
بغداد/ الزوراء:
قـرَر مجلـس الـوزراء الرتيـث يف اصدار 
اجـازات التصدير للمـواد العلفية، وفيما 
املركزيـة  االسـرتاتيجية  الخطـة  بحـث 
لـوزارة الكهربـاء، وافـق عـىل اسـتثناء 
مرشوع تأهيل مطار املوصل من اساليب 
التعاقد.وذكـر املكتـب االعالمـي لرئيس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان رئيس 
مجلـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، 
السادسـة  االعتياديـة  الجلسـة  تـرأس 
والعرشيـن ملجلـس الوزراء، جـرت فيها 
مناقشـة تطـورات األوضـاع العامـة يف 
البالد، وبحـث عدد من امللفـات الحيوية 
ذات الصلـة بتقديم الخدمات للمواطنني، 
الفتا اىل ان الجلسـة شـهدت اسـتضافة 
املخّول بصالحيـات الوزيـر إلدارة وزارة 
الكهرباء، الذي أطلع املجلس عىل الوضع 
الحايل للكهرباء.وشدد الكاظمي، بحسب 

البيـان، عىل بذل اقـىص الجهود لإلرساع 
بمعالجـة بعض املشـكالت التـي تواجه 
منظومة الكهرباء حالياً، ووّجه سـيادته 
العاملني بالوزارة وفرق الصيانة برسعة 
معالجـة العـوارض التـي تعانـي منهـا 

الشبكة وأي خلل يطرأ عليها.
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بغداد/الزوراء:
يتوّجـَه اليـوم األربعـاء نحـو نصف 
مليون طالب وطالبة ألداء امتحانات 
الصف السـادس اإلعدادي يف مختلف 
املحافظات، وقد نسقت وزارة الرتبية 
مع وزارة الكهرباء السـتثناء املراكز 
االمتحانية مـن القطع املربمج.وقال 
الـوزارة  باسـم  الرسـمي  املتحـدث 
بيـان  يف  السـعدون  فـاروق  حيـدر 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“ إنـه ”تمت 
تهيئة 3 آالف و 620 مركزاً امتحانياً 
إلجراء امتحانات السـادس اإلعدادي 
بغـداد  بـني  موزعـة  األول،  الـدور 
واملحافظات“، مشرياً إىل أن ”تنسيقاً 

جرى مـع وزارة الكهرباء السـتثناء 
املراكز االمتحانية من القطع املربمج 
سـاعات  خـالل  الوطنيـة  للطاقـة 
أن  السـعدون،  االمتحان“.وأضـاف 
”الـوزارة أوضحـت يف وقـت سـابق 
أن الطلبـة سـيؤدون امتحاناتهم يف 
الجامعـات، بينما امتحانات  قاعات 
قاعـات  يف  سـتكون  الطالبـات 
املدارس“.ودعا السـعدون الطلبة إىل 
”عدم االنجرار خلف الشـائعات التي 
تبثهـا املواقع اإللكرتونيـة الوهمية، 
بما يخص االسـئلة وغريهـا لكونها 
تهدف إىل تشـتيت أفكارهم وإفشال 

سري االمتحانات الوزارية“. 

الكويت/ الزوراء:
نقلْت صحيفة ”القبـس“ الكويتية، عن 
مصادر مطلعة، بـأن أمري دولة الكويت 
الشـيخ نـواف األحمـد الجابـر الصباح 
أصـدر أمرا أمرييا بتعيني الشـيخ محمد 
صباح السـالم رئيسـاً ملجلـس الوزراء، 
وتكليفـه برتشـيح أعضـاء الحكومـة 
الجديـدة.وكان وكان ويل العهد الكويتي 

الشـيخ مشـعل األحمد الجابر الصباح، 
قد أعلن يف يونيو املايض، عن حل مجلس 
األمـة واللجـوء إىل انتخابـات.ويف مايو 
املايض، صدر أمر أمـريي كويتي بقبول 
اسـتقالة الشـيخ صباح الخالـد رئيس 
مجلـس الـوزراء والـوزراء وتكليف كل 
منهم يف ترصيف عاجل بشؤون منصبه 

لحني تشكيل الوزارة الجديدة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـَن وزيـر الطاقة اإليرانـي عيل أكرب 
محرابيان، امـس الثالثاء، توقيع بالده 
عـىل أول اتفاقيـة طويلـة األمـد مـع 
العـراق يف مجال الكهربـاء، فيما اكدت 
التوجـه  االيرانيـة،  الخارجيـة  وزارة 
لعقـد جولـة سادسـة مـن املباحثات 
مـع السـعودية ببغداد.ونقلـت وكالة 

اإليرانيـة  الرسـمية  شـبه  ”فـارس“ 
عـن محرابيـان قولـه: ان التوجه نحو 
عقـد االتفاقيات االسـرتاتيجية طويلة 
األمد يف مجال الكهربـاء يعترب من أهم 
محاور الدبلوماسـية للحكومة الحالية 
التـي أدت اىل نتائـج مرشقـة إليـران.
وأضـاف: أن إيـران ُتعـد اكـرب مصـدر 
إلنتـاج وتوزيع الكهرباء بني دول غرب 

آسـيا وكانت أقوى الدول يف هذا الحقل 
بني الـدول املذكورة رغم بطء مسـرية 
تطوير صناعـة الكهرباء خالل األعوام 
املاضية.واعترب الوزير ايران البلد االعىل 
يف مجال الكهرباء بني دول غرب آسـيا، 
قائـال: ان قـدرة ايـران يف هـذا املجـال 
التختـص باملحطـات الكهربائيـة، بل 
انهـا اصبحـت تتبوأ مكانـة مهمة بني 

دول العالـم بسـبب تطورهـا العلمـي 
حيث أنها تنوي تصدير انواع الخدمات 
الهندسـية يف مجال الكهرباء ايضا.ويف 
سـياق اخر، أكدت الخارجية اإليرانية،  
امس الثالثاء، إقامة 5 جوالت حوار مع 
السعودية ببغداد وسط نتائج إيجابية، 
فيما إشارت إىل قرب عقد جولة جديدة.

وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 

نـارص كنعانـي، إنـه ”عقـدت خمس 
جـوالت مـن املحادثـات املشـرتكة بني 
إيران والسعودية يف بغداد وكانت نتائج 
هذه املحادثـات إيجابية“.وأضاف، أنه 
”يف اطار املشـاورات التي يتم إجراؤها 
مـن خـالل العراق تـم االتفاق بشـكل 
عام عىل أننا سـنعقد جولـة املحادثات 

القادمة يف املستقبل القريب“.

الزوراء/مصطفى فليح:
اكـَد الخبـري االقتصادي صفـوان قيص وجود 
القطـاع  لتأهيـل  املاليـة  وزارة  لـدى  رغبـة 
املـرصيف العـام واالتجـاه نحـو الخصخصة 
التدريجيـة ويف حـني اشـار اىل وجـود جهات 
التنميـة والتطويـر يف هـذا  تحـاول عرقلـة 

القطاع لفـت اىل ان ٩٧٪ من التعامالت املالية 
تتم عن طريق ثالثة مصـارف حكومية.وقال 
الخبـري االقتصادي، صفـوان قيص، يف حديث 
لـ»الـزوراء»، ان «هنـاك جهـود بذلـت مـن 
اللجنة املالية الربملانية السـابقة بهدف اعادة 
الثقة بالنظام املايل املـرصيف»، مضيفا «حاليا 

املصـارف العامة تسـتحوذ عـىل حصة كبرية 
مـن الحصـة  السـوقية وال ابالـغ اذا قلت ان 
هناك ٩٧٪ من التعامالت املالية تتم من  خالل  
مرصف الرشيد والرافدين واملرصف  التجاري 
العراقـي «.واكـد ان «هناك رغبة لـدى وزارة 
املاليـة والبنك املركزي عىل اعادة تأهيل بعض 

املصارف العامة وتحويلها من مصارف عامة 
تعمـل بعقلية مركزية اىل مصارف تسـتطيع 
االنفتاح عىل الجمهور وتحاول منح ائتمانات 
مرصفية  ذات طبيعة  انتاجية  لتفعيل دورها 

يف تنمية املجتمع».  

واشنطن/ كييف/ الزوراء:
أسـقطْت قوات الدفاع الجوي الروسية 
خـالل السـاعات املاضيـة واحـدة من 
أكثـر الطائـرات الحربية املشـاركة يف 
حـرب أوكرانيا تطـورا، لكن املشـكلة 
أن هـذه الطائرة تابعة ملوسـكو، وفق 
وسائل إعالم غربية، فيما أعلن الجيش 

األوكرانـي، ارتفـاع عـدد القتـىل مـن 
الجنود الـروس إىل ٣٨ ألفـاً و٥٠٠ منذ 
بداية التدخل العسـكرى الرويس.وقال 
موقع مجلـة «فوربـس» األمريكية إن 
الطائـرة التي تم إسـقاطها هي قاذفة 
روسية من طراز «سوخوي ٣٤ إم».وقد 
سـجل يفغيني بودوبني، أحد مروجي 

الربوباغنـدا الروسـية، مقطـع فيديو 
إلسقاط الطائرة يوم األحد فوق مدينة 
ألتشيفسـك يف املناطـق الرشقيـة مـن 
أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسـية.

ونـرش بودوبنـي الفيديـو، عـرب قناته 
عـىل تيليغرام مع تعليـق يقول: « اللية 
املاضية أسـقطت قـوات الدفاع الجوي 

الروسـية هدفا يف سـماء ألتشيفسك.» 
وأضاف «طبيعة الهدف ليست واضحة. 
كرات اللهب واصلت السقوط إىل األرض 
ألكثر مـن دقيقة.»لكـن مقطع فيديو 
لحطـام الطائـرة أثبت هويتهـا، وهي 
القاذفـة سـوخوي ٣٤ إم، واحـدة من 
نحو ١٠ قاذفـات حربية فقط من هذا 

الطراز سلمتها رشكة سوخوي للقوات 
الجويـة الروسـية، وفقا ملوقـع مجلة 
فوربس. ويخطط سـالح الجو الرويس 
إىل أن تحـل قاذفـات سـوخوي ٣٤ إم 
املتطـورة بدال مـن القديمة مـن طراز 

سوخوي ٢٤.
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القدس املحتلة/ االناضول:
هددت إرسائيـل، لبنان  وقادتها، 
حـال  يف  لــ“األذى“  بالتعـرض 
املواجهـة“. طريـق  ”اختـاروا 

الدفـاع اإلرسائييل  وهـدَد وزيـر 
لبنـان،  بحـرق  غانتـس  بينـي 
لبنـان  دولـة  ”تـدرك  قائـال: 
وقادتهـا جيـدا أنهـم إذا اختاروا 
طريق النار، فسـيحرتقون بشدة 
غانتـس  ويترضرون“.وشـدد 
عـىل أن ”إرسائيل مسـتعدة لبذل 
الكثري لجعل جريانهـا يزدهرون 
ومسـتعدة للعمـل طـوال الوقت 

لحمايـة مواطنيهـا“، مضيفـا: 
”نحن جاهـزون بكل األبعاد - يف 
الجو، والبحـر، والرب، ويف الحرب 
رئيس  قال  اإللكرتونية“.بـدوره، 
الـوزراء اإلرسائيـيل يائـري البيد، 
خالل زيارة قام بها برفقة غانتس 
عىل الحدود الشـمالية: ”إرسائيل 
مسـتعدة وجاهـزة للترصف ضد 
أي تهديد“، مبينا ”أننا ال نسـعى 
ملواجهة، لكن من يحاول املساس 
بسـيادتنا أو بمواطنـي إرسائيل 
أنـه ارتكب  سيكتشـف برسعـة 

خطأ فادحا“. 

بغداد/ الزوراء:
قالـت منظمة الصحـة العاملية، إن حاالت 
تضاعفـت  كورونـا  بفـريوس  اإلصابـة 
ثالث مـرات يف جميع أنحـاء أوروبا خالل 
األسـابيع السـتة املاضية، ما يمثل قرابة 
نصـف جميـع اإلصابـات عـىل مسـتوى 
العالم. كما تضاعفت معدالت االستشفاء 
عـىل الرغم مـن انخفاض معـدل الدخول 
ألقسـام العناية الفائقة. ووصف الدكتور 
اإلقليمـي ملنظمـة  املديـر  هانـز كلـوغ، 
الصحـة العامليـة يف أوروبـا، يف بيان صدر 
امس الثالثاء، فـريوس كورونا بـ“املرض 

السـيئ واملميت“، وال ينبغي عىل الشعوب 
االسـتهانة به. وقـال إن أقربـاء املصابني 
باألعراض الشـديدة للمتحـور أوميكرون 
يقودون موجات جديدة من املرض بجميع 
أنحـاء القارة، وأن تكرار العدوى قد يؤدي 
طويلـة. لفـرتة  الفـريوس  اسـتمرار  إىل 

وأضـاف كلوغ: ”مـع ارتفـاع اإلصابات، 
االستشـفاء  يف  ارتفاعـا  أيضـا  نشـهد 
باملستشـفيات، والتي من املقرر أن تزداد 
أكثـر يف أشـهر الخريـف والشـتاء. تمثل 
هذه التوقعات تحديا كبريا للقوى العاملة 
يف مجـال الصحـة بدولـة تلـو األخـرى، 

والتـي تتعـرض بالفعـل لضغـوط هائلة 
يف التعامـل مع أزمات ال هـوادة فيها منذ 
عام 2020“. وضمن اسرتاتيجية الخريف 
ملنظمة الصحة العاملية بشأن كوفيد19-، 
والصـادرة امس الثالثاء، دعت املنظمة إىل 
اتخاذ تدابري تشـمل إعطـاء جرعة معززة 
ثانية ألي شخص يعاني من ضعف بجهاز 
املناعة ويبلغ من العمر خمس سـنوات أو 
أكثـر، باإلضافة الرتـداء أقنعـة الوجه يف 
األماكـن املغلقة، ويف وسـائل النقل العام، 
وتحسـني التهويـة يف أماكـن كاملـدارس 

واملكاتب.
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الزوراء/ حسني فالح:
الوطنـي  االتحـاد  حـزب  اكـَد 
الكردسـتاني، انه ال اتفاق حتى االن 
بـني الحزبني الكرديني حول مرشـح 
رئاسـة الجمهوريـة، وفيمـا رجـح 
انتخـاب  تكـرار سـيناريو 2018 يف 
رئيس الجمهورية، اشار ائتالف دولة 
القانون اىل ان االطار التنسيقي وضع 
مالمح شـكل الحكومـة املقبلة، ولم 

يطرح اي مرشح لرئاسة الوزراء.
الوطنـي  االتحـاد  عضـو  وذكـر 
الكردسـتاني طارق جوهر يف حديث 
ال  االن  حتـى  انـه  لـ“الـزوراء“: 
يوجـد هنـاك اي اتفاق بـني الحزبني 
مرشـح  عـىل  الرئيسـني  الكرديـني 
رئيس الجمهورية سواء كان مرشح 
تسوية، حيث ان كل طرف مرص عىل 
تقديم مرشـحه ، مؤكـدا ان الحزبني 
لم يلتقيا حتى االن بعد عيد االضحى 
.واضاف: انـه اذا بقيـت االمور بهذا 
الشكل ربما سنشهد تكرار سيناريو 
2018 بدخـول الحزبني الكرديني كل 
منه بمرشحه والحسم سيكون تحت 
قبـة الربملـان باصوات جميـع نواب 
الربملـان العراقـي، مبينـا ان موقـع 
رئيـس الجمهوريـة  من اسـتحقاق 
الكـرد وفق التقسـيمات السياسـية 
للمناصـب السـيادية، لكـن ال ننىس 
بان رئيـس الجمهورية رمـز لوحدة 
البلـد ولحمايـة الدسـتور ويهم كل 

مواطـن العراقـي ومـن حـق الكتل 
االخـرى ان يكـون لديهـا راي بهـذا 
الجانب.واشار اىل ان االتحاد متفائل 
وعمل خالل الفـرتة املاضية بجد مع 
االطراف السياسـية  مـن اجل تمرير 
مرشـحه، مؤكـدا ان هنالـك تغيـريا 
حصل يف التوازنـات والتحالفات بعد 

انسـحاب التيار الصـدري، وحظوظ 
مرشـح االتحـاد الوطنـي االن اقوى 
مـن الفـرتات السـابقة.من جهتـه، 
قـال عضو ائتالف دولة القانون وائل 
الركابـي يف حديث لـ“الـزوراء“: انه 
”اىل االن لـم يطرح اي اسـم مرشـح 
لرئاسـة الـوزراء مـن قبـل االطـار 

التنسـيقي والحديث حول اسـتبعاد 
الخط االول من الرتشيح غري صحيح، 
مؤكدا انـه ربما خالل الـ48 سـاعة 
القادمة سيتم حسـم مرشح رئاسة 
الوزراء.واضاف، ان االطار التنسيقي 
ومن خـالل اجتماعاته املكثفة وضع 
مالمح شـكل الحكومة املقبلة وحدد 

رئيـس  لشـخصية  معينـة  رشوط 
الوزراء، مبينا انه سـيتم االتفاق عىل 
آليـة اختيار مرشـح رئاسـة الوزراء 
داخل االطار التنسـيقي.وكان اإلطار 
التنسـيقي، قـد دعا رئاسـة مجلس 
النواب إىل عقد جلسـة انتخاب رئيس 
الجمهوريـة خـالل هـذا االسـبوع.

وذكـر بيـان لالطـار التنسـيقي: ان 
”اإلطـار التنسـيقي عقـد اجتماعه 
االعتيادي رقم 101 ملناقشـة مجمل 
وباألخـص  السياسـية  التطـورات 
موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب 
رئيـس الجمهوريـة، و اقـر انعقاده 
الدائم يف جلسـة مفتوحة ومستمرة 
الختيار رئيـس الوزراء خـالل االيام 
القليلـة القادمـة وفق االليـات التي 
لذلك“.واضـاف  االطـار  وضعهـا 
البيان، ”كما يدعو االطار التنسـيقي 
رئاسة مجلس النواب اىل عقد جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية خالل هذا 
االسبوع لغرض اكمال االستحقاقات 
دعـوة  جـدد  كذلـك   ، الدسـتورية  
االطراف الكردية اىل تكثيف حواراتهم 
رئيـس  شـخص  عـىل  واالتفـاق 
الجمهوريـة او اليـة اختيـاره، قبـل 
عقد جلسـة مجلس النـواب من اجل 
االرساع يف اكمـال متطلبات تشـكيل 
الحكومة واملبـارشة بتنفيذ خطوات 
البنـاء واالعمار والخدمـات وغريها 

مما ينتظره شعبنا“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
 (١٣) إخالء  الحدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنت 
من  كيمياوية خطرة  مواد  تحتوي عىل  حاوية 
املتحدث  وقال  االوسط.  قرص  أم  ميناء  منفذ 
انه  بيان  يف  القييس،  الدين  عالء  الهيئة  باسم 
«بأرشاف ومتابعة رئيس الهيئة اللواء الدكتور 
أم  ميناء  منفذ  مديرية  بارشت  الوائيل،  عمر 
يف  العاملة  الدوائر  مع  بالتعاون  االوسط  قرص 
(مواد  عىل  تحتوي  حاوية   (١٣) بإخالء  املنفذ 
تحقيق  قايض  لقرار  تنفيذاً  خطرة)  كيمياوية 

محكمة أم قرص. 

