأوضح القيرص أنه يعتمد عىل نفسه منذ طفولته، 
وامتهن العديد من املهن، وعانى يف كثري من الفرتات، 
بداياته  نسيان  أو  الناس  عن  االبتعاد  يحب  ال  لذلك 
«الناس  قائال:  بها،  مر  التي  والظروف  الصعبة 
وبينهم،  بيني  حراس  وجود  أحب  ال  وكثريا  طيبني، 
أنا  إنه  أعرف  ألن  الشكل  بهذا  نفيس  أعيش  دايما 
املناطق  يف  الجريان،  ربتني  اليل  الحرية  ابن  زلت  ما 

الشعبية كان الجار يساهم يف الرتبية مثل األب».
وتابع: «مش عايز أنىس قسوة البدايات، ما حد يقدر 
ينساها، يف أشياء أذتنا مرّات.. حتى الكابوس يجيني 
لحد اآلن إنه أنا ما زلت جندى أركض واسمع صوت 
حر..  أنا  لله  الحمد  أقول  النوم  من  وأفز  الصواريخ 
آخر كابوس يمكن من أشهر، عشنا بطريقة صعبة 
جدا برصاحة.. الله ال يشوّفها حتى للعدو، الله يجعل 
دايما املحبة والسالم يف كل مكان».كما كشف النجم 
الساهر عن كوليس ظهور حفيدتيه معه يف  كاظم 
إحدى حفالته وغنائهما معه. وقال إن حفيدته قالت 
تطلع  إنها  فقررت  ال،  وأنا  مشهور  جدو  يعني  له 
تغني معايا عىل املرسح.واضاف كاظم الساهر خالل 
الحلقة: «أحفادي ما بيتكلموا عربي.. وهذا يشء ال 
األطفال  «معظم  الشاذيل:  منى  لرتد  للفخر..  يدعو 

العربية».واصطحب  الدولية ال يتحدثون  املدارس  يف 
منى  وسألته  عمر،  ابنه  االستوديو  يف  معه  كاظم 
وقال  فنفى،  ديكتاتورا  كان  إن  أبيه  عن  الشاذيل 
ابنه  «وسام»  أن  كاظم  كشف  كما  دبلومايس،  إنه 
صوته حلو.وقدم الساهر للربنامج وجمهوره أغنية 
كلماته  من  للنور  تظهر  مرة  ألول  يقدمها  جديدة 
الشاذيل،  منى  ولإلعالمية  للربنامج  هدية  وألحانه، 

يف  بها  فوجئت  التي  املوسيقية  فرقته  معه  لتؤديها 
الحصار  فرتة  عن  الساهر  تحدث  االستوديو.كما 
حينها  أنه  موضحا  العراق،  عاشها  التي  والحرب 
بالفن  بلده  صوت  يصل  حتى  السبل  بكل  سعى 
عنها.وأضاف  الحصار  رفع  يتم  حتى  العالم،  لكل 
ثمن  دفعوا  العراقيني  وكل  الفنانني  إن  «كاظم»: 
الحصار والظلم الذي تعرض له البلد، قائال: «ملا بلدي 

