
القاهرة/ الزوراء:
طالَب األمني العام لجامعة الدول العربية، 
احمـد أبـو الغيـط، القـوى السياسـية 
واملكونـات يف العراق باللجـوء اىل الحوار 
السـيايس.وقال ابـو الغيـط يف كلمة له 
خالل الـدورة 158 ملجلس الجامعة عىل 
مسـتوى وزراء الخارجية والذي تحدث 
فيهـا عن األزمـات املشـتعلة يف املنطقة 
العربيـة، تابعتهـا ”الـزوراء“: ان الرأي 
العـام العربي يتابع مـا يجري يف العراق 
بقلق بالغ، فقد وئدت خالل األيام القليلة 
املاضيـة فتنـة كادت أن ُتلقـي بالبـالد 
يف املزيـد من الـرصاع والعنـف، معقباً: 
”ونحمـد الله أن لغة العقـل تغلبت قبل 
فوات األوان“.و اسـتطرد ”أبـو الغيط“ 
قائـًال: ”نحـن نرصـد جميـع مخاطـر 
اسـتمرار األزمـة السياسـية ونطالـب 
كافـة القـوى السياسـية واملكونـات يف 
العـراق باللجـوء إىل الحـوار السـيايس 

سبيالً وحيداً ملعالجة الخالفات واالبتعاد 
عـن العنـف أو التهديد بـه واإلبقاء عىل 
مشاكل العراق داخل البلد نفسها“.ونوه 
األمني العـام لجامعة الـدول العربية أن 
الشعب العراقي عانى كثرياً، وهو يتطلع 
بكل أطيافه لالستقرار السيايس واألمان 
االقتصـادي، ويسـعى أهلها بـأن ينأى 

ببلده عن االستقطاب اإلقليمي.

بغداد/ الزوراء:
تعتـزُم املحكمـة االتحاديـة العليـا، 
اليوم االربعـاء النظر بدعوى املقدمة 
نفـت  فيمـا  الربملـان،  حـل  بشـأن 
اسـتدعاء رئيـس مجلـس مفوضية 
االنتخابات.وقـال مصـدر مطلع، ان 
املحكمة االتحادية تنظر يف جلسـتها 
اليـوم الدعـوى املقدمـة بشـأن حل 
مجلس النواب.يأتي هذا وسط ترقب 
املواطنون قـرار املحكمـة االتحادية 
بحـل الربملان مـن عدمـه.يف غضون 
ذلك، قـال املركز اإلعالمـي للمحكمة 
االتحاديـة يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إنـه ”ال صحـة ملا يتـداول بخصوص 
اسـتدعاء رئيـس مجلـس مفوضية 
املحكمـة  جلسـة  اىل  االنتخابـات 
االتحادية الخاصة بالدعوى املنظورة 
من قبلها واملتعلقة بطلب حل مجلس 

النواب“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت دائرة التحقيقات يف الهيئة بصدور 
خمسـة أحكام إدانٍة بحقِّ محافظ بابل 
األسبق، ُمبّينة أنَّ مجموع األحكام التي 
صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً 
بحـقِّ املُـدان بلـغ (18) سـنة القرتافه 

جريمتي االبتزاز واإلرضار باملال العام.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
أنَّ محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة 
ة بنظـر قضايا النزاهة، أصدرت  املُختصَّ
ملُـدَّة سـبع سـنواٍت  بالسـجن  حكمـاً 

وغرامـٍة ماليَّـٍة مقدارها عـرشة ماليني 
دينار عىل محافظ بابل األسـبق؛ لقيامه 
ذة  بابتزاز املُديـر املُفوَّض للرشكـة املُنفِّ
ملرشوع ”تبليط شـارع  80 وتفرُّعاته“؛ 
وامتناعه عن رصف املسـتحقات املاليَّة 
للرشكة، إال بعد دفع نسـبة (%10) من 
كل مبلٍغ يتمُّ رصفه للمرشوع. وأضافت 
إنَّ املحكمـة أصـدرت حكمـاً بالحبـس 
الشـديد ملُدَّة خمس سـنواٍت عىل املدان؛ 

إلحداثه الرضر عمداً باملال العام.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن املجلـس العاملـي للذهـب، امـس 
الثالثـاء، ان العراق حافظ عـىل مرتبته 
30 عامليـا مـن بني أكـرب الـدول امتالكا 
اسـتقرت  فيمـا  الذهـب..  الحتياطـي 
أسـعار الذهب ”االجنبـي والعراقي“ يف 
األسـواق املحلية بالعاصمـة بغداد، ويف 
اسـواق اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، 
امس.وقـال املجلـس العاملـي للذهب يف 
أحدث جدول له لشهر أيلول لعام 2022 
واطلعـت عليـه ”الـزوراء“: إن ”البنوك 

املركزيـة العاملية أضافت 37 طناً صافياً 
إىل احتياطيـات الذهـب العاملية“، مبينة 
أن ”الجـزء األكرب من االرتفاع ناتًجا عن 
عمليات رشاء من قطر (15 طًنا)، بينما 
كمـا كان املشـرتون املنتظمـون للهنـد 
بمقدار (13) طنا واشـرتت تركيا (12) 
طنـا واشـرتت اوزبكسـتان (9) طنا“.

واضـاف ان ”كازخسـتان كانـت البائع 
الوحيد البارز يف هذا الشـهر حيث قامت 

ببيع (11) طنا من الذهب“. 

لندن/ متابعة الزوراء:
بوريـس  ّرصح  األخـري،  خطابـه  ِيف 
الـوزراء  رئيسـة  بـأن  جونسـون 
تـراس  ليـز  الجديـدة  الربيطانيـة 
سـتواصل معارضـة روسـيا ودعـم 
أوكرانيا، إضافة إىل التعامل مع ارتفاع 
األسـعار داخل البلد.وقال جونسـون 
يف خطـاب أخـري لـه كرئيس لـوزراء 
بريطانيـا أمـام مقـر إقامتـه يف 10 

داونينغ سـرتيت: ”أعلم أن ليز تروس 
املتعاطفة  املحافظـة  الحكومة  وهذه 
سـتفعال كل مـا يف وسـعهما إلخراج 
الناس من هذه األزمة، وسوف يتحمل 
البلد، وسـوف ننترص“.ونسـب  هـذا 
جونسـون الفضـل إىل حكومته، التي 
ترأسها ألكثر من ثالث سنوات بقليل، 
يف االنسـحاب النهائـي مـن االتحـاد 
ضـد  السـكان  وتطعيـم  األوروبـي، 

فريوس كورونا، واالستثمار يف مصادر 
الطاقة املتجددة، وتوريد األسـلحة إىل 
أوكرانيـا. وهذا األمر األخري، بحسـب 
رئيـس الـوزراء الربيطانـي املنتهيـة 
واليته، سمح للندن بتغيري مسار أكرب 
رصاع يف أوروبا ”عىل مدى السنوات الـ 
80 املاضيـة“.ويف حديثـه عن خططه 
املسـتقبلية بعد تركه رئاسة الوزراء، 
قارن جونسـون نفسه باملرحلة األوىل 

املنفصلة عن صاروخ بعد أن ”أنجزت 
مهمتها“.وتابع استعارته هذه قائال: 
الجـوي  الغـالف  إىل  سـأعود  ”اآلن 
وأسـقط يف مكان مـا يف جزء بعيد من 
املحيط الهادئ من دون أن يالحظ أحد 
ذلك“.كما قارن جونسون نفسه أيضا 
القديم  الرومانـي  العسـكري  بالقائد 
لوسـيوس كوينتيوس سينسيناتوس 
(عاش يف القرنني السـادس والخامس 

قبـل امليـالد)، الـذي اشـتهر بخدمـة 
الجمهوريـة الرومانيـة يف أحرج فرتة 
يف تاريخهـا. وقال بهذا الشـأن: ”مثل 
سينسـيناتوس، سـأعود إىل محراثي 
وسأكون مستعدا لتقديم دعمي الناري 
للحكومـة“.ورأى عـدد مـن املعلقني 
السياسـيني الربيطانيـني يف ترصيـح 
جونسـون تلميحا إىل رغبته يف العودة 

إىل السياسة العليا يف املستقبل.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـدْت نقابـة الصيادلـة مضيها بتسـعرية الدواء 
وفق سـعر رصف الدوالر الحايل ويف حني اشـارت 
اىل عـدم وجـود دعم مـن الدولة للـدواء يف قانون 
االمن الغذائي اشـارت اىل  ان ٧٠٪ من كلفة الدواء 
االن يتحملهـا املواطن العراقي.و كانت النقابة قد 

أعـدت، يف وقت سـابق، نظام «الـدوالر الدوائي»، 
والذي ينص عىل احتسـاب سـعر الرصف للدوالر 
الواحد بـ١٢٠٠ دينار عراقي، يف تسـعرية االدوية. 
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، يف حديث، 
لـ»الزوراء»، انه «بالنسبة ملوضوع الدوالر الدوائي 
فمـع االسـف اىل االن مجلـس الوزراء لـم يعطينا 

اجابـة بهذا الشـأن وهو فاتـح وزارة الصحة وال 
نعـرف ان كانت وزارة الصحة قـد اجابت املجلس 
والـذي نعرفـه ان ٣ كتب خرجت مـن املجلس اىل 
وزارة الصحـة»، مؤكـدا ان «مـن ٢٠٢١/١/٧ اىل 
حد اليوم  نحن عىل هذا املوضوع».واضاف «قررنا 
تحويل التسعرية عىل سعر الدوالر الجديد واتفقنا 

مع وزارة الصحة ونحن نسري يف برنامج التسعرية 
وهذا االمر اخرنا كثريا فاملرشوع منذ اربع سنوات 
لكن تذبذب سـعر الدوالر صعب االمر»، مشريا اىل 
ان «النقابة سعرت بحدود ٢٠٪ من االدوية ولدينا 

بالسوق ما ال يقل عن ٨٠٥٠ نوع دوائي» .

القاهرة/ متابعة الزوراء:
انسـحَب وفد مرص الرسـمي، برئاسـة 
وزيـر الخارجيـة سـامح شـكري، من 
وزراء  ملجلـس  االفتتاحيـة  الجلسـة 
الخارجيـة العـرب ١٥٨، احتجاجاً عىل 
تويل نجـالء املنقوش، وزيـرة الخارجية 
الوحـدة  الـدويل يف حكومـة  والتعـاون 

الوطنية الليبية التي يرتأسها عبد الحميد 
الدبيبة؛ رئاسة الدورة الجديدة للمجلس 
باسـم  املتحـدث  للبنان.وأعلـن  خلفـاً 
وزارة الخارجية املرصية أن االنسـحاب 
«جـاء تحفظاً عىل تـويل نجالء املنقوش 
رئاسـة الـدورة، وهي وزيـرة خارجية 
واليتها».وتسـلمت  منتهيـة  حكومـة 

نجـالء املنقـوش، ممثلة ليبيا، رئاسـة 
أعمـال الـدورة الـ١٥٨ ملجلـس جامعة 
الـدول العربية عـىل املسـتوى الوزاري.
ويأتـي ذلـك يف الوقت الـذي أعربت فيه 
الحكومـة املكلّفـة من مجلـس النواب 
برئاسة فتحي باشاغا عن «رفضها تويل 
حكومة الوحدة الوطنية رئاسـة الدورة 

الـ١٥٨ ملجلـس جامعة الدول العربية».
وذكـرت حكومـة باشـاغا أّن الجامعة 
العربيـة بهذا اإلجـراء «تخالـف دورها 
املعهـود يف التضامـن الكامل مـع دولة 
ليبيـا يف أزمتها ومسـاعدتها عىل وحدة 
أراضيها واالعـرتاف بالحكومـة الليبية 

ممثالً رشعياً ووحيداً للشعب الليبي».
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
مَع اسـتمرار األزمة السياسـية يف السودان، 
حـذر رئيـس مجلـس السـيادة، الفريق أول 
عبد الفتاح الربهان من تدخل السياسـيني يف 
املؤسسـة العسـكرية.وطالب يف كلمة ألقاها 
خـالل احتفـاالت للجيـش، أمـس الثالثـاء، 
السياسيني باالبتعاد عن املؤسسة العسكرية 
واالتجـاه لتشـكيل الحكومة.كما شـدد عىل 
أن ”خـروج العسـكر من العمل السـيايس ال 
يعني السـماح لآلخرين أن يفعلوا باملؤسسة 
ما يريـدون“، وفـق تعبريه.كذلـك، حذر من 
الساعني إىل بث الشقاق داخل مختلف األجهزة 

العسـكرية، قائـال ”مـن يعمل عـىل الوقيعة 
بـني الجيش والدعـم الرسيع واهم“. وشـدد 
عىل أن املؤسسـة العسكرية سـتظل موحدة 
ولن يسـتطيع أحد تفكيكها.إىل ذلك، أضاف: 
”هناك مـن يريد القضاء عىل البالد ويجب أن 
نقف موحديـن ضدهم“.وكان الربهان، أعلن 
يف الرابع من يوليو املايض (2022) أنه سـيتم 
تشـكيل مجلـس أعـىل للقوات املسـلحة من 
الجيش والدعم الرسيع، بعد تشكيل الحكومة 
التنفيذية.يذكر أن املؤسسة العسكرية أعلنت 
سـابقاً أنها لن تشـارك يف الحكـم أو الحوار 

الجاري تحت مظلة اآللية الثالثية.

موسكو/ متابعة الزوراء:
بينمـا تتجـُه األنظـار إىل التقريـر الـذي سـتقدمه الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة إىل مجلس األمن حـول زابوريجيا، 
اتهمـت موسـكو القـوات األوكرانيـة باسـتهداف املحطة 
النوويـة الواقعـة جنـوب أوكرانيا، بــ 20 قذيفة خالل 24 
سـاعة.وذكرت وزارة الدفـاع الروسـية أن أوكرانيا أطلقت 
20 قذيفـة مدفعية عىل بلـدة إنرهـودار واملنطقة املحيطة 
باملحطة خالل األربع والعرشين ساعة املاضية.كما أضافت 
يف بيانهـا العسـكري اليومي، أن ثالث قذائف سـقطت عىل 
أرايض محطة الطاقة النووية، إحداها انفجرت بالقرب من 
وحـدة الطاقة رقم 2.إال أنها أكدت أن مسـتويات اإلشـعاع 

يف املوقـع ظلـت طبيعية، وفق مـا نقلت وكالـة ”رويرتز“.
وكانـت الوكالـة التابعة لألمـم املتحدة، التـي زار فريق من 
مفتشـيها املجمع النووي الضخم األسبوع املايض من أجل 
وضع تقرير حول سالمته وأمنه، أوضحت أمس االثنني، أنه 
تـم فصل آخر مفاعل كان ال يـزال يعمل يف املحطة عن خط 
الكهرباء، عمًدا من أجل إخماد حريق -اشتعل جراء القصف 
عىل ما يبدو-، مشـرية يف الوقت عينـه إىل أنه ”لم يتّرضر“.
لكنهـا نبهت إىل رضورة إعـادة توصيل الخط يف أرسع وقت 
ممكن.وكانت كل من موسكو وكييف تبادلتا خالل األشهر 
واألسـابيع املاضية، االتهامـات بقصف تلـك املحطة، التي 

تعترب أكرب منشأة للطاقة النووية يف أوروبا برمتها.
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الزوراء/ حسني فالح:
اقرتَح ائتالف النرص تشـكيَل حكومة 
إلجـراِء  تمهـد  الصالحيـاِت  بكامـِل 
انتخابـاٍت ُمبكرٍة للخـروج من األزمِة 

الراِهنـة، فيمـا أشـاَر محلٌل سـيايس 
إىل أن أي حـواٍر وطنـّي يعقُد من دون 
التياِر الصدرّي ال فائدَة منه ولن يحقق 
نتائَج ايجابّية.وقالت املتحدثة باسـم 

ائتـالف النرص، آيـات مظفر نوري، يف 
حديث لـ“الـزوراء“: إن االيام املاضية 
كانت هناك انعطافة سياسـية كبرية 
لـوال تدخـل الوطنيني. مشـددة عىل: 

ان يكـون هناك اسـرتاتيجية حقيقية 
للمرحلـة القادمـة تكـون بمرحلتني 
االوىل ان تكـون هنالـك طاولـة حوار 
حقيقـي دسـتورية رشعيـة واقعيـة 

بسقوف زمنية رسيعة يتم من خاللها 
االتفـاق عىل تشـكيل حكومـة كاملة 

الصالحية تهيئ النتخابات مبكرة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
املقبلة، فيما توقعت  البالد لأليام  الطقس يف  حالة 
األسبوع  نهاية  الحرارة  درجات  يف  جديداً  ارتفاعاً 
أن  «الزوراء»:  تلقته  للهيئة،  بيان  الحايل.وذكر 
مع  صحواً  سيكون  األربعاء  ليوم  البالد  «طقس 
والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف  الغيوم  بعض 
بينما سيكون الطقس صحواً يف املنطقة الشمالية، 
أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق 
يف عموم البالد».وأضاف البيان، أن «طقس يوم غد 
درجات  ستكون  فيما  صحواً،  سيكون  الخميس 

الحرارة مقاربة لليوم السابق يف عموم البالد».

@áÌáu@ b–mäa@ZıaÏ„˛a
@Òäaã®a@pbuäÜ@¿

@¿@ÚÓébÓè€a@ÙÏ‘€a@k€b�Ì@¡ÓÃ€a@Ïic
@äaÏ®a@∂g@ıÏv‹€bi@÷aã»€a

Êbæ5€a@›y@Êdìi@ÚÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@äaã”@‚ÏÓ€a@ÊÏj”6Ì@ÊÏÓ”aã»€a

@áÌáÄì€a@êjÄ®aÎ@ÂvÄè€a@ZÚÁaç‰€a
’jé˛a@›ibi@≈œbÄ´@’¢@Ú‰é@18

@bÓæb«@30Ä€a@ÈjÓmãm@Û‹«@≈œb±@÷aã»€a
kÁâ€a@ç‰nÿfl@Úzˆ¸@¿@bÓiã«@…iaã€aÎ

@¿@›Çán€a@Âfl@µÓébÓè€a@äâ±@ÊbÁ5€a
ÚÌãÿè»€a@Úèé˚æa@20@Äi@bÓ∞äÏiaå@“aáËnébi@bÓ„aã◊Îa@·Ënm@bÓéÎä

Ú«bé@24@fi˝Ç@Ú–Ìâ”

ÚÓöbæa@…Óibé˛aÎ@ãËí˛a@fi˝Ç@b‡Ë‰Ói@pbflbËm¸a@fiÜbjm@á»i

ÚÓ”aã»€a@Ú»flbßa@¿@‚˝«�a@Új‹†@Âfl@Üá»€@\Ô–zó€a@5©a@ãÌã•@Âœ^@ÒäÎÜ@·nn¶@\ıaäÎç€a^

’Ón«@á‡´@fib‘n«a@áö@?Ó�è‹–€a@ıaäåÏ€a@ê‹™@‚bflc@ÊÏvn±@ÊÏÓ–zñ8@ô
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 @¿Ïm@Âfl@›◊@äbjn«a@äã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
bÁbyãu@ùÌÏ»mÎ@aáÓËí@Ò7Ç˛a@taáy˛bi

بغداد/ الزوراء: 
قـرر مجلـس الـوزراء، اعتبـار كل مـن 
تويف باألحـداث األخرية مـن املتظاهرين 
شـهيداً وتعويـض جرحاهـا، فيما وافق 
عـىل تخويـل وزيـر التخطيـط صالحية 
التفـاوض والتوقيـع عـىل اتفاقيـة مع 
االتحاد االوروبـي. وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
الـوزراء مصطفـى  رئيـس مجلـس  ان 
الكاظمـي، تـرأس الجلسـة االعتياديـة 
الثانية والثالثني ملجلس الوزراء، تم فيها 
بحـث تطـورات األحـداث السياسـية يف 
البالد، ومناقشـة امللفات األساسية التي 
تتعلق بتقديم الخدمات للمواطنني، فضالً 
عن التـداول يف املوضوعـات املدرجة عىل 
جدول األعمال. واضاف: انه بعد أن ناقش 
مجلس الـوزراء املوضوعات املدرجة عىل 

جدول أعماله، أصدر القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقـة عـىل اعتبـار مـن تـويف 
مـن املتظاهريـن وأفراد القـوات األمنية 
واألجهزة األمنية والعسـكرية يف األحداث 
شـهداًء   ،٢٠٢٢ آب   ٢٩ يف  األخـرية 
وشـمول الجرحى منهم بقانون تعويض 
الحربيـة  العمليـات  جـراء  املترضريـن 
واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية 

(٢٠ لسنة ٢٠٠٩) املعدل.
ثانيـاً/ إقـرار توصيـة املجلـس الوزاري 

لالقتصاد بحسب اآلتي:
كافـة  الحكوميـة  الجهـات  تـويل   -١

مراعـاة الدقـة والجديـة عنـد مفاتحـة 
وزارة التخطيط بشـأن القضايا املتعلقة 
بطلبات اإلدراج يف القائمة السـوداء، عىل 
أن تكون مـدة تقديم متطلبات اإلدراج يف 

القائمة ٦ أشهر.
٢-  تـويل التشـكيالت اإلداريـة املختصة 
باملوضوع املذكور آنفاً (هي التشـكيالت 
اإلدارية املختصة، ورئيس جهة التعاقد)، 
تحمل املسـؤوليات القانونيـة والتبعات 
املالية كافة عند تسـببها يف تأخري تقديم 
متطلبـات اإلدراج يف القائمـة السـوداء، 
أو تقديـم معلومات غري صحيحة يرتتب 
عليهـا أخذ قـرار مـن اللجنـة املختصة 
واملقاولـني  املقـاوالت  رشكات  بـإدراج 
هويـة  وإلغـاء  السـوداء،  القائمـة  يف 
التصنيف أو شطب اسم املقاول استناداً 
إىل تعليمـات تصنيـف رشكات املقاوالت 
واملقاولـني واإلدراج يف القائمة السـوداء 
(١ لسـنة ٢٠١٥)، والضوابـط امللحقـة 

بها.
٣-  تـويل الجهـات التعاقديـة الحكومية 
كافة اإلرساع يف إنجاز املرشوعات يف ضمن 
الخطط املعدة مسبقاً لتاليف تأخري تنفيذ 
األعمال أو حصول اندثـار فيها. وأن تتم 
محاسبة املقرصين يف حال تأخري اإلنجاز 
أو توقفه ألسـباب غـري مـربرة قانونياً، 
وتتحمـل الجهـات التعاقدية املسـؤولية 

القانونية كافة عن عدم مراعاة ذلك.

@¡Ó0a@Âfl@aáÓ»i@¡‘écÎ@Ïßa@“˝Ã€a@∂g@ÜÏ«déÎ@ÖÎäbó€a@Â«@o‹ó–„a@ZÊÏè„Ïu
bÓ„b�Ìãi@ıaäåÏ€@êÓˆã◊@7Ç˛a@Èib�Ç@¿

بغداد/ الزوراء:
اصدرْت قيادة عمليات بغداد، توجيها بتسهيل مهمة الكوادر االعالمية وتوفري الحماية لها 
خالل مزاولة عملهم يف بغداد.وقال اعالم عمليات بغداد يف بيان تلقته « الزوراء»: ان «الفريق 
الركن قائد العمليات وجه بتسهيل مهمة الكوادر االعالمية وتوفري الحماية لها خالل مزاولة 
أكد  سليم  احمد  بغداد  عمليات  قائد  الركن  «الفريق  ان  بغداد».واضاف  العاصمة  يف  عملهم 
عىل ان قيادة عمليات بغداد وجهت بكتاب رسمي لجميع القطعات االمنية بأن تكون هناك 
حرية لوسائل االعالم بمزاولة عملها يف اي مكان بمناطق العاصمة وان قيادة العمليات تعمل 
أن «اإلعالميني والصحفيني  اىل  البيان  اإلعالم وكوادرها».واشار  الحماية لوسائل  تأمني  عىل 
واملصورين وكل الكوادر اإلعالمية لهم الحرية الكاملة يف التجول ومزاولة عملهم يف اي مكان 

داخل العاصمة بغداد لغرض اتمام الواجبات واملهام التي تتطلب تغطية اعالمية».

@äÜaÏÿ€a@›‡«@›ÓËèni@ÈuÏm@ÜaáÃi@pbÓ‹‡«
b:@ÚÌb‡®a@7œÏmÎ@ÚÓ–zó€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@5ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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Ú‰Áaã€a@Úflåˇ€@fiÏ‹®a@›õœc@Òãÿjfl@pbibÉn„a@ıaãu�@áË∏@pbÓy˝ó€a@›flbÿi@ÚflÏÿy@›Óÿìm@Z@@@@@@@@Ä€@ãó‰€a
@È‰fl@Òáˆbœ@¸@äáó€a@äbÓn€a@ÊÎái@á‘»Ì@â€a@äaÏ®a@ZÔébÓé@›‹´

بغداد/ الزوراء:
اعلنْت دائرة التحقيقات يف الهيئة بصدور خمسة 
أحكام إدانٍة بحقِّ محافظ بابل األسبق، ُمبّينة أنَّ 
مجموع األحكام التي صدرت بالسجن والحبس 
الشديد غيابياً بحقِّ املُدان بلغ (١٨) سنة القرتافه 

جريمتي االبتزاز واإلرضار باملال العام.
وذكـرت الدائـرة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أنَّ 
ة  محكمة جنايات بابـل – الهيئة الثالثة املُختصَّ
بنظر قضايـا النزاهة، أصدرت حكماً بالسـجن 
ملُدَّة سـبع سنواٍت وغرامٍة ماليٍَّة مقدارها عرشة 
ماليني دينار عىل محافظ بابل األسـبق؛ لقيامه 
ذة ملرشوع  بابتـزاز املُدير املُفوَّض للرشكـة املُنفِّ
«تبليـط شـارع  ٨٠ وتفرُّعاتـه»؛ وامتناعه عن 
بعـد  إال  للرشكـة،  املاليَّـة  املسـتحقات  رصف 
دفـع نسـبة (١٠٪) مـن كل مبلـٍغ يتـمُّ رصفه 

للمرشوع. 

وأضافـت إنَّ املحكمـة أصدرت حكمـاً بالحبس 
الشـديد ملُدَّة خمس سـنواٍت عىل املدان؛ إلحداثه 
الـرضر عمـداً باملـال العـام، الفتـًة إىل قيامـه 
بتوجيه هيئة اسـتثمار بابل بمنح مجزرة الحلة 
النموذجيَّة كفرصٍة اسـتثماريٍَّة؛ عىل الرغم من 
وجود كتاٍب سـابٍق صـادٍر عـن وزارة البلديَّات 
بطـرح املجـزرة لإليجـار عـن طريـق املُزايـدة 

العلنيَّـة.
الحلـة  أنَّ محكمـة جنـح  الدائـرة  وأوضحـت 
ة بقضايـا النزاهة، أصدرت ثالثة أحكاٍم  املُختصَّ
بالحبـس الشـديد ملُـدَّة سـنتني لـكلٍّ منهاعـىل 
املُحافظ األسـبق؛ ملخالفته واجباتـه الوظيفيَّة، 
مـن خالل توقيع األمـر اإلداري الخاصِّ بتحويل 
ة بابل،  األجـراء اليوميِّني إىل عقـوٍد يف دائرة صحَّ
وفقاً للقرار رقم (١٢ لسنة ٢٠١٩) الذي يحتوي 

عىل أسماء وهميٍَّة.

ـدت أنَّ املُـدان منـح فرصـة اسـتثماريَّة  وأكَّ
لقانـون  خالفـًا  العقـارات،  ألحـد  حرصيَّـة 
االسـتثمار رقم (١٣ لسـنة ٢٠٠٦) الذي نصَّ 
عىل اإلعالن عن الفرص االستثماريَّة؛ تحقيقاً 
ملبدأ املنافسـة بـني املُسـتثمرين، فضـًال عن 
صة  توقيـع محرض اسـتبدال القطعـة املُخصَّ
ملُحافـظ بابل األسـبق، عىل الرغـم من وجود 
معاملة بيٍع عىل القطعة املذكورة وفق أحكام 
املـادة (٢٥) مـن قانـون بيـع وإيجـار أموال 
الدولة رقم (٢١ لسـنة ٢٠١٣) سابقة ملحرض 

االستبدال املذكور.
وبيَّنـت الدائرة أنَّ قرارات األحـكام صدرت وفق 
أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) واملادتني (٣٣١ 
و٣٤٠) مـن قانـون العقوبات، ُمنوِّهـًة بإصدار 
أوامـر قبٍض وتحـرٍّ بحقِّ املُـدان، ووضع الحجز 

االحتياطي عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكدْت نقابـة الصيادلة مضيها بتسـعرية الدواء 
وفق سـعر رصف الدوالر الحايل ويف حني اشارت 
اىل عـدم وجود دعـم من الدولة للـدواء يف قانون 
االمن الغذائي اشارت اىل  ان ٧٠٪ من كلفة الدواء 

االن يتحملها املواطن العراقي.
و كانـت النقابة قد أعدت، يف وقت سـابق، نظام 
«الـدوالر الدوائـي»، والذي ينص عىل احتسـاب 
سـعر الـرصف للـدوالر الواحـد بــ١٢٠٠ دينار 

عراقي، يف تسعرية االدوية.
 وقـال نقيـب الصيادلـة، مصطفـى الهيتي، يف 
حديـث، لـ»الـزوراء»، انـه «بالنسـبة ملوضوع 
الـدوالر الدوائـي فمـع االسـف اىل االن مجلـس 
الوزراء لم يعطينا اجابة بهذا الشـأن وهو فاتح 
وزارة الصحـة وال نعرف ان كانت وزارة الصحة 
قـد اجابـت املجلـس والـذي نعرفـه ان ٣ كتـب 
خرجت من املجلـس اىل وزارة الصحـة»، مؤكدا 
ان «مـن ٢٠٢١/١/٧ اىل حد اليوم  نحن عىل هذا 

املوضوع».
واضـاف «قررنـا تحويـل التسـعرية عىل سـعر 
الدوالر الجديـد واتفقنا مع وزارة الصحة ونحن 
نسـري يف برنامـج التسـعرية وهذا االمـر اخرنا 
كثـريا فاملرشوع منـذ اربع سـنوات لكن تذبذب 
سعر الدوالر صعب االمر»، مشريا اىل ان «النقابة 
سـعرت بحدود ٢٠٪ من االدوية ولدينا بالسوق 
مـا ال يقـل عـن ٨٠٥٠ نـوع دوائي» مؤكـدا ان 
«عملية التسعري تحتاج وقت من الزمن وتحتاج 
ايضا ان نقيض عىل االدوية املترسبة بشـكل غري 
اصويل وهذا ليس من مهام نقابة الصيادلة فقط 
لكـن نحتاج دعم مـن القوى االمنيـة والكمارك 
واملنافذ الحدودية بمعنى ضبط املنافذ الرسـمية 

وغري الرسمية».
وبـني  «لـو كان مـرشوع الدوالر الدوائي يسـري 

بشـكل طبيعي ملا احتجنا القـوة االمنية ولكان 
فرق سعر الدوالر هو الذي يحدد دخول املترسب 
من عدمه والذي ال استطيع ان اصفه بالجيد من 

عدمه لعدم اخضاعه للفحص».
ولفـت «كان من املفـرتض عىل الدولـة عىل اقل 
تقديـر ان تحمي املواطن من ناحيـة الدواء غري 
متوفـر باملؤسسـات الصحية و٧٠٪ مـن كلفة 
الـدواء االن يتحملها املواطـن العراقي والدولة ال 
تعطـي مبالغ جيدة لوزارة الصحة يف سـبيل انه 
تؤمـن وجود الدواء االمن والفعال  واملجاني مما 
يضطر املواطن ان يبحـث عنه بالقطاع الخاص 

ويكلفه هذا مبالغ كبرية».
واكـد عـدم وجـود دعم للـدواء يف قانـون االمن 
الغذائي مشـريا اىل ان» الدواء يتحمله املسـتورد 
املكتـب العلمـي وهـو يتحمـل فتـح االعتماد و 
تسـجيل الـدواء و الكمـرك و الرضيبـة وكذلـك 
عملية تسـويق الدواء والدولـة ال تدعمه بدينار 

واحد».
وعن اعـرتاض اصحـاب املذاخر عىل التسـعرية 

الدوائيـة اجـاب النقيـب ان «هنـاك لجنـة وفق 
القانـون وهـي مركزيـة يف وزارة الصحـة مـن 
خمسـة اعضاء تمثـل بها النقابـة و ان املذاخر 
ال عالقـة لهم بالتسـعرية وهي مـن اختصاص 
املسـتورد الرئيـيس وتـزوده بهـا وزارة الصحة 
وهو يعطيها للمذخر وال يجوز للمذخر ان ياخذ  

او يشرتي دواء اال من املكتب العلمي».
واكد ان التسعرية تراعي سعر الدواء عامليا «لذلك 
قلنا بالدوالر فالدواء يستورد حتى املصنع محليا 
مـواده االولية كلها مـن خارج العـراق وبالتايل 
سعر الرصف هو الذي يؤثر يف الدواء لذلك عندما 
كان سـعر الرصف ١٢٠٠ دينار والتسعرية تأخذ 
بنظـر االعتبار حلقات الـدواء كلها بالتايل الربح 

معقول للصيديل وللمواطن «. 
 وبـني  «نحـن ال نريـد ان يكـون الـدواء بـدون 
تسـعرية الن هذا به رضر عىل الصيديل من جهة 
ورضر عـىل املواطن الذي هـو رأس مالنا يف هذا 
االتجـاه ورغم كونه قطاعا خاصـا لكنه قطاع 

خاص منضبط».