@Û‹«@Ïn•@ÚÌÎby@13@ı˝Çg
ãó”@‚c@ıb‰Ófl@Âfl@ÚÌÎbÓ‡Ó◊@ÜaÏfl

@ Îãìfl@ıb‰rnéa@Û‹«@’œaÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
á”b»n€a@kÓ€béa@Âfl@›ñÏæa@äb�fl@›ÓÁdm

@ÊÎÜ˚Ì@k€b†@ÊÏÓ‹fl@—ó„@NN‚ÏÓ€a
Üaá«¸a@ëÜbè€a@pb„bznfla

@%bè€a@Åbjñ@á‡´@ÑÓì€a@µÓ»m
oÌÏÿ€a@¿@ıaäåÏ‹€@bèÓˆä

@ÜáËÌ@Ô‹Óˆaãé�a@ bœá€a@ãÌåÎ
Êb‰j€@÷ã¢

ÚÓöbæa@Únè€a@…Óibé˛a@fi˝Ç
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@�b‘Ó‘•@|n–Ì@Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹™
Ôÿ€b‡‹€@ÚiÏè‰æa@ÚÓmÏó€a@pbjÌãèn€bi

@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@pböÎb–fl@Ú€Îb†@k‹‘m@pbjÌãèn€a

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مجلس القضاء األعىل، فتح تحقيق 
بشـأن الترسيبـات الصوتيـة املنسـوبة 
الترسيبـات  أوقفـت  فيمـا  للمالكـي،  
الصوتية املنسـوبة لرئيـس ائتالف دولة 
القانـون املسـاعي الراميـة إىل تشـكيل 
الحكومـة الجديدة، بعد انسـحاب التيار 
الصدري من مشـاوراتها والربملان.وذكر 
املركـز اإلعالمي بمجلـس القضاء األعىل 
يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: أن «محكمة 
تحقيـق الكـرخ تلقـت طلباً مقدمـاً اىل 
اإلدعاء العام التخاذ اإلجراءات القانونية 
بخصوص الترسيبات الصوتية املنسوبة 
لرئيـس ائتـالف دولـة القانـون نـوري 
املالكي».وأضـاف البيـان أن «التحقيـق 
األصـويل بخصـوص الترسيبـات يجري 
الترسيبـات  القانون».وأوقفـت  وفـق 
الصوتية املنسـوبة لرئيـس ائتالف دولة 
القانون، نوري املالكي، املساعي الرامية 
إىل تشـكيل الحكومـة الجديـدة، بعدمـا 
كانت قوى «اإلطار التنسـيقي»، تستعد 
لطرح مرشـحها لتويل رئاسة الحكومة، 
بعد انسـحاب التيار الصدري.وانسـحب 
الصـدر مـن حـراك تشـكيل الحكومـة 
العراقيـة، كمـا أمـر باسـتقالة كتلتـه 
النيابيـة، يف واقعـة شـكلت «صدمـة» 
لألوساط السياسية والشـعبية، ليتسلم 

«اإلطار التنسيقي» عقب ذلك زمام حراك 
تشـكيل الحكومة، دون تحقيق أي تقدم 
لغاية اآلن.بـدوره وصف حـزب الدعوة 
اإلسـالمية، الذي يتزعمه نوري املالكي، 
رئيس ائتالف دولـة القانون، الترسيبات 
«املالكـي»  العـام  ألمينـه  املنسـوبة 
بـ»االسـرتاق»، فيمـا أكـد أنه لـن ينجر 
إىل «فتنة عمياء».وذكـر الحزب يف بيان: 
«مـع إرهاصات تشـكيل الحكومة، نرى 
أن هنـاك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن 
أبناء الصدريـن، والذين عربنا عنهم عند 
دخولنا العـراق بالرمـز والهوية وعملنا 
سياسـيا مع جميع إخواننا اإلسـالميني 
وغريهـم، ولـم نسـتأثر بسـلطة، وإنما 
كان التصدي وفق املعطيات والسـياقات 
التي أقرهـا الدسـتور».وبني: «لم ندخل 
رصاعـًا حزبياً مع أي طـرف، ولم ننجر 
اىل رصاعات جانبيـة تبعدنا عن أهدافنا 
اإلسـالمية والوطنية، وإننا نرى يف هذه 
األيام بوادر فتنة تصـب الزيت عىل النار 
مـن قبل املرجفـني واملرتبصني بشـعبنا 
الدوائـر، ومـن قبـل األجهـزة الرسية يف 
الداخـل والخارج ممن يطمعون بتحويل 
العراق اىل بـؤرة رصاع من خالل ترسيب 
واسـرتاق إلكرتوني دخل عليـه التزييف 

والتزوير، وقد تم توضيح ذلك لشعبنا».

ıbiãËÿ€a@fib™@¿@÷aã»€a@…fl@áfl˛a@Ú‹ÌÏ†@ÚÓ”b–ma@fiÎc@…Ó”Ïm@Â‹»m@ÊaãÌa
ÜaáÃji@ÚÌÜÏ»è€a@…fl@pbrybjæa@Âfl@ÚéÜbé@Ú€Ïu@á‘»€@ÈuÏn€a@pá◊a

بغداد/ الزوراء:
الجديدة   املوحدة  املرورية  اللوحات  البدء بمنح  الثالثاء،  العامة، امس  املرور  اعلنْت مديرية 
خالل اليومني املقبلني، فيما وضعت خطة لتوزيعها.وقال مدير املرور اللواء طارق اسماعيل 
بغداد  يف  التنفيذ  حيز  ستدخل  الجديدة  املوحدة  املرورية  «اللوحات  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
اىل أن  واملحافظات خالل اليومني املقبلني بعد االنتهاء من توقيع العقد الخاص بها»، الفتاً 
اللوحات، حيث ستكون هناك ثالثة خطوط يف  لتوزيع هذه  املرور ستضع خطة  «مديرية 
بغداد ملنح اللوحات للمواطنني».وأضاف أن «آلية التوزيع سيتم وضعها بعد طباعة األرقام».
أن «تطبيق قرار حزام األمان أسهم يف عملية االنضباط بشكل كبري يف الرسعة،  اىل  وأشار 
وااللتزام  املروري  «النظام  أن  اىل  املرورية».ولفت  الحوادث  مخاطر  تقليل  اىل  باإلضافة 

باإلشارات الضوئية يطبقان عىل سائق التكتك كونها تعد مركبة ويطبق عليها القانون».

@ÚÌäÎãæa@pbyÏ‹€a@|‰∑@ıáj€a@Â‹»m@äÎãæa
µ‹j‘æa@µflÏÓ€a@fi˝Ç@ÒáÌáßa
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@ÚflÏÿ®a@›Óÿìm@pböÎb–fl@Ú€Îb†@k‹‘m@pbjÌãèn€a

@ÚÓmÏó€a@pbjÌãèn€bi@�b‘Ó‘•@|n–Ì@Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹™
Ôÿ€b‡‹€@ÚiÏè‰æa

ÚÓ–Ó√Ï€a@ÈmbjuaÎ@Èn–€bÉæ@’jé˛a@›ibi@≈œb0@áÌáì€a@êj®a

بغداد/ الزوراء:
األعىل،  القضاء  مجلس  أعلَن 
الترسيبات  بشأن  تحقيق  فتح 
للمالكي،   املنسوبة  الصوتية 
فيما أوقفت الترسيبات الصوتية 
دولة  ائتالف  لرئيس  املنسوبة 
إىل  الرامية  املساعي  القانون 
بعد  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
من  الصدري  التيار  انسحاب 

مشاوراتها والربملان.
بمجلس  اإلعالمي  املركز  وذكر 
تلقته  بيان  يف  األعىل  القضاء 
تحقيق  ”محكمة  أن  ”الزوراء“: 
اىل  مقدماً  طلباً  تلقت  الكرخ 
اإلجراءات  التخاذ  العام  اإلدعاء 
الترسيبات  بخصوص  القانونية 
الصوتية املنسوبة لرئيس ائتالف 

دولة القانون نوري املالكي“.
”التحقيق  أن  البيان  وأضاف 
الترسيبات  بخصوص  األصويل 

يجري وفق القانون“.
الصوتية  الترسيبات  وأوقفت 
دولة  ائتالف  لرئيس  املنسوبة 
القانون، نوري املالكي، املساعي 
الحكومة  تشكيل  إىل  الرامية 
قوى  كانت  بعدما  الجديدة، 
تستعد  التنسيقي“،  ”اإلطار 
رئاسة  لتويل  مرشحها  لطرح 
التيار  انسحاب  بعد  الحكومة، 

الصدري.
حراك  من  الصدر  وانسحب 
كما  العراقية،  الحكومة  تشكيل 
يف  النيابية،  كتلته  باستقالة  أمر 
واقعة شكلت ”صدمة“ لألوساط 
ليتسلم  والشعبية،  السياسية 
ذلك  عقب  التنسيقي“  ”اإلطار 
الحكومة،  تشكيل  حراك  زمام 
دون تحقيق أي تقدم لغاية اآلن.

الدعوة  حزب  وصف  بدوره 
يتزعمه  الذي  اإلسالمية، 
ائتالف  رئيس  املالكي،  نوري 

الترسيبات  القانون،  دولة 
”املالكي“  العام  ألمينه  املنسوبة 
لن  أنه  أكد  فيما  بـ“االسرتاق“، 

ينجر إىل ”فتنة عمياء“. 
”مع  بيان:  يف  الحزب  وذكر 
الحكومة،  تشكيل  إرهاصات 
نار  يذكي  من  هناك  أن  نرى 
الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين، 
دخولنا  عند  عنهم  عربنا  والذين 
وعملنا  والهوية  بالرمز  العراق 
إخواننا  جميع  مع  سياسيا 
اإلسالميني وغريهم، ولم نستأثر 
بسلطة، وإنما كان التصدي وفق 
املعطيات والسياقات التي أقرها 

الدستور“.
وبني: ”لم ندخل رصاعاً حزبياً مع 
أي طرف، ولم ننجر اىل رصاعات 
أهدافنا  عن  تبعدنا  جانبية 
نرى  وإننا  والوطنية،  اإلسالمية 
تصب  فتنة  بوادر  األيام  هذه  يف 
الزيت عىل النار من قبل املرجفني 
واملرتبصني بشعبنا الدوائر، ومن 
الداخل  يف  الرسية  األجهزة  قبل 
والخارج ممن يطمعون بتحويل 
بؤرة رصاع من خالل  اىل  العراق 
دخل  إلكرتوني  واسرتاق  ترسيب 
تم  وقد  والتزوير،  التزييف  عليه 

توضيح ذلك لشعبنا“.
عمياء  فتنة  إىل  ننجر  ”لن  وأكد: 
فضال  الواحد  الوطن  أبناء  بني 
مثله  الذي  الرسايل  الخط  عن 
(قدس  الصدران  الشهيدان 
الشعب  إىل  داعياً  رسهما)“، 
”الحذر  إىل  السياسية،  والقوى 
من الوقوع يف رصاع ال يخدم إال 

أعداء اإلسالم والوطن“.
الصدري،  التيار  زعيم  وكان 
طالب  الصدر،  مقتدى  السيد 
االثنني،  يوم  من  سابق  وقت  يف 
القانون  دولة  ائتالف  زعيم 
العملية  باعتزال  املالكي،  نوري 

وذلك  نفسه،  وتسليم  السياسية 
الصوتية  التسجيالت  أعقاب  يف 

املرسبة، واملنسوبة لألخري.
وقال السيد الصدر يف تغريدة عىل 
قال  ”كما   : ”تويرت“  يف  حسابه 
إن  رسه):  (قدس  الوالد  السيد 
يف موتي شفوة وفرحاً إلرسائيل 
إن  أقول:  ايضاً  وأنا  وأمريكا، 
إلرسائيل  وفرحا  شفوة  قتيل  يف 
وأمريكا واإلرهابيني والفاسدين، 
أن  العجب  كل  العجب  ولكن 
يأتي التهديد من (حزب الدعوة) 
ومن  الصدر  آل  عىل  املحسوب 
شيعية  وجهة  املالكي،  كبريهم 

تدعي طلبها لقوة املذهب“.
أطالب  هنا  من  ”لذا  وأضاف، 
خالل  من  الفتنة  بإطفاء 
استنكار مشرتك من قبل قيادات 
جهة  من  معه  املتحالفة  الكتل 
ومن قبل كبار عشريته من جهة 
االستنكار  يقترص  وال  أخرى، 
إلرسائيل  بالعمالة  إتهامي  عىل 
عىل  العراقيني  بقتل  إلتهامي  أو 
دماء  كل  حقنت  أني  من  الرغم 
يف  املالكي  فيهم  بما  العراقيني، 
فيه  االمر  هو  كان  سابق  صدام 

والناهي“. 
عىل  يقترص  ال  ”نعم،  وتابع، 
ذلك  من  األهم  بل  فحسب،  ذلك 
األمنية  القوات  عىل  تعديه  هو 
الشعبي  الحشد  واتهام  العراقية 
الفتنة  عىل  وتحريضه  بالجبن 
واالقتتال الشيعي الشيعي، وقيل 
أنه يف ترسيبات الحقة سيتعدى 

حتى عىل املراجع والله العالم“. 
أبرأ  وإنني  ”هذا  قائالً:  وأكمل 
اي  من  الشعب  وامام  الله  امام 
تعد عليه ومن أي استعمال عنف 
يتدخل  أن  املحتمل  فمن  ضده، 
وأنا  الفتنة  لتأجيج  ثالث  طرف 

بريء منها إىل يوم الدين“. 

باعالن  ”أنصحه  أنه  إىل  وأشار 
العمل  واعتزال  االعتكاف 
االستغفار  إىل  واللجوء  السيايس 
او تسليم نفسه ومن يلوذ به من 
القضائية  الجهات  اىل  الفاسدين 
لعلها تكون بمثابة توبة له أمام 
فال  العراقي،  الشعب  وامام  الله 
يحق له بعد هذه االفكار الهدامة 
من  صورة  بأي  العراق  يقود  أن 
ودمار  خراب  ذلك  بل  الصور 

للعراق واهله“. 
العجب  العجب كل  ”ثم  أنه  وأكد 
االتهامات  هذه  مثل  تتواىل  أن 
قبل  من  الصدر  ال  نحن  علينا 
الهدام سابقا ومن قبل االحتالل 
بعض  قبل  ومن  أنت  قبلك  ومن 
الجهات القضائية لدولة مجاورة 
بالخيانة والعمالة والفساد، فلم 
ال  امر  عىل  بينكم  التوافق  هذا 
ونعم  الله  فحسبي  عليه،  دليل 
الخصوم  وستجتمع  الوكيل، 
عند من ال يظلم مثقال ذرة ال يف 

االرض وال يف السماء“.
صوتية  ترسيبات  وكانت 
مواقع  تناقلتها  مسجلة، 
إنها  قيل  االجتماعي،  التواصل 
هجوما  تظهر  والتي  للمالكي، 
غري مسبوق من قبل األخري إزاء 
الحشد  يف  وقادة  الصدر،  السيد 
هجوماً  تضمنت  كما  الشعبي، 
سياسية  وقوى  أطراف  عىل 
من  وعدد  والرشطة  والجيش 

الدول.
عىل  له  تغريدة  يف  املالكي،  ونفى 
املايض،  األحد  نرشها  تويرت، 
املرسبة،  الصوتية  التسجيالت 
عمليات  كل  تنال  لن  بالقول: 
عالقتي  من  والفربكات  التزييف 
والحشد  املسلحة  قواتنا  ببناء 
الوطن  حماة  فكالهما  الشعبي، 

وصمام أمان العملية السياسية.

بغداد/ الزوراء:
النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  أعلنت 
االتحاديَّة، الحبس الشديد ملحافظ بابل األسبق 

ملخالفته واجباته الوظيفية. 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
ة بقضايا النزاهة  ”محكمة جنح الحلة املُختصَّ
ُمحافظ  بحقِّ  الشديد  بالحبس  حكماً  أصدرت 
بابل األسبق؛ عىل خلفيَّة قيامه بتوجيه كتاٍب 
رسميٍّ إىل مدير ناحية ”كوثي“ وُمديريَّة رشطة 
التجاوز  إزالة ورفع  ن منعهما من  بابل يتضمَّ

الواقع عىل عقارات الدولة“.
ه بعدم إزالة علوة بيع  وأضافت ان ”املدان وجَّ
تمَّ  املوايش  لبيع  وساحة  والخرض  الفواكه 
إنشاؤهما من قبل أحد املُتجاوزين عىل عقاراٍت 
عدم  إىل  أدَّى  ذلك  بـأنَّ  ُمنوِّهًة  للدولة،  عائدٍة 
صة من قبل البلديَّة  استئجار الساحات املُخصَّ

لهذا الغرض“.
و أوضحت أنَّ ”املحكمة أصدرت حكماً بحبس 
قيامه  لثبوت  األسبق؛  القاسم  بلديَّة  ُمدير 
أرٍض  قطعة  استبدال  محرض  عىل  باملُوافقة 

صٍة ملحافظ بابل األسبق وعضو مجلس  ُمخصَّ
ُنوَّاب سابق بقطعٍة أرٍض أخرى؛ عىل الرغم من 
وجود معاملة بيٍع عليها وفق املادة (25) من 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضالً عن أنَّ 
تاريخ  عىل  أسبق  بتاريٍخ  كانت  البيع  معاملة 

االستبدال.
الحكم  قراري  أصدرت  املحكمة  أنَّ  دت  وأكَّ
كال  بحقِّ  سنتني  ملُدَّة  الشديد  بالحبس  غيابياً 
املُدانني؛ وفقاً ألحكام املادة (331) من قانون 

العقوبات“.
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واشنطن/ كييف/ الزوراء:

اسـقطْت قوات الدفاع الجوي الروسية 

خـالل السـاعات املاضيـة واحـدة من 

أكثـر الطائـرات الحربية املشـاركة يف 

حـرب أوكرانيا تطـورا، لكن املشـكلة 

أن هـذه الطائرة تابعة ملوسـكو، وفق 

وسائل إعالم غربية، فيما أعلن الجيش 

األوكرانـي، ارتفـاع عـدد القتـىل مـن 

الجنود الـروس إىل 38 ألفـاً و500 منذ 

بداية التدخل العسكرى الرويس.

وقال موقع مجلة ”فوربس“ األمريكية 

إن الطائرة التي تم إسقاطها هي قاذفة 

روسية من طراز ”سوخوي 34 إم“.

وقـد سـجل يفغينـي بودوبنـي، أحـد 

مروجي الربوباغندا الروسـية، مقطع 

فيديو إلسقاط الطائرة يوم األحد فوق 

مدينة ألتشيفسـك يف املناطق الرشقية 

مـن أوكرانيـا التـي تحتلهـا القـوات 

الروسية.

ونـرش بودوبنـي الفيديـو، عـرب قناته 

عىل تيليغرام مع تعليـق يقول: ” اللية 

املاضية أسـقطت قوات الدفاع الجوي 

الروسية هدفا يف سـماء ألتشيفسك.“ 

وأضاف ”طبيعة الهدف ليست واضحة. 

كرات اللهب واصلت السقوط إىل األرض 

ألكثر من دقيقة.“

لكن مقطع فيديو لحطام الطائرة أثبت 

هويتها، وهي القاذفة سوخوي 34 إم، 

واحـدة مـن نحـو 10 قاذفـات حربية 

فقـط من هـذا الطراز سـلمتها رشكة 

الروسـية،  الجوية  للقـوات  سـوخوي 

وفقا ملوقع مجلة فوربس.

ويخطط سالح الجو الرويس إىل أن تحل 

قاذفات سـوخوي 34 إم املتطورة بدال 

من القديمة من طراز سوخوي 24. 

وقـد بـدأت أوىل تلك املقاتـالت مهامها 

الشـهر املايض فقط يف الكتيبة الجوية 

رقم 277 التابعة لسـالح الجو الرويس. 

وكان وسـائل إعـالم روسـية رسـمية 

أكدت مسـاهمة هذه الكتيبة يف الحرب 

األوكرانية.

ورغـم القـدرات اإللكرتونيـة املتطورة 

لقاذفات سـوخوي 34 إم، فإن ذلك لم 

يمنع القوات الروسـية من إسـقاطها 

بالخطأ.

ويقول موقـع مجلة فوربس إن قاذفة 

سـوخوي 34 إم التـي تـم إسـقاطها 

هي الرقم 11 من طراز سـوخوي التي 

يخرسهـا الروس منذ بد غـزو أوكرانيا 

يف 23 فرباير املايض. أي ما نسـبته 10 

باملئة مـن مقاتالت سـوخوي التي تم 

تصنيعها.

يف غضون ذلك أعلـن الجيش األوكراني 

امس الثالثـاء، ارتفاع عـدد القتىل من 

الجنود الـروس إىل 38 ألفـاً و500 منذ 

بدايـة التدخل العسـكري يف الفرتة من 

24 فرباير املاىض وحتى الثالثاء املوافق 

19 يوليو.

وذكرت هيئـة األركان العامـة للقوات 

صفحتهـا  عـىل  األوكرانيـة  املسـلحة 

الرسـمية عىل موقـع فيسـبوك، وفق 

ما أوردتـه وكالة أنبـاء ”يوكرنفورم“ 

األوكرانية، أن: ”إجمايل خسـائر العدو 

ىف الفـرتة مـن 24 فربايـر إىل 19 يوليو 

بلـغ حوايل 38 ألفاً و500 جندي بزيادة 

50 فردا عن يوم االثنني“.

وأضـاف البيـان أنه خالل هـذه الفرتة 

”خـرست روسـيا أيضـا 1691 دبابـة 

و3892 مركبة مدرعة و851 من النظم 

املدفعيـة و248 مـن أنظمـة راجمات 

الصواريـخ املتعـددة و188 مروحية و 

2767 مـن املركبات وخزانـات الوقود، 

املعـدات  70 وحـدة مـن  فضـال عـن 

الخاصة“.

وكان مكتـب املدعـي العـام األوكراني 

قـد أعلـن أمـس أن ضحايـا الهجمات 

الروسـية من األطفـال يف أوكرانيا، بلغ 

1019 بـني قتيـل ومصـاب منـذ بـدء 

 24 يف  الروسـية  العسـكرية  العمليـة 

فرباير املايض.