نبعت  سبيل  يف  املستحيل  عملت  للحصار  تعرض 
بلدي». عىل  الحرب  يتوقف  إنه  العالم  لكل  رسالة 
عانوا  وأديب  وريايض  عراقي  فنان  «كم  وتابع: 
ودفعوا الثمن وهم ناس أبرياء ما عندهم إال املحبة 
والسالم لكل العالم، ألم شديد جدا ملا تتمنع أعمالهم 
اآلن  السفر ويهّجروا».واستطرد: «لحد  وتتمنع من 
السؤال بلحظة أسافر  لو حد يسألنا هذا  ألم  جوانا 
هذه السنوات الطويلة، نقطة عميقة مدفونة جوا 
روحنا، وملا ندخلها نحس بالظلم».كما كشف النجم 
«أنا  وقال:  شخصيته،  عن  الكثري  الساهر  كاظم 
بيتوتي، نادرا ما أخرج، مش بحب السهر والخروج، 
قعدت يف البيت ٤ أشهر، وشعرت مفيش نفس، كان 
حيلته  عن  الساهر  كاظم  أفصح  أخرج».كما  الزم 
مستعيًنا  كورونا  فرتة  خالل  الناس  وسط  للخروج 
الله،  من  هبة  واملاسك  «الكورونا  وقال:  بالكمامة، 
محروم  كنت  اليل  الشعبية  األسواق  يف  بروح  كنت 
إن  أفرح  البيت،  يف  أقعد  كنت  ما  سنة،   ٢٠ منها 
اليومي: «أنا بصحى  محدش يعرفني».وعن روتينه 
اتأخرت،  يبقى  صباحا   ٧ بعد  صحيت  لو  بدري، 
أروح  ساعة  نص  وبعد  والقهوة،  مهم،  الفطار 
الجيم، إال لو فيه إصابات، مرة انكرست رجيل بسبب 
التدريبات».وأكد كاظم الساهر أن ممارسة الرياضة 
يف صاالت الجيم يشء أسايس، ولو ذهب إىل فندق ولم 

فيه.وعن غيابه عن مرص  ينزل  لن  به «جيم»  يكن 
ملدة ١٠ سنوات، كشف كاظم الساهر: «جيت مرص 
أكثر من ٣ مرات بدون حفالت، واملسؤول عن كدة 
الرشكة املنظمة للحفالت وأنا ال أتدخل يف عملهم».
وأكد كاظم الساهر أن التلحني لديه أهم من إحياء 
الحفالت، وقال: «لو طلعت عىل املرسح بدون عمل 
جديد أشعر بالخجل..  وجمهوري صعب جدا يتدخل 
كلمة  لو  أزمة،  يل  وعامل  أغنياتي،  تفاصيل  كل  يف 
قلتها باللغة العربية خطأ أو التوزيع مش عاجبهم 
بيكونوا صعبني جدا، لذلك تركت حياتي كلها وأنزوي 
آمال  أخيب  وال  األفكار  عن  أبحث  حتى  غرفة  يف 
موسيقى  أي  سألتي  «لو  كاظم:  جمهوري».وتابع 
عني، يقول لك ألحاني صعبة جدا، ممكن الجمهور 
ما يحبها أول سنة، لكن بعد ذلك بسنوات يحبونها، 
خالل  كاظم  البسيطة».وقدم  األغنيات  بنعمل  ما 
«فرقتي  قائال:  املوسيقية،  لفرقته  الشكر  الحلقة 
محظوظ  أنا  كبرية،  محبة  وبيننا  عائلتي،  مثل 
بفرقتي، وأوجه الشكر لهم من خالل الربنامج، احنا 
الساهر  كشف  سنة».كما   ٣٠ من  أكثر  بعض  مع 
عن إسمه الحقيقي وهو كاظم جبار إبراهيم، لكنه 
التي كان  الواسعة  إضطر لتغيريه بسبب السخرية 
يتعرض لها، ليقرر إختيار لقب الساهر، رغم انه ال 

يشبه حياته الحقيقية، ونادراً ما يسهر.

كندة  السورية،  املمثلة  أعلنت  أن  بعد 

علوش، والدة مولودها الثاني، شاركت 

فيلمها  من  مقتطف  بفيديو  متابعيها 

عىل   «The Swimmers» العاملي 

صفحتها الخاصة عىل موقع التواصل 

فرحها  عن  لتعرب  االجتماعي، 

إلختياره ليكون فيلم افتتاح مهرجان 

تورونتو الدويل.

كاتبة:  الفيديو  عىل  علوش  وعلّقت 

الفيلم  يف  بمشاركتي  جداً  «سعيدة 

بالدرجة   The Swimmers العاملي 

األوىل ألنه يروي قصة بطالت من بلدي 

الفتيات  أن  للعالم  رسالة  وبيوصل 

ممكن  كالفراش  رقيقات  كانوا  مهما 

اسم  ويرفعوا  بطوالت  أكرب  يحققوا 

بلدهم».