الزوراء/ حسني فالح:
اقـرتَح ائتالف النرص تشـكيَل حكومة 
إلجـراِء  تمهـد  الصالحيـاِت  بكامـِل 
انتخابـاٍت ُمبكـرٍة للخروج مـن األزمِة 
الراِهنة، فيما أشـاَر محلٌل سـيايس إىل 
أن أي حواٍر وطنّي يعقُد من دون التياِر 
الصدرّي ال فائدَة منه ولن يحقق نتائَج 

ايجابّية.
ائتـالف  باسـم  املتحدثـة  وقالـت 
النـرص، آيـات مظفر نـوري، يف حديث 
لـ»الـزوراء»: إن االيـام املاضيـة كانت 
هنـاك انعطافـة سياسـية كبـرية لوال 
تدخل الوطنيني. مشددة عىل: ان يكون 

هنـاك اسـرتاتيجية حقيقيـة للمرحلة 
ان  االوىل  بمرحلتـني  تكـون  القادمـة 
تكـون هنالـك طاولـة حـوار حقيقي 
دسـتورية رشعيـة واقعيـة بسـقوف 
زمنية رسيعة يتم مـن خاللها االتفاق 
عىل تشـكيل حكومة كاملة الصالحية 

تهيئ النتخابات مبكرة.
وأضافـت: ان هذه الحكومـة يجب ان 
تقوم عىل اسـاس معادلة الال غالب وال 
مغلوب، ويجـب ان تقوم عـىل معادلة 
كـرس االرادات وروحية املنترص حتى ال 
يشعر االخر بأن هناك نوعا من االقصاء 
والتهميـش. مبينة: انه يجب ان تحقق 

هـذه املعادلة خدمة حقيقية للشـعب 
العراقـي من خـالل برنامـج حكومي 
منتظـم يحتـوي عـىل مجموعـة مـن 
النقاط، اولهـا االعداد للموازنة وتقديم 
ووطنـي،  خدمـي  حكومـي  برنامـج 
وكذلـك التهيئة النتخابـات مبكرة مع 
االعـداد لتوفـري موازنة وتوفـري االمن 
االنتخابـي وعـدم االنحيـاز ألي جهـة 
عىل حساب جهة اخرى وترسيخ الثقة 

بقواتنا االمنية .
وتابعـت: أما املرحلـة الثانية فيجب أن 
تكـون هنالك مجموعة مـن االجراءات 
التي تكـون بمثابة االسـاليب الوقائية 

لعـدم تكـرار مثـل هكـذا مشـهد، أي 
االقتتال الداخيل الذي حصل، ويجب ان 
ال يتكرر هذا السـيناريو وتكون هنالك 
رسالة طمأنينة للمواطنني بعدم تكرار 

مثل هكذا مشاهد وسيناريوهات.
ولفتـت اىل: ان املسـار االخـر حكومي 
تتعهـد بـه الحكومـة بمجموعـة من 
النقـاط هـذه الحكومـة املنبثقـة من 
طاولـة الحـوار التـي يجـب ان تجري 
بجميـع االطـراف بمختلـف طوائفـه 
الحكومة بمجموعة  ومكوناته تتعهـد 
مـن املسـؤوليات عليهـا ان تطبقها يف 
مقدمتها الربنامـج الحكومي املنتظر. 

مشـرية اىل: ان هـذه املبـادرة نفسـها 
 ٢٣ يف  النـرص  ائتـالف  اطلقهـا  التـي 
حزيـران املـايض والتـي اكـدت عىل ان 
تكون خارطة الطريق القادمة بتشكيل 
حكومة كاملـة الصالحية تمهد إلجراء 
انتخابات مبكرة وتتفق عىل سـقوفها 

الزمنية الحقا.
وأكدت: ان هذه خارطة طريق منطقية 
وواضحـة وحقيقيـة، اضافـة اىل ذلك 
يجـب ان تكـون هنالـك دعـوة للكتلة 
الصدرية من اجل الحوار التي قد تكون 
بمثابة رسـالة قد تصل لهم بأن هنالك 
تعاطيـا من الطـرف االخر واسـتخدام 

اسـاليب من اجـل التعاطـي بنوع من 
املرونة، هذه سـتكون رسالة إيجابية. 
مرجحـة: انه يف هذه املرحلة سـيكون 
هنالك نوع من الهدوء النسـبي خاصة 
اننا مقبلون عىل مراسيم زيارة االربعني 
بعدهـا يمكـن ان تكـون هنالـك عودة 

للتفاهمات والحوارات واملفاوضات.
ولفتـت اىل: ان ائتـالف النـرص اطلـق 
مبـادرة بأنه يجب ان تحـل االزمة من 
أي بمعنـى  املشـاكل،  خـالل تصفـري 
العودة اىل نقطة اعالن نتائج االنتخابات 
والتصديق عليها. مؤكـدة: بعد الزيارة 
مشـاورات  هنـاك  تكـون  ان  يجـب 

ومفاوضات بسقوف زمنية رسيعة .
وقال املحلل السـيايس، حسن البهاديل، 
يف حديث لـ»الزوراء»: إن التيار الصدر 
لم ينوه حتى اآلن لالستعداد للمشاركة 
السياسـية  األطـراف  بـني  الحـوار  يف 
للعثور عىل حل لالنسـداد السـيايس يف 

العراق. 
واضـاف: أن أطراف اإلطار التنسـيقي 
وغالبية األطراف األخـرى تولدت لديها 
قناعـة بأن إجراء جولـة أخرى للحوار 
الوطني بني األطراف السياسـية بدون 
مشاركة التيار الصدري ال فائدة له ولن 

يثمر شيئاً.

البلد : العراق
املحافظة : بغداد

اسـم املرشوع : تدقيق مشـاريع الدراسـة والتصاميم إلنشـاء شـبكات مجاري ميـاه االمطار 
والرصف الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعالجة للمناطق املدرجة ادناه
١- (حي الحسن العسكري – ام عظام – ناحية الحماميات) قضاء التاجي.

٢- (حي شالل – حي بريجان – حي الصحة – الحردانية – عليوي شالل) قضاء املدائن.
٣- (حي املزرعة – حي العسكري – دور النفط) ناحية اللطيفية وتأهيل املجمعات السكنية : ( 

القعقاع - القادسية – العزاب) قضاء املحمودية.
٤- قرية الحرية – قضاء املدائن.

٥- (منطقة كويريش) ناحية الرشيد.
مالحظة: يكون التقديم عىل املشاريع املذكورة اعاله بشكل مستقل كل عىل حدة.

تدعـو محافظة بغـداد / مديرية مجاري بغـداد كافة املكاتب االستشـارية العراقية والرشكات 
الهندسية االجنبية من ذوي االختصاص والخربة املهتمة اىل تقديم طلب ابداء االهتمام وذلك عن 
مرشوع تدقيق مشـاريع الدراسـة والتصاميم إلنشـاء شـبكات مجاري مياه االمطار والرصف 

الصحي ومحطات الرفع ومحطة املعالجة ملناطق اطراف بغداد املذكورة اعاله.
نطاق الخدمات واملكونات واملهام واملخرجات املتوقعة : حسب الرشوط املرجعية.

عىل الراغبني يف املشاركة تقديم طلب ابداء االهتمام مع توفري املتطلبات التالية:
١- تعريف بمقدم الطلب (االسم والسرية املوجزة |رشكة – مكتب| ومجال اختصاصها واقسامها 

والهيكل التنظيمي).
٢- وثائق تسـجيل املكتب او الرشكة (او ما يمثلها يف الدول االجنبية مصدقة ومرتجمة بالنسبة 

للرشكات االجنبية) وحسب السياقات املعتمدة.
٣- الخـربة التخصصية املطلوبة لألعمال املماثلة التي سـبق انجازها يف نفس االختصاص حيث 

تحتسب من ضمن املعايري والنقاط املعتمدة الختيار االستشاري.
٤- الخربة يف تنفيذ املشاريع داخل العراق خالل الخمس سنوات املاضية.

٥- معلومات عن كادر مقدم الطلب (السرية الذاتية للكادر وخربات املوظفني).
٦- كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب للمكاتب العراقية اصيل ونافذ ومعنون 

اىل محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد يف املرحلة الثانية.
٧- املستمسكات الشخصية للمدير املفوض للمكتب االستشاري والرشكات الهندسية االجنبية.

٨- عىل الرشكات واملكاتب االستشارية مراجعة محافظة بغداد / مديرية مجاري محافظة بغداد 
لغرض استالم املتطلبات الخاصة باملرشوع.

سـتقوم لجنة مختصة يف محافظة بغداد / مديرة مجاري محافظة بغداد باختيار االستشاريني 
االفضل تأهيال بموجب تقييمها للمعلومات املقدمة اعاله وإعداد قائمة مخترصة من الرشكات 
املقدمـة يف مجال املهمة املراد تنفيذها ومن ثم دعوتهم لتقديم عطاءاتهم الفنية واملالية الختيار 

االفضل لتنفيذ املهمة االستشارية.
تقديـم الطلبـات مع الوثائق املطلوبـة داخل ظرف مغلـق ومختوم عىل العنـوان: مبنى مديرية 

مجاري محافظة بغداد / السيدية / قرب جامع شاكر العبود.
علمـا أن املوعد النهائي لتسـليم بيانات ابداء االهتمام هو السـاعة الثانية عـرش ظهراً من يوم 

(٢٠٢٢/٩/١٧) يف مديرية مجاري محافظة بغداد / الشعبة القانونية / الطابق االريض.
وسيتم رفض الطلبات املتأخرة ويف حالة رغبتكم لالستفسار يرجى مراجعة شعبة التصاميم يف 

مديرية مجاري محافظة بغداد.

قـدم السـادة وكالء رشكـة خطـوط االنابيب 
النفطيـة / اضافـة لوظيفتـه طلبـا اىل هذه 
املحكمـة لغرض اصدار حجـة حجر وقيمومة 
بحق زوجك املدعو (عيىس طاهر مهدي) كونه 
محكوم بالسـجن ملدة (١٥) سـنة وملجهولية 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك بواسـطة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور اىل 
هذه املحكمة خالل (٣٠) يوما من تاريخ النرش 
وبخالفه سوف تتخذ املحكمة كافة االجراءات 

االصولية اتجاه الطلب املذكور اعاله.
القايض 
شيماء كريم القرييش
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بغداد/ الزوراء: 

قـرر مجلـس الـوزراء، اعتبـار كل 

مـن تـويف باألحـداث األخـرية مـن 

وتعويـض  شـهيداً  املتظاهريـن 

جرحاهـا، فيمـا وافق عـىل تخويل 

وزير التخطيـط صالحية التفاوض 

والتوقيـع عىل اتفاقية مـع االتحاد 

االوروبي.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 

يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس 

مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

تـرأس الجلسـة االعتياديـة الثانية 

والثالثـني ملجلس الـوزراء، تم فيها 

بحث تطورات األحداث السياسية يف 

البالد، ومناقشـة امللفات األساسية 

الخدمـات  بتقديـم  تتعلـق  التـي 

للمواطنـني، فضـًال عن التـداول يف 

املوضوعـات املدرجـة عـىل جـدول 

األعمال.

واضـاف: انه بعـد أن ناقش مجلس 

الـوزراء املوضوعـات املدرجـة عىل 

القـرارات  أصـدر  أعمالـه،  جـدول 

اآلتية:

أوالً/ املوافقـة عىل اعتبـار من تويف 

القـوات  وأفـراد  املتظاهريـن  مـن 

األمنية واألجهزة األمنية والعسكرية 

آب   29 يف  األخـرية  األحـداث  يف 

2022، شـهداًء وشـمول الجرحـى 

منهـم بقانون تعويـض املترضرين 

جـراء العمليات الحربيـة واألخطاء 

العسكرية والعمليات اإلرهابية (20 

لسنة 2009) املعدل.

ثانياً/ إقرار توصية املجلس الوزاري 

لالقتصاد بحسب اآلتي:

1 - تـويل الجهـات الحكومية كافة 

مراعـاة الدقة والجدية عند مفاتحة 

القضايـا  بشـأن  التخطيـط  وزارة 

املتعلقة بطلبـات اإلدراج يف القائمة 

السـوداء، عىل أن تكـون مدة تقديم 

 6 القائمـة  يف  اإلدراج  متطلبـات 

أشهر.

اإلداريـة  التشـكيالت  تـويل    -  2  

آنفاً  املختصـة باملوضـوع املذكـور 

(هي التشـكيالت اإلدارية املختصة، 

تحمـل  التعاقـد)،  جهـة  ورئيـس 

والتبعـات  القانونيـة  املسـؤوليات 

املاليـة كافـة عند تسـببها يف تأخري 

تقديم متطلبـات اإلدراج يف القائمة 

السـوداء، أو تقديـم معلومـات غري 

صحيحـة يرتتب عليها أخذ قرار من 

بـإدراج رشكات  املختصـة  اللجنـة 

القائمـة  يف  واملقاولـني  املقـاوالت 

السـوداء، وإلغـاء هويـة التصنيف 

أو شـطب اسـم املقاول اسـتناداً إىل 

تعليمـات تصنيف رشكات املقاوالت 

القائمـة  يف  واإلدراج  واملقاولـني 

السوداء (1 لسنة 2015)، والضوابط 

امللحقة بها.

التعاقديـة  الجهـات  تـويل    -  3

الحكوميـة كافـة اإلرساع يف إنجـاز 

املرشوعات يف ضمـن الخطط املعدة 

مسـبقاً لتاليف تأخـري تنفيذ األعمال 

أو حصـول اندثـار فيهـا. وأن تتـم 

محاسـبة املقرصين يف حـال تأخري 

اإلنجاز أو توقفه ألسباب غري مربرة 

قانونياً، وتتحمل الجهات التعاقدية 

املسـؤولية القانونية كافة عن عدم 

مراعاة ذلك.

ثالثـاً/ املوافقـة عىل تخويل السـيد 

وزير التخطيـط صالحية التفاوض 

املاليـة  االتفاقيـة  عـىل  والتوقيـع 

للسـكان  الدائمـة  الحلـول  (دعـم 

يف  اإلندمـاج  العـراق؛  يف  النازحـني 

سـوق العمـل واألنظمـة الوطنيـة 

االجتماعيـة) والحمايـة  للتعليـم 

 (NDICIASIA/2021/043-218)

املقدمة من ممثلية االتحاد األوروبي 

التي تضـم منحـة ماليـة مقدارها 

(75000000) يورو، فقط خمسـة 

وسـبعون مليـون يورو، مـع األخذ 

بعني االهتمـام رأي األمانـة العامة 

ملجلس الوزراء املبني بموجب مذكرة 

الدائـرة القانونيـة املرقمـة بالعـدد 

ل.  (م.د/ق/2/4/6/392/212 

 ،2022 تمـوز   15 يف  املؤرخـة  ق)، 

استناداً إىل أحكام املادة (2/ تاسعاً) 

مـن النظام الداخـيل ملجلس الوزراء 

(2 لسنة 2019).

رابعـاً/ املوافقة عـىل تعديل الفقرة 

(1) من قرار مجلس الوزراء لسـنة 

.2022

وزارةاملاليـة  تمويـل  خامسـاً/ 

(3000000000) دينار، فقط ثالثة 

مليـارات دينـار إىل محافظة كربالء 

املقدسة، لدعم زيارة أربعينية اإلمام 

الحسـني (عليـه السـالم)، تنفيـذاً 

يف  املذكورتـني  و2)   ،1) للفقرتـني 

كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي 

املرقـم بالعـدد (1/1/12/2443)، 

املـؤرخ يف 3 شـباط 2021، املرافـق 

ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 

.(2022

الوزراء، بحسب  واستضاف مجلس 

البيـان، املخـّول بصالحيـات الوزير 

إلدارة وزارة الكهربـاء، لالطالع عىل 

واقـع الكهرباء واملعوقـات التي قد 

تعـرتض تجهيز املواطنـني بالطاقة 

الكهربائية، وآليات معالجتها، فضالً 

عن مناقشـة عدد مـن امللفات التي 

تخـص عمل الوزارة حيـث تم تلبية 

احتياجات الوزارة السـتمرار عملها 

بأفضل ما يكون.

@ZôbÇ@OıaäÎç€a

اختتمـْت يف صحيفـة الـزوراء، التـي تصدر عن 
نقابـة الصحفيني العراقيـني، دورة ”فن تحرير 
الخرب الصحفي“ ملجموعة من طلبة كلية االعالم 
بالجامعـة العراقيـة التي حارضهـا فيها مدير 
تحرير الصحيفة يحيى الزيدي، والتي اسـتمرت 
ملدة شـهر، وفيما اكد الزيـدي انها ”تأتي ضمن 
التنسـيق والتعـاون مع كليـة االعـالم لتطوير 
طلبتهـا يف مختلـف الفنون الصحفيـة وابرزها 
سـيد الفنون الخرب الصحفي“، أشار عميد كلية 
اإلعـالم يف الجامعـة العراقيـة االسـتاذ الدكتور 
إيثـار طارق العبيدي اىل ان هذه الدورة ” تأتي يف 
اطار التعاون املشرتك بني كلية اإلعالم وصحيفة 
”الـزوراء“ الغراء لتعزيـز الجانب العميل للطلبة 
مقارنـة بمـا تلقوه مـن مواد نظريـة يف قاعات 
الدرس، واشار املتدربون اىل ان الدورة اعطت لنا 

دافعا معنويا للعمل يف املجال الصحفي.
وقـال  مدير تحريـر صحيفة“ الـزوراء“ يحيى 
الزيدي: بتوجيه من السـّيد رئيس التحرير نقيب 
الصحفيـني العراقيـني االسـتاذ مؤيـد الالمـي، 
احتضنـت صحيفـة ”الـزوراء“ دورة تطبيقية 
لعدد من طلبة كليـة االعالم بالجامعة العراقية، 
يف كيفية كتابة وتحرير الخرب الصحفي، الفتا اىل 
ان الدورة كانت ناجحة عىل مختلف املستويات، 
والسـيما ان هناك رغبـة كبرية للتعلـم من قبل 

الطلبة املتدربني. 
واضـاف الزيـدي: ان املتدربني عاشـوا االجواء 
الصحفيـة داخل الصحيفة من خالل االحتكاك 
بالزمـالء الصحفيـني والتعـرف عـىل طبيعـة 
عملهم وكيفية كتابة ونرش االخبار، االمر الذي 
جعلهـم يشـعرون بأنهم جزء مـن الصحيفة، 
وكذلـك الـزام املتدربـني بالعمـل عـىل اجهزة 
الحاسـوب خالل الدورة وربط االجهزة بنظام 

(النت وورك). 
واوضـح الزيـدي: ان الـدورة تضمنـت عرض 
أمثلة ونماذج لألخبار وتطبيق مدى إجابة هذه 
األخبار عن األسـئلة السـتة ومـدى مطابقتها 
للمعايـري اإلخباريـة، كمـا تضمنـت توضيـح 
األخطاء الشائعة يف الصياغة سواء عىل مستوى 
اللغة أو عىل مستوى معايري الخرب، الفتا اىل ان 
الدورة تناولت كذلك رشح كيفية كتابة التقرير 
الصحفي والتعرض ملكوناته وأشكاله وأنواعه، 
وعقـد مقارنة بـني الخرب الصحفـي والتقرير 
الصحفي وأهـم العنارص املميزة لـكل منهما، 
مع ذكر أمثلة للتقارير الصحفية وكيف تكتب 
مـع اإلشـارة لألشـكال املختلفـة التـي يمكن 

عملها يف الحدث الواحد. 

واشـار الزيـدي اىل: ان الـدورة عرضـت ايضا 
أنواع وسـائل اإلعالم وأشكال الصحافة وكذلك 
رشح مفصـل الخرب الصحفي واقسـامه الذي 
تتضمـن العنوان واملقدمـة واملوضوع وخلفية 
الخـرب والخاتمـة، كمـا تـم التطـرق اىل رشح 
صفات الخـرب التـي تتضمن الصحـة، والدقة 
واملوضوعيـة، وكذلـك تـم رشح انـواع الخـرب 
(الخرب العاجل الرسيع، والخرب الطويل، والخرب 
املتواصـل)، مؤكـدا انـه تـم التطـرق ملوضوع 
تحرير األخبـار القصیرة الرسیعـة والقصص 
الخربيـة والتقاريـر االخباريـة وكذلـك رشح 

مفصل لطريقة كتابة خرب صحفي مطول. 
وتابع الزيدي: ان املتدربني عاشوا اجواء العمل 
الصحفي داخل الصحيفة من خالل التعرف عىل 
عمل اقسام الصحيفة املختلفة وكذلك التعرف 
عىل االخراج الصحفـي، وكيفية الحصول عىل 
املعلومـات الخاصة وكتابة االخبـار والتقارير 

الخاصة التي تنرش يوميا يف الصحيفة. 
واختتم الزيدي ”اننا يف جريدة ”الزوراء“ ابوابنا 
مفتوحة لطلبـة االعالم من اجل تعزيز الجانب 
الصحفي بشـقه العمـيل وترجمة مـا يتعلمه 
الطلبة نظريا يف كليات االعالم اىل واقع من خالل 
معايشـة بيئة العمـل يف املؤسسـات االعالمية 
ومعرفـة طبيعة العمل ومراحل صناعة وانتاج 
االخبار وطرق الحصول عىل املعلومة والتعامل 

مع اهم االحداث“.

@Új‹�€a@Ï«áÌ@‚˝«�a@ÚÓ‹◊@áÓ‡«
paäÎá€a@ÍâÁ@Âfl@ÙÏó‘€a@ÒÜb–né˝€

إىل ذلـك، اكـد عميـد كليـة اإلعـالم يف الجامعة 
العراقية االسـتاذ الدكتور إيثار طارق العبيدي 
ان هذه الدورة ” تأتي يف اطار التعاون املشـرتك 
بـني كلية اإلعـالم وجريـدة ”الـزوراء“ لتعزيز 
الجانـب العميل للطلبة مقارنـة بما تلقوه من 
مـواد نظرية يف قاعـات الدرس، داعيـاً الطلبة 
لالسـتفادة القصـوى من هذه الـدورات ملا لها 

من أهمية يف مستقبلهم العميل.
وأكـد العبيدي: أن عمـادة الكلية تحرص دائما 
عىل توفـري بيئة تعليميـة احرتافيـة وتدريبية 
قـادرة عىل صقـل مواهب الطلبـة، وإعدادهم 
ملتطلبات األسواق املحلية والعربية بما يتماىش 
التكنولوجيـة  العـرص والتطـورات  مـع روح 

املتسارعة .
واضـاف: ان العمـل والتنسـيق مـع صحيفة 
”الزوراء“ سيسـتمر ان شـاء الله لزج الطلبة 

الذين يرغبون بالعمل الصحفي مستقبال. 

@’Óè‰m@b‰Ìá€@ZfiÏÿì◊@Âè´@äÏn◊á€a
ıaäÎç€a@Ú–Ózñ@…fl@fib«

من جانبه قال االسـتاذ الدكتور محسن كشكول 
رئيس قسـم الصحافة يف كلية االعالم بالجامعة 
العراقيـة انـه ملـن دواعي الفخـر واالعتـزاز ان 
تحتضـن صحيفـة ”الـزوراء“ صاحبـة التأريخ 
الصحفي العريق هكـذا دورة لتدريب طلبة كلية 
االعالم يف مقرها، وزجها الطلبة مع ارسة تحرير 
الصحيفة لكي يعيشـوا أجـواء العمل الصحفي 

بكل تفاصيله.
وأكد كشـكول: كنت وبشـكل مسـتمر متواصل 
مع ارسة تحرير الصحيفة لالطالع عىل مجريات 
دورة تحريـر الخـرب الصحفـي لطلبتنـا االعزاء، 
فضال عن التنسـيق العايل بيننا وبني السيد مدير 
تحرير صحيفة“ الزوراء“ يحيى الزيدي، الذي لم 
يبخل عىل الطلبة باي جهد  او معلومة رغم كثرة 

التزاماته.  

@l˝�€a@ıaäe
مـن جانبه قـال الطالـب ابراهيم نبيـل ان ”هذا 
الدورة كانت مفيدة جدا واطلعتني عىل اسـاليب 
كتابة االخبار سـواء كان قصـرية او مطولة كما 
انني وزمالئي اطلعنا عىل مراحل انتاج الصحيفة 
وطـرق اخراجهـا وتبويب الصفحـات و عنارص 
االبراز والعنـارص التيبوغرافية  واهمية توظيف 

الصورة بما يتالءم مع طبيعة االحداث“ .
من جهتها، قالت الطالبة سايل محمد: ان الدورة 
كانت مثمرة لنا، واضافت لنا الكثري من املعلومات 
التـي كنا نفتقـر لها خـالل مرحلة الدراسـة يف 
الكليـة، فقد تم التعرف عىل كيفيـة كتابة الخرب 

الصحفي بانواعه وصفاته املختلفة. 
واضافت: ان اجـواء الدورة كانت جيدة وعشـنا 
خاللها جو العمل الصحفـي، الفتة اىل ان املدرب 
االسـتاذ يحيى الزيـدي كان متعاونـا معنا، ولم 
يقـرص يف تقديـم املعلومـة املفيـدة خـالل ايام 
الـدورة، واستشـعرنا باننا جزء مـن الصحفيني 

العاملني يف الصحيفة وليس طالبا متدربني. 
بدورهـا، ذكـرت الطالبة نرية وليـد: الحظنا بان 
هنـاك منهجـا جديـدا يختلـف عن املنهـج الذي 
درسـناه يف الكلية، وحتى االسلوب كان مختلفا، 
إذ كانت الدورة عىل مستوى عال، واستفدنا منها 

الكثري. 
واضافت: ان هناك فرقا بني ما درسناه يف الكلية 
وبـني ما تـم التعرف عليـه خالل الـدورة، واالن 
بامكانـي كتابة الخرب الصحفـي، واصبحت لدي 
رغبة بالعمـل يف املجال الصحفـي، وكذلك اطور 
نفـيس يف مجـال الصحافة، او اكمل دراسـتي يف 

هذا املجال. 
واكـدت الطالبـة غفران كريم ”اننا عشـنا طيلة 
مدة الـدورة اجواء االرسة الصحفيـة املبنية عىل 
التعـاون ولحظنـا تركيـز ادارة الصحيفـة عىل 
غـرس هذا املفهـوم الذي يعـد اساسـا يف نجاح 

املؤسسة االعالمية“ .
يف غضون ذلك، قال الطالب نزار حميد: انه يشعر 
بالفرح بعد انتهـاء دورة تحرير الخرب الصحفي 
يف صحيفـة الزوراء، من خالل كيفية تعاملنا مع 

املعلومة والحدث، وتحرير الخرب بكل انواعه.