ويف سـياق متصـل، أعلنـت أوكرانيـا، 

الرضبـة  قتـىل  حصيلـة  ارتفـاع 

الصاروخية الروسـية عىل فينيتسا إىل 

25 شـخصا، بعد وفـاة طبيبة أعصاب 

يف املستشـفى حيث أصيبت يف الهجوم 

الصاروخي الرويس عىل وسـط املدينة 

فينيتسا يف 14 يوليو الجاري.

ونرش سـريهي بورزوف، رئيس اإلدارة 

العسـكرية اإلقليمية يف فينيتسـا، عىل 

فيسبوك قائال: ”ماتت طبيبة األعصاب 

املستشـفى،  يف  فالشتينسـكا  ناتاليـا 

عندما سـقط صاروخ، كانت تستقبل 

املـرىض يف عيـادة نيوروميد، فقد ثالثة 

أطفـال والدتهـم، وبذلـك ارتفـع عدد 

قتىل الرضبة الصاروخية الروسية عىل 

فينيتسا إىل 25 قتيال.“

وكان الرئيس الـرويس فالديمري بوتني 

قد أعلـن 24 فرباير املـايض عن القيام 

بعمليـة عسـكرية خاصـة يف أوكرانيا 

بسـبب دونبـاس حيـث تحولـت فيما 

بعـد إىل نـزاع عسـكري بـني الطرفني، 

أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبني 

وفرض عقوبات عىل روسيا.

بغداد/ الزوراء:

أكَد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 

دعم الربملان لعمل مؤسسة الشهداء.

وذكـر املكتب االعالمي لرئيـس الربملان يف 

بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان رئيس مجلس 

النواب محمد الحلبويس، اسـتقبل رئيَس 

مؤسسة الشهداء عبد اإلله النائيل، وبحث 

اللقـاء آليـات عمل مؤسسـة الشـهداء، 

وأهم متطلبات تطويـر أدائها، واملعوقات 

التـي تقـف عائقا أمـام إنجـاز معامالت 

املواطنـني، فضـًال عن مناقشـة مرشوع 

قانـون التعديـل األول لقانون مؤسسـة 

الشـهداء رقم (2) لسـنة 2016، وأهمية 

إنضاجـه بما يتالءم مع حاجة املؤسسـة 

واالرتقاء بعملها.

واشـار اىل دعـم مجلـس النـواب لعمـل 

املؤسسـة وكل مـا يخدم هـذه الرشيحة 

ويضمن حقوقها.

بغداد/ الزوراء:
قاسـم  القومـي  األمـن  مستشـار  أكـَد 
اسـتمرار  أن  الثالثـاء،  امـس  األعرجـي، 
الحرب الروسـية األوكرانيـة ألقى بظالله 
عـىل األزمـات يف العديـد من الـدول، فيما 
اشار اىل أهمية اللجوء إىل منطق الحوار يف 

حل األزمات الدولية.
وقـال املكتـب اإلعالمـي ملستشـار األمن 
ان  ”الـزوراء“:  تلقتـه  بيـان  القومـي يف 
”مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، 
اسـتقبل بمكتبـه قائد بعثة حلـف الناتو 
يف العـراق، الفريـق جيوفانـي اينوتيش“، 
مبينا انه ”جرى خالل اللقاء، اسـتعراض 
عمـل بعثة حلـف الناتو يف العـراق، فضال 
عـن بحـث اسـتمرار التعـاون يف مجـال 
االستشـارة والتدريـب، إىل جانـب بحـث 

امللفـات والقضايـا املشـرتكة، وتداعيات 
الحرب األوكرانية الروسية“.

الحـرب  ”اسـتمرار  أن  األعرجـي  وأكـد 
الروسـية األوكرانيـة ألقـى بظاللـه عىل 
األزمـات يف العديـد مـن الـدول“، الفتا اىل 
”أهميـة اللجـوء إىل منطق الحـوار يف حل 

األزمات الدولية“.
وأشـار األعرجي إىل ”رضورة االسـتفادة 
من خربات حلف الناتو، للعمل مع الجهات 
األمنيـة العراقيـة“، موضحـا أن ”خطـر 

داعش اإلرهابي مازال مستمرا“.
مـن جانبـه، أعرب قائـد بعثـة الناتو عن 
تطلـع بعثته للعمل مع مؤسسـات الدولة 
األمنية، لتحقيق نتائج ملموسة، والسيما 
تدريـب الكـوادر العراقية يف مجـال األمن 

السيرباني.

بغداد/ الزوراء:
قرَر مجلس الوزراء الرتيث يف اصدار 
العلفية،  التصدير للمـواد  اجـازات 
وفيمـا بحث الخطة االسـرتاتيجية 
الكهربـاء، وافق  املركزيـة لـوزارة 
عىل اسـتثناء مرشوع تأهيل مطار 

املوصل من اساليب التعاقد.
لرئيـس  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
السادسة والعرشين ملجلس الوزراء، 
تطـورات  مناقشـة  فيهـا  جـرت 
األوضـاع العامـة يف البـالد، وبحث 
عدد من امللفات الحيوية ذات الصلة 
بتقديم الخدمـات للمواطنني، الفتا 
اىل ان الجلسـة شـهدت اسـتضافة 
املخـّول بصالحيـات الوزيـر إلدارة 
وزارة الكهرباء، الذي أطلع املجلس 

عىل الوضع الحايل للكهرباء.
وشـدد الكاظمـي، بحسـب البيان، 
عـىل بـذل اقـىص الجهـود لإلرساع 
بمعالجـة بعـض املشـكالت التـي 
تواجـه منظومـة الكهربـاء حالياً، 
العاملـني بالوزارة  ووّجه سـيادته 
الصيانـة برسعـة معالجة  وفـرق 
العوارض التي تعاني منها الشبكة 

وأي خلل يطرأ عليها.
وتابـع البيـان، ان مجلـس الوزراء 
االسـرتاتيجية  الخطـة  ناقـش 
املركزيـة (القصـرية، واملتوسـطة، 
وطويلـة األمـد) لـوزارة الكهرباء، 
ووّجـه بعرض الدراسـة يف اجتماع 
مشـرتك للمجلس الـوزاري للطاقة 
واالقتصـاد والكهربـاء خـالل مدة 
وتعـرض  أيـام،  عـرشة  أقصاهـا 

النتائج يف جلسـة مجلـس الوزراء 
املقبلة.

واسـتعرض وزير املـوارد املائية 
التجـاوزات عـىل  رفـع  عمليـة 
واملشـكالت  املائيـة،  الحصـص 
التـي تواجـه العاملـني املكلفني 

برفعها.
وقـد وّجـه القائـد العـام للقـوات 
القـوات  للبيـان،  املسـلحة، وفقـا 
األمنيـة املختصـة بتقديـم الدعـم 
وزارة  لكـوادر  والحمايـة  الكامـل 
لرفـع  حملتهـا  يف  املائيـة  املـوارد 
التجـاوزات ملواجهة حالة الشـحة 

املائية. 
كافـة  األمنيـة  القيـادات  ووّجـه 
باتخـاذ جميع اإلجـراءات املطلوبة 

لغـرض رسعـة إلقـاء القبض عىل 
الشـخص الذي قام باالعتداء بطلق 
نـاري عـىل أحد كـوادر الـوزارة يف 
محافظة واسـط، وتقديمه للعدالة 

لينال جزاءه العادل.
وتابع، شـهدت الجلسة استعراض 
الوبائي، وإجـراءات وزارة  التقرير 
الصحة يف مواجهة جائحة كورونا، 
وإجراءاتهـا ملواجهة ارتفاع نسـبة 
اإلصابـات بني صفـوف املواطنني، 

وتوفري كل املستلزمات املطلوبة.
ومـىض بالقول: انه بعد مناقشـته 
املوضوعـات املدرجـة عـىل جـدول 
األعمـال، أصـدر مجلـس الـوزراء 

القرارات اآلتية:
أوالً/ املوافقة عـىل إضافة (أجهزة 

واملـواد  واالستنسـاخ  الطباعـة 
مجلـس  قـرار  إىل  القرطاسـية) 

الوزراء (137 لسنة 2022).
خـّول  قـد  املذكـور  القـرار  وكان 
وزارة الرتبيـة واملديريـات العامـة 
صالحيـة  املحافظـات  يف  للرتبيـة 
رشاء وتهيئـة املواد (مـاء، ووقود، 
ومولدات، ومراوح هوائية) للمراكز 
االمتحانية مـن تخصيصات (أجور 
االمتحانات) للسنة الحالية/2022، 
اسـتثناًء من منشـور وزارة املالية 
املرقـم بالعـدد (133133)، املؤرخ 
يف27 كانون األول2021، واسـاليب 
التعاقـد املنصوص عليهـا يف املادة 
(3) من تعليمات العقود الحكومية 

(2 لسنة 2014).

ثانياً/ إقرار توصية املجلس الوزاري 
لالقتصاد بحسب ما يأتي:

- الرتيث يف إصدار إجازات التصدير 
للمـواد العلفيـة (الشـعري العلفي، 
مـن  والنخالـة  والجـت،  والتبـن، 
ترشيـن   1 إىل  الـذرة)  مخلفـات 
األول 2022، لتمكـني مربـي الثروة 
عـىل  الحصـول  مـن  الحيوانيـة 
األعـالف،  الكافيـة مـن  الكميـات 
ولتخفيـف األعبـاء عـن كاهلهـم، 
والحفاظ عىل توازن أسعار اللحوم 
واملنتجـات الحيوانيـة يف األسـواق 
املحليـة، بحسـب ما جـاء يف كتاب 
وزارة الزراعـة املرقـم بالعدد (م ت 
أيـار   25 يف  املـؤرخ  م/22/337) 

.2022
ثالثاً/ املوافقة عىل استثناء مرشوع 
(تأهيـل مطار املوصـل الدويل) من 
اسـاليب التعاقـد يف تعليمات تنفيذ 
العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، 
وتعليمات تنفيـذ املوازنة االتحادية 

النافذة.
رابعـاً/ املوافقـة عىل تعديـل قرار 
مجلس الوزراء (423 لسنة 2021) 

ليصبح كاآلتي:
- تويل وزارة الدفـاع/ قيادة القوة 
البحرية التعاقد لتشـييد 3 زوارق 
بحريـة لخفـر السـواحل، وتتوىل 
الرابحـة  النفـط  وزارة  رشكات 
لتمويـل املـرشوع (كونـه يخـدم 
منشـآتها النفطية)، بعد أن تدرج 
وزارة التخطيـط املـرشوع ضمن 
تخصيصات وزارة الدفاع؛ لضمان 
إمـكان التمويل واإلنفـاق يف حال 
تعـذر رشكات وزارة النفـط عـن 

استكمال التمويل.
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد الخبري االقتصادي صفوان قيص وجود 
رغبـة لـدى وزارة املاليـة لتأهيـل القطاع 
املرصيف العـام واالتجاه نحـو الخصخصة 
التدريجية ويف حني اشـار اىل وجود جهات 
تحـاول عرقلـة التنميـة والتطويـر يف هذا 
القطـاع لفـت اىل ان %97 مـن التعامالت 
املاليـة تتـم عـن طريـق ثالثـة مصـارف 

حكومية.
وقـال الخبري االقتصادي، صفوان قيص، يف 
حديث لـ“الزوراء“، ان ”هناك جهود بذلت 
من اللجنة املالية الربملانية السـابقة بهدف 
اعادة الثقة بالنظام املايل املرصيف“، مضيفا 
”حاليـا املصـارف العامـة تسـتحوذ عـىل 
حصة كبرية من الحصة  السوقية وال ابالغ 
اذا قلت ان هناك %97 من التعامالت املالية 
تتـم من  خالل  مرصف الرشـيد والرافدين 

واملرصف  التجاري العراقي ”.
واكـد ان ”هنـاك رغبـة لـدى وزارة املالية 

والبنـك املركزي عـىل اعـادة تأهيل بعض 
املصـارف العامـة وتحويلها مـن مصارف 
عامة تعمـل بعقلية مركزيـة اىل مصارف 
الجمهـور  عـىل  االنفتـاح  تسـتطيع 
وتحـاول منـح ائتمانـات مرصفيـة  ذات 
طبيعـة  انتاجية  لتفعيـل دورها يف تنمية 

املجتمع“.  
 ولفـت اىل ان ”املصـارف العامـة ال تـزال 
متـأخـرة تكنولوجيا وهـي بحاجة اىل ان 
تنفتح عـىل االسـتثمار يف البيئـة الرقمية 
ان  حاليـا  تحـاول  الخاصـة  فاملصـارف 
تنافس  املصـارف العامة  يف الحصول عىل 
قدرة لفتـح االعتمادات املسـتندية كما ان 
البنك املركزي يحاول االن  وضع  التصنيف 
املرصيف كاساس العتماد  قدرة  املرصف عىل 
التعامل باالعتمادات املسـتندية“، مضيفا 
”هنـاك محاولة من البنـك املركزي العادة 
تأهيل املصارف لتنويع االنتاج املرصيف لكي 
يكون لديهم ايرادات ذات طبيعة مستدامة 

بعيدا عن نافذة بيع العملة وايراداتها“.
  واشـار اىل ان ”اعـادة تأهيـل املصـارف 
العامة تعني ان هـذه املصارف من املمكن  
ان تنتقل اىل الخصخصـة التدريجية اذا ما 
لم تنجح يف عملية اسـيعاب اعادة التأهيل  
لكـي تحقق اهداف التنمية ومن املمكن ان 
يكون هنـاك نظـرة يف خصخصة مرصف  
من هـذه املصـارف العامة مـن اجل ان ال 
تنضبط القيمة السوقية يف املصارف  ويتم  

التخلص من التبيعية الحكومية ”.
سـتكون  املاليـة  ”وزارة  ان  اىل  ونـوه      
مسـتمرة يف عملية االرشاف عىل  السياسة 
املاليـة لكـن بالتأكيـد النظـرة اىل اعـادة 
التأهيل اىل املرحلة االوىل  من  اجل ان التباع  
بقيمة سوقية متدنية اي اعادة التأهيل ثم 

الخصخصة“. 
 وعن املعوقات قال الخبري ”ال يوجود عمل 
سـهل وهناك  جهات ترفـض عملية اعادة 
التأهيل فالفسـاد نما يف السنوات السابقة 

عـىل اسـاس تعطيـل قـدرة العـراق عـىل 
التنميـة فهناك جهات تعيق عملية التنمية 
والتطوير و ترغب يف ان يبقى العراق جامد  
والدينارالعراقـي غري منتـج وبيئة عراقية 
بحاجـة اىل االمـوال لكـن هذه االمـوال لم 

توظف“. 
 وكشف ان ”الورقة البيضاء اشارت بوضوح 
اىل املرحلـة  الثانيـة ضمـن اسـرتاتيجية 
اعـادة التأهيـل واالهداف املتوسـطة هي 
اعـادة تأهيل اسـواق املـال والتنظيم املايل  
وبالتاكيـد هذا يعنـي اعـادة تنظيم هيئة 
الرقابـة والنظـام املـايل املـرصيف وعمليـة 
تفعيـل دوراصـالح النظـام املحاسـبي“، 
مؤكدا ان ”مثل هذه االصالحات تنعكس يف 
كسـب ثقة الزبون لكي يحـرك الدينار من 
خـالل املصـارف“، الفتـا اىل ان ”املصارف 
التزال تعمل  بمنتوجات ال تجذب  ادخارات 
العراقيني فلو نجحنا يف اعادة الثقة الصبح 

للمصارف دور يف عملية التنمية“.
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اعالن
إىل الرشيـك (أزهـار عظيم محمـد وفليحه 
حسـن داخل) اقتىض حضورك اىل صندوق 
االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (أسـامه 
أيـاد غنـي) بالبناء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٨٧١٥٣/٣) املقاطعة ٤ 
حي النـداء) حـدود بلدية النجـف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عرش يومـا داخـل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبالً.

اعالن
إىل الرشكاء (سارة عبد الزهرة جبار وزينب 
عبـد الزهرة جبـار) اقتـىض حضوركم اىل 
صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقـة عىل قيام رشيكك 
(جمال نـور نويصري) بالبنـاء عىل حصته 
املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٧٣٧٦) 
املقاطعة (٤ حي النداء) حدود بلدية النجف 
ولغرض تسـليفه قـرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يومـا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيـك (زهري حمـادي صالح) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (مكي عبـد الحسـني مزهر 
عيل) بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
حـي   ٤) املقاطعـة   (٣/٤٨١٨١) املرقمـة 
النداء) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العـراق مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان
فقدت مني االجازة املرقمة 
 ٢٠٢٠/١١/٩ يف   ٦٣٧  /
والصادرة من بلدية النجف 
بإسـم (حيدر جرب هادي) 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 
تسليمها اىل جهة االصدار.

اعالن
إىل الرشيك (احمد واثق عبد زيد) اقتىض 
حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة 
عـىل قيـام رشيـكك (حيـدر جـرب عيل 
حسـني) بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعـة املرقمـة (١٠١/١٢) املقاطعة 
(٣٣ عربات السادة) حدود بلدية النجف 
ولغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خـارج العراق من 
تاريـخ نـرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

اعالن
إىل الرشيـك (عيـىس مظلـوم محمـود) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك(نسـيمه 
احمد فرج عليـوي) بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/٥٠٨٦٧) 
املقاطعـة (٤ حـي النداء) حـدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التسجيل العقاري
العدد: مجدد/١٦٧٨١                                                                                                                                                              التاريخ:٢٠٢٢/٧/١٧

اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل األسايس

تنفيذا ألحكام املادة (١) من املادة (٥٠) مكرره من قانون التسـجيل العقاري رقم (١٩٧١) املعدل. فقد تقرر االعالن عن مبارشة التسـجيل بإجراءات التسـجيل 
املجـدد للعقـارات املبينـة اعاله وفق احكام املادة (٣) من املـادة (٤٥) من القانون املذكور فعىل من يدعي امللكية او أي حقـوق عقارية يف هذه العقارات املذكورة 
اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من تاريخ نرش االعالن والحضور يف موقع العقار السـاعة العارشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة االعالن وذلك إلثبات ادعائه بمختلف وسائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة 

حضورهم.

الحقوقي / هادي مصيلح الزهريي
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

فقدان هوية
فقـدت مني هوية نقابة 
العراقيـني  الصحفيـني 
املرقمـة ٧٩٣٧ / عضـو 
مشارك بإسـم ( خضري 
حمـودي احمـد ) فعـىل 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة اإلصدار. 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                  العدد:٥٧١/ب/٢٠٢٢
رئاسة محكمة استئناف                          التاريخ: ٢٠٢٢/٧/١٩

 النجف االتحادية 

محكمة بداءة العباسية
اىل املدعى عليه (عيل تركي عطيه)

اقام املدعي (جاسم طالب حمزة) الدعوى البدائية املرقمة 
٥٧١/ب/٢٠٢٢ والتي يطلب فيها إلزامك بتأديتك له مبلغ 
اربعـة االف وسـبعمائة دوالر امريكـي وملجهوليـة محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار ناحية 
العباسـية حي جزر ال دهيم املختار(حبيب عيل الشـبيل) 
عليـه قررت املحكمـة تبليغك اعالنـا بصحيفتني يوميتني 
بموعـد املرافعـة املصـادف ٢٠٢٢/٧/٢٧ ويف حالـة عدم 
حضـورك او ارسـال من ينوب عنك قانونيا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.

القايض 
محمد كريم املوسوي

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضحـت عضـو الفريـق اإلعالمـي لـوزارة 
االعمـار  فـالح،  ربـى  الدكتـورة  الصحـة، 
املشمولة بتلقي لقاحات كورونا، فيما اكدت 
عىل أهميـة تلقي الجرعة الثالثـة للقاح من 

املراكز الصحية املنترشة يف عموم العراق.
وقالت فالح يف ترصيح صحفي ان ”اللقاحات 
املضادة لفريوس كورونا اثبتت فعاليتها لدى 
امللقحـني حيث من الـرضوري الحصول عىل 
الجرعة الثالثة للقاح من اجل تفادي اإلصابة 

بالفريوس“.
وأضافـت ان ”املناعـة تختلف من شـخص 
آلخر، حيث ان من يحصل عىل جرعة يختلف 
عـن الحاصل عىل جرعتـني او ثالث جرعات 
مـن مختلف اللقاحـات التي توفرهـا وزارة 

الصحة يف مراكزها“.
وبينت ان ”الوزارة سـجلت نحـو ١١ مليون 
متلقي للقاح ولم تسجل أي مضاعفات لدى 
متلقي اللقاح، وبإمكان من بلغ الـ ١٢ عاماً 
ان يحصل عىل اللقـاح، حيث حددت الوزارة 
هذا السـن من العمر فصاعداً من املشمولني 

بتلقي لقاحات كورونا“. 
كمـا أعلنـت وزارة الصحـة، امـس الثالثاء، 
إحصائيـة بعـدد الحـوادث يف العـراق لعـام 

.٢٠٢١

وحسـب إحصائيـة نرشتهـا الـوزارة، فـإن 
يف  املسـجلة  املختلفـة  اإلصابـات  «عـدد 
العراق باسـتثناء محافظة السـليمانية بلغ 
«عـدد  أن  اىل  الفتـة  إصابـة»،   (١٣١٤٧٩)
اإلصابات غري املميتة بلغ (١١٩٢٢٠) إصابة 
يف حني بلغ عـدد اإلصابات املميتة (١٢٢٥٩) 

إصابة».