مضيفة: »وألنه فيلم ضخم بمقاييس 
عاملية تعاونت فيه مع فنانني رائعني، 

نتفليكس  عىل  بعرضه  سعيدة 

وبالحدث االستثنائي باختياره ليكون 

فيلم افتتاح مهرجان تورونتو الدويل».
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(واتساب) يقدم ميزة عجيبة بخصوص حذف الرسائل
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اكتشف فريق البحث يف مايكروسوفت 
Defender 365 ثغرة أمنية يف تطبيق 
TikTok لنظـام أندرويد والتي يمكن 
أن تسـمح للمتسللني باالستيالء عىل 
مقاطع الفيديـو الخاصة والقصرية 
ملاليني املستخدمني بمجرد النقر فوق 
رابط ضار، واكتشفت مايكروسوفت 
يف  الخطـورة  شـديدة  أمنيـة  ثغـرة 
تطبيـق TikTok أندرويد، والتي كان 
مـن املمكـن أن تسـمح للمهاجمني 
بنقرة  املسـتخدمني  بخرق حسابات 

واحدة.
 وتـم اآلن إصالح الثغرة األمنية، التي 
كانت تتطلب ربط العديد من املشكالت 
مًعـا السـتغاللها، من قبـل الرشكة 
الصينيـة، وقال عمـالق التكنولوجيا 
يف بيـان: ”كان بإمـكان املهاجمـني 
االسـتفادة مـن الضعـف الختطاف 
حسـاب دون وعـي املسـتخدمني إذا 
نقر املسـتخدم املسـتهدف ببساطة 

عىل رابط مصنوع خصيًصا“.
 ويمكن للمهاجمني بعد ذلك الوصول 
-Ti  إىل ملفات تعريف املسـتخدمني
Tok واملعلومات الحساسة وتعديلها، 
مثل نـرش مقاطع الفيديـو الخاصة 

وإرسـال الرسـائل وتحميل مقاطع 
الفيديو نيابة عن املستخدمني، ولدى 
TikTok إصداران من تطبيق أندرويد 
الخـاص به: أحدهمـا لرشق وجنوب 

رشق آسيا واآلخر للبلدان املتبقية.
 ومـن خـالل إجـراء تقييـم لنقـاط 
فريـق  قـرر   ،  TikTok يف  الضعـف 
مايكروسوفت أن املشكالت تؤثر عىل 
كال اإلصداريـن من التطبيـق لنظام 
أندرويـد ، حيـث تم تثبيـت أكثر من 
1.5 مليار عملية تثبيت مجتمعة عرب 
متجـر Google Play، وبعد مراجعة 
التداعيـات بعنايـة ، أخطـر باحـث 
 TikTok مايكروسـوفت  يف  أمـان 
باملشـكالت. وقالت مايكروسـوفت: 
”استجابت TikTok برسعة من خالل 
إصـدار إصالح ملعالجة الثغرة األمنية 
املبلغ عنها ، والتـي تم تحديدها اآلن 
 ،  CVE-2022-28799 أنهـا  عـىل 
ويمكـن للمسـتخدمني الرجـوع إىل 
إدخـال CVE للحصول عىل مزيد من 
املعلومات“، وأضاف أنه يتم تشجيع 
مسـتخدمي TikTok عـىل التأكد من 
أنهم يسـتخدمون أحـدث إصدار من 