واضاف: لقد عشـت أجواء صحفية بكل ماتملك 
من معان وصفات، واستطعت أنا وبقية زمالئي 
الطلبـة ان نحقق هدفا جميال يف مرحلة مهمة يف 
حياتنـا، وكرسنا حاجز الخـوف من خالل قضاء 
سـاعات طويلة يف صحيفة الزوراء وجلوسنا مع 

االرسة الصحفية وعملنا كفريق واحد.
اما الطالـب يارس احمد، فقد اوضـح: ان الدورة 
اضافـت لنـا الكثـري مـن املعلومـات الصحفية 
املفيـدة والتي مـن خاللها اصبحنـا قادرين عىل 
كتابة الخرب الصحفي، الفتا اىل ان الدورة ادخلتنا 

باجواء العمل واعطت لنا دافعا وتشـجيعا للعمل 
يف املجال الصحفي، وكذلك اسـتكمال الدراسة يف 

مجال الصحافة واالعالم. 
صحيفـة  تحريـر  ارسة  تعامـل  ان  واضـاف: 
”الـزوراء“ كان ممتازا جدا وهـم يحرصون عىل 
تقديم كل ما لديهم من معلومات من اجل رفدنا 

بها.
وتقـدم الطالب يـارس احمـد بالشـكر الجزيل 
الرسة الصحيفة عىل مابذلوه من جهد وحسـن 

الضيافة واالستقبال .

bÁbyãu@ùÌÏ»mÎ@�aáÓËí@Ò7Ç˛a@taáy˛bi@¿Ïm@Âfl@›◊@äbjn«a@äã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™

ÚÓ”aã»€a@Ú»flbßa@¿@‚˝«�a@Új‹†@Âfl@Üá»€@\Ô–zó€a@5©a@ãÌã•@Âœ^@ÒäÎÜ@·nn¶@\ıaäÎç€a^
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Ÿ‹Ënè�æa@ÚÌbº@äbjn«¸a@ãƒ‰i@âÇ˛a@…fl
النزاهة تدعو إلى تفعيل قانون حماية المنتج 

المحلي وتصدر جملة توصيات

تصديق أقوال المتهم بجريمة قتل موقوف داخل 
استئناف نينوى

النقل: ٢٠ قطارًا سيشارك في خطة الزيارة 
األربعينية
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بغداد/الزوراء:
دعت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس 
الثالثـاء، إىل تفعيـل قانـون حماية 
والدجـاج  (البيـض  املحـيلِّ  املُنتـج 
واألسماك)، ووضع ضوابط ُمحَكَمٍة 
ُن حماية املُنتج،  لالسـترياد؛ بما ُيؤمِّ
مـع األخـذ بنظـر االعتبـار حماية 

املُستهلك.
دائـرة وقايـة الهيئة أكـدت يف بيان 
ورد لـ «الزوراء»، أنها «أعدت تقريٍر 
عن زيارات فريقها امليدانيِّ إىل وزارة 
الزراعة – دائرة التخطيط واملُتابعة، 
أكـدت فيـه أهميَّـة قيـام الـوزارة 
بإعادة تفعيـل العمل بنظام النافذة 
الواحدة عند فتح باب االسترياد عىل 
ٍ؛ ملنع وقوع أيَّة حالٍة من  ُمنتٍج ُمعنيَّ
حاالت الفسـاد، ُمشـريًة إىل رضورة 
نـرش املـواد املُـراد اسـتريادها وفق 
الزراعيَّـة» قبل موسـم  «الرزنامـة 
ة؛ لضمان تكافؤ الفرص بني  الشـحَّ
املُسـتوردين، الفتًة إىل أهميَّة تجنُّب 
إصدار قرارات فتح وغلق االسـترياد 
تحديـد  دون  املُفاجئـة  والتصديـر 
الكميَّـة؛ األمـر الـذي ُيـؤدِّي إلغراق 
السـوق باملُنتجات، وتعريض املُنتج 

الوطنيِّ للخسائر».
وأوىص التقرير، املُرسلة نسخٌة منه 
إىل مكتـب رئيـس مجلـس الـوزراء 
ووزيـر الزراعـة ولجـان (النزاهـة 
والزراعة والشـؤون االقتصاديَّة) يف 
مجلـس النوَّاب، «بدفع مسـتحقات 
رة؛ نتيجة  أصحاب املشـاريع املُترضِّ
اإلصابـة باألمـراض الوبائيَّـة حال 
مـن   (٣٨) للمـادة  طبقـاً  إتالفهـا 
ـة الحيوانيَّة رقم (٣٢  قانـون الصحَّ
إنشـاء  خـالل  مـن   (٢٠١٣ لسـنة 
صنـدوٍق خاصٍّ بدعـم تلك الحاالت، 
وإرشاك رشكات التأمـني الوطنيَّة يف 
هذا القطـاع، فضالً عن زيادة الدعم 
املُقدَّم للفالحني عرب توفري األسـمدة 
والبذور واملُبيـدات ومنظومات الرَّيِّ 
الحديثـة واآلالت الزراعيَّـة، ومنـح 
القـروض لرفـع ُمسـتوى اإلنتـاج 
قطـاع  لتطويـر  برنامـٍج  وتفعيـل 
الدواجـن عىل غرار مـا كان معموالً 
بـه للفـرتة مـن ( ١٩٩٨- ٢٠٠٤)؛ 
لتحقيق االكتفـاء الذاتي من مادَّتي 

الدجاج والبيض».

واقرتح التقرير «تنسـيق العمل بني 
وزارتـي الزراعـة واملـوارد املائيَّـة؛ 
لوضـع الحلـول لتذليـل الصعوبات 
إىل  األسـماك  إنتـاج  وصـول  أمـام 
مسـتوياٍت تضمن تحقيق االكتفاء 
الذاتـي، ومعالجـة موضوع رسـوم 
تجديد اإلجازات املفروضة عىل ُمربِّي 
األسـماك، وإنهاء ملـفِّ تعويضات 
األسـماك النافقـة، ووضـع الحلول 
لحسـم موضـوع اسـتيفاء مبالـغ 
ة  رسوم تجديد اإلجازات املُرتاكمة بذمَّ
أصحـاب بحـريات األسـماك، وعدم 
املطالبة بها أدَّى إىل تشـجيع الكثري 
مـن ُمربِّي األسـماك عـىل التجاوز، 
لالبتـزاز  منهـم  البعـض  وتعـرُّض 
واملطالبـة بالرشـوة؛ لضمـان عدم 
مضايقتهم أثناء ُممارسـتهم للعمل 
بصـورٍة غـري قانونيٍَّة».وبخصوص 
الـرَّي، رصد التقرير «قلـًة وبطئاً يف 
نرش التقنيات الحديثة للرَّي يف عموم 
املناطق، ال سيما تلك التي تشكو من 
ة املياه  ارتفاع نسـبة امللوحة وشحَّ
(يف املنطقتني الوسطى والجنوبيَّة)، 
داعيـاً إىل توزيـع منظومـات الـري 
الـحـديثـة بصـورٍة عـادلـٍة بيــن 
املـحافـظات وحـســب االحتـياج 
الـفعلــي، وإعادة النظـر بكلفتها، 
إضافة إىل تكثيف نشـاطات اإلرشاد 
الزراعيِّ لتوعية الفالحني بخصوص 
استخدامها، ووضع الخطط إلنشاء 
وإدامـة محطـات تدويـر وتصفية 
ميـاه الـرصف الصحـي وجعلهـا 
الزراعـي». لالسـتخدام  صالحـًة 

والحظ التقرير وفـق بيان النزاهة، 

«عـدم سـيطرة وزارة الزراعـة عىل 
املُنتجـات الداخلة عـن طريق إقليم 
كردسـتان، بالرغم من تأليف لجنٍة 
الحتسـاب الطاقة اإلنتاجيَّة ملعامل 
والتـي  اإلقليـم  ومـزارع  دواجـن 
لـت إىل أنَّ كميَّة املـواد الداخلة  توصَّ
عرب اإلقليم تتجاوز أضعاف الطاقة 
اإلنتاجيَّة ملنشـآته، وهذا ُمؤٌرش عىل 
وجـود فسـاٍد رافـق عمليَّـة إدخال 
املـواد املُسـتوردة عـىل أنهـا ُمنتٌج 
ـر إطـالق  ، فضـال عـن تأخُّ وطنـيٌّ
كميَّات األعالف املُستوردة من إقليم 
كردسـتان التـي تتـمُّ دون عمليَّـة 
الفحـص  املُصادقـة عـىل شـهادة 
املُختـربيِّ من قبل وزارتـي الزراعة 
واملـوارد املائيَّـة يف اإلقليـم؛ نتيجـة 
إجـراء الفحـص املُختـربيِّ من قبل 
دائـرة الثـروة الحيوانيَّـة يف بغـداد 
حرصاً».وأشـار التقريـر إىل «عـدم 
وجـود إحصـاءاٍت دقيقٍة ملشـاريع 
الثـروة الحيوانيَّـة والدواجن، وعدم 
الصغرية، وقلة  املشـاريع  تسـجيل 
مشـاريع محطـات حليـب األبقار 
الكـربى؛ نتيجـة انعـدام ضمانـات 
السـاندة  الجهـات  مـع  التنسـيق 
لتحويل املحطات إىل منتجٍة وُمجديٍة 
اقتصاديـاً وبيانات بأعـداد املكائن 
ات الزراعيَّة بصـورٍة دقيقٍة،  واملُعـدَّ
إضافة إىل قيـام وزارة املوارد املائيَّة 
خـالل  وتنظيفهـا  األنهـار  بكـري 
موسم تكاثر األسماك الذي ُيؤدِّي إىل 
رفع بيوضها وعـدم تكاثرها، علماً 
أنَّ عمليَّة الكري تتمُّ يف الربع األخري 

من السنة».

نينوى/الزوراء:
صدقت محكمة تحقيق املوصل األيمن، امس الثالثاء، 
اقـوال املتهم عـن جريمة قتـل متهم موقـوف داخل 
مبنى رئاسة محكمة اسـتئناف نينوى، وتوقيف احد 
املحامـني وحمايـة املنشـآت يف املحكمـة ومنتسـبي 
الرشطـة القضائية املكلفني بحمايـة املتهم املوقوف.

وذكـر إعالم القضـاء يف بيـان ورد لـ «الـزوراء»: إن 
«املتهم الذي تم توقيفه استناداً ألحكام املادة ٤٠٦ من 

قانـون العقوبات اعرتف اعرتافـا مفصال بجريمته».
وأضاف أنه «تم توقيـف احد املحامني لقيامه بتقديم 
تسـهيالت للمتهـم سـاعدته عـىل ارتـكاب الجريمة 
اسـتنادا ألحكام املـادة ٤٠٦ مـن قانـون العقوبات، 
الفتـا إىل أنه «تم توقيف منتسـبي الرشطة القضائية 
املكلفـني بحماية املتهـم املوقوف ومنتسـبي حماية 
املنشـات يف املحكمـة الهمالهم بـأداء واجباتهم وفق 

احكام املادة ٣٤٠ من قانون العقوبات».

بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة النقل، امس الثالثاء، 
اإلمـام  أربعينيـة  زيـارة  خطـة 
التـي  السـالم)  (عليـه  الحسـني 
سـرتكز عـىل ثالثة محـاور، فيما 
أشـارت اىل مشـاركة ٢٠ قطـاراً 
بالخطة.وقـال مدير عـام رشكة 
سـكك حديد العـراق، طالب جواد 
الحسـيني، يف ترصيح صحفي إن 
«اجتماعاً عقد برئاسة وزير النقل 
لوضع خطة الزيـارة االربعينية»، 
مشـرياً اىل أن «املالكات الهندسية 
بالتأهيـل  بـارشت  والفنيـة 
لتأمـني  الكامـل  واالسـتعداد 
وسـائل نقل الزوار ومـن مختلف 

فيهـا  تمـر  التـي  املحافظـات 
قطارات السـكك الحديد».وأوضح 
ان «خطـة الرشكـة للعـام الحايل 
تركز عـىل ثالثة محـاور يتضمن 
املحـور األول الطريق من بغداد اىل 
كربالء املقدسة، والثاني من سوق 
الشـيوخ والنارصية والديوانية اىل 
كربالء املقدسة، أما املحور الثالث 
فسـيكون من محافظـة البرصة 
املقدسـة وبالعكس». اىل كربـالء 

سـتكون  «املـالكات  ان  وأضـاف 
يف  مسـتمر  بشـكل  متواجـدة 
املحطـات، من اجـل تقديم أفضل 
الخدمات للزوار»، داعياً «الزائرين 
واملسـافرين اىل رضورة االعتنـاء 

تلـك  كـون  السـكك،  بممتلـكات 
القطارات تعمل لخدمة الجميع».

توخـي  «بـرضورة  وجـه  كمـا 
سـائقي السـيارات الدقة والحذر 
عنـد ممـرات التعابر مع السـكك 
الحديـد، حرصـاً عـىل آليـة عودة 
الـزوار بأمـان بعد تأدية مراسـم 
زيـارة أربعينيـة اإلمام الحسـني 
(عليه السالم)».واستكمل بالقول 
إن «عـدد القطـارات املشـاركة يف 
نقل الزوار بلـغ ٢٠ قطاراً بعضها 
فرنـيس واألخرى صينـي وتركي، 
وهـي حديثـة تـم تأهيلهـا مـن 
الكوادر الفنية والهندسية التابعة 

لرشكة العامة للسكك».

بغداد/الزوراء:
خاطبـت وزارة املالية، امس الثالثـاء، األمانة العامة ملجلس 
الوزراء بشـأن تعيينات خريجي العلوميني يف وزارة الصحة.
وقالـت الـوزارة يف بيـان ورد «الـزوراء»: إن «وزارة املاليـة 
خاطبت األمانة العامة ملجلس الوزراء بكتابها الصادر بالعدد 
١٢٢٤٧ واملؤرخ يف ٢٥/٨/٢٠٢٢، املتعلق بتعيينات خريجي 
العلوميـني يف وزارة الصحة».وأوضحـت أنهـا «بانتظـار رد 
األمانـة العامة ملجلس الـوزراء عىل كتابها الـذي دعت فيه 
تعديـل قرارها رقم ٢٣٥ لسـنة ٢٠٢٢، بغـرض تأمني كلف 
التخصيصات املالية الالزمة من النفقات التشـغيلية لوزارة 
الصحـة ودوائرهـا، او من خـالل إيرادات املنافـذ الحدودية 
لكل محافظة اسـتنادا للمادة ١١ مـن قانون الدعم الطارئ 
واألمـن الغذائي والتنمية». مبينـة أن «هذه املادة تنص عىل 
(تخصيص ٥٠٪ من ايرادات املنافذ الحدودية اىل املحافظات، 
بمـا فيها محافظات كردسـتان املوجودة فيهـا تلك املنافذ، 
عىل ان تخصص تلك املبالـغ لتقديم الخدمات للمحافظة او 
إنجاز مشـاريع إستثمارية او تشـغيلية او تمويل املشاريع 
املسـتمرة يف املحافظـة او اعمـار املناطـق الحدودية يف كل 

محافظة اعتبارا من ١/١/٢٠٢٢)».

وتابعـت إن «وزارة الصحـة قامـت بتزويـد وزارة املاليـة 
بكتاب الحذف واالحداث لرشيحة خريجي العلوميني لغرض 

تأشريه ضمن املالك».



بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة االقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، امس الثالثاء، أن وزارة 
التجارة ”قّرصت“ يف ملف البطاقة التموينية برغم تخصيص 8 تريليونات 
دينـار يف قانون الدعـم الطارئ لألمـن الغذائي والتنميـة للنهوض بواقع 

الحصة التموينية.  
وقال عضو اللجنة، كاظم موىس الفياض، يف ترصيح صحفي: إن ”اللجنة 
منـذ تخصيـص هـذه املبالـغ وإىل اآلن لم تراقب عمـل الـوزارة وما زالت 
تتساءل عن مصري هذه املبالغ التي خصصت لها لدعم البطاقة التموينية، 

يف حني أن التقصري ال يزال مستمراً حتى اآلن“.  
وأضـاف الفيـاض أن ”اللجنـة لم تسـتطع االجتماع طوال املـدة املاضية 
ملراقبة آليات رصف هذه األمـوال املخصصة ضمن القانون“، موضحاً أنه 
وزمـالؤه ”كانوا يخططون ملراقبة األموال منذ تسـلمها مـن قبل الوزارة 
ولحـني وصولها كمواد غذائية إىل املواطنني إال أن االضطراب السـيايس يف 

البالد حال دون ذلك“.  
وتابـع أن ”املرحلـة املقبلة من عمر الربملان ستشـهد اجتماعاً بني اللجنة 
واملسـؤولني يف الــوزارة لعـرض تفاصيـل إنفـاق التخصيصـات، يف ظل 
استمرار التقصري تجاه املواطنني وعدم تسلمهم الحصة التموينية بشكل 

كامل وتأجيل بعض حصص املـواد الغذائية إىل األشهر األخـرى“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قـال وزيـر البـرتول والغـاز الطبيعي 
الهنـدي، هارديـب سـينغ بـوري، إن 
معظم إمدادات بالده من النفط الخام 
يف املسـتقبل القريب سـتأتي من دول 
الخليـج، خاصة العراق والسـعودية، 
حيـث تسـعى إىل تأمني قاعـدة طاقة 
ميسـورة التكلفة. من جانب متصل، 
ارتفعت أسعار خامي البرصة املتوسط 

والثقيل، امس، بأكثر من 1%.
وكانت مصايف التكرير الهندية تشرتي 
النفط الرويس الرخيص نسـبياً، الذي 
تجنبـه الرشكات والـدول الغربية منذ 
فرض عقوبات عىل موسـكو بسـبب 
ما تسـميه ”عملية عسكرية خاصة“ 

يف أوكرانيا.
وزادت واردات الهند من النفط الرويس 
4.7 مرات أو أكثر من 400 ألف برميل 
يوميا يف أبريل نيسان ومايو ايار لكنها 

تراجعت يف يوليو تموز.
النفطية  الهند مشرتياتها  وانخفضت 
العـراق يف تمـوز بنسـبة 9.3٪  مـن 
مقارنة يف حزيـران إىل أقل من مليون 
برميل يف اليوم للمرة األوىل يف 10 أشهر 

اال انـه ظل العراق باملرتبة االوىل بأكرب 
مصدر للنفط إىل الهند.

فيما ارتفعت واردات النفط الخام من 
السعودية من قبل ثالث أكرب مستورد 
ومسـتهلك للنفـط يف العالـم يف يوليو 
تموز بأكثر مـن ٪25 بعد أن خفضت 
السعودية سعر البيع الرسمي يف يوليو 
تموز لتبقى اململكة العربية السعودية 

يف املرتبة الثالثة بني موردي الهند.
عىل الرغم من انخفاض واردات النفط 

من روسـيا بنسـبة ٪7.3 يف يوليو عن 
مسـتويات يونيو، ظلت موسكو ثاني 
أكرب مورد للنفط يف البالد بعد العراق.

وقـال بوري: إنه بحلول نهاية السـنة 
املاليـة يف 31 مـارس 2022 ، شـكلت 
مشـرتيات الهنـد مـن روسـيا 0.2٪ 
فقـط ، لكنهـا ارتفعت فيمـا بعد مع 
تحول الوضع العاملي إىل ”إشـكالية“، 
مضيفا ”لقد بدأنا يف رشاء املزيد قليالً، 
لكننا ما زلنا نشرتي جزًءا بسيًطا مما 

تشرتيه أوروبا من روسيا“.
مـن جانـب متصـل، ارتفعت أسـعار 
خامي البرصة املتوسط والثقيل، امس 

الثالثاء، بأكثر من 1%.
وارتفع خام البرصة املتوسـط املصدر 
بلغـت  آلسـيا 1.26 وبنسـبة تغيـري 
دوالرا   94.20 اىل  ليصـل   1.36%

للربميل الواحد.
وارتفـع خـام البرصة الثقيـل املصدر 
آلسيا 1.26 وبنسبة تغيري بلغت 1.43 

% ليصل اىل 89.60 دوالرا.
وارتفعت أيضـا خامات منظمة أوبك، 
حيث سـجل خـام العربي السـعودي 
101.59 دوالر للربميـل بارتفـاع بلغ 
1.30 دوالرا، وسـجل مزيـج مربـان 
للربميـل  دوالرات   94.69 اإلماراتـي 

بارتفاع بلغ 1.25 دوالر للربميل.
وشـهدت اسـعار النفـط العاملية يوم 
االمس ارتفاعا بعد ان اتفقت منظمة 
اوبـك+ عـىل خفـض انتاجها لشـهر 
ترشين االول بمقدار 100 الف برميل، 
يف خطـوة وصفها الكثـري بانها بداية 
لتخفيضـات اكثر يف ظـل التخوف من 

احتمالية الركود االقتصادي العاملي.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة لألسـواق املركزية، امس الثالثاء، عن وضع حجر 

االساس ألول معرض تسويقي يف دياىل بعد عام 2003.
وقال عضو اللجنة التسـويقية، عبد الرزاق الراشدي، يف حديث صحفي: 
ان“ الرشكة العامة لألسـواق املركزية، احدى تشـكيالت وزارة التجارة، 
وضعت حجر االسـاس إلنشاء معرض تسويقي هو االول من نوعه عىل 
مسـتوى العراق يف دياىل بعد 2003 يف اطار اسـرتاتيجية إلعادة تنشيط 

هذا القطاع“.
واضاف ان“ املرشوع متكامل وسيجري وفق مبدأ عقد التشغيل املشرتك 
مع رشكة ارض الوشاع للمقاوالت والتجارة العامة املحدودة املتخصصة 

يف تشغيل األسواق العراقية يف محافظة دياىل“.
 مشـريا اىل أن ”املـرشوع يعتمـد اسـرتاتيجية االنفتـاح عىل االسـواق 
والسـعي لخلق بيئة تنافسـية تدعم توفري فـرص العمل وجذب رؤوس 

االموال والرشكات االجنبية والعربية“.
ولفت الراشدي اىل ان“ املرشوع والذي سيبدأ العمل فعليا بعد ايام سيمثل 

نقلة نوعية وتجربة سيجري تعميمها يف بقية املحافظات العراقية“.
وعانت دياىل كبقية املحافظات من اضطرابات امنية بعد 2003 تسببت 

يف توقف عمل اغلب نشطة فروع الرشكة العامة لألسواق املركزية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق اإلسـكان التابع لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، 
امس الثالثاء، عن إحصائية جديدة بشأن مبالغ القروض املرصوفة خالل 
هذا العام. وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للصندوق اطلعت عليه ”الزوراء“: 
إن ”مجمـوع املبالغ املرصوفة بعموم املحافظات خالل شـهر آب املايض 
بلغـت (156.111.403.000) دينار (مئة وسـتة وخمسـني ملياراً ومئة 
وأحـد عرش مليوناً وأربعمئـة وثالثة آالف دينار)“، الفتـًا اىل أن ”مجموع 
املبالـغ املرصوفـة منذ بدايـة هـذا العـام بلغـت (992.002.853.000) 
تسعمئة واثنني وتسـعني ملياراً ومليونني وثمانمئة وثالثة وخمسني الف 
دينار“.وأضاف البيان ”عدد املعامالت املقدمة الكرتونياً من قبل املقرتضني 
عـىل املوقع االلكرتوني للصندوق خالل شـهر آب بلـغ (3.038) معاملة، 
فيمـا بلغ عدد املعامالت املقدمة الكرتونيـا منذ بداية هذا العام (25940) 
معاملة“.وأشـار اىل أن ”عدد املعامالت املكشـوفة خالل الشهر آب املايض 
بلـغ (6.460) معاملة، فيما بلغ عدد املعامالت املكشـوفة خالل السـبعة 

اشهر املاضية (45.112) معاملة“. 

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة الزوراء العامة، امس الثالثاء، افتتاح محطة 
مصفـى كركـوك التوليديـة. مـن جانـب متصـل، أعلنت 
وزارة الكهربـاء، امـس، إبـرام عقدين لتأهيـل محطتني 
يف مدينـة املوصل.وذكـر بيان لـوزارة الصناعـة واملعادن 
تلقتـه ”الزوراء“: إن ”رشكة الزوراء العامة أنجزت أعمال 
عقدها املُربم مع رشكة مصايف الشمال والذي يتضمن بناء 
محطة الكهرباء التوليدية السابعة ملصفى كركوك بطاقة 
تصميميـة  MVA 5، بدعـم مـن رشكـة كونـز األملانية“.

وأضـاف ”تـمَّ افتتاح املحطة رسـمياً بحضـور مدير عام 
رشكة الزوراء العامـة أيمـن صـالح حمـود ووكيل مدير 
عام رشكـة مصايف الشـمال مصعــب أحمــد إبراهيـم 

ونخبة من املُهندسني واملوظفني يف ِكال الرشكتيـن“ .
وأشــاد مدير عام رشكة الزوراء يف كلمة افتتاح املحطة، 
وفقاً للبيان، ”بالجهود املبذولة من ِقبل ُمنتسـبي الرشكة 
ورشكـة كونز األملانيـة، وكذلك الدعم الـذي قدمته رشكة 
مصايف الشـمال لغرض تذليل الصعوبـات والعقبات التي 
رافقـت العمـل للوصـول إىل هـذا اإلنجاز“.ولفـت اىل أن 
”رشكـة كونـز األملانية كان لهـا دور فاعـل يف العمل من 
ِخـالل توريـد األجهزة واملُعـدات الالزمة إلنجـاز املرشوع 
وتجـاوز كل الصعوبـات والعقبات التي رافقـت العمل“.

مؤكـداً أن ”تشـغيل هـذه املحطـة بطاقتهـا التصميمية 
سوف ُيسهم مع املحطة األوىل التي جرى تنصيبها يف وقٍت 
سـابق واملُنجزة من ِقبـل رشكة الـزوراء يف توفري الطاقة 
الكهربائيـة لتشـغيل مصفـى كركـوك بكامـل خطوطه 
اإلنتاجية من دون الحاجة للكهرباء الوطنية“ .من جانب 
متصل، أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، إبرام عقدين 
لتأهيـل محطتني يف مدينـة املوصل.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”رشكة تأهيل املنظومات الكهربائية 
أبرمـت عقدين مع إنتاج الشـمال، لتأهيـل وتجهيز مواد 
توربايـن يف محطتني بمدينة املوصل“. وأضافت أن ”قيمة 

العقدين بلغت ملياراً و471 مليون دينار“.

بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
العـراق،  الدينـار  مقابـل  األمريكـي 
امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية 
بالعاصمة بغداد ويف اقليم كردستان.

الكفـاح  بورصـة  إن  وقـال مصـدر 
والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا، 
صباح امـس، 147950 دينارا عراقيا 

فيمـا  أمريكـي،  دوالر   100 مقابـل 
سجلت األسعار ليوم االثنني 148000 

دينار مقابل 100 دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء 
استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 

147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، 
فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا، 
حيث بلغ سـعر البيع 148100 دينار 
لـكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سـعر 
الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املجلـس العاملـي للذهب، امس 
الثالثاء، ان العراق حافظ عىل مرتبته 
30 عامليا من بني أكـرب الدول امتالكا 
الحتياطـي الذهـب.. فيما اسـتقرت 
أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف 
األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس.
يف  للذهـب  العاملـي  املجلـس  وقـال 
أحدث جـدول له لشـهر أيلـول لعام 
2022 واطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن 
”البنوك املركزيـة العاملية أضافت 37 
طنـاً صافيـاً إىل احتياطيـات الذهب 
العامليـة“، مبينـة أن ”الجـزء األكرب 
مـن االرتفاع ناتًجا عن عمليات رشاء 
من قطـر (15 طًنـا)، بينما كما كان 
املشـرتون املنتظمـون للهنـد بمقدار 
(13) طنا واشـرتت تركيـا (12) طنا 

واشرتت اوزبكستان (9) طنا“.
واضاف ان ”كازخستان كانت البائع 
الوحيـد البـارز يف هـذا الشـهر حيث 

قامت ببيع (11) طنا من الذهب“. 
واشـار اىل ان ”العـراق حافـظ عـىل 
موقع العاملي بعد أن صعد 10 مراتب 
الشـهر املـايض عـىل اثر رشائـه 34 
طنا مـن الذهب ليصـل اىل املرتبة 30 
من أصـل 100 دولة مدرجة بالجدول 

بأكرب احتياطي للذهب لتبلغ حيازته 
مـن الذهـب 130.4 طنا وهـي تمثل 
%9.5 من باقي احتياطاته االخرى“.

واوضح ان ”العـراق اصبح رابع أكرب 
احتياطـي للذهب عربيـا بعد كل من 
السـعودية ولبنـان والجزائـر بعد أن 
كان سادسـا متجـاوزا بذلـك مـرص 
وليبيا التـي احتلتا املرتبة الخامسـة 

والسادسة عىل التوايل“.

وعامليـا؛ مـا زالـت الواليـات املتحدة 
االمريكيـة ترتبـع باقي الـدول بأكرب 
حيازة للذهب يف العالم وبواقع 8.133 
طنـا تليها أملانيا 3.355 طنا، ومن ثم 

جاءت إيطاليا 2.451 طنا.
فيما تذيلت جمهوريـة كوبا باملرتبة 
100 وبواقـع طـن واحـد تسـبقها 
جمهورية موريتانيا االسالمية بواقع 

طن واحد ايضا“.

وكان العراق قد اعلـن يف 27 حزيران 
املـايض عن رشاء كميـات جديدة من 
الذهـب بمـا يقـرب مـن (34) طنًّا، 
وبنسـبة زيادة قدرهـا %35 عىل ما 

كان يف حيازته.
للذهـب  العاملـي  مجلـس  ان  يذكـر 
والـذي يقع مقـره يف اململكة املتحدة، 
ويمتلك خربة واسعة ومعرفة عميقة 
السـوق  لتغيـري  املسـببة  بالعوامـل 

ويتكـون أعضـاؤه من أكـرب رشكات 
وأكثرهـا  العالـم  يف  الذهـب  تعديـن 

تقدماً.
من جانب متصل، اسـتقرت أسـعار 
يف  والعراقـي“  ”االجنبـي  الذهـب 
األسواق املحلية بالعاصمة بغداد، ويف 
اسواق اربيل عاصمة اقليم كردستان، 

امس الثالثاء.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 
يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 
العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، 
سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهـب الخليجي والرتكـي واألوربي 
353 الـف دينار، وسـعر الرشاء 349 
الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت 

صباح امس االثنني.
وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 مـن الذهب العراقي سـجل 
اسـتقرارا أيضاً عنـد 323 الف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 319 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 350 
الـف دينـار و 360 ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
320 الفاً و 330 الف دينار.. ويساوي 
املثقـال الواحـد مـن الذهب خمسـة 

غرامات.
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بغداد/ الزوراء:
حذر مرصف الرافدين زبائنه من التعامل مع جهات تدعي منح السلف للحشد 

الشعبي ومنتسبي الدفاع والداخلية واملوظفني.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: ان ”هناك 
جهات ومكاتب وجمعيات تزعم تعاونها مع مرصف الرافدين وتقوم بالرتويج 
عن منح السلف عرب مواقع التواصل االجتماعي او عرب الرسائل الوهمية وتوهم 
املوظف او املنتسـب او املتقاعد بطريقتها الخاصة يف منحه السلف“.وأشار اىل 
ان ”هناك روابط ومواقع وهمية انترشت عىل مواقع التواصل االجتماعي تقوم 
بالرتويج عن منح السـلف والقروض للموظفني ومنتسـبي الدفـاع والداخلية 
واملتقاعديـن من خالل نرشها روابط وأرقـام هواتف غري صحيحة لقاء مبالغ 
ماليـة وتقديـم وعود لهـم برفع مبلـغ السـلفة يف حسـابهم“.ودعا البيان اىل 
”عدم التعامـل مع هؤالء الذين يقومون برسقة البيانـات واملعلومات الخاصة 
باملواطنـني وعدم االفصاح عنهـا ألي جهة تالفياً للرسقـة، وان املرصف يخلو 
مسؤوليته وعالقته بأي جهة تدعي اعتمادها من قبله يف الرتويج عن السلفة“.