واضافـت االحصائيـة أن «الذكـور يمثلـون 
نسبة أكثر من ٧٩٪ من اإلصابات غري املميتة 
و٧٣٫٤٪ من اإلصابات املميتة». مشرية اىل أن 
«الفئـة األكثر تعرضاً لإلصابات املميتة وغري 

املميتة هي من (٢٠ – ٤٠ ) عاماً».
واشـارت اىل أن «دائـرة صحـة ذي قـار هي 
األكثر من حيث حاالت اإلصابات غري املميتة 

وتليها ديـاىل ومن ثم العاصمـة بغداد، فيما 
احتلـت دائـرة صحة بغداد املرتبـة األوىل من 
حيث اإلصابات املميتة ومن ثم بابل وكركوك 

وكربالء».
وتابعـت االحصائية أنه «ومـن خالل تحليل 
البيانات لعام ٢٠٢١ بحسـب القصد (النية) 
جـاءت اإلصابـات غـري املقصـودة أوالً ثـم 
اإلصابـات املقصـودة (العمديـة ) وبعدهـا 
اإلصابـات غـري املعروفـة القصـد، وبتحليل 
البيانات حسب ظروف الحادث لإلصابات غري 
املميتة واملميتة فـإن إصابات الطرق جاءت 
أوالً ومـن ثم اإلصابات األخرى (كالسـقوط 
والحروق وعضـة الحيوان والغـرق... الخ)، 
ثـم إصابات العنف الخارجـي والعنف املنزيل 
وأخـرياً اإلصابـات الناجمـة عـن الحـوادث 

اإلرهابية».
ولفتـت اىل أن «اإلصابات غري املميتة الناتجة 
عن إصابات الطرق توضح أن أكثر املعرضني 
ثـم  السـيارات  مسـتخدمو  هـم  لإلصابـة 
الدراجات النارية ثم املشاة وأخرياً مستخدمي 
الدراجـات الهوائية ،أما مـا يخص اإلصابات 
املميتة فإن مسـتخدمي السيارات كانوا أول 
الضحايا ثم املشـاة ثم مستخدمي الدراجات 
الناريـة وبنسـبة قليلـة جـداً مسـتخدمي 

الدراجات الهوائية».

Úr€br€a@Ú«ãßa@Û‹«@á◊˚mÎ@b„ÎäÏ◊@Åb‘‹i@Ú€Ï‡ìæa@äb‡«˛a@|öÏm@Úzó€a

Új‹ó€a@ÒÜaä�a@ÚÓ‹‡«@Âfl@Ú»iaã€a@Ú‹yãæa@÷˝�„a

ÚÓiÏ‰ßa@pbƒœb0aÎ@ÜaáÃi@∂g@ÚÓ„bj®a@ÍbÓfl@Âfl@ıçu@›ÌÏ•@Â‹»m@äbj„˛a ›ibi@¿@ÍbÓæa@Úflåc@ıaäÎ@µjjé@Üá±@Ô„bæãi

بغداد/الزوراء:
توقعـت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، نسـبة 
الفقـر يف العـراق، وفيما حـددت موعـد إجراء 
 ١٥ شـمول  اىل  أشـارت  االقتصـادي،  املسـح 
االجتماعـي  الصنـدوق  بمشـاريع  محافظـة 
للتنمية.وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنـداوي يف ترصيـح صحفـي إن «إجـراءات 
مكافحـة الفقـر ال ترتبـط بـوزارة التخطيـط 
فقـط، ألن الفقر متعـدد األبعاد كفقر السـكن 
والتعليـم والصحـة والدخل وكل محـور يرتبط 
بجهـة معينة، إذ إن فقـر الصحة يرتبط بوزارة 
الصحـة وفقـر التعليم يرتبـط بـوزارة التعليم 
وكل جهـة لهـا سياسـتها التي ترتبـط بعملها 
االقطاعـي»، مبيناً أن «هناك جهـداً كبرياً يبذل 
مـن قبل تلـك الجهات ضمن سياسـة مكافحة 
الفقر منذ العام ٢٠١٨ لغاية ٢٠٢٢».وأضاف أن 
«هذه السياسـة ستوفر خدمات أفضل للفقراء 
يف كل املجـاالت منهـا الصحـة والتعليـم يف عدد 
من املحافظـات إضافة اىل املجمعات السـكنية 
التـي وزعـت مجانـاً يف عـدد مـن املحافظـات 
يف الديوانيـة وواسـط واألنبـار وكركـوك والتي 
أنجـزت وتم توزيعهـا خالل السـنوات املاضية 
عـىل األرس الفقرية».وتابـع أن «الـوزارة تعمل 
أيضاً ضمن الصنـدوق االجتماعي للتنمية الذي 
يسـتهدف توفري الخدمات األساسية للفقراء يف 

القـرى الفقـرية يف عموم العـراق ضمن مراحل 
متعـددة يف ٣ محافظـات منهـا املثنـى وصالح 
الديـن ودهـوك يف اإلقليـم»، موضحـاً أنـه «تم 
تنفيذ مجموعة من املشـاريع يف ٣٠ قرية بهذه 
املحافظات الثالث»وتابـع أن «باقي املحافظات 
شـملت اآلن بمشـاريع الصنـدوق االجتماعـي 
للتنميـة والتـي تتضمن بنـاء مـدارس وتعبيد 
طـرق للقرى وبناء مراكز صحية ومد شـبكات 
مـاء وكهرباء»، موضحـاً أن «ذلك سيسـهم يف 
تقليل نسـبة الفقـر وتوفري فـرص عمل».وأكد 
الهنداوي أن «الوزارة سـتقوم يف نهائية الشـهر 
الحايل أو الشهر املقبل بتنفيذ املسح االقتصادي 
يف العراق والذي سـيوفر لنا مؤرشات جديدة عن 
خط الفقر ومسـتوى الخدمـات التي يحصلون 
عليهـا»، متوقعـاً أن «تـرتاوح نسـبة الفقر يف 
العـراق بـني الــ٢٠ و٢٣٪».وذكـر أن «تحديـد 
نسـب الفقر تعتمـد عىل مجموعة مـن املعايري 
ويف مقدمتهـا الغـذاء ومقـدار مـا يحصل عليه 
مـن دخـل شـهري، والجانـب اآلخر مـا يتعلق 
بالخدمـات التي يحصـل عليها املواطـن كاملاء 
والكهرباء والتعليم والصحة والسكن»، موضحاً 
أن «اإلجراءات التي يجب اتخاذها لتقليل نسـب 
الفقر ترتكز عىل تحسـني مسـتوى حياتهم من 
خالل توفري خدمات الصحة والتعليم وتحسـني 

الدخل وتمكني املرأة يف املجتمع.

كربالء/الزوراء:

اطلق محافظ كربالء املقدسـة، نصيف جاسم الخطابي، امس الثالثاء، الروابط 

الخاصـة بفرص التعينـات وبواقـع ٣١٤٠ الـف درجة.وقال املكتـب االعالمي 

ملحافـظ كربالء يف بيـان ورد «الزوراء» ان «هذه الدرجات شـملت ١٠٠٠ درجة 

ضمـن قانـون األمن الغذائـي و٢١٤٠ درجـة ضمن العمل يف مصفـى كربالء». 

واشـار اىل ان «التقديم عىل الرابط سـيتمر ملدة عرشين يومـا من تاريخ إطالق 

الرابط الخاص بالتقديم».

@|èæa@ıaãug@á«Ïfl@Ü�á•@¡Ó�Én€a
÷aã»€a@¿@Übón”¸a
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�b†Îãí@Üá•Î@ÚÓ–Ó√Î
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2021@‚b»€a@fi˝Ç@tÜaÏ®a@pbibñg@Üá»i@\Ú«ç–fl^@Ú‹Óóy

دياىل/الزوراء:
هـددت ٣٠ قريـة زراعيـة جنوب قضـاء بلدروز رشقـي دياىل 
بالنـزوح بسـبب العطـش والجفـاف وتناقـص أعـداد الثروة 

الحيوانية وانعدام املصادر املعيشية.
سـكان القـرى  اوضحـوا أن ٣٠ قريـة زراعيـة جنوبي قضاء 
بلـدروز ٣٠ كـم رشق بعقوبـة فقـدت مصادرهـا املعيشـية 
«الزراعة وتربية الحيوانات» بسبب انعدام املياه وجفاف األنهر 
والجـداول، مبينني أن مياه سـدة الصدور غـري كافية لتغذية 
األنهـر والجـداول الزراعية بسـبب انعدام األمطـار واإليرادات 

املائية منذ أكثر من عامني.
وطالب األهايل حكومة دياىل ودوائر املوارد املائية بإيجاد حلول 
إنقاذ عاجلة تنقذ عرشات اآلالف من األرس من كوارث معيشية 

جسيمة.
وتواجه دياىل أشد موجة جفاف يف تاريخها بسبب شح األمطار 
وانعدام مياه السيول من األرايض اإليرانية ومناطق كردستان  

منذ أكثر من عام.

@ÚÌã”@30@lãõÌ@î�»€a
@ÅÎç‰€bi@ÊÏyÏ‹Ì@Ô€bÁ˛aÎ

∂bÌÜ@Ô”ãí

بغداد/الزوراء:

أعلنـت خلية اإلعـالم األمنـي، امس 

الثالثاء، انطالق املرحلـة الرابعة من 

عملية اإلرادة الصلبة.

ورد  بيـان  يف  الخليـة  وذكـرت 

ملعلومـات  «وفقـاً  أنـه  «الـزوراء»: 

اسـتخبارية دقيقـة، وبعمـل امنـي 

مشرتك، انطلقت املرحلة الرابعة من 

عمليـة اإلرادة الصلبة، ملالحقة بقايا 

عصابـات داعش اإلرهابيـة يف جبال 

قره چوخ».

وأضافت الخلية أن «العملية شـهدت 

مشـاركة قطعات مـن الفرقتني ١٤ 

و١٦ وتعزيـز من الدبابات، وقطعات 

قوات البيشـمركة من بينها قطعات 

زيرفـان وقطعات املحور السـادس، 

وقوات من جهـاز مكافحة اإلرهاب، 

وبإسـناد من طـريان القـوة الجوية 

وطريان الجيش».

وأوضحـت أن «العملية جائت ضمن 

العمل املشـرتك بني القوات االتحادية 

وقوات البيشـمركة وفق التفاهمات 

األمنيـة، لدحـر اإلرهـاب والجريمة 

وسـنوافيكم  صورهـا،  بمختلـف 

التفاصيل الحقاً».

االنبار/الزوراء:
أعلنت مديرية املـوارد املائية يف األنبار، امس 
الثالثاء، اسـتنزاف الخزين املائي بسد حديثة 
وبحريتي الحبانية والثرثار، فيما أشـارت اىل 
وضع خطة لتحويل مياه بحرية الحبانية اىل 

املحافظات الجنوبية.
وقـال مدير املـوارد املائيـة يف األنبـار جمال 
محمـد يف ترصيح صحفـي إن «ناظم الورار 
يف الرمـادي يعتـرب املغـذي الرئيـيس لخزان 
بحرية الحبانية التي شـهدت انخفاضاً كبرياً 
يف املناسيب لعدة عوامل أبرزها شح األمطار 
وتراجـع االطالقات املائية مـن دول املنبع».

وأضاف أن «هناك شـحاً مائياً كبرياً بسـبب 
التقلبـات املناخيـة واالتفاقيـات مـع الدول 
تركيـا  املنبـع  دول  وخصوصـاً  املتشـاطئة 
وإيـران حيـث إن اإليرادات املائيـة من إيران 
تكاد معدومة، باإلضافة اىل أن الجانب الرتكي 
يرفد دجلة والفرات بكميات غري كافية أي ما 

يعادل ٢٥ باملئة من الحصة املقررة ما أدى اىل 
اسـتنزاف الخزين املائي يف سد حديثة وكذلك 
بحريتي الحبانية والثرثار».وتابع: «تم اتخاذ 
إجـراءات احرتازيـة ووقائية مـن قبل وزارة 
املوارد املائية بالسـيطرة عىل االسـتهالكات 
املائية والسـدود لغرض معالجة شـح املياه 
وتوفريهـا»، الفتـًا اىل أنه «بعـد التباحث من 
قبـل وزارة املوارد املائية مـع الجانب الرتكي 
تم االتفـاق عىل تفعيل االتفاقيـة املائية بني 
العـراق وتركيا خالل األيام املقبلة وبحسـب 
ترصيح وزير املوارد املائية ومطالبته بزيادة 
الحصة املائية سـوف يتم االيعـاز للمبحوث 
الرتكي لزيادة االطالقات املائية عامودياً عىل 
نهري دجلة والفرات، وهناك زيادة ملحوظة 
عـىل عامود دجلة». وأكـد محمد أن «الوزارة 
تنتظـر الزيـادة لنهـر الفـرات واالطالقـات 
املائيـة ستتحسـن يف األيـام املقبلـة». أمـا 
بخصوص الزراعة، فقـد أوضح أن «الزراعة 

تأثرت بشـكل كبري يف شـح امليـاه»، مطالباً 
«الحكومـة بإيجاد حلول مناسـبة خصوصاً 
أن موسم هذا العام لم يكن اإلنتاج باملستوى 

املطلوب».
وتابـع أن «محافظة األنبار تعتمد يف سـقي 
املـوايش عىل مياه العجـالت الحوضية حيث 
يصل سـعر العجلـة الواحد لــ٢٥ ألف دينار 
وهـذا املبلـغ باهظ جـداً بالنسـبة لألوضاع 
املادية التي تعيشها املحافظة».وبشأن بحرية 
الحبانية، ذكر محمد أن «الخزين املائي تمت 
االسـتفادة منه يف حال زيادة مناسـيب نهر 
الفـرات»، الفتاً اىل أن «هناك خطة مدروسـة 
مـن قبل الـوزارة واملركـز الوطنـي يف تقليل 
منسـوب بحرية الحبانية وتوجيه املياه نحو 
بغـداد واملحافظـات الجنوبية لسـد النقص 
الكبـري، ويف حال ارتفاع املناسـيب سـتكون 
بحـرية الحبانيـة خـزان للحـاالت الطارئـة 

لالستفادة من الخزين املوجود».

بابل/الزوراء:
عـزى عضـو مجلس النـواب العراقي، حسـني 
السعربي، أسباب أزمة شـح املياه يف محافظة 
بابـل إىل حجب الجانب الرتكي ملياه نهر الفرات 

وتجاوزات الفالحني عىل االنهر والجداول.
وقـال السـعربي يف ترصيح صحفـي إن «أزمة 
شـح املياه يف محافظـة بابل تعود إىل سـببني، 
األول يف تراجـع معدل تدفق ميـاه نهر الفرات 
بسـبب حجـب الجانـب الرتكـي مليـاه النهـر، 
والثاني تجاوزات الفالحني عىل االنهر والجداول 
ما تسـبب بعدم وصول ماء االسالة إىل املناطق 
االخرية التي تمـىس بـ»االذناب»، والذي أدى إىل 
توقف مشاريع إسـالة املياه ساالت املوضوعة 

عىل هذه الجداول».
وأضـاف النائب عن محافظة بابـل، أن «وضع 
االسـاالت يف هـذه األماكن ينم عـن عدم وجود 
تخطيط اسـرتاتيجي لهـذا املوضوع، فكان من 
األجـدر وضع هذه املشـاريع عىل نفس مجرى 
نهـر الحلـة وتوّصـل أنابيب مـن امليـاه لهذه 

املناطق». 
وعـن أزمـة ميـاه ناحيـة املحاويـل، أوضـح 
السـعربي، أن «هنـاك مشـكلة يف ربـط ميـاه 

االسـالة، يف األنبوب يجب أن يمر بأرض خاصة 
وصاحب هـذه األرض يرفض بيعها ملد االنبوب 
عليهـا، واملفاوضات مسـتمرة للوصول إىل حل 

بخصوص هذا املوضوع».
ويشهد العراق أزمة مياه بسبب التغري املناخي 
وشـح االمطار وقلة اإلمـدادات املائيـة لنهري 

دجلة والفرات من دول املنبع.
وقطـع متظاهـرون يف منطقة الدبلـة بناحية 
االبراهيميـة بمحافظـة بابـل، شـارع الحلة - 
الديوانية، يوم االحد ١٧ تموز الجاري احتجاجا 
عىل شـح املياه الذي تسـبب بجفـاف األرايض 
الزراعيـة، فضال عن تأثري ذلـك عىل احتياجات 

املواطنني االساسية األخرى».
كما تشـهد ناحية اإلبراهيمية يف محافظة بابل 
بني فرتة وأخرى تظاهرات احتجاجا عىل شـح 
ميـاه األنهر واملياه الصالحـة للرشب وخاصة 
مـن قبـل الفالحـني املترضرين األبـرز يف هذه 

األزمة.



بغداد/ الزوراء:
اسـتبعد املستشـار االقتصادي لرئيـس حكومة ترصيف 
االعمـال، مظهـر محمد صالـح، امس الثالثـاء، إمكانية 
تحويل بعض الوزارات اىل ”التمويل الذاتي“، مبينا أن ذلك 

يحتاج إىل تعديل قانوني كبري.
وقال صالـح يف حوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”فكرة 
تحويل 4 وزارات إىل سياق ُيشبه إىل حد ما التمويل الذاتي، 
تحتـاج إىل تعديـل قانوني كبري، ذلـك ألنَّ وحدتي املوازنة 

والرصف مركزيتان تماماً“.
وأضـاف أن ”الفكـرة التـي طرحهـا املستشـار، هيثـم 
الجبوري، هي بتحويل بعـض الوزارات إىل إيرادية، وهذه 
اإليرادات تغطـي النفقات الجارية التشـغيلية، فالجانب 
التشـغييل يتضمـن النفقات الجارية املتضمنة التشـغيل 

الوظيفي والرواتب“.
وأوضح أنَّ ”املوازنة الجارية فيها شـقان؛ األول تشـغيل 
إدارة الوظيفـة العامة وتكاليفها، والشـق اآلخر الرواتب 
واألجـور، وهذه األخرية ُتدفع يف املوازنة العامة االتحادية 
من خالل املوازنة التشـغيلية التي تسـّد الرواتب واألجور 
وكلفة تشـغيل املوازنـة التي ُيطلق عليهـا وفق األدبيات 

املالية املوازنة الجارية“.
وتابـع صالـح أن ”الفكـرة املطروحـة تحتـاج إىل تعديل 
قانونـي بتحويل هذه الوزارات إىل وزارات إيرادية، بمعنى 
أنَّ خدماتهـا مقابـل ثمـن وكأنهـا قطاع خـاص، وهذا 

التحصيل يدفع كرواتب ملوظفيها وسـد نفقاتها بدل أخذ 
رسوم ورضائب تذهب كإيرادات مركزية، وبالتايل سيكون 
إيراداً غري مركزي، وهذا (سـياق هجني) ألنَّ لدينا وحدات 
تمويـل ذاتـي تخضع إىل شـبه قواعـد السـوق تحكمها 
فقرات قانون الرشكات العامة رقم 21 لسنة 1997، وأنَّ 
هـذه الرشكات تحقق أرباحاً تعـد تكاليف وإيراداً وتعمل 
عىل نقطة تعادل إيرادات تسـد التكاليف بكل ما فيها، لذا 
يسمى هذا النمط (مالية عامة هجينة) تحتاج إىل تعديل 
قانـون ترتتب عليه حقـوق وواجبات متعلقـة بالتقاعد 
وأخرى تخفض من اإليرادات العامة ككلفة، وهذا النمط 
وإن كان يمكن طرحه ومناقشـته إال أنه سـيقع فريسة 

جدل كبري من الجوانب املحاسبية واملالية والقانونية“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر الزراعة، محمـد كريم الخفاجـي، امس الثالثـاء، عن تعرض 
صناعـة الدواجن اىل خسـارة كبرية خالل األشـهر املاضية، فيما أشـار اىل 

فقدان أكثر من 3000 مرشوع.
وقـال الخفاجي يف ترصيح صحفـي: إن ”موضوع تهريب الدواجن ُعرض 
إمـام مجلس الوزراء، حيث إن رئيس مجلـس الوزراء مصطفى الكاظمي 
مهتم شخصياً باملوضوع“، مبيناً أن ”صناعة الدواجن تعرضت اىل خسارة 

كبرية خالل األشهر املاضية“.
وأكـد ”فقـدان أكثر مـن 3000 مرشوع نتيجـة التهريب وإغراق السـوق 

بالسلع املستوردة التي جاءت عرب الدول املجاورة“.
وأشـار إىل أن ”أسـعار البيض كانت تباع يف األسـواق العراقيـة أقل بكثري 
من األسـعار يف املـدن التي يتم التهريب منها“، مشـدداً عىل رضورة ”منع 

التهريب للسيطرة عىل عملية اإلنتاج“.
واقرتحت وزارة الزراعة، يف وقت سـابق، حلوالً ملنع دخول الدواجن املهربة 

اىل العراق، فيما أكدت دعمها لحماية هذا القطاع.
وبينـت أن دخـول الدواجن املهربة، يتطلـب أوالً تدخـل وزارة الزراعة مع 
الجهـات األمنية، لوقـف تدفق املنتجـات الزراعية املهربة، وكذلك تشـديد 
اإلجـراءات األمنيـة عىل الحدود، ومتابعة األسـواق املحليـة، من أجل دعم 

املنتج املحيل، والحفاظ عىل صحة وسالمة املستهلكني.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزيـر النفـط، إحسـان عبـد 
الجبار، امس الثالثـاء، عن تخصيص 
مـا قيمتـه 300 مليـون دوالر لرشاء 
حصة إكسـون موبيل املشغل الرئيس 
يف حقـل غرب القرنة 1، مشـرياً إىل أنَّ 
املبلغ أدرج ضمن املوازنة املقبلة. فيما 
كشـفت رشكة تتبع السـفن العاملية  
(tankertrackers) ان اقليم كردستان 
صدر خـالل حزيران املايض ما يقارب 
من 15 مليون برميل من النفط الخام 
بإيـرادات مالية بلغـت أكثر من مليار 

و800 مليون دوالر.
وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار 
يف حـوار اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن 
”العـراق قدم يف منتصـف عام 2021 
طلباً رسمياً لرشكة الطاقة األمريكية 
إكسـون موبيـل لـرشاء حصتهـا يف 
إىل أنَّ ”النقاشـات  الحقـل“، مشـرياً 
حول الرشاء مع رشكاء إكسون موبيل 

استمر أكثر من 90 يوماً“.
وأضـاف أنَّ ”رشكـة النفـط الوطنية 
ستشرتي حصة إكسون موبيل بقيمة 
تصـل إىل 300 مليـون دوالر، وسـيتم 
إدراجه ضمن املوازنة املقبلة“، منوهاً 
بأنَّ ”املبلغ وفقاً للجدوى االقتصادية 
يسـرتجع  املاليـة  لـوزارة  املقدمـة 
خـالل عامني مـن األربـاح اإلنتاجية 

والتصديرية“.