التطبيق.
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اىل  الحياة  وعادت  املواجهة  خطر  وزال  الشدة  انتهت  لله  الحمد 
طبيعتها بعد أمر السيد مقتدى الصدر -أعزه الله- اتباعه باالنسحاب 
االخرض  تحرق  ان  كادت  التي  املسلحة  املواجهة  وترك  االعتصام  من 
العراق من  لحفظ  واالمانة  الرشف  قمة  يعترب  التوجه  واليابس وهذا 
املحذور.. وخالصة الكالم نقول ان التنازل من اجل الوطن قمة  الرشف 
واالخالص، و هذا ما يؤمن به العقالء فالوطن غاٍل وال يتحمل مزيدا 
من الغليان.. ولو تتبعنا تجارب املايض لوجدنا الكثري الكثري من االيثار 
عىل طريق حب الوطن، هذا هو االيثار، فاملناصب زائلة وتبقى سرية 
الحب  هي  االنسان  فراحة  الحياة..  يف  مرياثه  هي  الحسنة  االنسان 
والله هو مصدر املحبة وهو املحبة املطلقة وهو الرحمة التي ال تنتهي 
الذي  الغفران  عىل  لتحصل  عليك  تنادي  زالت  ما  التي  االمان  وهي 
الحب وفيه  الله نجد  الحقيقي، ففي  السالم  يريحنا جميعا ويمنحنا 
نستطيع  الله  محبة  نقبل  وعندما  واالمان  السالم  ونجد  الراحة  نجد 
ان نحب االخرين.. انتهى فصل كان عاصفا وكاد أن يؤدي بالعراق اىل 
التهلكة لكن ارادة الله وحكمة وسعة صدر الخريين من ابناء العراق 
النشامى  كانت املالذ الذي انقذ املوقف املتأزم وافشل مخططات من 
كان يرتبص  بالعراق رشا.. صحيح ان مشقات الحياة تضغط علينا 
وتعذبنا وتجعلنا نحمل يف قلوبنا الضغينة والكره لكنها ويف املحصلة 
االخرية تحمل معاني هي يف كل االحوال قمة الرشف واألمانة، واصبح 
الكل متأملا من االوضاع املتأزمة يف البالد لكن ارادة الباري -عز وجل- 
كانت لنا هي املعيل إليقاف نزيف الدم واعادة الوئام والسالم بني كل 
الذي  باالتجاه  االوراق  ترتيب  إلعادة  بّناء  حوار  يف  والدخول  الفرقاء 
التغيري  اجراء  يف  الجماهري  مطالب  ويحقق  االطراف  جميع  يريض 
الشامل.. ونقولها وبكل ثقة نتمنى ان يعم البالد االمن والسالم، وان 
تنترش املحبة والتسامح والغفران، وان نسرتجع انسانيتنا التي خلقنا 
باملصالحة  الحقيقية  باملحبة  العراقيني  كل  قلب  يمأل  وان  بها،  الله 
ورضا كل االطراف.. فيا اخوتي يف الوطن نحن رشكاء يف الوطن وهو 
من  مزيدا  يتحمل  ال  اليوم  بات  والعراق  جدا..  وغاٍل  اعناقنا  يف  امانة 
الدم بعد ان اكتوى بنار سياسيني جهلة همهم جمع السحت الحرام 
ارذل حالة  اليوم يف  الذي يعيش  العراقي  املواطن  عىل حساب تجويع 
من الجوع واملذلة، فما احوجنا اليوم اىل العقالنية وتغليب لغة العقل 
والحوار بدال من التهديد والوعيد حرصا عىل سيادة العراق واستقالله، 
فالعراق اكرب واعظم واكثر منزلة من كل االضطرابات التي تحدث فيه 

والذي تمتد حضارته اىل اكثر من سبعة آالف سنة ...
وسبحان من قال « واعتصموا بحبل الله جميعا وال تفرقوا».
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فليىل  بدور مختلف كعادتها،  زينة عىل جمهورها  أطلت 
حيث  زوجها  بسبب  نفسية  أزمات  من  تعاني  التي 

ستفاجأ بالكثري من األحداث خالل حلقات «الليلة 
األوىل  للمرة  زينة  به  تشارك  الذي   » فيها  واليل 

عرض  اإللكرتونية.انطلق  شاهد  منصة  عرب 
زينة  للنجمة  فيها»  واليل  «الليلة  مسلسل 
الحلقتني  عرضت  التي  شاهد  منصة  عىل 
األوىل والثانية، وكشفت الحلقتان عن أحداث 