وأوضح البيان ”ان املرصف سـبق أن اصدر تعليماته بشـمول الحشـد الشعبي 
بالسـلف اضافة اىل منتسـبي القوات االمنية واملوظفني، وانه مسـتمر يف منح 
السـلف من دون توقـف“. مبينا ان ”الجهـة الوحيدة املعتمـدة يف التقديم عىل 

السلف هي فروع املرصف حرصا املنترشة يف بغداد واملحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الصناعـة واملعـادن أربعـة إجـراءات لتنفيذ خطـط تصحيح 
املسـار وتأهيل املصانع.وذكر املركز اإلعالمي يف الـوزارة ان ”الوزارة وضعت 
خططاً من أجل تصحيح املسار وتأهيل وإعمار املصانع والخطوط اإلنتاجية 
باالعتمـاد عـىل مصادر تمويـل عن طريق التنمية واالسـتثمار واسـتقطاب 
االسـتثمارات من القطـاع الخاص املحيل أو األجنبي“.وأضـاف أن ”أبرز هذه 
الخطـط تم تنفيذهـا وهناك خطط عـىل املدى املتوسـط والبعيـد باالعتماد 
عـىل القطـاع الخـاص والدعم اللوجسـتي من الدولـة كالقوانـني وتعليمات 
لتسـهيل إجراءات االسـتثمار وتهيئة بيئة اسـتثمارية آمنـة جاذبة“.وتابع 
أنـه ”فيما يخـص املوازنات العامـة املاضية كان هناك دعم مـايل عن طريق 
الخطط االسـتثمارية حيث اسـتمر الدعم منذ عـام 2008 لغاية عام 2014، 
وتوقـف بسـبب دخول عصابات داعـش، وأغلب ما تم تأهيلـه باالعتماد عىل 
التخصيصات االسـتثمارية أما لم يكتمل النقطاع التخصيص أو تم تدمريه أو 

ترضر بشكل كبري من جراء العمليات العسكرية“. 
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فقدان 
الوثيقـة  منـي  فقـدت 
املدرسية املرقمة (64749) 
يف 28/12/2005 الصادرة 
من اعدادية تجـارة الغري 
بإسـم (كوثر عليوي عبد) 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت الهوية الصادرة من 
الكلية الرتبوية املفتوحة/ 
االرشف  النجـف  مركـز 
الدرايس، بإسم (زيد جليل 
يعثـر  مـن  فعـىل  نجـم) 
عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق
وزارة العدل                                                

دائرة التنفيذ      
مديرية تنفيذ   

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ املشـخاب العقار تسلسل 
العائـد  املشـخاب  يف  الواقـع  الـرساي   ٣٧١
للمديـن عـدي فاضـل عبـد االمـري املحجوز 
لقـاء طلـب الدائـن حيـدر عبد الحسـن جرب 
البالغ دينـار، فعىل الراغب بالـرشاء مراجعة 
هـذه املديريـة خـالل مـدة ثالثني يومـاً تبدأ 
مـن اليـوم التـايل والدالليـة عـىل املشـرتي.

املنفذ العدل 
عماد بجاي الحمداني

املواصفات:
١-موقعه ورقمه : مشخاب/ السوق القديم 

٢-جنسه ونوعه : ملك رصف
٣-حدوده واوصافه : ١ اولك و ٤٩,٣٠ م٢.

٤-مشتمالته: طابقني محالت عدد (٣) 
والطابق الثاني شقق (٢).

٥-مساحته:    ١ اولك و ٤٩,٣٠ م٢.
٦-درجة العمران: جيدة

٧-الشاغل : مؤجرين 
٨-القيمة املقدرة: ٣٢٧,٢٥٠,٠٠٠ ثالثمائة 
وسبعة وعرشون مليون ومئتان وخمسون 

الف دينار عراقي.

رقم االضبارة: ٤٦٨/ت/٢٠٢٠
التاريخ: ٢٠٢٢/٨/٢٣ 
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بغداد/ متابعة الزوراء
لـوح عدد من العبي نفط الوسـط الريايض بمغادرة الفريق عقـب عدم توصلهم التفاق 
مـايل جديد مع إدارة النادي، لتزداد األمور تعقيداً عىل املدير الفني عبد الغني شـهد، قبل 

انطالق املوسم الجديد بفرتة وجيزة.
وإذ ان عـددا من الالعبني بطور الخروج من فريق نفط الوسـط، بسـبب رفضهم تعديل 
قيمة عقودهم. وأبرز الالعبني الرافضني لتقليل عقودهم هم: أحمد لفتة كوني ومشكور 
كريـم وعمار داخل وحسـني إبراهيم وعبد العزيـز عمار، واألخري وقع رسـمياً لكربالء، 

فضال عن العبني آخرين سيحسمون أمرهم بالقبول أو رفض البقاء.
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ÚÓ‘Ó‘®a@b‰maäá”@äbË√¸@Úñãœ@ÊÜä˛a@Ú€Ï�iÎ@›ìÓ‰í@ÒÏ«ái@áÓ»é@Zäb‡»€a@7fla

’Ìã–‹€@?–€a@ÙÏnèæa@Û‹«@√b–®bi@µj«˝€a@k€b�Ì@Öãÿ€a@Üb„@êÓˆä

بغداد/ متابعة الزوراء
كشَف االتحاد العراقي لكرة السلة، 
أن املنتخب األول سيلتقي مع فريق 
املتواجديـن  األجانـب  املحرتفـني 
اسـتعداداً  املمتـاز،  بالـدوري 
لالسـتحقاقات القاريـة املقبلـة، 
ومنها تصفيات كأس آسيا. وذكر 
االتحـاد العراقي يف بيانـه :“اقيم  
يف مقـر االتحـاد، جلسـة حـوار  
األول  املنتخـب  مدربـي  جمعـت 
محمـد النجـار ومسـاعده عقيل 
نجم والالعبني الذين تمت دعوتهم 
يف التجمـع االول“. وأضـاف تمت 
مناقشـة عدة قضايا لسـري عمل 
املقبلـة  املنتخـب لالسـتحقاقات 

إلجـراء  املبكـرة،  واالسـتعدادات 
الدخول  التجريبيـة قبل  املباريات 
يف معسـكر تدريبـي والتوجـه إىل 
املعـرتك اآلسـيوي“. وتابـع ”كما 
الوطنـي  املنتخـب  سـيخوض 
مباريـات مع أندية الدوري املمتاز 
وفريـق املحرتفـني األجانب خالل 
الفرتة املقبلة“. وختم ”دعا رئيس 
العميدي  العراقي حسـني  االتحاد 
املوضوعـة  بالخطـة  االلتـزام  إىل 
من قبـل مـدرب املنتخـب محمد 
النجار، كما أشـاد بموقف األندية 
بتلبيـة الدعوة إىل خوض املباريات 
مـع فرقهـم ومحرتفيهـم خدمة 

للصالح العام“.

@ÚÌá„˛a@¿6´@ÈuaÏm@?†Ï€a@Ú‹é
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بغداد/ زيد الزيدي
اكد العـب منتخبنـا الوطنـي واملحرتف يف 
الدوري السويدي امري العماري ان سعادته 
كبرية بعـد الدعوة التي وجههـا له املدرب 
رايض شنيشل لتمثيل املنتخب يف منافسات 
بطولـة األردن الدوليـة التي مـن املقرر ان 
تقـام فعالياتها يف العاصمـة عمان خالل 

النصف الثاني من شهر أيلول الحايل .
وقـال العمـاري ان طموحـه يتمثـل يف ان 
بشـكل  للظهـور  طاقاتـه  اقـىص  يقـدم 
مـرشف مـع منتخـب اسـود الرافديـن يف 
منافسـات البطولة الدولية  مشـريا اىل ان 
انتقالـه اىل فريـق ميالبي الذي ينشـط يف 
الدوري السويدي منحنه القدرة عىل تقديم 

مسـتوى جيـد ، خصوصـاً وانـه يلعب يف 
مركزه املفضل .

وتابـع انه فخور جداً بالدعـم الذي يتلقاه 
مـن الجمهور العراقي سـواء كان ذلك مع 
املنتخب الوطني او مع األندية التي مثلتها 
يف السابق وحتى مع ناديه الحايل يف الدوري 

السويدي.

بغداد/ الزوراء
طالب رئيس نادي الكرخ الرتبوي 
الريـايض عبـد الكريـم حمـادي 
خالل اجتماعه اىل جانب امني رس 
النادي محمد ابراهيم، طالب املالك 
التدريبـي والالعبني بالحفاظ عىل 
االنجاز والخـط البياني املتصاعد 
خالل النصف الثانـي من املرحلة 
الثانيـة لـدوري الكـرة املمتاز يف 

املوسم املايض.
واكـد حمـادي، ان   رشار حيـدر 
كان  السـابق  النـادي  رئيـس 

حريصا، وبذل كل ما وسعه  مللمة 
الفريـق وزرع الثقة فيه باملرحلة 
الثانيـة لتتحـول املجموعـة مـن 
فريق ايل للسـقوط اىل شكل ثاني 

توج بكاس العراق.
واشـار اىل ان االندية بدأت تتحرك 
عـىل اسـتقطاب العبـي الفريـق 
وخاصـة الجماهرية بعد التتويج 
بـكأس العـراق اال اننـا حرصنـا 
للمحافظـة عىل العـدد االكرب من 
الالعبـني ليكـون فريـق املوسـم 
الحـايل متكامـال مـع التعاقد مع 

عدد مـن املحرتفني حيـث ننتظر 
بالفريق يف معسـكره  التحاقهـم 

االعدادي للموسم الجديد.
انـا  بالقـول،  حمـادي  واضـاف 
صديـق واخ لكم متى ما شـعرتم 
باحتياجكم يل فان مكتبي مفتوح 
لتلبيـة طلباتكـم حتـى يف االمور 

الشخصية خارج النادي.
وزاد ، كانت هناك نية الضافة مدير 
فني رصبي للفريق وباالتفاق مع 
املـدرب الحايل احمد عبـد الجبار ، 
اال اننا وصلنا اىل نتيجة باننا مهما 

بحثنا عن مدرب اجنبي فال يمكن  
ان يقـدم لنا اكثر ممـا قدمه عبد 

الجبار ومالكه املساعد.
وناشـد حمادي الالعبـني لتقديم 
كل مـا يملكـون مـن جهـد وان 
ثقتـه بالفريـق كبرية مـن حيث 
االنضباط وتقديم املستوى الفني 

الكبري.
يشـار اىل ان فريق الكـرة يواصل 
اسـتعداده ملبـاراة السـوبر نهاية 
الشـهر الحايل امام بطـل الدوري 

فريق الرشطة.

ÚÓ”aã»€a@ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰æa@ıb‰j€@ÚÓ„bjé¸a@Úéäáæa@Üb‡n«a@äã‘Ì@Òãÿ€a@Üb•a
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بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلن االتحاد العراقي لكرة القدم أنه قرر 

أن يكـون النظام املتبع لبنـاء املنتخبات 

العراقية يعتمد عىل املدرسـة االسـبانية 

وان خرباء ومدربني سـيكونون يف العراق 

الدارة هذا امللف .

وقـال أحمـد املوسـوي عضـو االتحـاد 

والناطـق باسـمه ان ”االتحـاد قرر من 

خـالل اجتماعاتـه أن يكـون الطريقـة 

واألسلوب الذي سيتبع يف كرة العراق هو 

األسلوب اإلسباني حرصاً بإرشاف خرباء 

ومدربني إسبان“.

وأضـاف ”لقـد بدأنـا نعتمد عـىل رابطة 

الدوري االسباني عىل التأسيس واحتضان 

مواهبنـا الكروية“، موضحا ”سـنتعاقد 

مـع خرباء ومدربني متخصصني اسـبان 

الدارة املدارس واألكاديميات يف بناء الكرة 

العراقية كون األسـلوب االسباني انترش 

بشكل واسع يف العالم وهو من بني افضل 

مدارس العالم الكروية املتطورة“.

واشـار اىل ان ”االتحـاد سـيقيم دورات 

للمدربـني  واداريـة  فنيـة  متواصلـة 

ارشاف  تحـت  العراقيـني  واإلداريـني 

الخرباء اإلسـبان الذين سـيتولون املهمة 

التطويرية املقبلة“.

ولفـت املوسـوي إىل ان ”االتحـاد اتفـق 

رسميا مع مدرب اسـباني يمتلك سمعة 

جيـدة عامليـاً بالتدريب لقيـادة املنتخب 

الوطني لكرة القدم“.

واوضـح ان ”االتحـاد اجـرى اتصاالتـه 

أنهى اتفاقه مع املدرب اإلسـباني لقيادة 

تواجـده  وسـيكون  الوطنـي  املنتخـب 

يف بغـداد حسـب الوقـت املناسـب الذي 

نحـدده“، رافضاً اإلفصاح عن اسـمه يف 

الوقت الحايل.

مـن  سـيعمل  االتحـاد  ان  اىل  واشـار 

اآلن بالتعـاون مـع املدربـني و الخرباء 

الذيـن سـيلتحقون بعملهم  اإلسـبان 

بالعـراق مـن عـىل دوري املحرتفني“، 

مبينا انه ”سـيتم وضـع منهج منظم 

بغية العمل والتنظيـم اإلداري من االن 

الدخـال االحرتافيـة يف دورينـا املقبـل 

للموسم 2023 - 2024“.

ومن جهة اخـرى نفى االتحـاُد العراقّي 

لكرِة القـّدم األنباَء التـي تداولتها بعُض 

وسـاِئل اإلعـالم بُخصـوِص رفـِع وزير 

الَشـباب والرياضة رئيس االتحاد عدنان 

درجال دعوى قضائّيًة عىل رئيِس الهيئة 

التطبيعّية إيـاد بنيان، ُمعتـرباً تلك أنباًء 

عارّيًة عن الِصّحة.

وقـاَل رئيـُس اتحاد الكرة  إنـه لم يتقدم 

بأي َشكوى ِضد رئيِس الهيئة التطبيعّية 

إيـاد بنيـان يف املحاكـم، وهـذا األمـُر ال 

يمكـُن أن يحدث، وما تـّم تناولُه ال َيمت 

للحقيقِة بصلٍة، واملعلوماُت املذكورُة غرُي 

صحيحة. 

وأضـاَف إن هنـاك العديـَد مـن الَربامج 

التلفزيونّيِة التي أشارت إىل َعقدي األضواء 

وبـرو، وهيئـة النزاهِة خاطبـت االتحاَد 

إلرساِل العقدين ملَعرفِة تفاصيلهما.

وأشـاَر درجـال إىل إن العالقـاَت األخوّية 

التـي تربُط الوسـَط الريايض وشـائجها 

أن  أتمنـى مـن الجميـِع  متينـٌة، لذلـك 

يتعاملـوا بـروٍح رياضّيـٍة، واالبتعاد عن 

إثارِة أشـياء غري صحيحـة، مع َرضورِة 

الِدقـة يف نقـِل املعلومـات، وعـدم إيهاِم 

الوسِط الرياّيض بأخباٍر َمغلوطة.

بغداد/ احمد الداغستاني
اكـد نائب رئيـس االدارة املؤقتـة لنادي القـوة الجوية الريايض 
سـمري كاظـم ان تسـميته نائبـا للهيئـة املؤقتـة ال يمنعه من 
الرتشـيح يف االنتخابات املقبلة . وقال سـمري كاظم ان ”قانون 

18 املعـدل يجيز له الرتشـح يف االنتخابات املقبلـة الدارة القوة 
الجويـة“. واضاف كاظم؛ ان ”اول اجتماع سـيعقد مع الرئيس 
الجديـد الفريـق الركن عـيل الفريجـي وأعضـاء اإلدارة املؤقتة 
سيكون اليوم ملناقشة أمور كثرية معطلة بسبب الفراغ اإلداري 
خالل املدة السابقة“. واشار اىل ان ”االدارة املؤقتة ستدعم بقوة 
فريق كـرة القدم يف الدوري املقبل“، الفتـا أنه ”يترشف بالعمل 
مع الرئيس الجديد عيل الفريجي وأعضاء االدارة املؤقتة كونهم 
شـخصيات متفهمـة محرتمة جـاءت لدعم وخدمـة النادي“.
واكـد ان ”االدارة املؤقتة قررت تمسـكها بالجهـاز الفني لكرة 
القدم برئاسـة قحطان جثري وسـتقوم بتوفري كل االحتياجات 
ودعمه ودعـم الفريق للخروج بأفضل صورة يف دوري املوسـم 
املقبل“. وختـم كاظم بالقول؛ ”لقد جئنـا لخدمة النادي ودعم 
كل أنشطته، ونثمن دور وزارة الدفاع ووزارة الشباب والرياضة 
واللجنة االوملبية وكل من سعى للوقوف اىل جانب النادي بأزمته 

ودعمه وإعادة استقراره“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية عىل 
وجه الخصـوص باركت تسـمية الزميل روان 
الناهـي منسـقا عاما التحـاد الكـرة املركزي 
وبالتحديـد منسـقا مللـف الالعبـني املغرتبـني 
الذين ينشـطون يف الدوريات االوروبية، امنياتنا 
الصادقـة لزميلنـا العزيـز بالتوفيـق والنجـاح يف 

مهمته الجديدة.
 *********************

املراسـل يف قناة الفرات الفضائية الزميل محمد 
الحريشاوي تمت تسميته بشكل رسمي مديرا 
للمكتـب االعالمي يف نـادي املصـايف الريايض، 
امنياتنا بالنجاح والتوفيق لزميلنا الحريشاوي 

يف مهمته املهنية الجديدة.

بغداد/ محمد الخفاجي
بارش مكتب األندية، يف اللجنة األوملبية الوطنية العراقية مهام عمله املوكلة اليه 

يف مقره الكائن يف قسم النشاط الريايض بمديرية تربية الكرخ األوىل .
ويف سياق ذلك قال مدير مكتب األندية  عالء جابر ان اللجنة تنظر االن يف قضية 
نادي القوة الجوية باعتبارها تخص رصحا رياضيا عراقيا كبريا لم تحسم ازمته 
اإلدارية، موضحا انها ستعلن قريبا عن هيئة مؤقتة يستمر عملها لثالثة اشهر 
تهيئ خاللها النعقاد مؤتمر انتخابي تنبثق عنه هيئة إدارية دائمية لنادي القوة 
من  االندية  مكتب  إدارة  لجنة  وتتألف  النافذ.  األندية  قانون  وفق  عىل  الجوية 

الدكتور عالء جابر واللواء مهدي شواي ومصطفى جبار علك.

بغداد/ الزوراء
دشن فريق نفط البرصة، امس الثالثاء 
معسكره  يف  التدريبية  وحداته  اوىل   ،
للدخول  تحضرياً  اربيل،  بمدينة  املقام 

بمنافسات الدوري  املمتاز.
مرانه  البرصة،  مدينة  ممثل  وخاض 
قيادة  تحت  برايتي،  ملعب  يف  االول 
الهيل،  ابو  الوهاب  عيد  الفني  املدير 
املحليني  وبمشاركة جميع العبيه من 

واملحرتفني.
البرصي،،  الفريق  صفوف  واكتمل 
بالتحاق املحرتفني وهم الليبريي الفني 

ماكرونيل ، والنيجري باتريك انجومبي 
وبرينو  رافييل  سريجيو  ،والربازيليان 

كاليكتـو.
 وسيخوض نفط البرصة عدة مباريات 
وبرايتي  اربيل  اندية  مع  تجريبية 

وهندرين، والرشطة ونفط ميسان.
يذكر ان نادي نفط البرصة، نجح من 
املحليني  الالعبني  بعض  مع  التعاقد 
وابرزهم  املقبل،  باملوسم  ،لتمثيله 
وحيدر  زامل  وصادق  عمار  حسني 
الله  وعبد  هادي  ومصطفى  سالم 

محسن وحيدر رعد وعالء احمد.
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مونشنغالدباخ / متابعة الزوراء
أبدى الرس شتيندل قائد بوروسيا مونشنجالدباخ، 

الكرة  مدير  إبريل،  ماكس  بعودة  سعادته 
ربما  أنه  رغم  العمل،  إىل  بالنادي،  السابق 

بنادي  نفسه  املنصب  تويل  عرب  يعود 
اليبتسيش.

وكان إبريل قد رحل عن مونشنجالدباخ 
مرجعا  املايض،  الثاني/يناير  كانون  يف 
أثريت  ضجة  لكن  صحية،  ألسباب  ذلك 

بني  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل 
الجماهري التي تساءلت حول كيفية عودته 

بهذه الرسعة.
إن ردود فعل كهذه هي «مجرد  لكن شتيندل قال 

هراء» وتأتي من أشخاص «ليس لديهم معرفة» بالوضع.
وأضاف يف ترصيحات للمدونة الصوتية «كيكر تلتقي دازن»: 

«أوال وقبل أي يشء، أنا سعيد للغاية بأن ماكس إبريل 
أنه  يعني  هذا  القدم،  كرة  إىل  جديد  من  عائد 
بحال جيدة، وأنه تجاوز مرحلة من حياته 

لم تكن سهلة».
مع  بعقد  يرتبط  إبريل  يزال  وال 

مونشنجالدباخ، وبالتايل سيكون عىل 
الييبزج، الذي أعلن عن وجود محادثات 

التعاقد  أن يدفع تعويضا نظري  بالفعل، 
معه.

مونشنجالدباخ  مشجعي  بعض  وأبدى 
أنه  بداعي  إبريل  إزاء  االستياء  من  حالة 
ناد  إىل  البوندسليجا  يف  عريق  ناد  عن  سريحل 

تشكل يف عام ٢٠٠٩ بدعم رشكة مرشوبات طاقة.
وقال شتيندل إنه يمكنه تفهم رد الفعل إىل حد ما، لكنه 

يستنكر توجيه انتقادات لشخص عقب معاناته من 

برلني / متابعة الزوراء
أختريت  التي  برلني  يونيون  قائمة  شهدت 
لدور املجموعات ببطولة الدوري األوروبي، 
استبعاد عدد من العنارص البارزة بالفريق.

القائمة بول سيجوين وميلوس  وغاب عن 
بانتوفيتش، املنضمني حديثا للفريق، وكذلك 
العب خط الوسط ليفني أوزتونايل واملدافع 
استعادة  عىل  يعمل  الذي  بومجارتل  تيمو 

لياقته بعد عالجه مؤخرا من الرسطان.

ليونيون  الفني  املدير  فيرش  أورس  وأعلن 
برلني قائمة من ٢٤ العبا لخوض منافسات 

الدوري األوروبي.
مشواره  برلني  يونيون  ويستهل 
الخميس  غدا  األوروبي  الدوري  يف 
يف  البلجيكي  جيلواز  سانت  بلقاء 
أيضا  تضم  التي  الرابعة  املجموعة 
براجا  وسبورتينج  السويدي  ماملو 

الربتغايل.

واشنطن / متابعة الزوراء
صعدت البيالروسية أرينا سابالينكا 
أمريكا  ببطولة  الثمانية  دور  إىل 
املفتوحة للتنس (فالشينج ميدوز)، 
دانييال  األمريكية  عىل  تغلبت  بعدما 
(صباح  و6-2  و6-3   3-6 كولينز 
منافسات  ختام  يف  الثالثاء)،  أمس 

الدور الرابع.
وحولت سابالينكا تأخرها بمجموعة 
الفوز  انتصار، عرب  إىل  كولينز  أمام 
والثالثة،  الثانية  باملجموعتني 
ببطولة  الثمانية  دور  إىل  لتتأهل 
أمريكا للمرة الثانية يف مسريتها.

املصنفة  سابالينكا  وتلتقي 
دور  يف  للبطولة  السادسة 
التشيكية  النجمة  الثمانية، 
تأهلت  التي  بليسكوفا  كارولينا 
بالفوز عىل البيالروسية فيكتوريا 
و6-2،  و6-7   7-5 أزارينكا 
العبتني  بني  جمعت  مباراة  يف 
تصدرتا التصنيف العاملي لالعبات 

التنس املحرتفات يف وقت سابق.
بني  األوىل  هي  املباراة  وكانت 
عام  منذ  وأزارينكا  بليسكوفا 
بليسكوفا  تقدمت  وقد   ،2019
مرات  عدد  حيث  من   5-4 بذلك 
الفوز والهزيمة يف سجل املباريات 

بينهما.
تيافو  فرانسيس  األمريكي  حقق 
وأقىص  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
بطولة  من  نادال  رافاييل  اإلسباني 
لكرة  املفتوحة  املتحدة  الواليات 
األربع  البطوالت  آخر  املرضب 

الكربى.
السادس  املصنف  تيافو  وصعد 
ربع  الدور  إىل  عاملياً  والعرشين 
تغلبه  عقب  البطولة  من  النهائي 
يف  عاملياً  الثالث  املصنف  نادال  عىل 
الدور الرابع بثالث مجموعات مقابل 
 6-4 و4-6   6-4) واحدة  مجموعة 

و6-3).

وسيلتقي تيافو يف الدور ربع النهائي 
مع الرويس أندريه روبليف.

                         

طهران / متابعة الزوراء
نفى االتحاد اإليراني لكرة القدم التوّصل التفاق مع الربتغايل 

كارلوس كريوش لقيادة املنتخب األول.
اإليراني  االتحاد  أّن  إىل  أشارت  قد  إعالمية  تقارير  وكانت 

توّصل التفاق مع الربتغايل لقيادة املنتخب األول.
وسبق لكريوش أن توّىل املقاليد الفنية للمنتخب اإليراني بني 

2011 و2019.
إيران للمشاركة يف نهائيات كأس  وقاد الربتغايل (69 عاًما) 

العالم 2018 عىل األرايض الروسية.
وتألق املنتخب اإليراني تحت قيادة كريوش يف مونديال 2018 
لكن   (1-1) الربتغال  مع  وتعادل   (1-0) املغرب  عىل  فاز  إذ 
هزيمته أمام إسبانيا (0-1) حكمت عليه بمغادرة منافسات 

املجموعة الثانية يف املركز الثالث برصيد 4 نقاط.

برشلونة / متابعة الزوراء
بنود غريبة يف  إسباني عن رس وجود  كشف تقرير صحفي 
برشلونة،  ألونسو، العبي  بيلريين وماركوس  عقود هيكتور 

اللذين انضما يف املريكاتو الصيفي املايض.
لربشلونة  الرياضية  املدينة  يف  الالعبني  تقديم  املنتظر  ومن 

(خوان جامرب).
ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، فإنه لم يتم 
تقديم بيلريين وألونسو يف ”سبوتيفاي كامب نو“ مثل باقي 
الصفقات، ألن هناك مباراة ستقام عىل امللعب بدوري أبطال 

أوروبا.
ويكون االتحاد األوروبي لكرة القدم مسؤوًال عن املالعب التي 

تستضيف املباريات القارية قبل يوم من تنظيمها.
وقالت الصحيفة إنه ”من السخيف“ أن يتعاقد برشلونة مع 
العبني ويمنحهما عقًدا ملدة عام واحد، مع رشط جزائي يبلغ 
50 مليون يورو، رغم أنهما يستطيعان الرحيل مجانا خالل 

أشهر قليلة.
وأضافت: ”هذا األمر حدث مع بيلريين وألونسو كحيلة مالية 
أن  دون  الصفقتني  تسجيل  يف  برشلونة  ينجح  كي  مؤقتة، 
يواجه معارضة من رابطة الليجا، بسبب قانون اللعب املايل 

النظيف“.
أقرب  يف  يخطط  برشلونة  إىل  ديبورتيفو“  ”موندو  وأشارت 
االتفاق  إىل أخرى حقيقية، دون  الالعبني  لتغيري عقود  وقت 

مع الوكالء عىل األرقام حتى اآلن.
أنهما  يثبت  ما  وألونسو  بيلريين  يقدم  أن  برشلونة  وينتظر 

جاهزان للعب ضمن منظومة املدرب تشايف هرينانديز.

بغداد / خاص الزوراء
أبطال  دوري  يف  مشواره  ليفربول  يستهل 
بمواجهة   (٢٠٢٣  -٢٠٢٢) ملوسم  أوروبا 
أرماندو  دييجو  ملعب  عىل  اإليطايل،  نابويل 
الذي  الفريق  وهو  األربعاء،  اليوم  مارادونا 
املواجهات  يف  كثريًا  الريدز  معه  عانى  طاملا 

السابقة.
ويملك ليفربول يف رصيده ٦ ألقاب يف أمجد 
موسم  يف  آخرها  كان  األوروبية  الكؤوس 
اللقب  الستعادة  ويسعى   ،(٢٠١٩  -٢٠١٨)
من جديد بعد خسارة نهائي املوسم املايض 

بهدف دون رد أمام ريال مدريد.
يف  العام  هذا  نسخة  يف  ليفربول  ووقع 
أياكس  من  كل  جوار  إىل  األوىل،  املجموعة 
إضافة  اإليطايل  ونابويل  الهولندي  أمسرتدام 

إىل رينجرز االسكتلندي.
املجموعة  يف  مًعا  الفريقان  وقع  أن  وسبق 
وحينها   ،(٢٠١٩  -٢٠١٨) موسم  يف  الثالثة 
خرس ليفربول يف اللقاء األول بإيطاليا بهدف 
انتصار  األخرية  الجولة  يف  وحقق  رد،  دون 

بهدف دون رد أيًضا يف ملعب أنفيلد.
للدور  التأهل  ليفربول حينها بطاقة  وحجز 
الثاني  املركز  احتل  بعدما  بصعوبة،  التايل 
برصيد ٩ نقاط، وهو نفس رصيد نابويل، إال 
أكثر  كانت  الريدز  سجلها  التي  األهداف  أن 

من الفريق اإليطايل.
التايل  املوسم  يف  جديد  من  مًعا  ووقعا 

(٢٠١٩- ٢٠٢٠) يف املجموعة الخة، وحينها 
خرس ليفربول اللقاء األول يف إيطاليا (٢-٠)، 

وتعادل يف أنفيلد .(١-١) 
يف  لقاء  أي  يف  الريدز  يتعثر  لم  وحينها 
ومع  نابويل،  مواجهتي  يف  سوى  مجموعته 

ذلك نجح يف التأهل يف صدارة املجموعة.

مرحلة  يف  الفريقان  تواجه  أن  سبق  كما 
املجموعات ملسابقة الدوري األوروبي، وكان 

ذلك يف موسم .(٢٠١٠- ٢٠١١) 
وحينها تعادال يف إيطاليا دون أهداف، وفاز 
ليفربول يف أنفيلد (٣-١)، أي أنه فشل أيًضا 

يف التسجيل بملعب نابويل.