وأشـار عبـد الجبـار إىل أنَّ ”رشكـة 
لتوسـيع  تخطـط  الوطنيـة  النفـط 
قطـاع  يف  االسـتثمارية  محفظتهـا 
النفطيـة،  والصناعـات  االسـتخراج 
إضافـة إىل تنويـع أنشـطتها بدخول 
العامـة،  الخدمـات  مرافـق  قطـاع 
القطاع االستثماري“، الفتاً إىل أنَّ ”هذا 
التخطيـط يصـب يف مصلحـة العراق 
ويدعـم برنامج تحويـل رشكاتها إىل 

تجارية ربحية“.

وتابع أنَّ ”العراق نجح بإدارة وتشغيل 
حقـل مجنـون، بعد انسـحاب رشكة 
شل املشغل الرئيس للحقل ضمن عقد 
الخدمـة للرتاخيـص النفطيـة املوقع 

عام 2010 ”.
وكان وزيـر النفـط أعلـن، يف كانـون 
الثانـي املـايض، أنَّ مجلـس الـوزراء 
وافـق عىل قيام رشكة النفط الوطنية 
باالستحواذ عىل حصة رشكة إكسون 
موبيل يف حقل ”غرب القرنة �1، أحد 

الحقـول العمالقـة املنتجـة للخام يف 
البالد.

يذكـر أنَّ حقـل غـرب القرنـة 1، تـم 
تطويره وتوسـعته من جانب الرشكة 
األمريكية عام 2010، ويقدر احتياطي 
النفط فيه بقرابة 8.5 مليارات برميل، 
وينتـج باملتوسـط 300 ألـف برميـل 

يومياً.
وكانت إكسـون موبيل تملك 60 باملئة 
من عقد تطوير الحقل، ورشكة النفط 

الوطنيـة العراقيـة 25 باملئة، ورويال 
داتش شـل 15 باملئة، بحسـب بيانات 

عراقية رسمية.
من جانب متصل، كشفت رشكة تتبع 
السفن العاملية (tankertrackers) ان 
اقليم كوردسـتان صدر خالل حزيران 
املايض ما يقارب من 15 مليون برميل 
من النفط الخام بإيرادات مالية بلغت 

أكثر من مليار و800 مليون دوالر.
وذكرت الرشكة يف جـدوال لها اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”صادرات النفط 
مـن اقليـم كوردسـتان خالل شـهر 
مليـون   14 بلغـت  املـايض  حزيـران 
و836 الفا و586 برميال وبواقع 494 
الفا و553 برميال يوميا“، مبينا أن ”7 
دول اشـرتت النفـط الخام مـن اقليم 
كوردستان ذهب %88 منه اىل كل من 

اليونان وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا“.
واضافت ان ”االيرادات املتأتية من هذه 
الصـادرات بلغت مليـار و821 مليونا 
و50 ألف دوالر، مشـرية إىل أن ”سـعر 
الربميـل املبـاع بلـغ 122.74 دوالرا“.
وبينـت أن ”اليونان كانـت أكثر الدول 
رشاء لنفط اإلقليم يف حزيران وبواقع 
5 ماليني و225 ألفا و19 برميال، تليها 
ايطاليـا وبواقع 4 ماليـني و480 ألفا 
و206 برميال، ومن ثم جاءت أوكرانيا 
ثالثا وبواقع 2 مليونـا و44 ألفا و15 

برميال“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة اإلحصـاء الرتكية، امس 
الثالثـاء، ان العراقيني جـاءوا باملرتبة 
الثالثة وللشـهر الثالـث عىل التوايل بعد 
هيمنة روسـية كأكثر الشـعوب رشاء 
للعقارات يف تركيا خالل شـهر حزيران 
املـايض. فيمـا أعلنت جمعيـة تصدير 
جنـوب رشق األناضول الرتكية، امس ، 
ان العـراق أحتل املرتبـة الثالثة من بني 
91 بلـداً صـدرت إليها تركيا الفسـتق 
الحلبي خـالل النصـف األول من العام 

الحايل.
وقالت هيئة اإلحصاء الرتكية يف تقرير 
اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان ”مبيعات 
املنازل يف تركيا لألجانب ارتفعت بنسبة 
مقارنـة   2022 حزيـران  يف   81.8٪
بالشـهر نفسـه مـن العـام السـابق 
وأصبحت 8 آالف و630 منزًال، حصلت 
اسـطنبول عـىل املرتبـة األوىل بواقع 3 
آالف و906 منازل، وجـاءت انطاليا يف 
املرتبـة الثانيـة بمبيعات بلغـت الفني 
و534 منـزًال، ثـم مرسـني بواقع 428 

منزال ”.
واضافـت ان ”تركيا باعت خالل سـتة 
أشـهر االوىل مـن العام الحـايل 35 ألفا 
و383 منـزال لألجانب وبنسـبة ارتفاع 

بلغـت %72.7 عـن نفـس الفـرتة من 
العام السابق“.

وأشارت الهيئة إىل أن ”الروس تصدروا 
باقي الدول يف األكثر رشاء للعقارات يف 
تركيا خالل حزيران وبعدد الف و 887 

منزال ”، وجاء االيرانيون باملرتبة الثانية 
حيث اشـرتوا 987 منـزالً، والعراقيون 
ثالثا وبعدد بـ 807 منازل، والصينيون 
رابعا بعدد 377 منزال، وأملانيا خامسـا 

وبعدد 329 منزال“.

قائمـة رشاء  العراقيـون يف  ويتصـدر 
املنـازل يف تركيـا منذ العـام 2015، إال 
أنـه تراجـع للمركـز الثاني بعـد إيران 
مع بداية العـام 2021، قبل أن يرتاجع 
للمركز الثالث منذ شهر نيسان املايض 

بعـد هيمنـة روسـيا عـىل العقـارات 
الرتكية.

مـن جهتهـا، أعلنـت جمعيـة تصدير 
جنـوب رشق األناضـول الرتكية، امس 
الثالثـاء، ان العراق أحتل املرتبة الثالثة 
مـن بـني 91 بلداً صـدرت إليهـا تركيا 
الفستق الحلبي خالل النصف األول من 

العام الحايل.
وقالـت الجمعية يف تقريـر لها اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: إن ”تركيا صدرت 12 
الف و258 طنا من الفسـتق الحلبي اىل 
91 بلدا بقيمة بلغت 111 مليونا و456 
الف دوالر للفرتة مـن كانون الثاني اىل 
حزيران من العام الحايل 2022، مرتفعا 
%30 عـن العام املايض الذي بلغت فيه 
الصـادرات 8 آالف و258 طنـا بقيمـة 
بلغت 85 مليون دوالر من نفس الفرتة 

من العام املايض 2021“.
واضافـت ان ”أملانيا كانـت البلد األكثر 
تصديـر اليهـا للفسـتق الحلبي خالل 
الفـرتة من كانـون الثانـي اىل حزيران 
2022 و بقيمة بلغت 17 مليون دوالر، 
تليهـا قريغيزسـتان ثانيـا وبقيمـة 9 
ماليني ومن ثم جاء العراق ثالثا وبقيمة 

بلغت 6 ماليني دوالر“.
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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيس الجمعيـات الفالحيـة يف البرصة، عبـد الكاظم حسـن، امس 
الثالثاء، إن اإلهمال الحكومي واضح بالنسبة للمزارعني عموما، وال ننىس 
أن البرصة هي األوىل يف العالم بإنتاج التمور ولكن تراجعت ألسباب عديدة 
أبرزها الحروب، حيث أن الدول سبقتنا كثريا بإنتاج التمور عىل الرغم من 

أن نخيلها كله مستورد من العراق.
وقـال حسـن يف حديـث صحفـي: ان ”النخيل وكمـا هو معـروف يقاوم 
العطش والجفاف أكثر من باقي األشـجار، لكن الجفاف بشكل عام يؤثر 
عىل العديد من أشجار النخيل حتى التي تعتمد عىل املياه الجوفية، وبالتايل 

يؤدي إىل تقليل إنتاج التمور“.
واشار إىل أنه ”كانت لدينا يف البرصة الرشكة العراقية إلنتاج التمور، وكانت 
تحـيص كميات التمور باألطنـان، ولكن هذه الرشكة انتهت وال يوجد اآلن 
إحصاء يخص إنتـاج التمور كما هو الحال مع باقي املحاصيل“، الفتا إىل 
أن ”أعداد النخيل انخفضت كثريا بشكل عام، حيث كان يف البرصة سابقا 

نحو 10 ماليني نخلة، أما اآلن ال يزيد العدد عن مليون نخلة“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف مسـؤول حكومي، امس الثالثاء، عن انطـالق املرحلة االخرية من 

مرشوع االسواق املفتوحة يف محافظة دياىل.
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة، عبدالله الحيـايل، يف حديث صحفي: ان“ 
فريقا مشـرتكا مـن البلدية والجهد الهنديس للقـوى االمنية بارش يف رفع 
شـامل لكل الحواجز والكتل الكونكريتية يف سـوق بعقوبة ضمن املرحلة 

االخرية من مرشوع االسواق املفتوحة يف دياىل“
واضاف الحيايل ان“ رفع الحواجز وفتح الطرق الرئيسـية لسوق بعقوبة 
ملرور املركبات خطوة تأخرت اكثر من 15 سـنة بسـبب التحديات االمنية 
لكنها تعطي رسـالة اسـتقرار وامان يف ذات الوقت“، مؤكدا ان ”املرشوع 
سيشـمل كل اسـواق دياىل دون اسـتثناء والبداية كانت من اهم واشـهر 

اسواق املحافظة“.
وكان سـوق بعقوبة فرضت حولها اجراءات امنية مشـددة منذ سـنوات 
طويلـة بسـبب االضطرابـات وتكـرار اسـتهدافه مـن قبـل الجماعـات 

االرهابية.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة (0.20%).
وجـاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لـألوراق املالية ليـوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة (381.468.939) سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (558.601.516) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (567.99) نقطة 
مرتفعا بنسبة (%0.20) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (566.88) 
نقطة.وتـم تداول اسـهم (35) رشكة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف 
السـوق، واصبـح عدد الرشكات املوقوفـة بقرار من هيئـة االوراق املالية 

لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل (11) رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشـرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (25) 
مليون سهم بقيمة بلغت (125) مليون دينار من خالل تنفيذ (17) صفقة 
عىل اسهم ثالث رشكات.بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري 
العراقيني يف السوق (22) مليون سهم بقيمة بلغت (26) مليون دينار من 
خالل تنفيذ (17) صفقة عىل اسـهم ثالث رشكات.يذكر ان سـوق العراق 
لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركزي منذ 
عام 2009، ويسـعى إلطالق نظـام التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، 
وينظـم خمس جلسـات تداول اسـبوعيا من االحـد اىل الخميس، ومدرج 
فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثـل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اسـتقرت أسـعار الذهب ”األجنبـي والعراقي“ يف األسـواق املحلية، امس 
الثالثاء.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 352 ألف دينار، وسعر الرشاء 348 

ألفا، وهي نفس األسعار ليوم امس االثنني.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 312 ألف دينار، وبلغ سعر الرشاء 308 آالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 ألف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 310 آالف و320 ألف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الـدوالر األمريكـي مقابل الدينار العراقي بشـكل 
طفيـف، امس الثالثاء، يف البورصة الرئيسـية بالعاصمة بغداد، ويف إقليم 

كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفـاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلت 
صباح امس 148475 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 

األسعار ليوم االثنني 148450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن أسعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 149000 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر أمريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 148000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر أمريكي.
أما يف أربيل عاصمة إقليم كردسـتان، فقد شـهدت أسعار الدوالر ارتفاعا 
أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148650 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 148550 ديناراً لكل 100 دوالر أمريكي.
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بغداد/ الزوراء:
بلغت إجمايل مبيعات البنك املركزي، 
امس الثالثاء، أكثـر من 270 مليون 

دوالر. 
وذكـر مصـدر أن ”البنـك املركـزي 
باع امس خـالل مـزاده لبيع ورشاء 
الدوالر االمريكي، 271 مليونا و823 

الفـا و449 دوالرا أمريكيـا غطاهـا 
البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 

ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظـم هـذه املبيعـات 
ذهبـت لتعزيـز االرصـدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات حيث 
و  ألفـاً  و823  مليونـا   225 بلغـت 

449 دوالرا، فيمـا ذهبت البقية عىل 
شـكل مبيعات نقدية التي بلغت 46 
مليون دوالر.وأشار إىل ان 33 مرصفا 
قامت بتلبيـة طلبات تعزيز االرصدة 
لتلبيـة  مصـارف  و22  الخـارج،  يف 
الطلبـات النقديـة، إضافـة اىل 240 

رشكة توسط.

Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@270@Âfl@ãr◊c
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@k»‹æa@Ú„bÓñ@Â«@bËnÓ€Î˚èfl

بغداد/متابعة الزوراء
 نفت الرشكة املنفذة ملرشوع ملعب املدينة الدويل، أمس األول، املسؤولية عما حصل يف مباراة الكرخ والكهرباء 
يف نهائـي كأس العراق، وفيما بّينت أن صيانة امللعب حالياً بإرشاف وزارة الرياضة والشـباب، أكدت الوزارة 
حاجتها لتخصيصات مالية إلدامة املالعب. وقال مصدر يف الرشكة املنفذة مللعب املدينة إن «الرشكة سـلمت 
امللعب تسليماً اولياً قبل سنتني وعدة أشهر وتحديداً يوم ٢٦ كانون االول عام ٢٠١٩»، مبينا ان «فرتة الصيانة 
للرشكة سـنتني وانتهت الصيانة الخاصة بنا لننسـحب بكوادرنا من امللعب». وأضاف املصدر أن «الذي يقوم 
عىل صيانة ملعب املدينة الدويل كوادر وزارة الشـباب والرياضـة وليس كوادر الرشكة كما يدعي البعض فال 

ذنب لنا بما حدث يف املباراة االخرية بختام كاس العراق ولهذا نحن سلمنا امللعب جاهزاً.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
وقـع رئيـس اللجنـة األوملبيـة 
العراقية رعد حمودي،  الوطنية 
صبـاح امـس، مذكـرة تعـاون 
ثنائي مشـرتك مع عمـدة بلدية 
مدينة آناديا الربتغالية السـيدة 

ترييزا بيليم كاردوسو.
أعلن ذلك  مدير املكتب االعالمي 
الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة  يف 
العراقيـة  حسـني عيل حسـني 
مبينـاً ان مذكرة التعـاون تأتي 
إسـتكماالً ملـا تم االتفـاق عليه 
مع وفـد بلديـة آناديـا ورشكة 

سـان ليـف الـذي كان زار مقر 
العاصمـة  يف  األوملبيـة  اللجنـة 
بغداد يف السـابع عرش من شهر 

آيار املايض.
املدينـة  ان  حسـني  واضـاف 
املذكـورة ومقـر رشكـة سـان 
اليف يشـتمالن عىل بنى تحتية 
رياضية متقدمة، وان إالتفاقية  
معسـكرات  إقامـة  تضمنـت 
العراقيـني   الرياضيـني  تدريـب 
فيهـا، إسـتعداداً لدورتي ألعاب 
باريـس 2024 ولـوس أنجلوس 

.2028
بغداد/ متابعة الزوراء

اعلـَن نـادي هريينفـني الهولنـدي تعاقده 
مع الالعب العراقي حسـني عيل، قادما من 

اوريربو السويدي. 
وذكـر النـادي الهولندي، ان عقـد املوهبة 
العراقية حسـني عيل يمتد لثالثة مواسـم، 

دون ان يكشف قيمة الصفقة. 
وسـبق لالعـب العراقي حسـني عيل (20) 

عامـا، الذي يلعـب بمركز الظهـري االيمن، 
ان مثـل ماملو السـويدي  يف عـام 2019، و 

اوريربو ملدة عامني 2020 ، 2022 
يذكـر ان نـادي هريينفني، احتـل الرتتيب 
الثامن يف الدوري الهولندي املمتاز للموسم 
املايض، وسيفتتح مشواره باملوسم الجديد 
2022/2023، بمالقاة سـبارتا روتردام يف 

الخامس من شهر اب املقبل.

@Òã◊âfl@Êb»”ÏÌ@ÏéÎÜäb◊Î@ÜÏº
⁄6ìfl@Ôˆb‰q@·Áb–m
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بغداد/ مؤنس عبد الله
اكَد رئيس االتحاد العراقي للجودو سـمري 
املوسوي ان املنتخب الوطني للعبة يواصل 
وحداتـه التدريبيـة اليوميـة يف معسـكره 
املقـام حاليـا بجمهورية تونـس العربية 
والـذي يتضمـن ايضـا خـوض تدريبـات 
ولقـاءات مشـرتكة مع العبـي منتخبات 
تونـس والجزائـر وايـران، حيـث يعد هذا 
املعسـكر هـو االخـري قبيل خـوض غمار 
مسـابقة الجودو يف دورة العاب التضامن 
االسالمي التي ستحتضن فعالياتها مدينة 
قونيـا بجمهوريـة تركيـا خـالل املدة من 
التاسـع وحتى الثامن عرش من شـهر اب 

املقبل. 
وقال املوسـوي ان الالعبـني االربعة الذين 
تـم اختيارهـم للمشـاركة بـدورة العاب 
التضامـن االسـالمي يتواجـدون حاليا يف 
املعسكر التدريبي املقام بجمهورية تونس 
العربية وهم سـجاد غانم صحن وزن 73 
كغم وسـوران صبـاح فتح اللـه وزن 81 
كغم وحسـني عـيل حسـني وزن 90 وعيل 

حسـن عطا اللـه 100 كغـم تحت ارشاف 
املدرب التونـيس انيس لونيفي موضحا ان 
املعسكر الذي سيستمر ملدة اسبوعني عىل 
نفقة اتحاد اللعبة، فيما سيتحمل الجانب 

املضيف تكاليف اقامة الوفد العراقي.
وثمـن رئيس اتحـاد الجودو دعـم اللجنة 
االوملبيـة لالتحادات الوطنية التي تسـتعد 
التضامـن  العـاب  دورة  يف  للمشـاركة 
االوملبيـة  اللجنـة  تكفلـت  إذ  االسـالمي، 
مشكورة بتحمل نفقات املعسكر التدريبي 
املشـارك بـني منتخبـات العـراق وتونس 
وايـران والـذي اقيم خالل شـهر شـباط 
ومحافظـة  بغـداد  العاصمـة  يف  املـايض 
كربالء املقدسـة واسـتمر ملدة اسـبوعني 
مبينـا يف الوقـت ذاتـه ان وزارة الشـباب 
والرياضة مشـكورة هي االخـرى تكفلت 
بنفقات بطولة السالم الدولية التي اقيمت 
يف العاصمـة بغداد قبل اشـهر قليلة بينما 
تحمل اتحاد اللعبـة وبالتعاون مع نظريه 
الفرنـيس كافة نفقات املعسـكر التدريبي 
الخارجـي االخـري الذي اقيـم يف العاصمة 

باريس.
وتابع املوسـوي حديثـه بالقول ان املدرب 
التونيس انيس لونيفي يسـتمر عقده الذي 
تم توقيعه يف االول من شهر شباط املايض 
ملدة عام واحـد، إذ قامت اللجنـة االوملبية 
مشـكورة برعاية مراسـيم توقيـع العقد 
فضال عن تحملها مبلغ قدره 3500 دوالر 
شـهريا تدفـع للمـدرب التونـيس لونيفي 
الذي يعد احد ابطال العالم السـابقني عىل 

مستوى رياضة الجودو.  
واختتـم رئيـس اتحـاد الجـودو حديثـه 
بالقول انه كان يتمنى من اللجنة االوملبية 
املوافقـة عىل مرافقـة اداري واحد مع كل 
منتخب مـن املنتخبات املشـاركة يف دورة 
العـاب التضامن االسـالمي، ففي رياضة 
الجودو دائما ما يوجه االتحاد الدويل للعبة 
بـرضورة تواجـد االداري مـع املنتخبـات 
القرعـة  حضـور  عـن  املسـؤول  كونـه 
وتسـجيل الالعبـني وعملية الـوزن وهذه 
االمـور جميعها من صميم عمـل االداري 

وليس املدرب.