املشاهدين،  أنفاس  حبست  ومثرية  متسارعة 
إذ ظهرت زينة بشخصية مهندسة ديكور تدعى 

(رشا) متزوجة من أيمن (محمد شاهني) ويوجد 
فتور يف عالقتهما، وكذلك عالقتها بحماتها سماح أنور 

ليست عىل ما يرام.تذهب رشا إىل دكتور نفيس للعالج بدون 
علم زوجها، وتشك يف نفس الوقت أنه عىل عالقة بفتاة أخرى ويخونها 
معها. كما كشفت األحداث عن وجود ماٍض قديم يطارد رشا وهوعبارة 
(عالء  والدتها  زوج  مع  يعمل  كان  الذي  بالسائق  جمعتها  عالقة  عن 
مريس) والذي ظهر لها ويهددها بأن تجد له عمالً وإال سيفضحها أمام 

زوجها.
الحلقة  خيانة رشا لزوجها مع وشهدت 

شاب من الذين يرتددون معها إىل الدكتور النفىس (أبي 
منزلها  إىل  وذهب  عنها  الكثري  علم  بعدما  يوسف) 
وهناك استغل ضعفها وأقام معها عالقة، وبعدها 
تكشف له عن ماضيها وأزماتها بعد انفصال 
آخر،  من  تزوجت  والتي  والدتها  عن  والدها 
تكتمل  لم  عاشتها  قديمة  حب  قصة  وعن 
أظهر  الذي  وماضيها  قصتها  له  وتروي 
مسلسل  منها..  تعاني  التي  املشاكل  أسباب 
حلقات   ٦ من  مكون  فيها»  واليل  «الليلة 
وبطولة زينة، محمد شاهني، مطرب الراب أبي 
يوسف ، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة 
األحداث  وتدور  زينة،  بالنجمة  يجمعه  تعاون  أول  يف 
يف إطار من الغموض والتشويق.وتنتظر زينة عرض فيلمها 
الجديد «التاريخ الرسي لكوثر» الذي انتهت من تصويره أخرياً، ويشارك 
يف بطولته ليىل علوي، ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، 
فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمني.. تدور 
فكرة  وتتناول  يناير،   ٢٥ ثورة  تلت  التي  الوقائع  حول  الفيلم  أحداث 
رضورة امتالك املواطن املرصي للفكر والوعي الالزم الستيعاب ما يحدث 

حوله من أمور مختلفة.
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حول  األشهر  املراسالت  تطبيق  يتوقف  أن  املنتظر  من 
هواتف  من  املاليني  عرب  العمل  عن  «واتسآب»  العالم 

«آيفون» القديمة.
هذه  مستخدمي  بتنبيه  بالفعل  التطبيق  وقام 
الهواتف؛ حيث أرسل لهم إشعارات، مفادها أن 
التطبيق سيتوقف قريباً عن العمل عىل أجهزتهم 
«ماشابل»  موقع  نرش  ما  حسب  الذكية 

التكنولوجي.
عىل  اآلن  بعد  يعمل  لن  «واتسآب»  أن  وأكد 
أن  إىل  مشرياً   ،«١١  iOS»و  «١٠  iOS» أجهزة 
هذا األمر سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ٢٤ 

أكتوبر/ترشين األول املقبل.
نظام  أن  التطبيق  عىل  القائمون  أشار  كما 
سيكون  بعده  ما  أو   «١٢  iOS» التشغيل 
ملواصلة   «iPhone» ملستخدمي  رضورياً 

استخدام خدماته.
أما الهواتف التي تتمتع بنظام أندرويد، فإن 
 «٤٫١  Android» نظام  إىل  يحتاج  التطبيق 

أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.
بإمكان  أنه  التكنولوجي  املوقع  وذكر 

مستخدمي هواتف «آيفون» القديمة تحديث 
أنظمة التشغيل لديهم من خالل تحديث الربنامج.