أياكس  يستقبل  املجموعة،  ذات  ويف 
أمسرتدام الهولندي ضيفه غالسغو رينجرز 
األوروبي  الدوري  بطل  وصيف  األسكتلندي 
آيندهوفن  أخرج  والذي  املايض،  املوسم 

الهولندي قبل وصوله ملرحلة املجموعات.
أتلتيكو  يلتقي  الثانية،  املجموعة  وضمن 

الربتغايل،  مدريد االسباني مع ضيفه بورتو 
عىل  ضيفا  األملاني  ليفركوزن  باير  ويحل 

كلوب بروج البلجيكي.
ميونيخ  بايرن  توجه  الثالثة،  املجموعة  ويف 
كال  يمر  وال  انرت  ملواجهة  ميالنو  اىل  األملاني 
الفريقان بأفضل فرتة، نتيجة اهدار النقاط 
يف الدوري املحيل، بالتايل من الصعب التكهن 

بنتيجة اللقاء.
مع  االسباني  برشلونة  يلعب  املقابل،  يف 
مباراة  يف  التشيكي،  بلزن  فيكتوريا  ضيفه 
الفريق  لصالح  ستذهب  نتيجتها  أن  تبدو 

الكاتالوني.
توتنهام  يواجه  الثامنة،  املجموعة  ويف 
هوتسبري االنجليزي ضيفه أوملبيك مارسيليا 
عىل ملعب وايت هارت لني يف لندن، فيما يبدأ 
الدوري  بطل  األملاني  فرانكفورت  آينرتاخت 
األوروبي مشواره بلقاء سبورتينغ لشبونة 

الربتغايل.
منتيش  وهو  اللقاء  فرانكفورت  ويدخل 
يف  نظيفة  برباعية  اليبتسيش  عىل  بالفوز 
لسبورتينغ  الحال  ونفس  املحيل،  الدوري 
لشبونة الذي هزم استوريل بهدفني نظيفني 

ضمن الدوري الربتغايل املمتاز.
هي  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  أن  يذكر 
البطولة األكرب عىل مستوى العالم من ناحية 
األندية  عليها  تحصل  التي  املالية  األرباح 

املشاركة.
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متابعة   / مانشسرت 
الزوراء

كريستيانو  الربتغايل  عرب 
مانشسرت  نجم  رونالدو، 
سعادته  عن  يونايتد، 
الذي  الكبري  بالدعم 
جماهري  من  به  يحظى 

الشياطني الحمر.
خالل  قوية  أنباء  وترددت 
املريكاتو الصيفي املنقيض، 
يف  رونالدو  رغبة  حول 

يونايتد،  مانشسرت  الرحيل عن صفوف 
أبطال  دوري  يف  يشارك  لناد  واالنتقال 

أوروبا.
ومع ذلك، فإن مانشسرت يونايتد تمسك 
رفض  كما  الربتغايل،  نجمعه  ببقاء 
الالعب،  مع  التعاقد  فكرة  ناد  من  أكثر 
وتشيليس  ميونخ  بايرن  وأبرزهم 

وأتلتيكو مدريد.
عرب  رونالدو،  نرش  جانبه،  من 
حساباته الرسمية عىل مواقع التواصل 
االجتماعي اإلثنني، صورة له وهو يوقع 

عليها:  وكتب  الجماهري،  قمصان  عىل 
«من الجيد دائما أن أكون معكم.. دائما 

سنكون معا».
جدير بالذكر، أن رونالدو فقد مكانه يف 
يونايتد،  ملانشسرت  األسايس  التشكيل 
تني  إريك  الهولندي  املدرب  قيادة  تحت 
الشوط  يف  كبديل  يشارك  وأصبح  هاج، 

الثاني.
ريال  ملالقاة  يونايتد  مانشسرت  ويستعد 
يف  الخميس،  غد  يوم  مساء  سوسيداد، 

مرحلة املجموعات للدوري األوروبي.

ميالنو / متابعة الزوراء
يرى نيكو روزبرج بطل العالم السابق 
إحداث  ينبغي  أنه  لفورموال-١، 
صفوف  يف  وتجديد  إحالل  عملية 
فريق فرياري، وطرح مستقبل رئيس 
بعد  للنقاش  بينوتو  ماتيا  الفريق 
خالل  الفادحة  األخطاء  استمرار 

سباق جائزة هولندا الكربى.
الثالث  املركز  لوكلري يف  وحل تشارلز 
زميله  ولكن  الهولندي  السباق  خالل 
األخطاء  من  عانى  ساينز  كارلوس 
مركز  داخل  فرياري  لفريق  الفادحة 

الصيانة.
مركز  يف  األوىل  التوقف  فرتة  وخالل 
ثانية  ٧ر١٢  ساينز  انتظر  الصيانة 

إطارات  ثالث  فرياري  أحرض  بعدما 
فقط بدال من أربعة.

لعقوبة  ساينز  اإلسباني  وتعرض 
خمس ثوان بعد خروجه بشكل غري 
الصيانة عقب دخول  آمن من مركز 

سيارة األمان متأخرا إىل املضمار.
بطولة  بلقب  الفائز  روزبرج  وقال 
بشبكة  واملعلق   ٢٠١٦ عام  العالم 
بينوتو  «ماتيو  سبورتس»:  «سكاي 
حاجة  يف  لسنا  ال  ال  يقول،  يظل 
إلجراء أي تغيريات وكل األمور تسري 
هذا  سيأتي  متى  ولكن  جيد،  بشكل 

اليوم؟».
فورموال-٢  فرق  «حتى  وأضاف: 
أفضل  بمهمة  تقوم  فورموال-٣  أو 

والتوقفات  اسرتاتيجيتها  خالل  من 
يفعله  مما  أكثر  الصيانة،  مركز  يف 

فرياري».
وأوضح: «بينوتو رجل تقني، لذا من 
املمكن اقرتاح أنك يف حاجة إىل فريق 
تقني  يكون  أحدهم  مشرتك،  قيادة 

وأحدهم مدير أعمال ومدير أفراد».
وأكد: «عندما نتواجد يف منطقة البث 
وهذا  الخطأ،  حدوث  فقط  ننتظر 

ليس جيدا».
«هناك  بالقول:  روزبرج  وختم 
حاجة لتغيريات جذرية عىل مستوى 
موظفيهم، وكيفية عمل الناس سويا 
هناك ألن األمور سارت بشكل خاطئ 

يف العديد من املناسبات».
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القاهرة/متابعة الزوراء: 

«يبدو أن اآللة تثور عىل العنارص البرشية»... 
كان هـذا ما قاله مذيـع قناة «يس بي إس» 
األمريكيـة عـام ١٩٥٢، عندمـا ظهـر عىل 
الشاشة أمام جهاز كومبيوتر ضخم يدعى 
«يونيفاك» استخدمته املحطة للتنبؤ بنتائج 
االنتخابات الرئاسية األمريكية، فيما أصبح 
يعـرف اليـوم بـ«صحافـة التوقعـات» أو 
«الصحافـة التنبؤية»، والتـي ما زالت تجد 
مكاناً لها داخل غرف األخبار بعد مرور ٧٠ 

سنة عىل استخدام «يونيفاك».
ُتعـرف صحافـة التوقعـات بأنهـا «دمـج 
املعلومات التـي تتضمن تنبـؤات باألحوال 
التقاريـر  إنتـاج  عمليـة  يف  املسـتقبلية، 
الصحفيـة، باسـتخدام تكنولوجيـا تحليل 
البيانات، وغريها مـن األدوات». وعىل مدار 
السنوات املاضية استخدمت يف عدة مجاالت 
واألرصـاد  والرياضـة،  السياسـة،  منهـا 
الجويـة، والعلوم أيضـاً. ويف اآلونة األخرية 
عـززت جائحـة «كوفيـد - ١٩» وجودهـا 
داخل «غرف األخبار» لإلجابة عىل تساؤالت 
الجمهـور بشـأن املـدى الزمنـي املتوقـع 
السـتمرار الجائحة، وعدد الوفيات املتوقع، 
وغريها. وباملناسبة، عادة ما ُتقدم صحافة 
التوقعات بشـكل تفاعيل عرب صور ورسوم 

بيانيـة تقربهـا مـن الجمهـور.
يف دراسـة نرشتها كلية الصحافة بجامعة 
كولومبيـا األمريكية خالل أبريل (نيسـان) 
املايض، ذكر الباحث نيكوالس دياكوبولوس 
أنـه «سـواء كان األمر يتعلق بمن سـيفوز 
يف االنتخابـات املقبلـة، أو كيـف سـتنترش 
الجائحـة الشـهر املقبـل، أو مـا نخطـط 
لتناوله عىل الغداء، فإن البرش مهووسـون 
معرفيـاً بالتفكري يف املسـتقبل». وأردف أن 
«صحافـة التوقعات هي نـوع من صحافة 
البيانات (املُعطيـات)، التي تركز عىل توليد 
تنبؤات قائمة عىل األدلة يمكن أن تساعد يف 

سد حاجة هذا الجمهور».
ووفقاً للدراسـة التي أجراها دياكوبولوس 
فإن «السياسة تسـتحوذ عىل الجزء األكرب 

مـن هـذه الخدمـة بنسـبة ٤٠ يف املائـة، 
خاصة ما يتعلق باالنتخابات، تليها الصحة 
والعلـوم بنسـبة ٣٩ يف املائة، وهـي تتألف 
يف الغالـب مـن تنبـؤات متعلقـة بفريوس 
(كوفيـد - ١٩). ثم الرياضة بنسـبة ١١ يف 
املائة، والقضايا االجتماعية األخرى بنسبة 
٦ يف املائـة». وتابـع أن «صحافة التوقعات 
يمكن أن تقدم قيمـة صحفية يف عدة نواٍح 
عرب تقديـم معلومات تسـهم يف التفكريين 

النقدي والتفسريي لألحداث».
مـن ناحيـة أخـرى، رغـم وجـود صحافة 
التوقعـات داخـل غـرف األخبار منـذ أكثر 
من نصف قـرن، يعترب بعض خرباء اإلعالم 
تقديـم هـذه الخدمة ليس بالـرضورة من 
مهـام الصحفـي. وهنـا توضـح د. أروى 
الكعيل، أسـتاذة اإلعـالم يف معهد الصحافة 
وعلوم األخبار بتونس لـ«الرشق األوسط»، 
يف لقاء معها أن «مهمة الصحافة األساسية 
تتعلق بطرح املسـائل املرتبطـة بالحارض، 
واملايض، وهذا ال يخـل بفكرة أن التوقعات 
يمكـن أن تشـمل أمـوراً ال نعرفهـا حدثت 
أمـس، أو اليـوم. لكن املقصـود هنا هو أن 
عمل الصحفي عـادة يتعلق بنقل ما يعرف 

أنه حدث ال ما يتوقع أنه قد حدث».
وفق الكعيل ينطوي التوقع عىل «مخاطرة»، 
وتـرضب مثـًال بواقعـة كانـت صحيفـة 
تونسـية معروفـة طرفـاً فيهـا، إذ نرشت 
تقريـراً تضمـن توّقعات إحصائية بشـأن 
إعـداد وفيات «كوفيد - ١٩» خالل األشـهر 
القليلة األوىل من الجائحة، ولكن بعد مرور 
سنتني عىل الجائحة لم تصل أعداد الوفيات 
إىل الرقم الذي تحدثت عنه الصحيفة يف ذلك 
الوقت، بل - كما تقول الباحثة التونسـية - 
يبنّي الواقع أن األرقـام الحالية بعد معاناة 
املواطنـني مـن الجائحـة ومتحوراتهـا ما 
زالـت بعيـدة جداً عـن الرقم الـذي توقعته 

الصحيفة.
يويـن ماكاسـكيل، الصحفـي الربيطانـي 
االسـتقصائي ومراسل جريدة «الغارديان» 
الربيطانية السابق، الذي يعمل حالياً موجهاً 
للمتدّربني يف مؤسسـة «رويرتز» للصحافة 
يؤيد رأي الكعيل. إذ يرى أن «الدور التقليدي 
الـذي يتـدرب عليـه الصحفي هـو كيفية 
متابعـة ما حدث، أو مـا يحدث اآلن، وليس 
التنبـؤ باملسـتقبل. بيـد أن الصحفي يقع 
دائماً تحت ضغـط محاولة توقع األحداث، 

وذلـك نتيجـة لشـعور النـاس بـأن لديهم 
معرفـة داخليـة باألحـداث وتطّوراتهـا». 
ويضيف ماكاسـكيل لـ«الرشق األوسـط» 
قائـًال إنـه «أياً كانـت الضغـوط يجب عىل 
الصحفي مقاومـة االنغماس يف التوقعات، 
وإن كان من املمكن لكّتاب الرأي واملعلقني 
أن يفعلـوا ذلـك. إن إحـدى القواعـد األوىل 
التـي عىل الصحفي تعلمهـا تحايش إصدار 
تنبـؤات». ويسـتطرد أن «نـرش التوقعات 

يؤثر عىل مصداقية وسائل اإلعالم».
حسـب ماكاسـكيل: «ليس هناك أي فائدة 
تعود عـىل الصحفي من محاولتـه التكّهن 
بمـا سـيحدث، فكثـريون مـن الصحفيني 
يف الواليـات املتحـدة األمريكية لـم يتوقعوا 
فـوز الرئيـس السـابق دونالد ترمـب عام 
٢٠١٦، ويف بريطانيا أيضاً لم يتوّقع معظم 
الصحفيـني أن يصّوت الربيطانيون لصالح 

الخروج من االتحاد األوروبي عام ٢٠١٦».
يف أي حال لصحافة التوّقعات مواسم، حني 
تعـّج وسـائل اإلعالم، مقروءة ومسـموعة 
ومرئيـة وإلكرتونيـة، مـع بدايـة كل عام، 
بسـيٍل من التقارير والربامـج التي تتحدث 
عـن توقعـات العـام الجديـد. وهـي طبعاً 
تزدهر يف فـرتات االنتخابـات، عرب مقاالت 
تحليلية وإحصائية ورسـوم بيانية تحاول 
التنبـؤ بنتيجـة االنتخابات ونسـب اإلقبال 
عىل التصويـت. ولقد كانت جائحة «كوفيد 
- ١٩» واحـدة مـن األسـباب التـي دفعـت 
الصحافـة بشـكل أكـرب تجـاه التوقعات، 
باعتبارها قصة «ضخمة وغامضة»، ولّدت 
العديد من األسـئلة لدى الجمهور من قبيل 
إىل متى ستستمر؟ وهنا يقول ماكاسكيل: 
«يف هـذه الحاالت من املمكـن للصحفي أن 
يقتبـس آراء وتنبـؤات املتخصصـني، مـن 
أطبـاء وأكاديميني، وباحثني، ومسـؤولني، 
رشيطـة أال ينجـرف هـو بنفسـه لـإلدالء 

بتوقعاته».
ورغم تفضيلها لبقاء الصحفية يف نطاق ما 
هو كائن ال ما يمكن أن يكون، تؤكد الكعيل 
أن «التعامل مع التوقعات أصبح أمراً واقعاً 

يصعب تجنبه، يف ظل ما نشهده من تطور 
عـىل مسـتوى حضـور وحجـم البيانـات، 
مصحوباً بتطور تقنيـات الذكاء الصناعي 
يف غـرف األخبـار». وهـي تـرى أن «ثمـة 
مجـاالت تفـرض التوّقعات نفسـها عليها 
بالـرضورة، كالنتائج األوليـة لالنتخابات، 
التـي يسـارع الصحفيـون إىل إعالنهـا، إىل 
جانب نتائج استطالعات الرأي التي تتناول 

نيات التصويت».
مـن جهة أخرى، تخلـق صحافة التوقعات 
معضـالت أخالقية، حول كيفية اسـتقبال 
الجمهـور لهـا، فعىل سـبيل املثـال، كانت 
التوقعـات يف االنتخابـات األمريكيـة لعـام 
الديمقراطيـة  املرشـحة  لصالـح   ،٢٠١٦
هيـالري كلينتون، وربما يكون ذلك قد دفع 
بعـض مؤيديهـا لعـدم التوجـه لصناديق 
االقـرتاع ظنـًا منهم أن النتيجة محسـومة 
يحـدث  لـن  تصويتهـم  وأن  لصالحهـم، 
فارقاً كبـرياً. وحقـاُ، رأت دراسـة نرشتها 
جامعة شـيكاغو عام ٢٠٢٠. أن «توقعات 
االنتخابات قد تدفع املصوتني لإلحجام عن 
الذهاب لصناديق االقرتاح حسـب الطريقة 
التـي تقـدم بهـا». وهـو مـا يتطلـب من 
الصحفيني تقديـر حجم التأثري الذي يمكن 

أن تتسـبب به توقعاتهم.
ويضـع ماكاسـكيل رشوطـاً يجـب عـىل 
كان مضطـراً  مـا  إذا  اتباعهـا  الصحفـي 
للكتابة عن حدث مستقبيل، من بينها جمع 
وتقديـم عدة خيـارات واحتماالت، وتفادي 
ويوضـح:  واحـدة.  رؤيـة  عـىل  االعتمـاد 
«يمكـن للصحفـي االحتفـاظ بمصداقيته 
وقيمـه املهنيـة عـرب تقديم أكرب عـدد من 
للجمهـور  السـاحة  وتـرك  االحتمـاالت، 
ليعمل عقلـه. الصحافة الحرة واملسـتقلة 
صحافة تعددية تقدم مجموعة واسعة من 
وجهات النظر، ال وجهة نظر واحدة. ثم إن 
الجمهور سـيتذكر األخطاء التي وقع فيها 
الصحفي، أو الصحيفة، عند محاولة تنبؤه 
باملسـتقبل، لكنه لن تسعفه ذاكرته بنفس 

القدر لو صدقت توقعات الصحفي».

بدورهـا تشـدد الكعـيل عـىل أنـه «يف كل 
الحاالت ومهما كان السياق الذي تأتي فيه 
هذه التوقعات، يجب توخي حذر مضاعف 
يف التعامـل معهـا، بالتزامـن مـع تدريـب 
الصحفيني عىل التعامـل مع هذا النوع من 
البيانات»، وتضيف أن «التوقعات يمكن أن 
تكون غري دقيقة، أو غري موثوقة، األمر الذي 
يفتح الباب أمام نمط جديد من التضليل يف 
األخبار واملعلومات، يتطلب بدروه مهارات 
جديـدة يف التدقيـق والتحـري... إذ يصعب 
عـىل الوحـدات الصحفيـة املتخصصـة يف 
تدقيق املعلومات الجزم فيما إذا كان أمر ما 
سيحدث أم ال. وسـيكون عليها أن تتمرس 
أكثر يف التدقيق يف منهجية التوصل إىل هذه 
التوقعـات، وهو مـا يتطلب االسـتثمار يف 
مهارات مهنيـة جديـدة». وتختتم: «مهما 
كانـت التوقعـات سـليمة، فهي لـن تكون 
أبداً دقيقة بنسـبة ١٠٠ يف املائة، األمر الذي 
يسـتدعي مهارات خاصة عند التعامل مع 
مواضيـع من هـذا النوع، لضمـان معرفة 
الجمهـور بحدودها ودقتهـا». وهنا يويص 
دياكوبولوس - يف بحثه - «بالتأكد من دقة 
املعلومـات قبـل نرشها، وإجراء دراسـات 

لتقييـم تأثريهـا عـىل الجمهـور».
يف نهايـة املطـاف، أيـاً كانـت التحذيـرات 
واملخاطـر، فهذا لن يحد من وجود صحافة 
التوقعـات يف «غـرف األخبـار»، خاصة أن 
البعض يراها «مستقبل» املهنة. ولقد تحدث 
إتش أو مايكوت، رئيس وحدة التكنولوجيا 
يف صحيفة «تكسـاس تريبيـون»، يف مقال 
نرشه معهد «نيمـان الب»، التابع لجامعة 
هارفـارد األمريكيـة يف إطـار توقعات عام 
٢٠١٦. عـن «أهمية صحافـة التوقعات يف 
منح الجمهور مـؤرشات حول ما يمكن أن 
يحـدث، وتمكينهم من توقـع األحداث قبل 
وقوعها»، مشرياً إىل أن «املستقبل لصحافة 
التوقعـات التي سـتمكن الصحفـي من أن 
يكتب اليوم عناوين القصص الخربية التي 

ستحدث يف الغد». 
(عن/ صحيفة الرشق األوسط)

بغداد/ الزوراء: 
اطلقـت كلية االعـالم جامعة بغـداد حملة اكاديمية شـاملة تهـدف ملحاربة التطرف 
الفكري وتسهم يف تعزيز الثقافة االمنية وتشري اىل دور االستاذ والطالب يف حماية امن 

املجتمع والدولة.
ووجـه وزيـر التعليم العـايل والبحـث العلمي، نبيل كاظـم عبد الصاحـب، الجامعات 
واملؤسسـات االكاديمية بتفعيل الربنامج الوطني لتطويـر الوعي االمني لدى املالكات 

التدريسية واالدارية وصوال اىل ثقافة مجتمعية شائعة.
بدوره، شـدد رئيس جامعة بغداد، منري حميد السـعدي، عىل رضورة االرتقاء بالوعي 
االمنـي لدى طلبـة واسـاتذة الجامعـة ومحاربة التطـرف الفكري وتشـجيع البحث 
والتطويـر يف املجاالت التي تصب يف املعارف االمنية، فضال عن التعريف باليات تحقيق 

االمن املجتمعي.
وتضمنـت خطة كلية االعـالم التوعوية اطالق حملـة تثقيفية لتعريـف الطلبة بآخر 
املهـددات االمنية من خالل اللوحـات االعالنية والصحف الجداريـة والنرشات الدورية 

وغريها من الوسائل املتاحة.

الحلة/نينا:
ادان فرع نقابة الصحفيني يف بابل محاولة اغتيال مراسل قناة العهد يف املحافظة ”ذو 
الفقـار الخفاجي“ بإطالق النار عليه من قبل مجموعة مسـلحة أثناء عودته ملنزله يف 

ناحية أبي غرق غربي الحلة يف ساعة متأخرة من مساء االثنني.
وقال مدير فرع النقابة يف بابل يوسـف الجمل: “إن فرع النقابة يدين هذا العمل الذي 
قامت بيه مجموعة مسلحة أطلقت النار عىل الخفاجي أثناء عودته ملنزله مما أدى إىل 

إلحاق ارضار مادية بسيارته“.
واكـد: ”إن امن وسـالمة الصحفيني هي مسـؤولية الجهات املختصـة، وان الصحفي 

ليس جزءا من الرصاعات السياسية يف العراق“.

رام الله/متابعة الزوراء:
عّربت عائلة الصحفي الفلسـطيني 
عـن  عامـاً)   30) عتيـق  محمـد 
خشـيتها مـن تعرّضه لـألذى، بعد 
تبلّغهـا مـن محاميـه بنقلـه مـن 
محافظتـه جنـني، شـمال الضفة 
أريحـا، رشق  إىل سـجن  الغربيـة، 

الضفة الغربية.
وقال والده عيل عتيق، خالل اعتصام 
نّظمـه صحفيون وأهـايل معتقلني 
سياسـيني لـدى األجهـزة األمنية، 
تضامناً مع ابنه، أمام مقر مجلس 
الـوزراء الفلسـطيني يف مدينة رام 
الله، وسط الضفة، إن آخر ما أبلغه 
به املحامي هو نقل ابنه إىل سـجن 
أريحـا، مما زاد من الخوف والشـك 
حول تعرّضه لألذى والتعذيب. كما 
طالب األجهزة األمنية الفلسطينية 
بأن تأخذ بعني االعتبار أن ابنه ليس 

عدواً بل ابن شعبهم.
وأكـد عتيـق أن الصحفـي عاطف 
أبـو الرب أبلغه، أمـس، أنه زار ابنه 
محمـدا، بصفته ممثالً عـن نقابة 
الصحفيـني الفلسـطينيني، وأبلغه 
أنـه جلـس معـه، وطمأنـه عليه، 
وأخـربه أنـه لـن يحصـل لـه يشء 
ولـن يتم نقله. لكـن، نقل عتيق إىل 
أريحا مما ضاعف من قلق العائلة، 
محّمـًال جهـاز املخابـرات العامـة 
الفلسـطينية مسـؤولية أي أذى قد 
يتعرض له، كما طالب املؤسسـات 

الحقوقية بمواصلة جهودها.
واعترب عتيق أن طريقة اعتقال ابنه 
، من منزلـه يف بلدة برقني، شـمال 
الضفة، ”اسـتفزازية وتزرع الحقد 
وال تفيـد الوحدة الوطنية والقضية 
الفلسطينية والسلم األهيل“. وأشار 
إىل اقتحـام البيـت مـن قبـل أكثـر 
مـن 30 عنـرصا، قاموا بتفتيشـه 
الحاسـوب  أجهـزة  ومصـادرة 
والكامـريات والهواتف، دون تدوين 

ما تمت مصادرته بشكل رسمي.
املشاركون  الصحفيون  واسـتنكر 
يف الوقفة االحتجاجية أمام مجلس 
الـوزراء اعتقـال عتيـق، وزيـادة 

إذ  الصحفيـني.  مالحقـة  وتـرية 
تعرّض الصحفي مجاهد السعدي، 
يوم السـبت املـايض، إىل االعتقال 
مـن قبـل األمـن الفلسـطيني يف 
جنني لساعات، بعد تصويره قيام 
األجهزة األمنيـة باعتقال مواطن، 
مصطفـى  الصحفـي  واسـتدعي 
الخواجا، األحد، إىل جهاز املخابرات 
يف رام اللـه، قبـل أن تتدخل نقابة 
الصحفيـة  الصحفيني.وقالـت 
نداء بسـومي خـالل الوقفـة ، إن 
الصحفيني يتخوّفون من التضييق 
عـىل حرياتهـم وعملهـم، خاصة 
بعـد اعتقال أربعة صحفيني خالل 
الشـهرين املاضيـني. يعنـي ذلـك 
بحسب رأيها، ”تصاعد االنتهاكات 
الصحفيـة“،  الحريـات  بحـق 
وطالبـت بالكف عن اسـتهدافهم 

وتركهم ملمارسة عملهم بحرية.
كمـا اعتـربت بسـومي، أن نقـل 
عتيـق إىل أريحا يهـدف إىل ”زيادة 
التضييق عليه وعـدم اإلفراج عنه 
”الخـوف  إىل  إضافـًة  برسعـة“، 
مـن تعرّضـه للتعذيـب، نظـراً ملا 
تصدره املؤسسـات الحقوقية عن 
طبيعة سـجن أريحا واملمارسـات 
التي تحصـل فيه“.من جهته، أكد 
الصحفي أمري أبو عرام أن اعتقال 

الصحفيني واستدعاءهم مرفوض 
ومسـتنكر، ألنه يؤدي إىل التضييق 

عىل حرية العمل الصحفي.
وتابع أبو عرام: ”الصحفي محمد 
عتيـق يتواجـد يوميـاً يف تغطيـة 
االعتقـاالت واالقتحامـات، وهـو 
معـرض للخطـر مـن قبـل قوات 
االحتـالل بشـكل دائـم، واملطلوب 
من األجهزة األمنية الفلسـطينية، 
ولغـريه  لـه  الحمايـة  تقـدم  أن 
مـن الصحفيـني، بدالً مـن عملية 
اعتقالهـم والتضييـق عىل عملهم 
الصحفي“.وحـول حيثيات تمديد 
توقيف الصحفي عتيـق ونقله إىل 
أريحا، قال املحامـي، يف مجموعة 
محامـون من أجـل العدالـة، نور 
الدين جـرّار، إنه ومحامني آخرين 
النيابـة  إىل   ، توّجهـوا  مكتبـه  يف 
العامة عّدة مـرات يف جنني بهدف 
اللقـاء بعتيق وأخـذ توكيله، لكن 
النيابـة أبلغتهـم بعـدم وصولـه، 
بإحضـاره  الحقـاً  ليتفاجـأوا 
والتحقيـق معـه مـن دون محام، 
ومن ثّم تمديد توقيفه 48 سـاعة.

وأكد جرّار أنه توجه إىل مقر جهاز 
املخابـرات العامة ، بهـدف زيارته 
وأخـذ توكيلـه لكنه لم يسـتطع، 
بسـبب ما قيل له إنهـا حالة وفاة 

ألحـد أفـراد عائلـة مديـر جهـاز 
املخابرات وخروج جميع العنارص 
إىل العـزاء، وأشـار إىل أنهم وعدوه 
بتمكينه من أخذ توكيله ، وهو ما 
لم يتم بسـبب اكتشافه نقل عتيق 
إىل أريحا صبـاح االثنني، إثر توّجه 
مرة أخرى إىل مقر الجهاز، معترباً 
أن ذلك بمثابة ”تهرب من إعطائه 

حق الزيارة وأخذ توكيله“.
أما عن التهم املوّجهة لعتيق فلفت 
جرار إىل أنها ”حيازة السالح بدون 
ترخيص“، لكنـه قال: ”إنها تهمة 
تسند ملن ليس له تهمة“. خاصًة يف 
حالة عتيق الـذي لم يتّم ضبط أّي 
سـالح بحوزته، بل كان ملفه لدى 
النيابة ”فارغاً“، بحسب املحامي، 
كما أنه أنكـر التهمة املوجهة إليه 
يف التحقيق.وقال جرار: ”من خالل 
إبقاءه  التهمـة يسـتطيعون  هذه 
ألكرب وقت ممكن يف السجن، وكذلك 
عرب نقله إىل أريحا، ومحاولة إبعاد 
نقابة الصحفيني أو أّي مؤسسـة 
حقوقية عن ملفه“.وخالل الوقفة 
أمام مجلـس الوزراء شـارك عدد 
مـن أهـايل املعتقلني السياسـيني، 
ومن بينهم عائلة املوقوف يف سجن 
أريحا منذ 93 يوماً، أحمد هريش.