بغداد/ متابعة الزوراء
شـارك الثنائـي العراقـي املحرتف 
صديـق،  وكاردو  اقبـال  زيـدان 
جمعـت  التـي  الوديـة  املبـاراة  يف 
مانشسـرت يونايتـد مع كريسـتال 
الثالثـاء  اقيمـت امـس  بـالس، و 
بملعب ملبورن يف اسرتاليا ، وانتهت 
ملصلحـة اليونايتد بنتيجة (3 - 1). 
واشـرتك زيـدان اقبـال بديـال منذ 
الدقيقة 65 مع مانشسرت يونايتد، 
بينما دخـل املدافـع كاردو صديق 
عنـد الدقيقـة 77 مـع كريسـتال 
باالس يف مبـاراة شـهدت دقائقها 

اثارة وندية رغم طابعها الودي . 
وقدم اقبال عرضا جيدا ، حيث اسند 
له املـدرب  إريك تني هاج ، واجبات 
هجومية باللعـب خلف املهاجمني، 

بعد ان زج به يف املباريات السـابقة 
كالعب ارتكاز. 

باملقابل، ظهر كاردو صديق بحالة 
بدنية جيـدة مع فريقه كريسـتال 
محـاوالت  عـدة  وقطـع  بـاالس، 
ملنافسـيه، رغم املدة القصرية التي 
لعبها، امال بادراج اسمه يف القائمة 
االساسـية باملباريـات التحضريية 
املتبقية امام ليدز يونايتد االنجليزي 

ومونبليه الفرنيس. 
من جانبه، تغنى موقع مانشسـرت 
بالثنائـي  ”تويـرت“  يف  يونايتـد 
وكاردو  اقبـال  زيـدان  العراقـي 
صديـق، حيث نـرش صورتهما معا 
قبـل انطالق املبـاراة الودية ، تحت 
عنوان باللهجـة العراقية ” عراقي 

ورأيس عايل“.

@çÓ◊6€bi@ÊÏj€b�fl@ÊÏj«˝€aÎ@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@ÚÓib∞a@wˆbn„@’Ó‘zn€@|‡�„@Zá‡´@Üb‡«
bÁäaãéc@›flbÿi@|jm@%@pb◊äbìfl@…iäc

ابها/ قحطان املالكي
بغداد/ صالح عبد املهدي

جرَى امس الثالثـاء، املُؤتمُر الّصحفي 
للمجموعـِة األوىل لبطولِة كأس العرب 
للَشباِب بُحضور ُمدرِب منتخب العراق 
للَشـباب عمـاد محمد الـذي تحدَث يف 
املؤتمـِر قائـًال إن هـذه البطولة تمنح 
الثقَة والخـربَة لالعبـني، وتضيُف لهم 
الكثـرَي، والبطولُة العربّيـة تجمٌع جيٌد 
قبيـل التصفيـاِت اآلسـيوّية يف أيلـول 

ملنتخبنا. 
وأضاَف هكذا بطوالت تصُب يف مصلحِة 
الفردّيـة  الالعبـني  قـدراِت  تطويـر 
والجماعّية، وبخصـوِص منتخبنا فقد 
عملنا يف العامـني املاضيني عىل تطويِر 
ُقـدرات الالعبني لكن مثـل هكذا أعماٍر 

تحتاج إىل صٍرب أكرب وعدِم استعجال. 
وأشـاَر محمـد إىل إن تحقيـق نتائـج 
إيجابيـٍة هدفنا يف هـذه البطولة، لكن 
النتائـج ال تأتـي إال بتطبيـِق املُفردات 
التدريبّيـِة مـن قبل الالعبـني والرتكيِز 

التام. 
وجـرى، امس الثالثـاء، ايضا االجتماُع 
يف  املشـاركِة  للمنتخبـاِت  التنسـيقّي 
بطولِة كأس العرب للشباب لكرِة القدم 
التي تضيفها  محافظُة أبها السعودّية 

من 20 تموز إىل 6 آب املقبل.
ومّثـَل العـراق يف هـذا االجتمـاع املديُر 
اإلداري نديـم كريم واملُنسـق اإلعالمّي 

ملنتخِب الشباب قحطان املالكي.
وقبل بدايِة االجتماع التنسـيقي، رحَب 
األمنُي العاّم لالتحاِد العربي لكرِة القدم 
الدكتـور رجـا اللـه السـلمي  بالوفوِد 
املشاركة، ناقالً  تحياَت وزير والرياضة 
عبد العزيز بن تركي آل سـعود ورئيس 
االتحاد السـعودّي لكـرِة القدم محمد 

املسجل.
 وأكَد السـلمي إن الهـدف من  البطولة 
ليـس الفوَز والخسـارة بـل خلق جيٍل 
الكـرِة  ولتطويـر  للمسـتقبِل  مميـٍز 

العربية.
وبنّيَ السـلمي إن هذه البطولة تحظى 
باهتماٍم إعالمي كبرٍي، حيُث ستنقُل 27 
قناًة فضائّيًة عربيًة تلك  البطولة، وهو  

العدُد األكثر يف تاريِخ هذه البطولة منُذ 
تأسيسها.

دخـوُل  سـيكون  السـلمي  وكشـَف   
الجماهـري  للبطولـِة مجانـاً، بعد ذلك 
انطلـَق االجتمـاع، حيـُث تـمَّ توضيُح 
الئحـة البطولة والجوانـب التحكيمّية 
والتنظيمّيـة، وتم تثبيُت ألوان قمصان 
املنتخبـاِت املشـاركة، حيُث سـريتدي 
منتخبنـا يف مباراتـه األوىل يف البطولـِة 
أمام موريتانيا يـوم الثالث  والعرشين 
مـن هذا الشـهر الزَي األبيـض الكامل 
بينمـا سـريتدي حـارس مرمـاه الزي 
منتخـب  سـريتدي  بينمـا  األسـود، 
موريتانيا يف تلـك املباراِة الزي األخرض 

والحارس بالزي السمائي.  
ويف املباراِة الثانية أمام  السعودية يوم 
السـادس والعرشيـن من هذا الشـهر 
سـريتدي منتخبنا أيضاً الـزي األبيض 
والحارس بالزي األسود، بينما سريتدي 
األخـرض  الـزي  السـعودّية  منتخـب 

والحارس بالزي  الرصايص.
ويتأهب منتخبنا الشبابي  للمشاركة  يف 
منافسات بطولة كاس العرب للشباب 
تحـت 20 عامـا  التي سـتنطلق  اليوم 
، االربعـاء، يف  مدينـة  ابها السـعودية  
بمشـاركة 18 منتخبا عربيا قسـمتها 
القرعة اىل ست مجموعات  يتاهل بطل 
كل مجموعـة اىل املرحلة الثانية برفقة  
افضـل منتخبني مـن اصحـاب املركز 
الثاني  يف املجموعات الست . ( الزوراء) 
تسـلط االضواء  عىل الحضور العراقي 
يف البطولـة ومارافقـه مـن  معطيات 

واحداث  عرب هذه الحصيلة : 

ãƒn‰m@tÏÓ‹€a
اوقعت قرعة النسخة املرتقبة  منتخبنا 
الشـبابي يف املجموعـة االوىل اىل جانب 
املنتخب املوريتاني و  املنتخب السعودي 
صاحب االرض والجمهور وحامل لقب 
النسخة املاضية  التي اقيمت يف القاهرة 
ابان العام املايض  بعد تغلبه عىل نظريه 
الجزائـري  بهدفـني مقابل هدف واحد 
،  وحصـل  منتخبنـا عـىل انتظـار  يف 
الجولة االوىل التي سـيفتتحها  منتخبا  
السـعودية وموريتانيـا عـرص  اليـوم  

عىل اديم اسـتاد مدينة االمري سـلطان 
بن عبـد العزيـز  الرياضيـة (املحالة)  
بمدينـة ابهـا  عـىل ان يسـتهل  ليوثنا  
رحلتهم  يف املنافسة  يوم السبت املقبل  
بمواجهة موريتانيا  ثم يختتم  مرحلة 
املجموعات بمواجهة اصحاب الضيافة  

يوم الثالثاء املقبل .

@lãÃæa@ÚÉè„
نّظم االتحاد العربي لكرة القدم بطولة 
كاس العـرب للشـباب تحـت 20 عاما  
بدال من بطولة كاس فلسطني للشباب 
التـي انطلقـت عـام 1983  وتوقفـت 
1989، واقيمـت النسـخة االوىل  عـام 
للمسـمى الجديد  يف املغرب للفرتة من  
8 – 24 تموز عام 2011 بمشاركة 10 
منتخبات  قسمت اىل مجموعتني  حيث 
لعـب منتخبنـا  يف املجموعـة الثانيـة  
التي ضمتـه اىل جانب منتخبات  مرص 
والسعودية والبحرين والكويت  واقيمت 
مبارياتها يف ملعب القنيطرة ، واستهل 

شبابنا مسـريتهم يف الرصاع التنافيس 
بالفـوز عىل  البحريـن بهدفني دون رد 
سـجلهما محمد جبار شوكان ثم فوز 
اخر عىل الكويت بثالثية نظيفة سجلها  
عمار كاظم وعيل عدنان ومهدي كامل 
قبـل الخسـارة غـري املسـتحقة امام 
مرص بهدفني مقابل هدف واحد ملهدي 
كامل  وامـام السـعودية بهدفني دون 
مقابـل  وتوديع املنافسـة  عند مرحلة 

املجموعات .

Ùã◊â‹€@ıb8c
املغـرب   منافسـات  يف  منتخبنـا  قـاد 
املدرب حكيم شـاكر ومثلـه الالعبون : 
محمـد حميد وفهد طالـب ومصطفى 
سعدون  وعمار كاظم وعيل  محمد عىل 
الله  ورضغام اسـماعيل ومحمد جبار 
اربـاط  وعيل عدنـان وجاسـم فيصل 
وهمام طارق  وسـيف سلمان  واحمد 
عبـد االمري ومهدي كامل  وعيل قاسـم 
ومصطفى محمد جواد  واحمد عباس 

ومحمـد جبار شـوكان  وجـواد كاظم  
وحسـني عبد الله ومهند عبـد الرحيم  

واحمد حسني  وصفاء جبار .

@ÊÜä¸a@ÚÉè„
مـرة اخـرى عـاد منتخبنـا الشـبابي 
لينقـش اسـمه  يف سـجالت  البطولـة 
منافسـات  يف  املشـاركة  خـالل  مـن 
النسـخة الثانية التي احتضنتها االردن 
للفـرتة مـن 4 – 18 تموز عـام 2012 
بمشـاركة 12 منتخبا وزعتها القرعة 
اىل ثـالث مجموعـات متسـاوية  حيث 
لعـب منتخبنـا يف املجموعـة  الثانيـة 
التي ضمت اىل جانبه  سـوريا واملغرب 
وتونـس  فتعـادل  يف اوىل مبارياته مع 
املنتخب السـوري بهدفني لـكل منهما 
سـجلهما رضغام اسـماعيل من ركلة 
جزاء وعـيل عدنان  قبل ان يخرس امام 
املنتخـب املغربي بهدفـني مقابل هدف 
واحـد  سـجله احمـد عبـاس ويخرس 
ثانية امـام املنتخب التونيس بخمسـة 

اهـداف مقابـل ثالثـة سـجلها محمد 
جبار شوكان ( 2 )  ورضغام اسماعيل  

ويودع املنافسة  بنقطة يتيمة .

 ÚÓ„bq@·Óÿy
قـاد منتخبنا  يف هذه النسـخة  املدرب 
حكيم شـاكر  ومثلـه الالعبون : صقر 
عجيـل  وفهـد طالـب وعـيل ياسـني  
ومصطفـى ناظم وعيل محمد عىل الله  
ورضغام اسـماعيل وعيل عدنان  وعيل 
فائز  وسيف سـلمان وكرار عبد يارس  
ومهـدي كامـل وعمـار عبد الحسـني  
ومهند عبد الرحيم وسعد ناطق ومحمد 
جبـار شـوكان  وعـيل قاسـم واحمد 
عبـاس   وعمـار كاظم ومحمـد جبار 
ارباط  واحمد عبد االمري  وجواد كاظم 

وعيل حسني فندي  وعمار جبار .

 ÚÌÜÏ»è€a@ÚÉè„
وبعـد توقـف البطولـة ملدة 8 سـنوات 
عـادت للظهور مـن جديد وهـذه املرة   
بضيافـة  اململكـة العربية السـعودية 
التي احتضنت النسـخة الثالثة  للفرتة 
آذار عـام   5 لغايـة   17 شـباط  مـن 
2020  بمشـاركة 16 منتخبـا بينهـا 
منتخبـي مدغشـقر والسـنغال اللذين 
تمـت دعوتهمـا كضيفـني ، وقسـمت 
القرعـة املنتخبـات املشـاركة  اىل اربع 
لعـب  حيـث  بالتسـاوي  مجموعـات 
منتخبنـا يف املجموعـة االوىل اىل جانب 
منتخبـات  تونس وموريتانيا والكويت  
فاسـتهل مبارياتـه بالخسـارة امـام 
تونـس بهدفـني مقابـل هـدف واحـد 
سـجله عبد الله محمد  قبل ان يتعادل 
مـع الكويت بدون اهـداف  ويفوز عىل 
موريتانيـا بهدفـني دون مقابل لرضا 
فاضـل واملختـار بـالل خطـا بمرمى 
منتخب بالده  وهكذا تاهل منتخبنا اىل 
الـدور ربع النهائي ثانيا  خلف املنتخب 
التونـيس  لكنه  ودع املنافسـة عند هذا 
الحد بعد الخسـارة امـام مرص بهدف 

دون مقابل .

Èmâfl˝mÎ@7ru
قـاد منتخبنـا يف هذه النسـخة املدرب 
قحطان جثري ومثلـه الالعبون:  احمد 
شـاكر ومحمـد حسـن ونهـاد محمد  

وحسـني جاسم وزيد تحسني  وحسني 
زيـاد وحسـن حبيـب  وحسـني حيدر 
وعيل شـوقي  وحسـني خلف  ومنتظر 
عبد االمري  ومنتظـر محمد جرب  وعبد 
الرزاق قاسـم  وعبد اللـه محمد  وامري 
غانـم  ومصطفـى سـعدون  ومحمـد 
منعـم وعبد اللـه خلف  ورضـا فاضل 
وكرار سـعد  وعباس عيل  وحسني عبد 

الله  وعيل جاسم .

@ãófl@ÚÉè„ 
للبطولـة  الرابعـة  النسـخة  واقيمـت 
جمهوريـة  يف  الجديـدة  بتسـميتها 
مـرص العربية للفرتة مـن 17 حزيران 
لغايـة 3 تمـوز عام 2021  بمشـاركة 
16 منتخبـا بينها اربعـة ضيوف  وهم 
واوزبكسـتان  والنيجـر  السـنغال 
وطاجكستان  وتم توزيع املنتخبات  اىل 
اربـع مجموعات متسـاوية حيث لعب 
منتخبنـا الشـبابي يف املجموعة الثالثة 
اىل جانب منتخبات لبنان  وجزر القمر  
والسنغال فاسـتهل مبارياته بخسارة 
غـري متوقعة امام  جـزر القمر باربعة 
اهداف مقابل ثالثة  سجلها نرص سالم 
وعبد الرزاق قاسـم  وعبد القادر ايوب  
ثـم فاز عىل لبنـان بهدفني دون مقابل  
لبلند حسن  وعبد القادر ايوب  وتعادل 
مع السنغال بهدف ملثله سجله له  عبد 
الرزاق قاسـم  ولم  تكن النقاط االربع 
كافيـة للتاهـل اىل الدور الثانـي  الذي 

انحاز للمنتخبني االفريقيني .

@tÏÓ‹€a@ÚjÓn◊
قاد منتخبنا يف منافسات  هذه النسخة 
مدربـه الحـايل عمـاد محمـد  ومثلـه 
الالعبـون : حسـني حسـن  وعبـاس 
كريـم  وسـجاد نهـاد  وزكريـا طارق  
ومحمـد قاسـم  ونرص سـالم وعباس 
مانـع  وعبـاس ماجد ومـرسور فخر 
الدين  وسـجاد محمد وسجاد تحسني  
وامري حسـني وامري محمـد  وعبد الله 
احمد وعـيل تركي  وعبد القـادر ايوب  
وعيل شاخوان وعبد الرزاق قاسم  وذو 
الفقـار يونس عبد عـيل   وعيل صادق  
ومصطفى قاسـم وبلند حسن فلوري  

وشوان عثمان .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عدنـان السـوداني، تلقـى 
تربيـكات زمالئـه مـن االرسة الصحفية عقب 
عودته اىل محافظـة النجف االرشف قادما من 
الديـار املقدسـة حيث اتم فريضـة الحج، حجا 
مربورا وسـعيا مشكورا وذنبا مغفورا ان شاء الله 

لزميلنا السوداني وجميع حجاج بيت الله الحرام.   
 **********************

 االرستـان الصحفيـة والرياضية قدمتـا التهاني 
الحـارة لعضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي 
للصحافـة الرياضيـة الزميل قاسـم حسـون 
الدراجـي، الذي احتفـل برفقـة العائلة واالهل 

واالصدقـاء بعقد قـران فلـذة كبـده (محمد)، 
خالص االمنيات البن زميلنا بالسـعادة الدائمة مع 

حرمه املصون وبالرفاه والبنني.



جاكارتا / متابعة الزوراء:
منتخـب  ربـع بلـغ  األردن 

ئـي  لـة نها بطو
سـيا  ة آ لكر

لسـلة  ا
ه  ز بفـو

تل  لقا
عـىل من 

منتخـب 
تايبيه  الصـني 

.97-96
فريـدي  وسـجل 
إبراهيم ثالثية يف الرمق 

خـري  أل منـح مـن خاللهـا التقدم ا
ر  النشامى.لصقـو

املنتخـب األردنـي تأخـر يف النصـف األول بفارق سـبع نقاط 
بواقع 42 نقطة لـ49، لكن رسعان ما تدارك الفارق يف الربعني 

الثالث والرابع حاسماً املباراة املثرية بفارق نقطة.
وسـيلعب منتخـب األردن يف ربـع نهائـي البطولـة املقامة يف 

إندونيسيا، ضد املنتخب األردني يوم األربعاء القادم.

وبلغ املنتخب الصيني ربع النهائي بفوزه عىل منتخب إندونيسيا 
108نقاط 58.

وشـهد اللقاء أسـبقية للمنتخب الصيني حيـث تقدم يف النصف 
األول بــ59  نقطة نظـري 21، إال أن املنتخـب اإلندونييس تمكن 
مـن الفوز يف الربع الثالـث بفارق خمس نقـاط، ورغم محاولة 
أصحـاب األرض للعودة يف الربع األخري إال أن الغلبة كانت للصني 

التي رضبت موعداً مع املنتخب اللبناني يف ربع النهائي.

متابعـة   / ميونيـخ 
الزوراء:

وقع الهولندي ماتياس 
مدافـع  ليخـت،  دي 
يوفنتوس، عقود انتقاله إىل 
صفوف بايرن ميونخ خالل 
املريكاتـو الصيفـي الجـاري.

وكتـب فابريزيو رومانو، خبري 
انتقـاالت الالعبـني واملدربني يف 
أوروبـا، عـىل حسـابه بموقع 
االجتماعـي ”تويرت“:  التواصل 

”تـم توقيع جميـع العقود بني 
يوفنتـوس وبايـرن ميونـخ يف 

صفقة دي ليخت“.
الالعـب  أن  ”كمـا  وأضـاف: 
انتقاله  الهولنـدي وقع عقـود 
دي  وسـيجري  البافـاري،  إىل 
ليخت الجزء الثاني من الكشف 
الطبـي، صباح امـس الثالثاء، 
ثم يغـادر إىل الواليـات املتحدة 
الفريـق“.وكان  إىل  لالنضمـام 
بايـرن ميونيخ توصـل التفاق 

مع يوفنتوس حول صفقة دي 
ليخت، األحد املايض، مقابل 70 
مليون يورو رسوم كقيمة ثابتة، 
باإلضافـة إىل متغريات تبلغ 10 
ماليـني يورو.وقالت تقارير إن 
عقـد دي ليخت سـيكون حتى 
2027.يذكـر  يونيو/حزيـران 
أن يوفنتـوس يحـاول التعاقـد 
مع الربازييل جليسـون بريمر، 
مدافع تورينو، لتعويض رحيل 

ماتياس دي ليخت.

يوجني / متابعة الزوراء:
حصـد البطـل القطـري معتـز برشـم 
امليدالية الذهبية ضمن مسـابقة الوثب 
العـايل يف بطولـة العالم أللعـاب القوى 

فجر أمس الثالثاء.
ونجح برشـم يف تجـاوز ارتفاع 2.37 م 
ليتمكـن من تحقيـق امليداليـة الذهبية 
وسـط منافسـة شـديدة مـع الكوري 
نـال  الـذي  وو  سـانغهيوك  الجنوبـي 
الفضيـة بــ2.35، واألوكرانـي أندريه 
بروتسـينكو الذي نـال الربونزية 2.33 
م، واألمريكي شيلبي واإليطايل تامبريي 
حيث تمكن األبطال الخمسة من تجاوز 

ارتفاع 2.30 م.
وبدأت املنافسـة تشتد مع ارتفاع 2.33 
م الـذي اجتـازه برشـم مـن املحاولـة 
األوىل أيضـًا حالـه كحال بروتسـينكو، 
فيمـا أبقـى تامبـريي عـىل حظوظـه 
بميداليـة بعد النجاح يف املحاولة الثانية 

وسانغهيوك يف املحاولة الثالثة.
وبقي برشـم ينتظر حظوظـه بالذهب 
بعدمـا تخطـى 2.35 مـن املحاولة بها 
وهو ما فشل به منافسيه يف محاولتهم 
األوىل، قبل أن ينجح سانغهيوك بذلك يف 

محاولته الثانية.
وتجاوز برشـم ارتفاع 2.37 م ليضمن 
الذهـب بعدما فشـل بذلك سـانغهيوك 

بمحاولته األوىل ليقّرر األخري الوثب عىل 
ارتفاع 2.39 م ففشل بمحاولتني.

وفّضل برشـم عـدم الوثب عـىل ارتفاع 
2.19 م الذي افتتحت به املسـابقة قبل 
م  2.24 م و2.27  ارتفـاع  يتجـاوز  أن 
و2.30 م و2.33 م و2.35 و2.37 م من 

املحاولة األوىل.
وقّرر برشـم بعد ضمان الذهبية الوثب 
عـىل ارتفـاع 2.42 م لكـن محاولته لم 

يكتب لها النجاح.
ولحـق برشـم بنجمـني عربيـني نجحا 
ثـالث  بلقبهمـا  االحتفـاظ  يف  سـابقاً 
مـرات متتاليـة ويتعلـق األمـر بعدائي 

سـباق 1500 م الجزائـري نـور الديـن 
مرسـيل أعوام 1991 يف طوكيو و1993 
غوتبـورغ،  يف  و1995  شـتوتغارت  يف 
واملغربـي هشـام الكـروج الـذي حقق 
اإلنجـاز أربـع مـرات متتاليـة يف أثينـا 
وإدمونتـون   1999 وإشـبيلية   1997

2001 وباريس 2003.
وبـات برشـم أول العب يتـّوج بذهبية 
بطولـة العالم للوثب العـايل ثالث مرات 

عرب التاريخ.
وقال برشـم: ”الحمدالله هـذا إنجاز لم 
يأت من فراغ، رصاحة األشـهر الثمانية 
األخرية كان هناك عمل وجهد كبري جداً 

كلّل بالنجاح“.
وأضاف: ”املنافسة كانت صعبة وقوية 
ولكن تركيزي عىل نفيس كان عالياً ولم 
أشعر بالضغط وكنت عىل أتّم االستعداد 

للقب“.
ونجـح البطـل املغربي سـفيان البقايل 
يف التتويـج بذهبيـة 3000 م موانـع يف 

بطولة العالم أللعاب القوى.
وتمكـن البقـايل مـن أخـذ الصـدارة يف 
األمتـار األخـرية ليهـدي بـالده ذهبية 
ثمينة وسط منافسة قوية من اإلثيوبي 

غريما الثاني والكيني كيربوتو الثالث.
وقطع البقايل السـباق خـالل 8.25.13 
دقائق أمام غريمـا 8.26.01 وكيربوتو 

.8.27.92
وأّكـد البقـايل إنجـازه الصيـف املايض 
عندمـا أحـرز اللقب األوملبي لسـباق 3 
آالف م موانـع وأصبـح أول عـداء غـري 

كيني يحرز اللقب منذ 1980.
وحقـق البقايل طموحـه بالذهب بعدما 
نال الفضية عام 2017 يف لندن واكتفى 

بالربونزية يف الدوحة 2019.
وخاض البقايل السباق بذكاء كبري وترك 
املبادرة لكوكبة من ستة عدائني وانتظر 
الـ200 م األخرية لينطلق برسعة كبرية 
متفوقاً عىل غريما وصيف بطل النسخة 

األخرية.

وهـي الذهبية األوىل للمغرب منذ تتويج 
جـواد غريب يف ماراثون نسـخة 2005 
يف هلسـنكي، والحادية عرشة يف تاريخ 

مشاركاته العاملية.
كما هي الذهبية الثالثة للعرب يف سباق 
3 آالف م موانـع بعـد تتويـج القطري 
سيف سـعيد شـاهني يف باريس 2003 

وهلسنكي 2005.
وقـال البقايل: ”تتويجي اليـوم يعود إىل 
عمـل قـوي ومتواصل منذ سـنني، بعد 
تتويجي يف األلعاب األوملبية كنت عازماً 
عىل املجـيء إىل يوجني من أجل التتويج 

باللقب العاملي ونجحت يف ذلك“.
وتوجت البلجيكية نفيسـاتو تيام فجر 
أمس الثالثاء بذهبية مسابقة السباعية 

يف النسـخة الثامنـة عرشة مـن بطولة 
العالـم أللعاب القـوى يف مدينة يوجني 

األمريكية.
ورجحت تيام التي توجت بلقبها العاملي 
الثاني بعد نسخة 2017 يف لندن، كفتها 
يف السـباق األخـري عندمـا تفوقـت يف 
مسافة 800 م عىل الهولندية أنوك فيرت 

فرفعت غلتها إىل 6947 نقطة.
ونالـت تيـام، البطلـة األوملبيـة مرتني 
النسـخة  يف  العالـم  بطلـة  ووصيفـة 
الذهبيـة   ،2019 الدوحـة  يف  األخـرية 
مقابل 6867 نقطـة لألخرية التي نالت 
الفضية، وعادت الربونزية لألمريكية آنا 

هال برصيد 6755 نقطة.
بالدهـا  كيبيغـون  الكينيـة  ومنحـت 

الذهبيـة األوىل يف بطولـة العالم أللعاب 
القـوى املقامـة حالياً يف أمـريكا بعدما 
حلّـت يف املركز األول لسـباق 1500 مرت 

للسيدات.
خـالل  السـباق  كيبيغـون  وقطعـت 
3.52.96 دقائـق متقدمة عىل اإلثيوبية 
غوداف 3.54.52 والربيطانية الورا مور 

.3.55.28
وسـبق لصاحبة الــ28 عامـاً التتويج 
بذهبية األلعاب األوملبية مرتني وهذبية 

بطولة العالم 2017 يف ذات السباق.
الفنزويليـة يوليمار  النجمـة  وواصلت 
يف  الذهـب  عـىل  سـيطرتها  روخـاس 
األحـداث العاملية عندمـا تّوجت بذهبية 
بطولة العالم أللعاب القوى يف مسابقة 

الوثبة الثالثية.
وبعد أقل من سنة عىل ذهبيتها األوملبية، 
تمكنـت روخـاس من التتويـج بذهبية 
الوثبة الثالثية يف بطولة العالم بوصولها 
إىل 15.47 م متقدمـًة عـىل الجامايكية 
م   14.89 الفضيـة  صاحبـة  شـانيكا 

واألمريكية توري فرانكلني 14.72 م.
واحتفظت روخاس بلقب بطولة العالم 
للمـرة الثالثـة توالياً بفضـل محاولتها 
الثانية التي كانت األفضل لها، علماً أّنها 
وصلت يف محاولتهـا األخرية إىل 15.39 

وإىل 15.24 يف محاولتها الثالثة.

7الرياضي
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مانشسرت / متابعة الزوراء:
األرجنتينـي  النجـم  يعتقـد 
املعتـزل، سـريجيو أجويرو، 
إن إيرلينج هاالند سـيحتاج 
إىل وقـت للتكيف مع أسـلوب 
مدرب مانشسـرت سـيتي، بيب 

جوارديوال، تماما كما فعل هو.
تاريـخ  وحـث أفضـل هـداف يف 
هدفـا،   257 برصيـد  السـيتي 

هاالنـد عـىل التحيل بالصرب.فبعد أشـهر 
من تعيني جوارديوال كمدرب ملانشسـرت 
سـيتي يف 2016، عانى أجويرو يف الكثري 
مـن األحيان.وقـال املهاجـم األرجنتيني 
السـابق عن ذلـك، يف ترصيحـات نقلتها 
صحيفة ”ديـيل ميل“ الربيطانية: ”العب 
النخبـة مثلـه سـيعرف كيـف يوفق بني 
أسـلوبه وأسلوب فرق بيب.. قد يستغرق 
األمر بعض الوقت، لكن بمجرد أن يبدأ يف 

العمل، سيكون كل يشء أكثر بساطة“.
وأضاف: ”لديه القدرة عىل تحقيق ما هو 
مطلوب منه، أعتقد أنه برهن عىل قدراته 
التهديفية.. إحصائياته يف الدوري األملاني 
ويف أوروبـا تؤكـد ذلك“.وختـم أجويرو: 
”منطقيا سـيكون لديه فرتة من التكيف 
مع دوري قوي، مثل الـدوري اإلنجليزي 
املمتـاز، لكنه سـيمر بعمليتـه الخاصة، 

وستكون النتائج إيجابية“.

çÌá„b„7Á@ÏÆ@ÈuÏn‹€@¡�≤@êÌäbi

ساوباولو / متابعة الزوراء:
قال أرتـورو فيـدال املنضم أخرياً 
بعدمـا  الربازيـيل  فالمنغـو  إىل 
أمىض قرابة 15 عاماً متنقالً بني 
األندية األوروبية، إن اختياره كان 
مدفوعاً بالرغبـة يف الفوز بكأس 
ليربتادوريس لكرة القدم املرادفة 

ملسـابقة دوري أبطال أوروبا.
وأشار فيدال البالغ 35 عاماً خالل 
حفـل تقديمه أمـام الصحافيني 
إىل ”إنها أمنيتـي األوىل. أنا هنا يف 

فالمنغو من أجل ذلك“.
وأعلن فالمنغو، أحد أشهر األندية 
الربازيلية، رسمياً األسبوع املايض 
تعاقـده مع العـب إنـرت اإليطايل 

السابق.
من ناحيته، نرش فيدال يف األشهر 
األخـرية عـىل وسـائل التواصـل 
مرتديـاً  لـه  صـوراً  االجتماعـي 
قميص النـادي باللونـني األحمر 

واألسود.
ويعيـش فيـدال ”الحلـم“ الـذي 

مسـريته،  خـالل  راوده  طاملـا 
وهـو الذي وصف لحظـة دخوله 
إىل أرض امللعـب مرتديـًا قميص 
فالمنغو عىل أنها ”أسـعد لحظة 

يف مسريتي“.
ووضـع فيـدال، حـداً ملسـرية يف 
املالعـب األوروبية اسـتمرت ملدة 
15 عاماً، توجها باحرازه 9 ألقاب 
محليـة مـع كل مـن يوفنتـوس 
وإنـرت اإليطاليني وبايرن ميونيخ 

األملاني وبرشلونة االسباني.وأمل 
فيدال املعروف بطباعه الحادة يف 
امللعـب يف أن ”يتأقلـم بأرسع ما 
يمكن“ مع فريقه الجديد، مشرياً 
يف  طريقتـه  إىل  خـاص  بشـكل 
اللعب: ”دائمـاً عند الحد األقىص، 

ولكن مع احرتام املنافس“.
أي  تحصـل  أالّ  ”أتمنـى  وأردف: 
مشكلة 

أو طرد أو ما شابه“.
وبدأ فيدال مسـريته الكروية مع 
2005-) التشـييل  كولـو  كولـو 

2007) قبـل االحـرتاف يف القارة 
العجوز مع أندية باير ليفركوزن 
(2011-2007) وبايـرن ميونيخ 
ويوفنتـوس   (2015-2018)
(منـذ  وإنـرت   (2011-2015)
2018-). وبرشـلونة   (2020

2020).ويحتـل فالمينغـو حالياً 
املركز السابع يف الدوري الربازييل 
نقـاط  سـبع  بفـارق  متأخـراً 
عـن أتلتيكـو مينـريو املتصـدر. 
ومـن املقـرر أن يخـوض العبـو 
املـدرب دوريفـال جونيـور ربع 
نهائـي كوبـا ليربتادوريـس ضد 
كورينثيانز من ساو باولو يف آب/

أغسـطس املقبل.وبلـغ فالمنغو 
نهائي املسابقة القارية مرتني يف 
النسخ الثالث األخرية، ليتوج عام 
2019 قبل أن يخرس نهائي العام 

املايض.
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ميالنو / متابعة الزوراء:
يجهـز ميالن العـرض األخري للتعاقد مع البلجيكي، شـارل 
دي كيتيليـاري، نجم كلوب بروج، خـالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
وسـبق أن قدم ميالن 3 عروض لضم الالعب البلجيكي: بلغ 
األول 20 مليـون يورو، باإلضافـة إىل املتغريات، بينما وصل 
الثاني إىل 30 مليون يورو شـاملة املكافـآت، ويقدر الثالث 

بـ30 مليون يورو، باإلضافة إىل املتغريات.
ووفًقـا لصحيفة ”الجازيتا ديللو سـبورت“ اإليطالية، فإن 
كلـوب بروج رفض كل عروض ميـالن، ويريد الحصول عىل 
35 مليون يورو عىل األقل لالستغناء عن دي كيتيلياري هذا 
الصيـف، خاصة أن ليـدز يونايتد قدم عرًضـا بـ37 مليون 

يورو، لكن الالعب اختار االنتقال إىل الروسونريي.
وأشـارت الصحيفة اإليطالية إىل أن مسـؤويل ميالن سئموا 
من االنتظار، ويريدون حسم الصفقة أو االنتقال إىل أهداف 

أخرى يف املريكاتو.
لهذا األمر، سيقدم ميالن عرضه األخري لضم دي كيتيلياري، 
إنهـاء  أو  عليـه  املوافقـة  بـروج  كلـوب  وسـيكون عـىل 

املفاوضات.
وأوضحت ”الجازيتا ديللو سـبورت“ أن عرض ميالن األخري 
سـيبلغ 32 مليون يـورو، وسـيغادر باولـو مالديني املدير 
التقني للروسـونريي وفيدريكو ماسـارا املدير الريايض، إىل 

بلجيكا اليوم األربعاء، ملحاولة حسم الصفقة.
ويلقـب دي كيتيليـاري يف بلجيكا بـ“دي برويـن الجديد“، 
بسـبب التشـابه مع نجم مانشسـرت سـيتي يف الجنسـية 

واملركز.
وعانـى ميـالن يف مركز صانـع األلعاب منذ رحيـل الرتكي 
هـاكان تشـالهانوجلو إىل إنـرت يف الصيـف املـايض، وعـدم 

تعويضه بأي العب آخر.
وأحرز دي كيتيلياري 18 هدًفا مع كلوب بروج يف 78 مباراة 
بالدوري البلجيكي، وظهـر ألول مرة مع منتخب بلجيكا يف 

نوفمرب/ترشين الثاني 2020.
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غيلسنكريشـن / متابعة الزوراء:
قال نادي بوروسـيا دورتمونـد األملاني إن العبه اإليفواري سيباسـتيان 
هالر اضطر ملغادرة تدريبات الفريق بسـبب املرض.وذكر النادي أنه بعد 
الفحوصـات تم اكتشـاف ورم يف الخصية لدى الالعـب القادم من نادي 

لـغ أياكس أمسرتدام، هذا الصيف.واشتكى الالعب الدويل  لبا ا
مـن العمـر 28 عاًما من كونـه ليس عىل 

ما يـرام بعد التدريبـات صباح أول 
دورتموند  االثنني.وقـال  أمـس 

إنه خالل الفحوصات الطبية 
املكثفـة، تم اكتشـاف ورم 
وخـالل  الخصيتـني  يف 
األيام املقبلة، سـيتم إجراء 
املزيـد مـن الفحوصـات يف 
متخصـص. طبـي  مركـز 

كيـل،  سيباسـتيان  وتابـع 
املديـر الريـايض لدورتموند: ”جاءت هـذه األخبار اليـوم بمثابة صدمة 
لسيباستيان هالر ولنا جميًعا. تتمنى عائلة BVB بأكملها لسيباستيان 
الشـفاء التام يف أرسع وقت ممكن ويمكننا معانقته مرة أخرى قريًبا“.