وقالت شقيقته، الصحفية أسماء 

هريـش ،إنهـم جـاؤوا للمطالبـة 
بإغالق ما أسـمته ”سجن مسلخ 
فيـه  ”تعـرّض  الـذي  أريحـا“، 
معتقلون للتعذيـب ومن ضمنهم 
شقيقي“. وطالبت بإغالق السجن 
سـيئ السـمعة، ونقل من فيه إىل 
رام الله.بدورهـا، قالت مؤسسـة 
لرعاية األسـري وحقوق  الضمـري 
اإلنسـان يف بيـان صحفـي، إنهـا 
تتابع ”اسـتمرار األجهـزة األمنية 
الفلسطينية يف مالحقة الصحفيني 
خلفيـة  عـىل  الفلسـطينيني، 
الـرأي والتعبري  ممارسـة حريـة 
والعمل النقابـي والصحفي وذلك 

يف مختلف املحافظات“.
وتتمثل هذه املالحقة، وفق البيان، 
للتحقيق  يف اسـتدعاء الصحفيني 
لدى األجهزة األمنية، وتحديداً لدى 
جهـازي املخابـرات العامة واألمن 
منازلهـم،  وتفتيـش  الوقائـي، 
ومصـادرة مقتنياتهـم كالهواتف 
املحمول وأجهزة الالبتوب. وصوالً 
إىل اعتقالهـم عىل خلفيـة عملهم 
الصحفي، ولكـن بتهم مختلفة ال 
تمت للواقع بصلة.وأشار البيان إىل 
اعتقال الصحفـي مجاهد طبجنة 
مـن نابلـس وتعرضـه للتعذيـب، 
الصحفيـني  اعتقـال  وكذلـك 
السـعدي،  محمد عتيـق ومجاهد 
واسـتدعاء الصحفـي مصطفـى 
البيان: ”إن حمالت  الخواجا.وقال 
االعتقـال واالسـتدعاء التي تقوم 
بهـا األجهزة األمنية الفلسـطينية 
ما زالت مسـتمرة وبوتـرية أعىل، 
الحقـوق  لتقييـد  محاولـة  يف 
األساسية للفلسطينيني، خصوصاً 
الصحفيني الذيـن يقومون بمهام 
صحافية وإعالمية بحتة، وال زالت 
توجه تهم باطلة بحق الصحفيني 
ترخيـص  دون  سـالح  كحيـازة 
وتلقـي أمـوال غـري مرشوعـة، يف 
محاولـة إلبقـاء الصحفيني رهن 
االعتقال لفـرتات أطول، مع العلم 
أن التحقيـق معهـم يكـون عـىل 

خلفية عملهم الصحفي“.

رام الله/متابعة الزوراء:
قالت شـبكة املنظمات األهلية الفلسـطينية، إّن ما نرش من 
نتائـج تحقيق جيـش االحتالل حـول اغتيال مراسـلة قناة 
الجزيرة شـريين أبو عاقلة، يف مايو/أّيـار املايض، يف جنني، 
شمال الضفة الغربية، ومحاولة االحتالل نفي تورط جنوده 
بشـكل متعّمد، وإزاحـة تهمة مقتلها مـع ترجيح إمكانية 
إصابتهـا بطريـق (الخطـأ)، هو بمثابـة اغتيـال للضحية 
مرتني.واعترب البيان أن ذلك «محاولة فاشلة وبائسة لتربئة 
جيـش االحتـالل ليس من قتل أبـو عاقلة فقـط، وإنما من 
مجمـل ما يقـوم به مـن عمليات إعـدام وقتل بـدم بارد يف 
األرايض الفلسـطينية املحتلة بشـكل شـبه يومي».وطالبت 
الشبكة عىل ضوء ما أعلن يوم اإلثنني، عن عدم فتح تحقيق 

جنائي مع الجندي املّتهم بإطالق النار عىل رأس الشهيدة أبو 
عاقلة، املؤسسـات الحقوقية واإلنسانية الدولية باستكمال 
خطواتهـا، حّتـى كشـف الحقيقة كاملـة من أجـل تقديم 
مجرمـي الحـرب إىل املحاكم الدوليـة حّتى ينالـوا عقابهم.

وجّددت الشـبكة التأكيد عىل أّن محـاوالت االحتالل لتضليل 
العدالـة الدولية، وبّث األكاذيب، والسـعي إىل طمس حقيقة 
ما جرى، لن تنطيل عىل أحد يف العالم الذي بات يدرك مستوى 
الجرائـم املرتكبة بحّق الشـعب الفلسـطيني. كذلك، جّددت 
مطالبتها بالعمل عىل توفري حماية دولية للجسـم الصحفي 
الفلسـطيني، والعاملني يف وسـائل اإلعالم الذيـن يواصلون 
عملهم من أجل نقل الحقيقة رغم قمع واستهداف االحتالل 

لهم.
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يبـدو أن اللغـة الشـعرية يف سـياقاتها السـائدة 
وبوسـاطة أسـاليبها الصياغية املتنوعة ال يمكن 
لها االسـتغناء عن أنسـاق محـددة بعينها تقوم 
بدور التنشـيط وتقويـة أوارص العالقات الداللية 
فيما بينها وهو ما تلمسـناه يف قصائد الشـاعرة 
سوسـن ابراهيم يف مجموعتهـا البكر ”مزن فوق 
السـحاب“ إذ نلحـظ نسـق التثنيـة بالتضاد مرة 
وبالتوافق أخرى إشباًعا ربما لرغبة إحتياج اآلخر 

أو الحلول فيه أو االنتماء إليه.
واالنتماء شـعور سايكولوجي ليس بالرضورة أن 
يكون مرشوًطا أو مصاًغـا بقوالب محددة تجعل 
منـه نمطًيـا أو منسـاًقا وراء األيديولوجيا وإنما 
قد يتمظهر عىل شـكل ممارسات لغوية تتخذ من 
التثنيـة هًمـا شـعرًيا متدفًقا وال سـيما يف أحوال 
التضـاد التي غالًبـا ما تضفي عـىل البنى النصية 

النثرية افرتاًضا إيقاعًيا كما يف قولها:
يعرتيني حزٌن عميق

يمأل أوردتي
يأخذ كل محطات الفرح ص١٦

متضادتـان  مفردتـان  هنـا  والفـرح  فالحـزن 
بوجودهما يمكن تلمس االنتماء إىل الحياة وتلمس 
االرتبـاط الوثيـق بينهما إذ ال وجـود للفرح إذا لم 
يكـن مسـبوًقا بالحـزن والعكس هـو الصحيح، 
ففـي نص“صالة الحب“ يوحـي العنوان باإلقبال 
عـىل الحيـاة عرب هذه املمارسـة التي تشـيع جوًا 
من التوافق واالنسـجام عىل الرغم من اسـتهالله 
بعبارة (يعرتيني حزن عميق) فإن ختامه سيكون 

انتصاًرا للحياة:
وتنترص الحياة

وتحيا الروح من جديد ص١٧
ويف نـص ”عـودة“ يتجـىل الحـوار بني الشـاعرة 

وروحهـا عـىل شـكل مونولـوج داخـيل تتعانـق 
فيـه الثنائيـات مرة وتتعـارض أخـرى فتقول يف 

مطلعها:
عدُت إىل روحي أزجرها

وأزورها مقدسات السماء
فال هي عادت إيلَّ

وال أنا تهُت يف هاتيك الجبال ص٢٣
فالزجـر والزيارة يلتقيان يف فعـل العودة (عدُت) 
قـوة  للمطلـع  يمنحـا  لكـي  متضـادان  وهمـا 
االسـتمرارية املتحصل عليها مـن فعْيل املضارعة 
(أزجـر، أزور) إال أن الصدمة الناجمة عن خطاب 
هذا املطلـع تكمن يف نفي عودة الـروح املتناقض 
مـع العنوان فضًال عن نفي التيـه عن الذات وهو 
نفـٌي مكتنـز بداللة اإلنتمـاء فعدم عـودة الروح 
يفيض إىل شـعور باالغرتاب وعـدم التيه يومئ إىل 

تعلق الذات باألرض وتشبثها بالوطن وال سيما إذا 
أكملنا الحوار:

قلت لها:
ال تغدري بوطٍن أحىل وأجمل من الخيال ص٢٣ 

وهنا تتضح صورة االشـتغال عـىل فكرة اإلنتماء 
بوصفها حمولة داللية ظاهرة عىل سطور النص 
إذ ال تكاد تخلو واحدة من مفرداته من حمولتها.

ويف نص ”أنا وهذه“ نلحـظ حمولة اإلنتماء وهي 
تتجـىل عرب ثنائيات مثل: الغيم واملزن إذ تجعلهما 
عاشقني وكذلك السـماء واألرض من دون فاصل 
بينهما ألن العشـق بينهما أدى إىل االلتصاق، وهنا 
نشري إىل أن الشـاعرة تضع نفسها بني كل ثنائية 
فهي بـني الغيم واملـزن غريبة وهي بني السـماء 
واألرض مثـل هـاروت وماروت وهي بني الشـوق 
والحـب تناظر الهـواء وهي بني املحبـة والعطاء 

قيمة عليا وهي اإلنسانية.
فاإلنتماء هنا مكتنٌز بتقديـر الذات بوصفه داللة 
سايكولوجية قادرة عىل االنوجاد يف شتى امليادين 
الوضعيـة عـىل  الحمـراء  الخطـوط  باخرتاقهـا 
مستوى املجتمع وهو ما ملسناه كذلك يف نص آخر 

بعنوان ”حان الوقت“ إذ تقول فيها:
حان الوقت

كـي أرحـل عـن هـا هنـا
...

أنا واملوت توأمان
نتصاحب مًعا

ونحيا مًعا ص٢٥
فاملقام عند الشـاعرة يف مـكان واحد يعني البقاء 
ضمن الحـدود املرسـومة منذ النشـأة وهو ما ال 
تحتمله روحهـا الطامحة نحو واقٍع مغاير رشط 
أن يحمـل معه اإلنتمـاء الحقيقي فهـي تقول يف 

نص آخر:
مللُت جدتي

مللُت البقاء ها هنا
أنا أحرض أمتعتي للرحيل 

انتظريني يا أماه ص٢٧
إذ حتـى لـو كان الرحيـل نحو العالـم اآلخر الذي 
قد يشوبه السـأم من الحياة ومنغصاتها وتقدير 
الذات غري املحتملة لتلك املنغصات لكنه بأية حال 

من األحوال طموح نحو التغيري املنشود.
أمـا تقدير الذات فنراه مبثوًثا يف كثري من نصوص 
املجموعـة ففي نـص ”من أنـا؟“ تتكـرر مفردة 
(أنا) وهي تقـرتن دائًما بأوصاف جديرة بحمولة 

اإلنتماء كما يف جوابها:
أنا

هنا أمللم كل أوجاع الثكاىل
من الفرات إىل النيل ص٤٢

وهي املسافة املشتملة عىل رقعة كبرية من الوطن 

العربـي يعيش عليها أبناء هذا الوطن الذي تنتمي 
إليـه الشـاعرة التـي لم يعـد يعنيها يشء سـوى 

وطنها فهي تقول:
لم يعد الحب قيًسا وليىل 

وجميًال وبثينة
وكثري وعزّة

أصبح حب وطني
هو األكرب ص٤٤  

ويف نـص ”أحيا“ تتشـكل رؤية الشـاعرة لثنائية 
املوت والحياة بوصف املـوت ببعده التجريدي هو 
الوجـه اآلخر للحياة فهي تسـعى إىل أن تجعل من 
املـوت حالـة طبيعية ألنـه مصري محتـوم يختم 
اإلنسـان وكل الكائنات الحية حياتها به فتستهل 

نصها:
أقّبل املوت

وألثمه كل صباح فيأبى ص ٦١
وهنا تسعى الشـاعرة إىل تعريف األشـياء بلغتها 
عـن  بعيـًدا  بهـا  الخاصـة  ورؤيتهـا  الشـعرية 
التعريفـات العامـة فهـي ال تهرب مـن املوت بل 
تقّبلـه وتلثمـه كما تقّبـل الحيـاة وتلثمها ولكن 

املوت يودعها ويهجر رسيرها:
أناظره فيعاتبني

أحاججه
فيعانقني قبلة الوداع 

ويهجر رسيري األبيض
فأحيا والسالم ص٦١ 

تخلـق التشـكيالت الصورية عالقـات جديدة بني 
األلفاظ غري العالقات املألوفة وال سيما فيما يتعلق 
بحمولة اإلنتماء وهي تستدعي لفظة الوطن التي 
باتت تشكل هًما ابداعًيا مكتنزًا يف ذاكرة الشاعرة 
املعرفية يطوف عىل مساحٍة شاسعة من نصوص 

املجموعة:
يجزئون الوطن

صالتهم كالزجاج ص٨٥
فما عاد املكان يعنيني

إذ وطني مجروح ذبيح ص٩٠
فكان وطني صوًما ص٩٣

وثوب الحقيقة خشن أسود 
يلف وطني ص٧٤                 

 لقـد اسـتطاعت سوسـن ابراهيـم يف محاولتها 
الشـعرية األوىل أن تمـزج بـني واقعيـة األفـكار 
وبني الصور املبتكرة لتبدع لنا نصوًصا هاجسـها 
اإلنتماء وال سـيما تلك املشـتغلة بوسـاطة نسق 

التثنية. 
* مزن فوق السحاب: سوسن ابراهيم، دال للنرش 
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أنشئت كلية اآلداب يف اإلسكندرية يف العام 
الجامعـي 1939-1938، كفرع لجامعة 
فـؤاد األول (القاهرة حالًيا)، ثم اسـتقل 
الفرع عندما صدر قرار بإنشـاء جامعة 
فاروق األول عـام1942، فأصبحت كلية 

اآلداب أول كلية جامعية باإلسكندرية.
وتم االهتمام بدراسـة علم األثار بالكلية 
عندمـا حـرض عالـم اآلثـار الكبـري آالن 
كليـة  يف  للتدريـس   Alan Wace ويـس 
اآلداب، وعمل بقسم الدراسات األوروبية 
القديمة عام 1943، وأدخل دراسة اآلثار 
يف هذا القسـم، واسـتمر ويس يف القسم 
عرش سـنوات إىل أن رحل بعد ثورة يوليو 
1952 وعندمـا رحل ، انتقل أمر دراسـة 
اآلثـار إىل قسـم التاريـخ، وصـار يحمل 
اسـم ”قسـم التاريخ واآلثار“. وعني أول 
رئيس مرصي للقسم يف عام 1952، وهو 
الدكتور عـيل حافـظ، وكان من بني من 
يقومـون بالتدريـس يف شـعبة اآلثار كل 
من: الدكتور سـامي شـنودة، والدكتور 
البولنـدي  والعالـم  داود،  عبـده  داود 

ميخالوفسكي. 
وقد نهض بالدراسـات األوربية القديمة 
خالل تلك الفرتة الدكتورة فاطمة سالم، 
والدكتور محمد صقر خفاجة، والدكتور 
عبد اللطيف أحمـد عيل، والدكتور محمد 
محمود السـالموني. أما دراسـة التاريخ 
اليوناني والروماني داخل قسم التاريخ، 
فقـد نهـض بهـا الدكتـور محمـد عواد 
حسـني، والدكتـور لطفي عبـد الوهاب 

يحيى، والدكتور مصطفى العبادي.
اسـتمر الحـال عـىل هـذا النحـو حتـى 
عـام1963 عندمـا نجح الدكتـور محمد 
عواد حسـني يف أن يجعل من اآلثار قسماً 

مسـتقال يحمـل اسـم قسـم الحضـارة 
اليونانيـة والرومانيـة، وتـوىل رئاسـته. 
بالقسـم  التدريـس  هيئـة  وتشـكلت 
الجديـد مـن دكتـور فـوزي الفخراني، 
دكتورسـامي شـنودة، دكتور داود عبده 
داود، دكتـور لطفي عبـد الوهاب يحيى، 
عـام  ويف  العبـادي.  مصطفـى  دكتـور 
1967 التقـى قسـم الحضـارة اليونانية 
والرومانيـة بقسـم الدراسـات األوربية 
القديمـة، ونشـأ عـن اندماج القسـمني 
قسـم واحد، ليصبح بالقسـم شـعبتني 
هما شـعبة اآلثار اليونانيـة والرومانية، 
وشعبة الدراسـات األوربية القديمة، ويف 
عام 1988 تمتعديل اسم القسم إىل قسم 

اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية.
 يف صحبة الدكتور عزت زكـي قـادوس: 

وقـد زرت مدينـة اإلسـكندرية مؤخـراً 
وكعادتـي انتهز يف هـذه الزيارات ألجرى 
حوارات مع أعالم الفكر واألدب والتاريخ، 
والدكتور عـزت زكي قـادوس من أعالم 
الدراسات اليونانية والرومانية يف جامعة 
اإلسـكندرية وله جهود ملموسـة يف هذا 
املجـال اسـتكماال لـدور األعـالم أمثال: 

محمد عواد حسني، ولطفي عبد الوهاب، 
ومصطفى العبادي. 

       وقـد تمكـن منه هذا العشـق حينما 
التحـق بجامعـة اإلسـكندرية ويلتحـق 
بقسم اآلثار اليونانية والرومانية ليشكف 
من مكامن تاريخ وحضارة اإلسكندرية 
يف فرتة مـن أزهي فرتاتها، وقد كان لهذا 
القسـم دوراً عظيماً يف الكشوف األثرية 
ويف دراسـة اآلثار الغارقـة وهو صاحب 
فكرة إحياء مكتبة اإلسكندرية القديمة 
التي نفـذت عىل أرض الواقـع وافتتحت 

عام 2002. 
اليونانيـة      يف مكتبـه بقسـم اآلثـار 
والرومانية استقبلنا بحفاوة، ودار بيننا 
هذا الحوار عن نشـأته والتحاقه بقسـم 
اآلثـار اليونانيـة والرومانيـة، وعشـقه 
لإلسـكندرية ودور مدرسـة اإلسكندرية 
يف الدراسـات اليونانية والرومانية، وعن 
ظروف تأسيس معهد الدراسات القبطية 
الـذي وجد عـىل أرض الواقع عام 2014، 
ويف هـذه الفـرتة البسـيطة تخـرج فيه 
الباحثون يف الدراجـات العلمية املختلفة 
التي يمنحها املعهد من دبلوم وماجستري 

ودكتـوراه. وإىل نـص الحـوار:     
* كيـف كان للنشـأة أثرهـا يف حياتـك 

العلمية بعد ذلك؟
يف  الكـربى  املحلـة  مدينـة  يف  ولـدت   -
السـابع مـن يناير سـنة 1954 وتعلمت 
يف مدارسـها األجنبية وبالتحديد مدرسة 
القديـس أوغسـطني (الفريـر)، وعندما 
حصلت عىل الشهادة الثانوية انتقلت إىل 
جامعة اإلسكندرية عام 1971، والتحقت 
بقسـم اآلثار اليونانية والرومانية وكان 
من أسـاتذتي: د.لطفي عبد الوهاب، ود. 

مصطفى العبادي، ود.فوزي الفخراني.
تلتحـق  جعلتـك  التـي  الدوافـع  مـا   *

بالدراسات اليونانية والرومانية؟

- اهتمامي باآلثار بوجه عام، وبمنطقة 
اإلسكندرية بشـكل خاص، ألنني عاشق 
ملدينة اإلسكندرية منذ الصغر وقد زرتها 
مراراً قبل استقراري بها منذ نصف قرن، 
وقد تفوقت يف سنوات الدراسة، وحصلت 
عـىل املركـز األول يف الليسـانس بتقدير 
جيـد جـداً، وكنـت الوحيد الـذي حصل 
عىل هـذا التقدير يف الدفعـة بالكامل، ثم 
عينت يف نفـس العام معيـداً بالكلية، ثم 
أديت الخدمة العسـكرية يف سالح الدفاع 
الجوي، ثم حصلت عـىل منحة من هيئة 
التبادل العلمي األملانية لدراسة املاجستري 
والدكتـوراه ملدة خمس سـنوات يف أملانيا 

الغربية.
* كيف كان وقع البعثة عىل دراساتك؟

- اسـتفدت كثـرياً من خـربة الجامعات 
اليونانيـة  اآلثـار  دراسـة  يف  األملانيـة 

والرومانية.
* من هم أشهر أساتذتك هناك؟

- تلقيت العلم عىل أيدي من كبار األساتذة 
يف مجـال اآلثـار اليونانيـة والرومانيـة 
مـن أمثـال: جونـرت جريـم، وهاينـان، 
وشيلينيك، وفنرت، ولهم إنجازات ضخمة 
يف هذا املجال، فعىل سـبيل املثال اشـرتك 

الربوفسـري فنرت يف نقل معبد أبي سمبل 
عـام 1962، أمـا جريـم فقـد أسـس يف 
جامعة ترير التي كنت أدرس بها يف أملانيا 
– مركزاً للدراسـات اليونانية والرومانية 

عن مرص.
* ما منجزك يف مجال الدراسات اليونانية 

والرومانية؟
- كتبت عـن اإلسـكندرية وآثارها ”آثار 
اإلسـكندرية القديمـة“، و“آثـار مـرص 
والرومانـي“،  اليونانـي  العرصيـن  يف 
و“الحفائر األثاريـة“، و“علم املتاحف“، 
و“تاريخ عام الفنـون“، واآلثار والفنون 
القبطية“، و“اآلثار والفنون البيزنطية“، 
و“آثار غرب الدلتا“، و“آثار العالم العربي 
يف العـرص اليوناني والروماني- القسـم 
األسـيوي“، ثـم كتـاب آخر عن القسـم 
األفريقي، ففي الكتاب األول تناولت آثار 
سوريا ولبنان واألردن وفلسطني والعراق 
وشبه الجزيرة العربية، ويف الجزء الثاني 
تناولـت آثـار ليبيـا وتونـس والجزائـر 
واملغـرب وموريتانيا . كمـا أن يل ”فنون 
الحفائـر  و“علـم  وقبطيـة“،  مرصيـة 
األثرية“، و“العمالت اليونانية“، و“فنون 
اإلسـكندرية القديمـة“، و“مواقع أثرية 

مـن العرصيـن اليونانـي والرومانـي“، 
و“مدخل إىل علم اآلثار اليونانية“. 

* ما دور مدرسـة جامعة اإلسكندرية يف 
الدراسات اليونانية والرومانية؟

- قسـم اآلثار اليونانيـة والرومانية هو 
أقـدم األقسـام يف الجامعـات املرصيـة 
والعربية، قام بتأسيسه األستاذ الدكتور 
محمد عواد حسـني كأول رئيس للقسم، 
وقـد تخـرج فيـه العديـد مـن أقطـاب 
التخصص يف مرص والعالـم العربي، وله 
مدرسـة علمية رائدة ومتميزة، حيث أن 
معظم املتخصصـني يف جميع الجامعات 
املرصيـة هـم خريجي هـذا القسـم، بل 
تخرج بعض الوزراء أمثال الدكتور زاهي 
حـواس وزيـر اآلثـار األسـبق .. ويكفي 
قسم اآلثار اليونانية والرومانية فخراً أنه 
صاحب فكرة إحياء مكتبة اإلسـكندرية 
القديمـة؛ قلعة العلوم والفكـر يف العالم 
القديـم والتـي أثبتت األيـام بوجودها يف 
اإلسـكندرية برؤيـة القسـم الثاقبـة يف 
هـذا األمـر، كمـا أن هناك تعـاون وثيق 
بني مكتبة اإلسـكندرية والقسـم بشكل 
خـاص، ويمتلـك القسـم مركـزاً علمياً 
نـادراً يف تخصـص اآلثـار الغارقـة عـىل 

املرصيـة  الجامعـات  جميـع  مسـتوى 
اكتشـفنا  وقـد  واألفريقيـة،  والعربيـة 
مدينة أثرية كاملة غرب اإلسكندرية هي 
مدينة ”ماريـا“ يف منطقة كنج مريوط، 
واكتشـف ثالثة أرصفة للميناء، ومصنع 
نبيـذ نـادر ومنـازل بيزنطيـة ومقابـر 

بيزنطية وحمامات. 
يف  االكتشـافات  هـذه  أفـادت  هـل   *

الدراسات األكاديمية؟
- يقوم القسم بنرش نتائج هذه الحفائر 
واالكتشافات وهي تسـاهم يف استكمال 
التاريـخ  يف  املفقـودة  الحلقـات  بعـض 
القديـم، وكذلك تعطينـا فكرة كاملة عن 

الحياة يف هذه العصور السحيقة. 
* مـا دورك يف إنشـاء معهـد الدراسـات 

القبطية؟
- الفـرتة القبطيـة التـي اسـتمرت منذ 
منتصـف القرن األول امليالدي وحتى اآلن 
تمثـل نقطـة نقطـة ارتـكاز واضحة يف 
جميع أنحـاء العالم رغم وجـود الديانة 
املسيحية يف كل األرجاء إال أن مرص تتميز 
دون غريها من بلدان العالم بلفظ األقباط 
الذي يعني ”املرصيون“ لغوياً واصطالحاً 
ولكنه أصبح رمزاً لهذه الديانة املسيحية 

عن باقي مسيحي العالم. 
* كيف جاءت هذه الفكرة؟

- جـاءت نتيجـة لإلهمـال الواضح لهذا 
التخصص يف جميـع الجامعات املرصية 
والتي تتحدث يف بعض األحيان عن قشور 
طفيفة يف هذا التخصص لذا كان البد من 
وجود مركز علمي يكون عىل مستوى هذا 
التخصص، وبالفعل وبعد معاناة شديدة 
افتتح املعهد عام 2014 وكنت أول مديراً 
لـه وقد عرج يف مجاالت الدرسـات العليا 
وشهادات الدبلوم واملاجستري والدكتوراه 
يف تخصـص الفنـون القبطيـة وكذلـك 

التاريخ واألدب واللغة القبطية.  
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للحيويـة،  فاقـد  الـدرايس  الصـف 
املعلمة نور تنوع األنشطة و تستفز 
روح املنافسـة بـني التالميـذ، لكـن 

الفتور سيد املوقف...
مضت عرش دقائق ...

ال أحد ينفعل ويحـاول اإلجابة، مع 
أنـه درس العلـوم الـذي ينتظرونـه 
ضمـن الربنامـج األسـبوعي بـكل 

شغف،
رغـم أنها سـهرت يف إعـداد الدرس 
وحرضت له الوسـائل املعينة املليئة 
بالتشـويق والحوافـز، فهي تعرض 
فيديـو تعليمـي عـن طريـق جهاز 
اإلسقاط املوصول بحاسوبها، وهو 
كفيـل أن يحلـق برشاهـة التالميـذ 

لإلجابة، هنا توقفت للحظة...
طرقـت بأصابعهـا املليئـة بالحنان 

عىل الطاولة..
سألت: ما بكم؟

ال إجابة تربد القلب من أحد.. تتقدم 
باتجـاه خالـد و تسـأل : هـل أنـت 

مريض؟
خالد: يرفع رأسـه واللعثمة تسيطر 

عليه ....
أنا ال للللال أبدا .

تسأل فريد: و أنت.. ؟

فريـد : يجيبهـا و الخجـل جعل من 
وجهه تفاحة حمراء وبصوت خافت 

.. الحمد لله أنا بخري يامعلمتي.
تنظـر املعلمـة نـور باتجاه سـارة، 
هي تدرك أنها بوصلـة الصف، فكل 
التالميـذ ال يعصون لها أمـرا، ليس 
خوفـا منهـا، وال  ألن والدها مختار 

الضيعـة، هـي ببسـاطة قدوتهم يف 
التفانـي بالدراسـة والحـرص عىل 

سمعة الصف واملدرسة،
فهـي السـند األول لهم بعـد املعلمة 
ليكونوا روادا  يف الرياضيات والعلوم 
والرسم و التعبري وحتى يف سباقات 
األلعـاب الرياضيـة، تقدمت سـارة 

نحو معلمتهـا و هي تخبئ يف كفها 
شيئا، اقرتبت منها املعلمة مبتسمة 
بـك..  مـا  ياسـارة  وأنـت  وقالـت: 
طأطأت رأسـها إىل األسـفل ورفعت 
كفهـا ليكون تحـت نظـر املعلمة.. 
سـارة خائفة مـن أن تغـري املعلمة 
نظرتها بالفتاة التي تعتربها  ابنتها 
و تعلق عليها وعىل إخوتها يف الصف 
ما حرمها منـه القدر، فاملعلمة نور 
رغم ميض عرشين عاما عىل زواجها 
لم ترزق بطفل، هي ترى فيهم سارة 
الطبيبـة، ولبنى مهندسـة الطاقة، 

وخالدا عالم الفضاء و.......
كانـت كف سـارة ترتفـع مرتجفة 
تأملـت  يخنقهـا،  والصمـت 
تقلـب  أن  أرادت  املعلمة.......ثـم 
إيقـاع الصـف بإثـارة تشـد انتبـاه 
التالميذ فقالـت: وااااااااااااو  هذا ما 

نحتاجه...
تفاجأ التالميذ  وحواسـهم تتسابق 
تجاه املعلمة.. سـارة رفعت رأسـها 
بالتدريج و هي ما زالت غري مصدقة 

...
ملاذا انبهرت املعلمة ؟!

أنا كرست بلـور النافذة عندما كنت 
ألعب مع رفاقي الكرة يف الصف.

صاحـت املعلمة: من سـيكون بطل 
مرشوعنا الدرايس اليوم.

الكل وشـغف الريادة يعلو داخله أنا 
...أنا .. أنا ....

املكسـور  البلـور  قطـع   : املعلمـة 
سـتكون داعمـا لنـا لنصنـع جهاز 
كاشـف املحيط..لكـن علينـا الحذر 
فأطرافه حادة  التقطعوها بأيديكم 
، ألنها تحتاج  ألداة خاصة لقصها.. 
وسنتعرف عىل كيفية العمل بها  معا 
عنـد العـم ملهم صانـع النوافذ بعد 
انتهاء الدوام املدريس، وسنطلب منه 
إصالح نافذة الصـف التي أصابتكم 
بالغمـة،  وأكملت الـكالم ضاحكة، 
هـي كانـت سـتكرس بفعـل القدر، 
بكرة سـارة أو بحجرة من أي طفل 
خارج املدرسة يرميها عىل العصفور 

الواقف عىل عتبة النافذة..
انظـروا، هذا جهاز كاشـف املحيط 
كنت قـد حرضتـه يف املنـزل لرشح 
فوائده وكيفيـة صنعه، واآلن هلموا 
لنقبل عىل الـدرس لنعوض الدقائق 
املهدورة.. ابتسـمت سارة و أشارت 
إىل رفاقهـا ليصيحوا بصوت واحد و 
كأنها قائدة أولكسرتا : تحيا املعلمة 

نور.
وبلمـح البرص عـاد الصف للحظات 
دفء األسـئلة و ازدحـام املعلومات 
التـي يصطادهـا التالميـذ من بحر 

معلومات معلمتهم  نور.
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من دواخله العميقة
يأتيك صوته بالقرنفل املتوهج تحت الظهرية 

غامضا ً، واضحا ً، كالسماء
قادما ًإليك من نقطة مضيئة 

ومضيئا نراه
مرتديا قميصا نظيفا 

وهو قميصه الوحيد
ـُشاطر الوردة  وبه استطاع أن ي

عزلتها املشّعة 
وبهجتها الدائمة 

وأن تتوحد اللغات فيه لغة واحدة 
رافق الكماناُت قلبه الجريح  ـُ كما ت

ومثلما تتحرك الظالل
يحتضن بني ذراعيه كوكبنا

قلقا وحذرا 
خشية أن يوقظ الطفَل النائم

أو يقطع الحلَم الجميل
لعّل الصمَت يخرج من بالدته

ـّة بأجراسها الصافية  حيث تتأهب الفض
مهال !

سأتوقف هنا
قبل أن ينفرد الناي الحزين!
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هنـاك سـيدات تخطـأ عندمـا تقـارن 
عالقتهـا الزوجية بأخـرى، حيث كثري 
عالقتهـّن  مقارنـة  اىل  يملـن  منهـن 

الزوجية بحياة أصدقائهّن الزوجية.
ولكن هل كنت تعلمني أن هذه املقارنة 
قد تؤّثر سلباً عىل عالقتك؟ إكتشفي يف 
هذا املقال ملذا ال يجب أن تقارني حياتك 

العاطفية مع األخريات:
- تتأثرين باملظاهر:

عندمـا تقارنـني عالقتـك باآلخرين قد 
تتأثريـن باملظاهر أو الصـورة الزائفة 
التي يبّينها لـك الثنائي! فحياة الثنائي 
الواقعية قد تكون بعيدة جّداً ومختلفة 

عن املظاهر الخارجية التي ترينها.
- الرتكيز عىل سلبيات حياتك الزوجية: 
املقارنة ستدفعك إىل الرتكيز عىل عيوب 
زوجك وسـلبيات حياتك الزوجية. هذا 
األمر قد يؤّثر سلباَ عىل حياتك الزوجية 

وسيدفعك إىل كره الزوج.
- اإلكتئاب: 

إن مقارنة العالقات سـتتعبك وتسّبب 
لك اليأس. لذا حاويل اإلستمتاع بعالقتك 

الزوجية ورّكزي عىل الجوانب اإليجابية 
والجميلة يف حياتـك العاطفية، واعميل 

عىل تحسـني األمور السـلبية من دون 
التفكري يف اآلخرين.

- البحث عن املثالية والكمال:
مـا من إنسـان كامـل عىل وجـه هذه 
عالقـة  أن  تعتقـدي  ال  لـذا  األرض. 
توقفـي  مثاليـة وكاملـة!  صديقاتـك 
إذاً عـن املقارنـة واإلستسـالم للخيال 
واألوهام والبحث عـن الحياة الزوجية 
املثالية ألّنها بكل بساطة غري موجودة 
يف الحيـاة الواقعيـة.. مـا عليك سـوى 
العمـل عىل تحسـني عالقتـك بالرشيك 
من خـالل إعتماد لغة الحـوار الصادق 

والرصيح.
- إهمال عالقتك الزوجية:

بمـا أّنك سـتكونني مشـغولة بمقارنة 
العالقـات العاطفيـة ستنسـني األمور 
حياتـك  يف  تحبينهـا  التـي  الجميلـة 
العاطفية.. سـرتّكزين عـىل كل األمور 
التي ال تمتلكينها وبالتايل سـتفتقدين 
األمـور الجميلة التي تجمعك بالرشيك. 
عليك أن تدركي أّن ما من عالقة تشـبه 

أخرى بسلبياتها وإيجابياتها.

يكمـن رس املظهـر الشـاب يف تقليل السـكر وممارسـة 
الرياضة اليومية وتناول الكثري من الخضار ولكن ماذا لو 
قلنـا لك أن الحفاظ عىل رطوبتـك يف جميع األوقات يمكن 

أن يمنحك برشة أكثر نعومة وشباباً.
وقبل التعمق يف كيفية الحفاظ عىل برشتك رطبة وما هي 
أفضـل املكونات للرتطيب، دعينـا نفهم املزيد عن ترطيب 

البرشة، وفوائد ترطيبها، وكيفية زيادة ترطيب البرشة.
طرق عملية لرتطيب البرشة:

1. تخلـيص مـن املنظـف إذا كان يحتـوي عـىل البارابني 
والكربيتات:

املنظف هو جزء أسايس من روتني العناية بالبرشة اليومي 
يساعد يف تنظيف األوساخ والزيوت الزائدة من الجلد.

ومع ذلك، هناك بعض املنظفات املليئة باملكونات القاسية 
التـي تزيل الزيوت مـن الجلد وتجعله جافـاً للغاية لذلك، 
ُيقرتح دائماً اسـتخدام منظف خاٍل من كربيتات البارابني 

والفثاالت واملكونات السامة.
2.استخدمي تونر خاليا من الكحول الطبية:

التونر جزء مهم من روتني العناية بالبرشة مثل السـريوم 
واملرطـب، فالتونـر هو السـائل الـذي يتغلغـل يف أعماق 
البـرشة ويوفـر ترطيباً رسيعاً ويسـاعد عـىل إزالة الجلد 
امليت من السـطح العلوي للجلد فقـط تأكدي من اختيار 

التونر الخايل من الكحول الطبي، حتى ال تجف برشتك.

3. استخدمي مرطباً يحتوي عىل مرطبات:
يسـاعد اسـتخدام مرطب جيـد يف الحفاظ عـىل ترطيب 
برشتـك عـن طريق حبـس الرطوبـة يف الطبقـة العلوية 
من برشتـك، حيث يتم التعرف عىل حمـض الهيالورونيك 
والسرياميد كأفضل املكونات للحفاظ عىل ترطيب برشتك، 
ويجلب حمض الهيالورونيك العديد من الفوائد املدهشـة 
لبرشتك، و يعمل عن طريق سـحب الرطوبة من الطبقات 

العميقة (األدمة) إىل الطبقة العليا من برشتك (البرشة).
و هـذا يف النهاية يجعل برشتك أكثر نضـارة وباملثل، فإن 
السـرياميد عبارة عن أحماض دهنية تشكل طبقة واقية 
ملنـع فقدان املـاء وحمايـة برشتـك مـن األرضار البيئية 
يوضح أطبـاء األمراض الجلدية أن املرطبات التي تحتوي 
عىل السرياميد تساعد عىل تحسني وظيفة الحاجز الواقي 

وزيادة ترطيب البرشة ملنع جفاف الجلد.
4. الوقاية من الشمس أمر ال بد منه:

يمكن أن يؤدي تعريض برشتك ألشعة الشمس الضارة إىل 
فقدان الرطوبة وزيادة إنتاج امليالنني وتدهور الكوالجني، 
يـؤدي هذا يف النهاية إىل جعل برشتك جافة وباهتة ويقلل 

من فرص احتباس املاء.
يرشح أطباء األمراض الجلدية أن استخدام واقي الشمس 
الواسـع مع عامل حمايـة من الشـمس 50 يوفر حماية 

رائعة لبرشتك من أشعة الشمس الضارة.

5. رّبتي عىل برشتك الجافة:
بعد غسـل الوجه أو االسـتحمام، ُينصح دائماً بعدم فرك 
برشتـك بقوة باملنشـفة ألنها قد تتلف برشتـك وتؤدي إىل 
الجفاف والتحسـس بدالً من الفرك، اسـتخدمي منشفة 

ناعمة وجففي برشتك برفق.
6. تنـاويل األطعمة الغنية باملياه: يعد تناول األطعمة التي 

تحتوي عىل نسـبة عالية من املـاء طريقة رائعة لرتطيب 
برشتـك داخليـاً وخارجيـاً، فالفواكـه والخـرضوات 
مثـل البطيـخ والفراولة والربتقال والـربوكيل والخس 
والكرفـس من أفضل األطعمـة املرطبة يمكن أن يوفر 
تنـاول مثل هذه األطعمة الرتطيـب والتغذية املطلقني 

لبرشتك.

كشـفت دراسـة طبية بريطانية عـن أن اإلكثار مـن تناول البيتـزا واألطعمة 
املصنعـة يمكـن أن يزيد من خطـر اإلصابة برسطان األمعاء بنسـبة تصل إىل 

.29%
وأشارت الدراسة إىل أن كثريا من األشخاص يفضلون تناول األطعمة الرسيعة 
بمـا فيها البيتـزا والباسـتا الجاهزة والربغـر وغريها من الوجبات الدسـمة، 
وهذه الوجبات الجاهزة واألطعمة فائقة املعالجة لها تأثري خطري عىل الصحة 

العامة.
ولفتت الدراسة إىل أن هذه األطعمة تحتوي عىل نسبة عالية من امللح والدهون 
مـا يزيد من احتمالية اإلصابـة بمجموعة من الحاالت التـي تؤثر عىل الجهاز 

القلبي الوعائي مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسرتول وأنواع أخرى من 
أمراض القلب، وباإلضافة إىل نظام القلب واألوعية الدموية، أشـارت الدراسـة 

إىل أنها قد تزيد من خطر اإلصابة برسطان شائع لدى الرجال.
وقالت الدراسـة: ”عـىل وجه التحديد، يحـذر العلماء يف أبحـاث عديدة من أن 
األطعمـة فائقة املعالجـة يمكن أن تزيد من خطر اإلصابـة برسطان القولون 
واملستقيم – املعروف أيًضا باسم رسطان األمعاء – لدى الرجال بنحو %29“.

أكثر أنواع الرسطان انتشاراً
وسـلطت الدراسة الضوء عىل التأثري الصحي طويل املدى الستهالك هذا النوع 
مـن الطعـام وكيـف يمكن أن يزيد مـن خطر اإلصابـة بواحد مـن أكثر أنواع 

الرسطان انتشاًرا.
مـن جانبه، قـال املؤلف الرئييس للدراسـة الدكتور لو وانـغ: ”بدأنا يف التفكري 
يف أن رسطـان القولون واملسـتقيم يمكن أن يكون أكثر أنـواع الرسطان تأثراً 

بالنظام الغذائي مقارنة باألنواع األخرى“.
كمـا أضـاف: ”اللحوم املصنعة، التـي يندرج معظمها يف فئـة األطعمة فائقة 
املعالجـة، هـي عامل خطر قـوي لإلصابـة برسطـان القولون واملسـتقيم.. 
وتحتوي األطعمة فائقة املعالجة أيًضا عىل نسبة عالية من السكريات املضافة 
وقليلة األلياف ما يساهم يف زيادة الوزن والسمنة التي تعترب عامل خطر ثابت 

لإلصابة برسطان القولون واملستقيم“.
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املقادير:

1 كوب دقيق

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب

1 كوب سكر

2 بيضة

فانيال

3 ملعقـة صغـرية بيكينـج 

باودر

1/2 كوب كاكاو

الكريم كراميل

3 بيض

3 كوب حليب بودرة

3 كوب ماء

1 كوب سكر

عصـري  صغـرية  ملعقـة   1

ليمون

1 ملعقة صغرية برش ليمون

خطوات التحضري:

الخطوة االوىل : لعمل الكريم 

اللبـن  مـع  السـكر  ذوبـي 

وقلبيهـم جيـدا ، ثـم ضيفي 

الليمون  ثـم بـرش  الليمـون 

والبيض وقلبيهم جيدا.

ضعـي   : الثانيـة  الخطـوة   

الزيـت يف العجانة ثم ضيفي 

السـكر واعجنيهـم جيدا ثم 

الكاكاو  الدقيق مـع  اخلطي 

والبيكنج باودر، اسـتمري يف 

العجن ثم ضيفي اللبن حتى 

تمتزج املكونات.

لعمل الكراميل: 

ضعـي السـكر يف وعـاء عىل 

النـار واسـتمري يف التقليب، 

ثم  الفـرن  احـرضي صانية 

يف  الكراميـل  طبقـة  ضعـي 

عليهـا  ضيفـي  ثـم  القـاع، 

طبقـة الكريـم، ثـم طبقـة 

الكيك ثم ادخليها الفرن عىل 

درجـة   180 حـرارة  درجـة 

ملـدة 35:40 دقيقة وتسـوى 

يف حمـام مائـي بالفرن مثل 

تسوية كريم الكراميل.
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فوائد الليمون األسـود أو اللومي، رائعة للصحة، خصوصاً لتقوية 

جهـاز املناعـة وحماية عضلة القلب.. يسـتعمل الليمون األسـود 

إلضفـاء نكهـة مميـزة عـىل األطبـاق، خصوصـاً األرز باللحم أو 

الدجـاج، ويمتلك فوائد صحية هاّمة جداً، بفضل احتوائه عىل عدد 

كبري من املعادن والفيتامينات.

اختصاصيـة التغذيـة، عبري أبو رجييل، تطلعـك يف اآلتي عىل فوائد 

الليمون األسود للنساء، يف املوضوع اآلتي:

فوائد الليمون األسود يف حرق الدهون

يعمل الليمون األسود عىل حرق الدهون يف الجسم، والسيما دهون 

يف البطن، وقد أكدت بعض األبحاث العلمية عىل أّن الليمون األسود 

يسـاهم يف حرق الدهون والسعرات الحرارية يف الجسم، ويف البطن 

تحديـداً، لذلك عـىل الراغبني يف التخلص من دهـون البطن، بتناول 

شاي الليمون األسود بوترية يومية.

فوائد الليمون األسود يف تعزيز مناعة الجسم

بفضـل احتـواء الليمـون األسـود عىل مـواد مضاّدة للفريوسـات 

والبكترييـا، فهو بذلك يسـاعد عىل تعزيز مناعة الجسـم، وبالتايل 

الوقاية من أمراض عديدة.

فوائد الليمون األسود يف حماية القلب

ُيعترب الليمون األسود أحد العالجات الخافضة الرتفاع ضغط الدم، 

كونـه يجعل األوعيـة الدموية مسـرتخية، مما يخّفض مسـتوى 

ضغط الدم املرتفع.

ويملك الليمون األسـود القدرة عىل تنظيـم رضبات القلب، ويلعب 

دوراً فاعالً يف تقوية عضلة القلب.

فوائد الليمون األسود يف طرد السموم.

يسـاهم تنـاول الليمون األسـود يف التخلص من سـموم وفضالت 

الجسم، عرب مساهمته يف إدرار البول.

فوائد الليمون األسود يف الوقاية من األمراض الرسطانية

يملـك الليمون األسـود خاصيـة مقاومـة األمـراض الرسطانية، 

ويحتوي الليمون األسود عىل مرّكبات تحمي الخاليا، وتحافظ عىل 

عملية انقسامها الطبيعية، كما يحتوي عىل مواد مضاّدة لألكسدة 

تقي الجسم من الجذور الحرّة املسببة لألمراض.

فوائد الليمون األسود للجهاز الهضمي

يسـاهم رشب شـاي الليمـون األسـود يف تحفيز عمليـة الهضم، 

يقـي من حدوث الغـازات، والنفخـة، ويعالج اإلسـهال ويحّد من 

مضاعفاته عىل الجسم، مثل: التعب واإلنهاك.

فوائد الليمون األسود ملرىض السكري

تؤكـد بعض األبحاث العلمية عىل أن الليمون األسـود قد يعمل عىل 

تخفيض مؤرش نسبة السكر يف الدم من األطعمة األخرى املتناولة، 

مما يجعله مفيداً ملرىض السـكري، كونه يعّدل مسـتوى السكر يف 

الـدم؛ وخصوصـاً بفضل األليـاف القابلة للذوبان التـي يحتويها، 

.c وفيتامني يس

تعمل املهارات الحركية عىل لعب دوًرا 
رئيسـًيا يف نمـو الطفل، يعـد الزحف 
والدحرجة والوقـوف وامليش والجري 
شـائعة،  حركيـة  مهـارات  والقفـز 
ويصل الطفـل إىل هـذه التطورات يف 

مراحل مختلفة من نموه. 
هل طفلك مستعد للوقوف؟

يعد االستعداد للوقوف عملية تدريجية 
تتضمـن اإلنجـاز املسـبق للعديد من 
أن  يعنـي  هـذا  الحركيـة  املهـارات 
طفلِك سيحقق مراحل مختلفة، مثل 
التدحـرج والجلوس ، والتي سـتنمي 
قـوة العضـالت والتنسـيق املطلـوب 
للوقـوف، و يف ما ييل بعـض املهارات 
الحركيـة األساسـية التـي يحققهـا 

الطفل بشكل عام.
أربعة أشـهر: قد يتدحرج من البطن 

إىل الخلف.
سـتة أشـهر: يتدحرج من البطن إىل 
الظهر ومن الخلف إىل البطن، ويجلس 

بدون دعم.
تسـعة أشـهر: الجلـوس يف وضعيـة 
الزحف بمجرد أن يجلس طفلك ويبدأ 

يف الزحـف، يمكنـك توقـع قيامه مع 
تقدمه يف السـن إىل جانب ذلك ، هناك 
عالمات أخرى قد تشـري إىل اسـتعداد 

الطفل للوقوف.
االنطالق عىل األرض

تحمل الوزن عىل الساقني عند رفعها 
يف وضع مسـتقيم، ومحاوالت سحب 
السـاقني بغـرض الوقـوف، و إظهار 
إىل  والوصـول  بالوقـوف  االهتمـام 

األشياء
متى يقف األطفال عادة؟ 

وفًقـا ملراكز السـيطرة عىل األمراض 
والوقاية منها (CDC) ، يتعلم األطفال 
الوقوف بني سن 8 و 12 شهرًا يصبح 
الطفل مسـتقالً تماًما عنـد الوقوف 

بني سن 12 و 18 شهرًا.
ويف مـا يـيل التطـورات املختلفة ذات 

الصلة بالوقوف:
مـن 6 إىل 8 أشـهر: يمكـن للطفـل 
الوقـوف عند حمله، لكـن قد ال يدعم 
وزن جسـمه بالكامـل عـىل قدميه،  
لذلك عليِك حمله يميل معظم األطفال 
إىل القفز عـىل أرجلهم عند حملهم يف 

وضع الوقوف.
9 إىل 11 شهرًا: يبدأ الرضيع بالسحب 
للوقـوف وحتـى الوقـوف متمسـًكا 
أيًضـا  الطفـل  بالدعامـة سـيتحمل 
أرجلـه  عـىل  جسـمه  وزن  معظـم 
عندما يمسـكه أحد الوالدين يف وضع 

الوقوف.
من 12 إىل 17 شـهرًا: هو العمر الذي 
يبـدأ فيـه الوقـوف، قد يتخـذ بعض 
األطفال بضع خطوات دون التمسك.

18 شهرًا: أصبح الطفل اآلن بارًعا يف 
الوقـوف وامليش دون دعـم ملدة أطول 

قـد يصعد بعض األطفـال عىل الدرج 
ويركضون

يختلف كل طفل عن اآلخر وقد يحقق 
هـذا التطور يف عمـر مختلف ال داعي 
للذعـر إذا كانـت املهـارات الحركيـة 

لطفلك ال تتوافق مع أقرانه.

اللِحـاف عبارة عن غطـاء للنوم ُيصنع من نسـيج 
رقيـق، وُيحـىش بالُقْطـن أو غريه، وهو مـن أردية 
الرسيـر التي ال غنى عنها يف غرف نوم الصغار، كما 
األهـل، خصوًصـا يف الفصـل البارد. يف هـذا اإلطار، 
تسـأل رّبـات املنـازل عن طـرق وخطـوات العناية 
التنظيـف،  املُسـتخدمة يف  املـواد  باللحـاف، وعـن 

بطريقة مثالّية.
يف السـطور اآلتية، دليل العنايـة باللحاف، وطريقة 
غسـله، بصـورة يدوّيـة كمـا بالغّسـالة، وطـرق 

التجفيف املناسبة...
تعليمات خاّصة بتنظيف اللحاف

1 بعـد قـراءة إرشـادات الغسـيل والتجفيـف، من 
الـرضوري اتبـاع التعليمـات، مع أهّميـة البعد عن 
غسـل اللحـاف املزخـرف يف الغّسـالة، بـل بصورة 
يدوّيـة. لناحيـة اللحاف زاهـي اللون، مـن املُمكن 
اختبار النسيج بوساطة فوطة قطنية بيضاء مبلّلة 
باملـاء السـاخن، مع فـرك منطقة غري ظاهـرة. إذا 
تالىش اللون، يسـتخدم سـائل الغسـيل الذي يمتلك 

خاصّية الحفاظ عىل األلوان.
2 عموًما، ُيفّضل اختيار سـائل (أو منّظف) الغسيل 
املناسـب عديـم اللـون والرائحـة. من جهـة ثانية، 
ينصّح اسـتخدام شامبو األطفال عوًضا عن منّظف 

الغسيل.
ال غنى عن اللحاف، يف غرفة نوم الصغري، كما األهل، 

خصوًصا يف الفصل البارد
3 ال داعـي إلضافة أي منعم لألقمشـة أو املبّيض إىل 

الغّسالة، أثناء غسيل اللحاف.
4 ُينصح باسـتخدام املاء البارد، مع ضبط الغّسالة 
عـىل دورة قصـرية، إذا كان اللحـاف رقيًقـا أو غري 
مصنوع من القطن، أو يمكن غسـل األخري بصورة 

يدوّية يف حوض كبري.
5 إذا كان اللحـاف مصفـرًّا أو تنبعـث منـه رائحـة 
شـبيهة برائحة دخان السـجائر، من الهام أن ُينقع 

طوال الليل يف املاء البارد أوًال، مع صّب نصف الكوب 
من الخل األبيض يف دورة الغسيل.

طريقة تجفيف اللحاف بعد الغسيل
من الواجب البعد عن كّي اللحاف

ُيفّضل نقل اللحاف الرطب بعناية إىل مكان التجفيف، 
إذ مـن املمكـن تجفيفـه عـىل درجـة منخفضة يف 
املجّفـف اآليل، أو يف الهواء الطلـق عن طريق وضعه 
بشكل مسـطح عىل رّف أو أي سطح حتى يتخلّص 
مـن املاء، تماًما، مـع رضورة األخذ يف االعتبار البعد 
عن كّي اللحاف أو وضعه يف ضوء الشـمس املبارش، 

ألن األخري يتسّبب ببهتان لون النسيج.
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وزع االرقام من ١ اىل ٩ داخل كل مربع من املربعات التسـعة الصغرية، 
ثـم أكمل توزيـع باقي االرقام من ١ اىل ٩ يف األعمدة التسـعة الرأسـية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

مهنيـاً: تنقلـب طباعك لتصبـح متوتـرة وعدائية بعض 
اليشء، ابتعد عن األجواء املشحونة باالنفعاالت السلبية.

عاطفيـاً: يتطلـب منـك الوضـع الدقيـق بـذل جهـوداً كبرية 
لتسـتحق حنـان الرشيك الذي تسـتحقه، وكل ما عـدا ذلك لن 

يجديك نفعاً.
صحيـاً: تجّنب كل ما يعرض نفسـيتك للقلق، فأنت لم تتعاف 

تماماً مما أصابك أخريا.

مهنياً: أحد الزمالء يبرشك بأخبار مفرحة، فتشـعر بمزيد من 
االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفياً: يرتك فينوس البيت الخامس ليدخل اىل برج العقرب فيخّف 
الوهـج العاطفي وتدور االتجاهات نحـو عالقة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن
صحيـاً: الحل الوحيـد والناجح أكثر مـن غريه لتحريـك العضالت هو 

القيام بنشاط ريايض أو ممارسة السباحة

مهنيـاً: تعيـش ارتباكاً وتأجيـًال ربما لبعـض املواعيد، لكن ال 
تخف عىل مستقبل مشاريعك، فهي تسري باالتجاه الصحيح.

عاطفياً: البحث يف دفاتر املايض ونبش الذكريات األليمة قد يسـبب 
لك املتاعب، فال تدع نفسك أسرياً له.

صحيا: ال تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو بسـبب لك ارهاقاً واضحاً، 
وهذا ليس يف مصلحتك عىل املدى الطويل.

مهنيـاً: تتفاعل عـىل نحومرٍض مـع محيطك، ويحمل 
اليـك هذا اليـوم انفتاحاً عىل مجاالت جديـدة، وقد تلفت 

نظر بعض النافذين وتبدو حيويتك مضاعفة.
عاطفيـاً: مصاعب غري محسـوبة النتائج، وهـذا قد يدفعك 

ربما اىل السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك.
صحياً: تعـرف كيف تلجأ إىل أسـاليبك املقنعة لحث اآلخرين 

عىل مجاراتك يف نشاطاتك املتعددة واملفيدة للصحة.

مهنيـاً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول بذل املزيد من 
الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفيـاً: قد يفاجئك الرشيـك بمواقف مميزة ويالطفك ليكسـب 
رضـاك، وبما انك مطمنئ البال وخفيف الظـل، تبادله االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط
صحيـاً: كن شـديد الحـرص واالهتمام بصحتك وقم بكل ما يف وسـعك 

لتبقى سليماً معاىف

مهنياً: قد تحصل عىل عائدات كبرية وغري منتظرة، وهذا يزيد 
من حماستك ويدفعك اىل الرتكيز عىل مرشوع مهم.

عاطفياً: تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك، لكن هذا االمر يواجه 
بعض الصعوبات.

صحيـاً: عدم حصولك عىل النتائـج املرجوة من الحمية يولد لك خيبة إال 
أنك تستدرك األمر برسعة.

مهنياً: تـرتّدد املراجع املؤثـرة يف دعمك بعد مراحل 
بعـض  وتواجـه  كبـري  لضغـط  فتخضـع  طـوال، 

العراقيل.
عاطفياً: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه 

الرشيك لتحافظ عليه، وإال فقدت ثقته وفقدته.
صحيـاً: قـم باملطلـوب منـك يف كل مجال، وال سـيما يف 

املجال الذي يعود بالنفع والفائدة عىل صحتك.

مهنيـاً: انتبه مـن مغالطات واخطـاء وتحديـات، ال تصّدق 
الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال تجارياً

عاطفيـاً: يوم عاطفي للغايـة وتفاهم تام مـع الرشيك، وهذا ما 
يرتك انعكاسات ايجابية

صحياً: تتعدد املشاريع الرتفيهية املعروضة عليك، وكلها مفيدة للصحة 
فاخرت ما يناسبك

مهنياً: أنت تحسـد كل شـخص ناجح، وهذا ليس من عاداتك، 
إذا كان الظرف يعاكسـك، فالحل ليس بمعاداة اآلخرين والتهجم 

عليهم وتمّني الرش لهم.
عاطفياً: العون الذي حظيت به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط 

بشكل أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله.
صحيـاً: نم باكراً وقـم باكراً، وخصـص الوقت املناسـب للتمارين 

الرياضية الصباحية.

مهنيـاً: تكون عىل اسـتعداد ملواجهة أي طـارئ، هذا الظرف 
الصعـب يضعـك أمـام اختبار لتكتشـف قدراتك عـىل املواجهة 

وإيجاد الحلول الناجعة.
عاطفياً: إهمال الرشيك سـيكون مكلفاً جداً، فسـارع اىل تصحيح 

األوضاع قبل فوات األوان.
صحيـاً: ال ترتدد يف حزم حقائبك واالنطـالق يف رحلة ترفيهية بحراً 

تزور خاللها بعض البلدان .
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الحوت

مهنياً: قد تتشـابك األفـكار والهواجس وتظهـر االتهامات، 
لكـن الوضع غري خطـر إىل هذه الدرجة، وبالتأكيد ال يسـمح 

باالستخفاف به أو بمستجّداته
عاطفياً: األخطـاء الكبرية يمكن أن تؤثر يف العالقة، وحاول النهوض 

مجدداً، األسلحة الالزمة بني يديك
صحيـاً: حاول أن تنام السـاعات املطلوبة لتكون نشـيطاً يف تحركاتك 

وأعمالك يف اليوم التايل

1706 - انتهـاء حصـار تورينـو، ضمن حرب الخالفة اإلسـبانية، بخروج 
القوات الفرنسية من شمال إيطاليا.

1822 - استقالل الربازيل عن الربتغال.
1876 - تتويج عبد الحميد الثاني خليفًة للمسلمني وسلطاًنا للعثمانيني.

1923 - تأسيس منظمة الرشطة الجنائية الدولية / اإلنرتبول.
1940 - سـالح الجو امللكـي الربيطاني يبدأ بقصف املـدن األملانية رًدا عىل 
الحملـة الجوية العنيفة التي شـنها الطريان األملاني عـىل املدن الربيطانية 

وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
1952 - وزارة عيل ماهر باشـا يف مرص تقدم اسـتقالتها بعد 44 يوًما من 
تشـكيلها بعد ثورة 23 يوليو، واللواء محمد نجيب يشـكل الوزارة الجديدة 

ويحتفظ لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.
1961 - صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقاللها.

1977 - توقيع معاهدات توريخوس كارتر بني بنما والواليات املتحدة تعيد 
بموجبها الواليات املتحدة السلطة عىل قناة بنما إىل بنما.

.«ESPN / 1979 - بدأ البث يف املحطة الرياضية األمريكية «إي أس بي إن
2003 - رئيـس السـلطة الوطنية الفلسـطينية يارس عرفـات يعني أحمد 

قريع رئيًسا للوزراء خلًفا ملحمود عباس.
2011 - تحطـم طائرة كانت تقـل فريق لوكوموتيف ياروسـالفل الرويس 

لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخًصا.
2013 - اللجنـة األوملبيـة الدولية تختار طوكيو السـتضافة دورة األلعاب 

األوملبية الصيفية عام 2020.
2017 - زلزاٌل عنيف بلغت ُقوَّته 8.1 درجات يرضب ساحل والية تشياباس 
جنوب املكسـيك، ويتسبب ِبمقتل 90 شخًصا عىل األقل، ليكون أقوى زلزاٍل 

تشهده البالد ُمنذ سنة 1985.
2018 -انعقـاد قمـة طهـران الثالثية التي جمعـت بني الرئيـس اإليراني 
حسـن روحانـي والرتكي رجب طيـب أردوغان والـرويس فالديمري بوتني، 
إلجـراء محادثات حول تفـادي القيام بأعمال عسـكرية يف محافظة إدلب 

يف سوريا.

اكتشف سمات شخصيتك المهيمنة في هذا االختبار

العالم ابن سينا
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1. عالم فلكي عربي ألف كتاب املناظر.

2.احد االنبياء / أشيد (م).
3.ُيزيد (م)/ اليشء مقسوم عىل اربعة.

4.فرتة زمنية.
5.احدى اسلحة الحرب البحرية / أداة رشط.

6.التأوه (م) / يمنح العلم (م).
7.نصف تذيل / اسم من اسماء الله الحسنى.

8.يخرج من النريان / احد أبناء النبي يعقوب ( عليه 
السالم).

9.قبيلـة اسسـت وحكمـت فـرتة يف االندلس اشـهر 
مآثرهم بناء قرص الحمراء يف طليطلة (م).

1. عسكري وسيايس أوربي قاد العالم اىل ويالت الحروب.
2.تجده يف كل غرفة / ثرثار (م).

3.مـرضوب به املثل يف جمع املال يف القران الكريم (م)/ فيه 
الحياة(م).

4.عاصمة دولة أفريقية.
5. طائر مائي.

6.كتاب اخالقي مشهور للفيلسوف افالطون(م).
7.مدينة يف اليمن / غزير (م).

8.لعب أو لهو (م)/ مساعد إداري.
9.مدينة مهمة يف بريطانيا (م).

ُيعترب التعرف عىل سمات شخصيتك 
املهيمنـة أمراً صعبـاً.. هذا ألنه من 
املستحيل تماماً أن تكون موضوعيا 
بشـأن نفسـك. بالتأكيـد، يمكنـك 
أن تنتقـد نفسـك، يمكنـك تحديـد 
األشـياء التي تقولهـا وتفعلها عىل 
أمـل الحصول عىل نتيجـة إيجابية، 
لكـن هذا ليس باألمر السـهل. ومع 
ذلـك، إذا اخرتت أن تجرب بنفسـك، 
يمكنـك الحصول عىل صورة أوضح 

بكثريعن نقاط قوتك وضعفك. 
هناك طريقة رسيعة وسهلة لتحديد 
سمات شـخصيتك املهيمنة وكل ما 
تتضمنـه هو النظر إىل الصورة التي 
تحتوي عىل ست أشـجار مختلفة. 
فقـط، حدد أيهـا أكثـر جاذبية لك. 
بمجـرد القيام بذلـك، انتبـه للرقم 
املخصص للشـجرة. بعـد ذلك، قوم 
األشـجار  صـورة  عـرب  بالتمريـر 
وابحـث عـن الرقـم الـذي حددته. 
تكشـف الشـجرة التـي تختارها يف 
اختبار الشـخصية املرئيـة هذا عن 

سمات شـخصيتك املهيمنة التي تم 
تحديدها، وكيف يمكن أن تساعدك 

أو تعيقك.
الشجرة رقم ١:

شخصيتك رائعة ومسؤولة
إذا كانـت الشـجرة األوىل هـي مـا 
اخرتتـه، فأنـت مسـؤول بطبيعتك 
وتفعل األشـياء عموماً بلمسـة من 
الفكاهة ممزوجة بالذكاء. تساعدك 
هـذه املسـؤولية التـي تقـع عـىل 
عاتقك عىل مواجهة التحديات التي 
تواجهك. ومع ذلك، نظراً ألن الهدوء 
يمثل أيضـاً نقطة قوتـك وضعفك، 
فغالباً مـا تميل إىل تحقيق السـالم 
عىل الرغم مـن أنه يمكنك إدراك أنه 
يجب عليـك القتال من أجل العدالة. 
ومـع ذلك، فإّن السـعي إىل السـالم 
يساعدك والحفاظ عىل الهدوء الذي 
يغذي روحـك يأخذ األولوية عىل كل 
يشء آخر، سـواء كان ذلك رضورياً 

أم ال.
الشجرة رقم ٢:

شخصيتك متعاونة ومراعية
أنـت متعـاون بطبيعتـك، لـذا فإّن 
التوافق مع الناس من جميع األنواع 
تقريباً هو موطن قوتك. لديك أيضاً 
طبيعة صبورة تسمح لك باالستماع 
يطلبـون  الذيـن  األشـخاص  إىل 
الذيـن  األشـخاص  أو  مسـاعدتك 
تكون مسـؤول أمامهم. يسـاعدك 
هذا يف تشـكيل نفسـك بالشخصية 
األنسب للمهمة التي تقوم بها. ومع 
ذلك، وعىل الرغـم من أّن هذا لطيف 
جداً منك، إال أنه يف بعض األحيان قد 
يجعلك تشـعر وكأنك لسـت متأكد 
جداً من هويتك، ويصبح هذا مصدر 

قلق كبري لك عىل املدى الطويل.
الشجرة رقم ٣:

شخصيتك ذكية ومعطاءة
أنت شخص كريم وتحاول دائماً مد 
يد العون لآلخرين، وتهب ممتلكاتك 
وقلبك وروحك ووقتك بحرية بنفس 
القـدر حسـب الحاجـة. يسـاعدك 
الفكر الثري الذي تمتلكه عىل إيجاد 
حل ألي مشـكلة بقليل من التفكري 
الـذكاء  بسـبب  أيضـاً،  واملثابـرة. 
العـايل الـذي تمتلكـه، يمكنك توقع 
مـا سـيحدث يف املسـتقبل القريب 
وهـذا هـو سـبب اتخـاذ الخطوات 
التالية بحذر شـديد. فقط تأكد من 
أنك تحيط نفسك بأشخاص أذكياء 

ومحب يستحقون هداياك.
الشجرة رقم ٤:

شخصيتك مبدعة وحساسة
يسـاعدك إبداعـك عـىل تجـاوز كل 
الصعوبات. إىل جانب ذلك، تساعدك 
سماتك الحساسة عىل إدراك أهمية 

اإلبـداع يف حياتك اليوميـة وتمنحك 
لتحقيـق  التـي تحتاجهـا  الدفعـة 
أيضـاً عـىل  طموحـك، ويسـاعدك 
تطوير عالقات عميقة وذات مغزى 
مع األشخاص املوجودين يف حياتك.

الشجرة رقم ٥:
وتتسـم  بجـد  تعمـل  شـخصيتك 

بالكفاءة
أنـت ال تتوقـف عـن العمـل أبـداً، 
وتحب كل ثانية منه، وسـتفعل ذلك 
بدون توقـف حتى تحقـق النتيجة 
النهائيـة. إىل جانب ذلـك، أنت فعاّل 
بقـدر كفاءتك، وهذا يسـاعدك عىل 
التغلب عىل الصعوبات التي تعرتض 
طريقك. الكفاءة العالية التي تقدم 
بها األعمال املوكلة إليك ال تشـوبها 
شـائبة وهذا يسـاعدك عىل تحقيق 
القيـام  النجـاح يف كل مـا تختـار 
بـه، ولكنه قـد يجعلك أيضاً تشـعر 

باإلرهاق الجسدي. 
الشجرة رقم ٦:

شخصيتك خيالية 
أنـت شـخص ديناميكـي خاصـة 
عندمـا يتعلق األمـر بعملك. تحاول 
بناء طريقـك بدقة حتى تتمكن من 
قيادة العالم إىل موقع لم ُيسـمع به 
مـن قبل ولكنه جميل. هـذا الخيال 
هو الذي يجعل اسـمك يسافر بعيداً 
التي تسـتحقها.  الشـهرة  ليمنحك 
أنـت تفعـل كل يشء بدقـة دون أن 
تفقـد األمـل يف الرتاجـع. كل يشء 
تتخيله يميـل إىل أن يصبح حقيقة، 
وهـو أمر رائع، لكـن تذكر أّن هناك 
بالفعـل عاملـاً هنا، ونـود أن نكون 

جزًء منه.

مهنيـاً: تسـتقطب بعـض العـروض والفـرص املاليـة، إن الجّو 
إيجابي ومناسب لبحث الرشوط ولتحسني الوضع الحايل

عاطفيـاً: تقرر والرشيـك اتخاذ قرارات مصريية بشـأن العالقة خوفاً 
عىل انهيارها يف أي لحظة

صحياً: ال تتلف أعصابك وتنفعل بشـدة بسـبب أمور تافهة ال تستحق 
مجرد التوقف عندها

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
acebook

فكر باليهمك املهم شتريـــــــــــــد
وانة كل اليهمني املهم التزعــــــــــل
ما مليت منك اكدر ابقه ويـــــــــــاك
بس املشكله خاف اني راح امنــــــــــل
ميهمني الدرب صار امشي بيه سنـــني
ما اندل جنت بس هسه كمت انــــــدل
وما كولن خساره الراح مني ويـــــــاك
وي كلمن حتبه الروح ماتبخــــــــــــل

هو أبو عيل الحسـني بن عبد الله 

بن الحسن بن عيل بن سينا، ولد 

هذا العالم الشـهري سنة ٩٨٠ يف 

٢١ أغسطس، وكان ُيعرف باسم 

الشـيخ الرئيـس، كمـا ولقب يف 

الغرب باسـم أبو الطب الحديث، 

وأمـري األطباء وذلـك يف العصول 

الوسطى.

بدأ ابن سينا يف تلقي علوم األدب 

والطـب، والفقـه، والفلسـلفة، 

ودرس عـىل يـد العالـم البخاري 

أبـي عبدللـه النائـيل، وكان منذ 

صغـرِه يتمّتـع بـذكاٍء مرتفع، 

وعبقريـة ال محـدودة وبشـكٍل 

خـاص يف تعليـم األدب، والقرآن 

الكريم، وشـهد يف قـرص والدِه، 

العديد من املناظرات األدبّية التي 

أثرت عليه إيجابًيا.

درس ابن سينا الطب وهو يف عمر 

١٣، وأول إنجاز طبي قام بِه هو 

عالج أمري البالد نوح بن منصور 

السـمندي من مرضِه الذي عجز 

األطباء آنذاك يف عالجِه، وكان أول 

من اكتشف طفيل اإلنكلستوما، 

مناسـبا  دواًء  وجـد  مـن  وأول 

ملرض اإللتهاب السـحائي، وأول 

من كشف طرق العدوى ألمراض 

وبائّية كالحصبة والجدري.

مؤلفات ابن سينا:

مختـرص األرتماطيقـي، وكتاب 

دفـع املضـاّر الكلية عـن األبدان 

اإلنسـانية، ورسـالة يف سياسة 

البدن وفضائل الـرشاب، وكتاب 

ترشيـح  يف  ورسـالة  القولنـج، 

املنطـق  يف  والنجـاة  القانـون، 

واإللهيـات، وكتاب العلم اإللهّي، 

والطـب النفيس، وتدبـري املنزل، 

وتوابـع العلم الطبيعـي، وكتاب 

القانون يف الطب، وكتاب األدوية 

القلبّيـة، وأرجـوزة يف الترشيح، 

ومختـرص إقليدس، ورسـالة يف 

األجـرام العلوية وأسـباب الربق 

الفضـاء،  يف  ورسـالة  والرعـد، 

والحيـوان،  النبـات  يف  ورسـالة 

ومقالـة جوامع علم املوسـيقا، 

وغريها من الكتب املهمة.



اتبعت الفنانة، لطيفة، طريقة مختلفة للرتويج ألغنيتها الجديدة « هنعيشها مرة واحدة» 
والتي طرحتها منذ أيام، ضمن أغاني ألبومها الجديد بعنوان «لطيفة ٢٠٢٢».

حيث طلبت لطيفة من محبيها، تصوير اللحظات الحلوة واملميزة التي يعيشونها 
اللحظة  تلك  بتصوير  شخص  كل  يقوم  أن  عىل  يومهم،  خالل  بها  يمرون  أو 
وأن  توك»  تيك   » أو  انستغرام»   » الشخيص سواء عىل  ونرشها عرب حسابه 

يرفق بها هاشتاح باسم أغنيتها « هنعيشها مرة واحدة».
ووعدت لطيفة محبيها، بأنها ستتواصل مع الذين وثقوا لحظتهم الحلوة 

يف كل بلد ستقوم بزيارتها، لتلتقط معهم صوراً وفيديوهات.
انستغرام»   » عىل  الرسمي  حسابها  عرب  لها  صورة  لطيفة  ونرشت 
..صورويل  ازاي  هنعيشها  يبقى   .. واحدة  مرة  عيشها  قائلة»  وعلقت 
وتعملوها عىل هاشتاج  تعيشوهوا  بتحبوا  احىل حاجة  وانتوا عايشني 
وانا هعيش معاكم  توك،  تيك  و  االنستجرام  واحدة عىل  هنعيشها مرة 
احىل وقت و اقابل كل مجموعة عملت الفيديوهات دي من كل بلد هزورها 
مرة  هنعيشها  سوا  بنغني  احنا  و  فيديو  احىل  سوا  ونصور  الجاية  الفرتة 

واحدة».
ألبوم لطيفة الجديدة «لطيفة ٢٠٢٢» هو عبارة عن ميني ألبوم، ويضم ٦ أغاني منها 

ثالث أغاني باللهجة املرصية وأغنيتني باللهجة العراقية وأغنية باللهجة التونسية.

طلب النجم محمد إمام من جمهوره ترشيح 
وجه جديد كبطلة لفيلمه السينمائي الجديد، 
النجمة  لصالح  الرتشيحات  أغلب  وجاءت 
ياسمني صربي، رغم أنها لم تعد من الوجوه 
بدت  أنها  إمام  جمهور  أغلب  وأكد  الجديدة، 
منسجمة معه يف تعاونهما السابق، واملثري أن 
أول تعليق كان من حساب يحمل اسم نريمني 
الفيلم. لبطولة  ترشيحها  طلبت  التي  الفقي 

محمد إمام، الذي اعتاد طلب مشورة جمهوره 
الفنية،  أعماله  بطالت  باختيار  يتعلق  فيما 

انتقل من صفحته الرسمية عىل الفيس بوك، 
تويرت  بموع  حسابه  عرب  االستفتاء  ليطرح 
هتبقى  الجديد..  فيلمي  «بطلة  قائالً:  وغرد 
الوجوه  من  مني  ترشحويل  جديدا،  وجها 
الرد  الفيلم؟».  بطلة  تكون  الجديدة  الشابة 
النجمة  اسم  يحمل  حساب  من  جاء  األول 
جمهور  عليها  ورد  أنا..  وقال:  الفقي،  نرمني 
تنافس  أن  يجوز  وال  كبرية  نجمة  بأنها  إمام 
الوجوه الجديدة، واملثري أن نفس الجمهور هو 
من رشح ياسمني صربي، وقال أحدهم إلمام 

«اليقة عليك جداً»، يف إشارة لنجاحهما سوياً يف 
فيلمي «جحيم يف الهند» و»ليلة هنا ورسور».
الشابات  النجمات  اآلخر  البعض  اقرتح  بينما 
جالل  وأسماء  الصايغ  وسهر  السيد  مايان 
ومرينا جميل وهنا الزاهد وهدى املفتي وهاجر 
دور  التي جسدت  أحمد  أحمد، وحازت رحمة 
مربوحة يف «الكبري أوي ٦» عىل عدد غري قليل 

من الرتشيحات.
بينما طلب البعض تعاون إمام مع مي عمر أو 

منة شلبي أو مرينا نورالدين.
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مع بقاء أقل من ثالثة أيام عىل حدث 
Apple Far Out ، هناك اآلن ما يكفي 
من الشائعات للحصول عىل أكثر من 
مجـرد فكرة أساسـية عـن الهواتف 
الذكية التي طال انتظارها يف تشكيلة 
 iPhone 14 ، وتحديـداً   iPhone 14

.Pro
املراسـل  جورمـان،  مـارك  رصح 
يف   ،  Bloomberg يف  التكنولوجـي 
 iPhone أحـدث توقعاته بأن طرازات
Pro 14 القادمة ستشحن ببطاريات 
أكـرب ، يف املـرة الثانيـة عـىل التـوايل 
التـي تزيد فيهـا الرشكة مـن حجم 

البطارية.
 Baidu تدعـي إحدى املنشـورات عىل
 Apple أن  أيًضـا   (9To5Mac (عـرب 
قـد تزيـد من سـعة البطاريـة يف كل 
 ، Pro 14 و iPhone 14 مـن طـرازي
ووفًقا للمنشـور ، يمكـن أن يحتوي 
iPhone 14 عـىل  الطـراز األسـايس 
بطاريـة تبلـغ 3279 ملـيل أمبـري يف 
 .iPhone 13 بــ  مقارنـة  السـاعة 
البطاريـة املزعومة هـي 3227 مليل 
 Pro 14 أمبـري ، وباملثل ، يمكـن دعم
ببطارية 3200 مليل أمبري يف الساعة 
-i 3095 مليل أمبري يف   ، مقارنـة بـ

.hone 13 Pro
ومـع ذلك ، يدعي املنشـور أن رشكة 
 iPhone 14 آبل قد تخلت عـن هاتف
Pro Max عندمـا يتعلق األمر بحجم 
البطاريـة ، لـذا فإن الهاتـف يحتوي 
عـىل بطاريـة أصغـر قليالً ، بسـعة 
 iPhone 4323 مليل أمبري مقارنة بـ
 4352 تبلـغ  والتـي   ،  13 Pro Max
ملـيل أمبـري يف السـاعة ، ومن هذين 
 iPhone 14 Pro االدعاءيـن ، يبدو أن
يمكـن أن يكـون بالتأكيـد النموذج 

الذي يحتوي عىل بطارية أكرب.
عمـالق  إن  أيًضـا   Gurman وقـال 
التكنولوجيـا يركز عىل تطوير تقنية 
eSIM الخاصـة به ويمكنه التخلص 
من فتحة SIM الفعلية لبعض الطرز 
هـذا العـام أو أوائـل العـام املقبـل ، 
وسـتمنح Apple دفعـة أكـرب هـذه 
املـرة ، مع رشكات االتصاالت جاهزة 
لبطاقات  املستخدمني. وفًقا  لتوجيه 
وقـال  املضمنـة.  الرقميـة   SIM
جورمان يف رسـالته اإلخبارية ، بدالً 
مـن البطاقات املاديـة ، كانت رشكة 
آبل تدرس بالفعل إزالة فتحة بطاقة 
SIM الفعليـة تماًمـا بـدًءا مـن هذا 

العام أو العام املقبل لبعض الطرز.

السـورية  الفنانـة  فاجـأت 

الجمهـور  خـوري  أنجـي 

جديـدة  صـورة  بنرشهـا 

إسـتعرضت فيهـا وشـمها 

الجديد.

وبالتفاصيـل أقدمـت انجي 

خوري عـىل وشـم إصبعها 

باسـم الفنان املعتـزل أدهم 

نابلـيس باللغـة اإلنجليزية، 

عـرب  الوشـم  واسـتعرضت 

حسـابها الخـاص يف مواقع 

ُمشرية  اإلجتماعي  التواصل 

اىل حسـاب أدهـم النابلـيس 

الرسمي.

أحدثت الصـورة بلبلة كبرية 

بـني املتابعني الذيـن إنهالوا 

عليها بالشتائم معتربين أن 

أدهم لن يبادر للتحدث معها 

بعد هذه الترصفات.

وكانـت قـد تحدثـت إنجـي 

يف  توبتهـا  عـن  خـوري 

مقطـع فيديـو قالـت فيـه 

إنهـا مسـتعدة أن تتـوب إىل 

اللـه، وأن ترتدي الحجاب يف 

حـال يوافق الفنـان املعتزل 

أدهـم نابلـيس عىل الـزواج 

منهـا، وقالـت :“بتعرفوا إذا 

أدهـم نابلـيس بيتجوزنـي، 

أنـا بتحجـب وبلبـس خمار 

وبـروح بصـيل وبتـوب وما 

حتى...بس  التيليفـون  بدي 

بـدي يتجوزنـي“، وتابعـت 

ما  وقالت:“يقربني  حديثها، 

أجملوا“.

منافسـة غنائيـة مشـتعلة هذا املوسـم بني 
نجوم الغنـاء يف العالم ، حيث تصدرت نانيس 
عجـرم والدي جـي العاملي مارشـميلو قوائم 
اإلسـتماع بأغنيـة ”صح صـح“ التـي حلّت 
باملرتبة األوىل، وجاءت أغنية ”سـت الكل“ يف 
املركز الثاني عرب تطبيق أنغامي يف لبنان. وإىل 
العراق، فقـد تصدرت رحمة ريـاض  بأغنية 

من ( اصعد للكمر )  املركز األول لالستماعات 
، فيما احتلت أغنية ( باريس ) للهضبة عمرو 
ديـاب  املركز الثانـي .. وجاءت اغنية ( مرات 
) لرابـح صقر يف املركز الثالـث .وقد تصدرت 
أغنيـة الكينـغ محمـد منري  االسـتماعات ىف 
مـرص، حيث إحتلت أغنية (لـّيل) املركز األول 
وأتـت أغنية (غلبان ) ألصالة نرصى يف املركز 

الثانـي، فيما جـاءت أغنية (اليـوم الحلو ده 
) ألحمد سـعد يف املركز الثالث.يف السـعودية، 
  (  Under The Influence  ) أغنيـة  جـاءت 
املركـز األول لالسـتماعاتوحلّت أغنية ( اليوم 
الحلو ده ) ألحمد سـعد يف املركز الثاني،  فيما 
احتلـت أغنيـة ( غلبـان ) ألصالـة نرصي يف 

املركز الثالث.
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الـ  ناهز  عمر  عن  السوفياتي)  (الزعيم  غورباتشوف  ميخائيل  مات 
الـ  ناهز  عمر  عن  العراقي)  (الشاعر  مهدي  سامي  ومات  عاما،   ٩٢
٨٠ عاما.. كالهما مع اختالف مهنة كل واحد وظروفه مثل زهري ابن 
بن  حاجة  كانت  وبينما  ترجمان».  «اىل  سمعهما  أحوج  سلمى  أبي 
أبي سلمى اىل ترجمان فقط فإن حاجة كل من غورباتشوف وسامي 
مهدي تحكمها سياقات أخرى بسبب الفارق بني عرصه وعرصهما.. 
لم يشفع العمر املتقدم للشاعر سامي مهدي واملتقدم جدا للسيايس 
غورباتشوف من أن تنالهما بالنقد والتجريح املواقف واآلراء والرؤى 
واالشتباك  والتقاطع  التناقض  حد  املتقاطعة  املتضاربة،  املتشابكة، 
الحاد يف كل يشء بدءا مما هو شأن شخيص بل شديد الخصوصية اىل 
عام يتعلق باإلبداع شعرا ونثرا وهو ما كانه الشاعر الراحل سامي، أو 

سياسة ومواقف وهو ما كانه غورباتشوف. 
كال الراحلني وقد رحال عن دنيانا يف وقت متقارب كانا وما زاال ضحية 
سامي  بخصوم  يتعلق  فيما  التعبري.  جاز  إن  لعنتها  او  األيديولوجية 
مهدي أو كارهيه الذين فّرخ الكثري منهم فجأة بعد موته لم تشفع له 
شاعريته التي ال يختلف عليها اثنان بقطع النظر عن كونها تقرتب من 
شاعرية السياب أو سعدي يوسف أو أقل أو أكثر أو ما بينهما، كما لم 
تشفع له جهوده الجادة يف النقد والبحث والرتجمة برصف النظر عن 
أهمية هذه الجهود وقيمتها املعرفية وما أضافته اىل الثقافة العراقية 
أو املكتبة العربية.. النظرة بدت مسبقة لجهة البدء بجلسات محاكمة 
سامي مهدي واليزال جسدا مسجى بانتظار الدفن عىل مواقع التواصل 
االجتماعي ومن لدن جمهرة من االدباء واملثقفني ممن نّصبوا أنفسهم 
قضاة يحاكمون ويحكمون عليه وفق أدلة جاهزة أبرزها يف املقدمة 
منها االنتماء األيديولوجي. أما لوائح االتهامات فتبدأ من وقائع يثري 
بعضها الشفقة والسخرية مثل تهمة هي األسخف من نوعها «ساعة 
ذلك من  ما شاكل  أو  بدانة مفرطة  أو  السفاري  ارتداء  أو  مرسوقة» 
قصص وحكايات.. كل ذلك وأكثر قيل عن سامي مهدي الذي كان ال 
«يحل رجل دجاجة» حتى عىل صعيد انتمائه األيديولوجي بالقياس اىل 
وداعته ودماثة خلقه وانرصافه حتى يف ظل األيدولوجيا التي يعتنقها 
اىل مشغله اإلبداعي شعرا ونثرا.. ومع أن معظم محبي سامي مهدي 
ممن حرضوا مجلس فاتحته املتواضع تذكروا حكاية القايض وبغلته. 
لكن سامي -رحمه الله- لم يكن قاضيا لكي يفجع ببغلته التي حرض 
فاتحته  يحرض  ال  أن  يدرك  يموت  حني  بينما  الثقلني»  «أمة  فاتحتها 
أحد. لكن عىل مدى يومني حرض فاتحة سامي مهدي جمع من الناس 
واألدباء ال يهمهم القايض الذي «يتلوك» له الناس حيا ويعافونه ميتا 
بل أكاد أقول إنها طبقا لعزلة سامي مهدي املعروفة لكل الناس تعد 

من أضخم الفواتح إذا قورنت بمعادلة القايض والبغلة. 
أما غورباتشوف الذي راح ضحية فهمه لإلصالح إن كان عىل مستوى 
املحيطة  واملحلية  الدولية  للظروف  طبقا  البناء  إعادة  أو  الشفافية 
يكن  لم  التي  األيدولوجيا  لعنة  أيضا  بحقه  فّجر  فإن موته  آنذاك،  به 
السوفياتي.  االتحاد  عجائز  آخر  وبالذات  أسالفه،  شأن  بها  متمسكا 
يحرض  لم  بحيث  تماما  عليه  انطبقت  والبغلة  القايض  معادلة  ولعل 

جنازته أحد بمن يف ذلك.. فالديمري بوتني.
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«رسالة  من  أندرويد  لنظام  املستخدمني  ماليني  «غوغل»  رشكة  حذرت 
مشؤومة»، يجب االنتباه إليها لتجنب اخرتاق هواتفهم.

الذين  باألشخاص،  يتعلق  التحذير  أن  الربيطانية  «الصن»  صحيفة  وذكرت 
يستخدمون «غوغل كروم» عىل جهاز أندرويد الخاص بهم، مضيفا أن «غوغل» 
وذلك  اآلمنة»،  غري  «املواقع  يزورون  الذين  األشخاص  باألساس  استهدفت 

ملساعدتهم عىل تجنب االخرتاق.
تنتظره  الذي  املوقع  رسالة:  ستصادفك  املواقع  هذه  ستزور  «حني  وتابعت: 

أو  ضارة  برامج  عىل  املقصود  املوقع  يحتوي  أو  ضارة  برامج  عىل  يحتوي 
موقع مريب»، هذا يعني أن املوقع الذي تحاول الوصول إليه قد يثبت برامج 

مشبوهة عىل جهازك.
التحذيرية، مضيفة  الرسالة  أنه ال يجب تجاهل هذه  وذكرت «الصن» 

ر كثريا قبل رفضها أو اختيار املتابعة». «فكِّ
تجاهل  يف  وترغب  آمنة  الصفحة  أن  من  متأكدا  كنت  «إذا  وأبرزت: 
التحذير، يمكنك النقر فوق التفاصيل، متبوعة بـزيارة هذا املوقع غري 

اآلمن».
برامج  لتنزيل  خداعك  املواقع  بعض  «تحاول  «غوغل»:  وكشفت 

ضارة بإخبارك أن جهازك يحتوي عىل فريوس.. احرص عىل عدم 
تنزيل أي من هذه الربامج».

ملاليني  بالنسبة  اليد  إيماءات  تبقى 

كل  الغوص  يمارسون  الذين  األشخاص 

عام الطريقة الوحيدة إلرسال املعلومات حول 

السالمة واملوقع تحت املاء.

 ٢٠ حوايل  استخدام  الغوص  هواة  يستطيع  بينما 

إشارة فقط، أما قاموس الغواصني املحرتفني فيتضمن 

ما يزيد عن ٢٠٠ إشارة.

للمراسلة  تطبيقا  واشنطن  جامعة  يف  الباحثون  واخرتع 

تحت املاء للهواتف الذكية والساعات الذكية. وقام الفريق 

من الباحثني بتطوير AquaApp، وهي برمجيات أوىل لالتصال 

الصوتي والشبكات تحت املاء.

من  العديد  عىل  التغلب  الفريق  عىل  كان  تطويرالتطبيق،  وعند 

التحديات التقنية التي لم يسبق لهم مواجهتها عىل األرض مثل 

الحركات التي يسببها أشخاص قريبون، وأمواج وزوارق.

قد  التي  املختلفة  الضوضاء  وهي  مهمة،  أخرى  مشكلة  وهناك 

الطائرات  وحتى  والحيوانات  السفن  بسبب  التطبيق  يواجهها 

التي تحلّق عىل ارتفاع منخفض.

واخرتع الباحثون خوارزمية تسمح لـAquaApp بضبط الرتددات 

الصوتية لكل رسالة يف الوقت الفعيل بناء عىل مواصفات معينة. 

آخر،  جهاز  إىل  رسالة  إرسال  املستخدمني  أحد  يريد  وعندما 

يرسل التطبيق أوال مقدمة قصرية رسيعة، تسمى بالتمهيد، 

إىل جهاز آخر. وتقوم AquaApp املوجودة يف الجهاز اآلخر 

للحصول  الظروف  أفضل  لتحديد  الخوارزمية  بتشغيل 

األول نفس  الجهاز  بأن يستخدم  ثم تويص  التمهيد.  عىل 

الرشوط إلرسال الرسالة.

تكرار  عىل  دياب  مايا  الفنانة  علقت 
عرب  النجوم  وأزمات  معارك 
مواقع التواصل االجتماعي 
مؤخراً، وطالبتهم بأخذ 
يف  يحدث  مما  العظة 
حروب  من  العالم 
وموت،  ودمار  وفتن 
تفضل  إنها  وقالت 
وأكدت  للفن،  التفرغ 
أيام  أفضل  تعيش  أنها 
أن تمر  حياتها؛ ألنها قررت 

أحداث كل يوم بـ»سالم».
تابعت مايا دياب خالل لقائها مع برنامج 
the insider من كواليس بروفات حفلها الثاني يف لبنان: املوضوع بقى 
املشاكل.. حرام، خلينا  بسبب  العناوين  يف  نطلع  يوم  كل  منترش وكتري 
بتعلمني  ووفيات  وحروب  أمراض  من  يوم  كل  بشوفه  واليل  فن  نعمل 

أعيش يف سالم.. وأنا حالياً بعيش أحىل سنني.
مسؤولية  أنها  إىل  مشرية  نجاحها،  بسبب  تتحمله  الذي  العبء  وعن 
كبرية، وشعورها بالخوف قبل أي حفلة من حفالتها، كما كشفت عن 

رأيها بانتشار مشاكل الفنانني للعلن.
وقالت مايا: بتحمل أوجاع غري طبيعية قبل 
أي حفل يل ومش مجرد خوف؛ مع أنها 
مش أول حفلة، ولكن النجاح محتاج 
إني  بيحس  والجمهور  استمرارية 
وطبعاً  أغلط..  ومينفعش  مبغلطش 
والنجاح مسؤولية  الجمهور  توقعات 

وعبء غري طبيعي.
يذكر أن األيام القلية 
ضية  ملا ا
ت  شهد
ك  ر معا
مية  كال
ية  ر ضا
الفن  نجوم  بني 
معركة  أبرزها  اللبناني، 
فارس كرم مع مريام فارس، ومن 
امللحن  مع  إليسا  معركة  قبلها 
والشاعر  برجي  زياد  واملطرب 

أحمد مايض.
بأنها  الزغبي  نوال  اعرتفت  كما 
فقدت السيطرة عىل جمهورها يف 
معركته مع النجمة نانيس عجرم، 
إضافة ملعركة شريين عبد الوهاب 
حبيب،  حسام  السابق  زوجها  مع 
وأزمة امللحن حلمي بكر مع الفنان 

حميد الشاعري وابنه يف مرص.