ويطالب بوروسـيا دورتموند باحرتام خصوصيـة الالعب وعائلته وعدم 
طـرح أي أسـئلة: ”بمجـرد حصولنا عىل مزيـد من املعلومات، سـنبلغ 

اإلعالم بالتشاور مع الالعب“.
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باريس / متابعة الزوراء:
يخطط نادي باريس سـان جريمان الفرنيس، لضم أحد نجوم فريق بايرن 
ميونيخ، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.وكشفت صحيفة ”بيلد“ 
األملانيـة أن لويس كامبوس املستشـار الريايض للنـادي البارييس، يدرس 
ضـم لوكاس هرينانديـز، مدافع الفريـق البافاري.وأضافـت أن كامبوس 

مقتنع تماما بقدرات هرينانديز (26 عاما) يف خدمة 
خطة اللعب بثالثة مدافعني التي ينوي املدير 

الفنـي، كريسـتوف جالتيـه، االعتمـاد 
عليهـا يف املوسـم الجديد.ولفتـت إىل 

أن النـادي الباريـيس لـم يتقدم بعد 
بعرض رسمي لضم املدافع الدويل 

الفرنـيس، ولكنه سـيجد أيضا 
إتمـام  يف  كبـرية  صعوبـة 

هـذه الصفقـة، ألن نادي 
بايـرن ميونيخ ال ينوي 

التفريـط يف خدماتـه.
الصحيفـة  وختمـت 
األملانية تقريرها بأن 
البافـاري،  النـادي 
يفكر يف تمديد عقد 
هرينانديز،  لوكاس 
يف  سـينتهي  والذي 

صيف 2024.
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باريس/متابعة الزوراء:

يف منتصف فرباير/شـباط املـايض، أعلنت 
وزارة الدفـاع الروسـية أّن موسـكو بدأت 
يف سـحب قواتهـا العسـكرية مـن الحدود 
األوكرانيـة، ومـا هـي إال سـاعات حتـى 
تكّشـفت املزاعم الروسـية وذلك من خالل 
صور األقمـار الصناعيـة مفتوحة املصدر 
التي كشفت عن وجود مزيد من التعزيزات 

الجتياح عسكري يف أوكرانيا. 
وبعد ساعات من انطالق الحرب الروسية، 
بـدأت وسـائل اإلعـالم باسـتخدام الصور 
املأخـوذة مـن األقمـار الصناعيـة لتوثيق 
االنتهـاكات التـي حاولـت روسـيا إخفاء 
حجمها ورضرهـا عىل جميع املسـتويات 

منذ اليوم األول للحرب. 
وبناًء عليه، لعبـت صور األقمار الصناعية 
دوًرا رئيسـًيا يف مكافحـة التضليـل خالل 
الحـرب، وهـو ما يشـري بشـكل واضح إىل 
أّن بيانـات األقمار الصناعية باتت وسـيلة 
هامة للعمل عـىل تحقيقات اسـتقصائية 
متعددة الوسائط وعابرة للحدود وذلك من 
خالل االسـتفادة من التكنولوجيا الرقمية 
والتصوير باألقمار الصناعية، أو املسـتندة 

إىل الخرائط. 
وتسـاعد األقمـار يف العمل عـىل تحقيقات 
يف املناطـق التي ال يمكن الوصـول إليها أو 
تلك التي تشهد رصاعات ونزاعات وكوارث 
إنسـانية أو أنشـطة غري مرشوعـة. ولعّل 

تحليـل مجموعـة مـن الصحفيـني صور 
األقمـار الصناعيـة التـي توثـق الضحايا 
املدنيني يف شـوارع بلدة بوتشـا األوكرانية 

خري مثال عىل ذلك.
يف املثـال التايل، اسـتخدمت منظمة «املركز 
الربيطاني للمعلومات» غري الحكومية صور 
األقمار الصناعية لتحديـد موقع املقابر يف 
أوكرانيا ومتابعة تغريها منذ بداية الهجوم 
العسـكري الرويس يف شباط/ فرباير. ومن 
خالل مقارنة عدة صـور التقطتها األقمار 

ملقربة يف مدينة خريسون، أظهرت املنظمة 
غـري الحكومية أنـه تمت إضافـة صفوف 
لقبور جديدة بني يومي ٢٨ شـباط/فرباير 

و١٥ نيسان/إبريل. 
يف هـذا التقريـر، ُتقّدم شـبكة الصحفيني 
الدوليني بعض املصـادر املجانية للحصول 
عىل صـور ملتقطـة باألقمـار الصناعية، 
تصّور كل بقاع األرض لحظة بلحظة طوال 

٢٤ ساعة من أهمها: 
EarthExplorer: يتيـح إيـرث إكسـبلورر 

الوصـول إىل البيانـات األرضيـة الخاصـة 
بوكالة الفضاء األمريكية «ناسـا»، ويقّدم 
بيانات استشعار عن ُبعد. تستخدم واجهة 
إيرث إكسبلورر خرائط جوجل حيث يمكنك 
التكبري والتصغري باستخدام عجلة املاوس 
كما لو كنت يف خرائـط جوجل، ويتم أيًضا 
تمكني عرض الشـارع من محـرك البحث، 
حيث يمكنك إسقاط عالمة والحصول عىل 

عرض حقيقي للموقع. 
ويتعني عىل املسـتخدمني إنشـاء حسـاب 

لـدى هيئة املسـح الجيولوجـي األمريكية. 
يف الزاويـة العلوية اليمنـى، انقر فوق الزر 
«تسجيل». نظرًا ألنها عملية سهلة للغاية، 

ستتلقى تعليمات لتنشيط حسابك.  
ولتنزيـل البيانات والصور التـي تحتاجها 
للعمل يف التحقيقات االستقصائية والعابرة 
للحـدود من USGS Earth Explorer، إليك 

أربع خطوات ستحتاج إىل اتباعها: 
•حـّدد مجـال اهتمامك يف عالمـة التبويب 

«معايري البحث».
•حّدد البيانات الخاصة بك لتنزيلها.

•تصفية البيانات الخاصة بك.
•تحقق من نتائجك وقم بتنزيلها. 

 ،Earth Explorer توفر واجهة مسـتخدم
تصديـر البيانات الوصفية وتنزيل البيانات 
والطائـرات  الصناعـي  بالقمـر  الخاصـة 

بشكل مجاني. 
نظاًمـا  يعتـرب   :Google Earth Engine
أساسـًيا لتحليل الجغرافيـا املكانية، وهو 
قائـم عىل السـحابة ويمّكن املسـتخدمني 
من تصور وتحليل صور األقمار الصناعية 
لكوكبنا. يسـتخدم العلماء واملنظمات غري 
الربحية Earth Engine ألبحاث االستشعار 
عـن ُبعد والتنبـؤ بتفيش األمـراض وإدارة 

املوارد الطبيعية واملزيد.  
يتم اسـتخدام جوجـل إيرث إنِجن بشـكل 
مجاني. ويمكن اإلطالع عىل الفيديو باللغة 

العربية.

Satellite Imagery: تعتـرب خدمـة صـور 
الهامـة  األدوات  الصناعيـة مـن  األقمـار 
الصحفـي  يسـتخدمها  أن  يمكـن  التـي 
االسـتقصائي لكشـف تفاصيل حول وقت 
حدوث تغـريات يف موقع أو حـدث ما، كما 
تسـاعد خرائط جوجـل يف تحديـد الزمان 
واملـكان بدقة عالية، كذلك تحديد املعالم يف 
املناطق املجاورة للمسـاعدة يف التحقق من 

املحتوى املرئي. 
Timelapse: تتيـح هذه الخدمـة املجانية 
االطالع عىل التغري الزمني عند اسـتعراض 
الخرائـط أو املواقـع الجغرافيـة من خالل 
الربنامـج، حيـث تـّم جمـع أكثـر من ٢٤ 
مليون صورة من صـور األقمار الصناعية 
خالل الــ٣٧ عاًمـا املاضية، وذلـك لتوفري 
يف  األبعـاد  رباعيـة  تفاعليـة  تجربـة 
استكشـاف مختلف األماكـن يف العالم من 

بينها أوكرانيا. 
ويمكـن للمسـتخدمني استكشـاف التغري 
الزمني للخرائـط يف جوجل ايرث من خالل 
رشيـط  اسـتخدام  ثـم   g.co/Timelapse
البحـث الختيار أي مـكان ورؤية التغريات 
التـي حدثت عليه بمرور الوقت، كما يمكن 
الوصـول للميزة من خالل فتح الربنامج أو 
موقـع جوجل ايـرث ثم النقر عـىل أيقونة 
دفـة السـفينة واختيـار املخطـط الزمني 

 .Timelapse
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

موسكو/متابعة الزوراء:
يالحق الرئيـس الرويس فالديمري بوتني 
كل من تسـول له نفسـه انتقـاد الغزو 
الرويس ألوكرانيا، فيسجن البعض منهم 
وينسـب تهما لآلخرين بتشويه صورة 
الجيـش الـرويس لثنيهـم عـن توجيه 

سهام النقد الالذع ضد سياسته.
الصحفيـة  كانـت  املعتقلـني  وآخـر 
الروسـية مارينا أوفسـيانيوكوفا التي 
أفرج عنها االثنـني، بعد اعتقالها األحد 
بسـبب احتجاجهـا مجددا عـىل حرب 

أوكرانيا.
وكتبت الصحفية عرب موقع فيسـبوك 
”أنا يف املنزل. كل يشء عىل ما يرام. بت 
أدرك اآلن أنـه مـن األفضل الخروج من 

املنزل مع جواز سفر وحقيبة“.
وقـال محاميهـا دميـرتي زاخفاتـوف 
إن موكلتـه أوقفـت لالشـتباه يف أنهـا 
”شوهت سـمعة الجيش“ خالل توليها 
الكالم أمام محكمة يف موسكو، توجهت 
إليها األسبوع املايض ملساندة املعارض 
إيليا إياشني املسجون النتقاده الهجوم 

الرويس يف أوكرانيا.
� املادة ٢٩ من الدسـتور الرويس تنّص 
مضمونـة،  اإلعـالم  «حريـة  أن  عـىل 
تقاريـر  لكـن  محظـورة»  والرقابـة 
تؤكد أن روسـيا تفرض سـيطرة تامة 
عىل املجتمـع املدني من خـالل التنفيذ 

االنتقائي للقانون
واعتمـدت هذه التهمة بعد بدء التدخل 
العسـكري الـرويس يف أوكرانيـا، وقـد 
تؤدي إىل فرض عقوبة بالسجن قاسية. 
وحتى السـاعة لم تعلن السلطات فتح 

تحقيق جنائي يف حق الصحافية.
وكانـت أوفسـيانيوكوفا طالبـت عـىل 
الهـواء، يف مرة سـابقة، عـرب أحد أكثر 
الربامـج مشـاهدة يف روسـيا، بوقـف 

الحرب األوكرانية.
ولفتت القضية االنتبـاه الدويل وأثارت 
القلق بشأن حرية الصحافة يف روسيا، 
بعد قرار الرئيس فالديمري بوتني إرسال 

قواته لغزو أوكرانيا.
قنـاة  عـىل  نـرشت  صـور  وأظهـرت 
أوفسـيانيوكوفا عـىل تطبيـق تليغرام 
األحـد رجـال الرشطة وهـم يضعونها 
داخـل حافلـة صغـرية (مينـي باص) 
تابعـة للرشطـة. وتـردد أنهـا نقلـت 
إىل مركـز رشطـة كرازنوسيلسـكي يف 

العاصمة موسكو.
وكانت أوفسيانيوكوفا نرشت صورا لها 
الجمعة املـايض وهي تقف بالقرب من 
الكرملني وقد رفعـت الفتة كتب عليها 
”بوتـني قاتل“. وأشـارت الالفتة إىل أنه 
جرى قتـل ٣٥٢ طفال يف أوكرانيا، وتبع 
ذلك سـؤال مفـاده ”كم مـن األطفال 

يجب أن يقتلوا حتى تتوقف؟“.
ولـم يتضح عىل الفور متـى تم التقاط 
هذه الصور، أو كـم من الوقت تمكنت 
عـىل  الوقـوف  مـن  أوفسـيانيوكوفا 
شـاطئ نهر موسـكفا، حيث عادة ما 
تقمع الرشطة هذه االحتجاجات خالل 

دقائق.
كانـت  أوفسـيانيوكوفا  أن  إىل  يشـار 
موظفـة بالتلفزيون الرسـمي الرويس 
عىل مدار سـنوات، وكانت تعترب موالية 
للكرملـني. ويف شـهر مـارس املـايض، 
عقـب انطـالق الغزو الـرويس لألرايض 
األوكرانيـة يف الرابـع والعرشيـن مـن 
فرباير، قطعـت البث التلفزيوني للقناة 
التـي تعمـل بهـا، ورفعت الفتـة كتب 
الحـرب. ال تصدقـوا  عليهـا ”أوقفـوا 

الدعاية. إنهم يكذبون عليكم“.
وذاع صيتهـا كبطلـة يف أنحـاء العالـم 
عقب حادثة االحتجاج، ولكنها واجهت 
استجوابات وغرامات باهظة يف روسيا.
يذكر أن املادة ٢٩ من الدسـتور الرويس 
تنّص عـىل أن ”حرية اإلعالم مضمونة، 
تقاريـر  لكـن  محظـورة“،  والرقابـة 
منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد أن 
الحكومة الروسية تفرض سيطرة تامة 
عىل املجتمـع املدني من خـالل التنفيذ 
حريـة  وتقييـد  للقانـون،  االنتقائـي 
اإلعالم ومضايقة النشـطاء واملدافعني 

عن حقوق اإلنسان.
ويتخذ النظـام الرويس من التجسـس 
واعتقـال  ملالحقـة  ذريعـة  والخيانـة 
الصحافيـني، وارتفعـت وتـرية قضايا 
التجسـس والخيانـة التي تنظـر فيها 
املحاكم الروسـية بشـكل ملحوظ منذ 
عـام ٢٠١٤، وذلـك بعـد أن أصبحـت 
عالقـات روسـيا مـع الغـرب عدائيـة 
بشـكل علنـي إثـر ضم روسـيا لشـبه 

جزيرة القرم.
وجـاء الغـزو الـرويس ألوكرانيـا ليدق 
املسمار األخري يف نعش اإلعالم املستقل 
يف روسـيا، حيث شنت السلطات حملة 
اإلعالمـي  املشـهد  يف  كبـرية  تطهـري 
إلسكات آخر وسـائل اإلعالم املستقلة، 
حتى تلك التي كان يعتقد أن شـعبيتها 

تحميها.
الصحفيـة  قالـت  ذاتـه  السـياق  ويف 
الروسـية مارينا أوفسـيانيكوفا، التي 
أصبحـت وجهاً معروفـاً بعد اقتحامها 
بثاً تلفزيونياً مبارشاً للتنديد بالحرب يف 
أوكرانيا، إن السلطات أفرجت عنها بعد 

ساعات من توقيفها يف موسكو.
وكتبـت عرب «فيسـبوك»: «أنا يف املنزل. 
كل يشء عـىل مـا يـرام. بـت أدرك اآلن 
أنه من األفضل الخـروج من املنزل مع 

جواز سفر وحقيبة».
وقـال محاميهـا دميـرتي زاخفاتـوف 
إن موكلتـه أوقفـت لالشـتباه يف أنهـا 
«شوهت سمعة» الجيش، خالل توليها 
الكالم أمام محكمة يف موسكو توجهت 
إليها، األسبوع املايض، ملساندة املعارض 
إيليا إياشني، املسجون النتقاده الهجوم 

الرويس يف أوكرانيا.
واعُتمـدت هذه التهمة بعد بدء التدخل 

العسـكري الـرويس يف أوكرانيـا، وقـد 
تؤدي إىل فرض عقوبة بالسجن قاسية.
وحتى الساعة، لم تعلن السلطات فتح 

تحقيق جنائي بحق الصحفية.
وأتى توقيف أوفسيانيكوفا مدة قصرية 
بعد أيام قليلـة عىل تظاهرها بمفردها 
قـرب الكرملـني، ملوحة بالفتـة تنتقد 
التدخل العسـكري يف أوكرانيا والرئيس 

فالديمري بوتني.
ألم  املولـودة  أوفسـيانيكوفا،  وكانـت 
روسـية وأب أوكراني يف أوديسا، تعمل 
حتـى مـارس/آذار محـررة يف القنـاة 
األوىل يف التلفزيـون الرويس. وتصدرت، 
يف مـارس/ آذار، عناويـن الصحـف يف 
أنحـاء العالـم كافـة، بعدمـا اقتحمت 
نـرشة األخبـار املسـائية يف القناة التي 
تعمـل فيهـا، حاملة الفتة كتـب عليها 
«ال للحـرب» باللغـة اإلنكليزيـة. وكان 
ذلـك حدثاً غـري عادي يف روسـيا، حيث 
الحكوميـة  اإلعـالم  وسـائل  تخضـع 

لرقابة صارمة.
وأوقفـت أوفسـيانيكوفا واسـتجوبت 
مـدة ١٤ سـاعة قبل إطـالق رساحها، 
وأمـرت بدفـع غرامة قيمتهـا ٣٠ ألف 

روبل (٢٨٠ دوالراً أمريكياً).
ولفتـت القضية االنتباه الدويل، وأثارت 
القلق بشـأن حرية الصحافة يف روسيا 
بعد قرار الرئيس فالديمري بوتني إرسال 

قواته لغزو أوكرانيا.
لكن ال تزال هناك أصوات داخل املعارضة 
الروسـية توجه اللوم ألوفسـيانيكوفا، 
عىل خلفية السـنوات التـي أمضتها يف 
العمـل يف قنـاة Pervy Kanal الناطقة 

بلسان الكرملني.
وعقب احتجاجها مبارشة، أشاد الغرب 
بطلـة،  باعتبارهـا  بأوفسـيانيكوفا 
وحصلت عـىل وظيفة جديدة مراسـلة 
مسـتقلة لصحيفة دي فيلـت األملانية. 
لكـّن ناطقة باسـم «دي فيلـت» قالت 
لوكالة فرانس برس إن أوفسـيانيكوفا 

لم تعد تعمل يف الصحيفة.
سـافرت  حزيـران،  يونيـو/  ومطلـع 
أوفسيانيكوفا إىل أوكرانيا بهدف تغطية 
الحـرب كمراسـلة مسـتقلة لوسـائل 
إعالم روسية. وكانت الصحفية أعلنت، 
مطلـع يوليـو/ تمـوز، أنها عـادت إىل 
روسـيا لتسـوية نزاع يتعلـق بحضانة 

طفليها.

 الحسكة/متابعة الزوراء:
بدأ الصحفي السـوري محمـود الصغري، 
سـورية  «قـوات  سـجون  يف  املحتجـز 
الديمقراطية» (قسـد)، والذي كان يعمل 
مراسـًال لتلفزيـون اإلخبارية السـورية، 
إرضابـًا عـن الطعـام بعد تدهـور حالته 
الصحية نتيجة ظروف االختطاف السيئة 

التي يواجهها منذ عام ٢٠١٩.
وذكرت وكالة األنباء السـورية الرسـمية 
«سانا» أن حالة الصغري الصحية شهدت 
تدهـوراً مسـتمراً نتيجـة سـوء ظـروف 
االعتقـال وعـدم تلقيه الرعايـة الصحية 
الالزمة، لذا بدأ يوم اإلثنني، بتنفيذ إرضاب 

عن الطعام داخل مكان احتجازه.
وكان الصغري قد اعتقل إّبان عمله مراسالً 
يف محافظـة الحسـكة، وحكمـت عليـه 
محكمة عسكرية ملكافحة اإلرهاب تابعة 

لـ»اإلدارة الذاتية» بالسجن ٢٥ عاماً.
ويف أغسـطس/آب املايض، أرسل االتحاد 
الدويل للصحفيني رسالة إىل رئيسة اللجنة 
التنفيذية لـ»قسـد»، طلـب فيها دعمها 

إلطـالق رساح الصغـري بسـبب خطـورة 
حالته الصحية.

أنتونـي  لالتحـاد،  العـام  األمـني  وقـال 
بيالنجيـه: «بعد أن أبلغـت عائلة الصغري 
االتحاد عن إصابتـه بجلطة دماغية أدت 
إىل تدهـور حالته الصحيـة، وإن الصغري 
يواجـه معاناة شـديدة يف السـجن، ومن 

دون رعاية صحية كافية».

وطالب «قسد» باإلفراج عنه حتى يتمكن 
من قضاء أيامـه املتبقية مع أرسته التي 
تحدثت عن إصابته بجلطة دماغية، فرّدت 
اإلدارة الذاتية، واسـتنكرت مـا وصفتها 
بـ»االتهامـات» التـي تقول إنهـا تنتهك 
حقـوق الصحفيـني، واعتربتها تشـويهاً 
للحقائق.وأوقفت اإلدارة الذاتية األسبوع 
املايض،  مقدم برنامج عرب «يوتيوب» عن 

عملـه، بتهمة التعـدي اللفظي عىل قوى 
األمن الداخيل «أسايش».

وقالت دائرة اإلعـالم التابعة لها، يف بيان، 
إنها أوقفت هوكر مجيد الذي يعمل مقدم 
برامج «حكايا النـاس»، بناًء عىل الكتاب 
املوجه لهـم من قبل قوى األمـن الداخيل 
«أسايش»، «بالتعدي عىل أعضاء من قوى 
األمـن ألكثر من مـرة يف إقليـم الجزيرة، 
أثناء قيامهم بأداء عملهم بشـكل لفظي 
وغري الئـق، وتجـاوزه لوظيفته بشـكل 
بعيـد كل البعد عن األخـالق التي يجب أن 

يتحىل بها اإلعالمي».
دانـت   ٢٠٢١ عـام  إبريل/نيسـان  ويف 
منظمـة «مراسـلون بال حـدود» اعتقال 
«قسـد» ثالثـة صحفيـني خالل أسـبوع 
واحد، واعتربته تمادياً يف عمليات اعتقال 

الصحفيني من قبلها.
وتحتـل سـورية املرتبـة ١٧١ عىل مؤرش 
حرية الصحافة يف منظمة مراسـلون بال 
حـدود الـذي يشـمل ١٨٠ بلـداً، متقدمة 

بمرتبتني عىل تصنيف ٢٠٢١.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
قال الرئيس املرصي، عبد الفتاح 
السـييس، يف مؤتمر صحايف يوم 
األملاني  املستشـار  اإلثنـني مـع 
شـهادته  إن  شـولتز،  أوالف 
عـن حقـوق اإلنسـان يف مـرص 

«مجروحة».
ويف معرض رده عىل سؤال ألحد 
الصحفيـني األملـان عـن أوضاع 
حقـوق اإلنسـان يف مـرص قال 
السييس: «تعالوا شوفوا الحريات 
الدينية وحقوق املرأة بنفسكم»، 
وأضـاف: «أنـا شـهادتي يف هذا 
األمـر سـتكون بطبيعـة الحال 
مجروحة مثلما يقولون يف مرص، 
وسيقولون ال بد أنه سيدافع عن 

نفسه يف شهادته».
ودعا السـييس املهتمني بأوضاع 
حقوق اإلنسان يف مرص إىل زيارة 
البالد لالطالع عىل الوضع بصورة 
شـخصية، قائـًال إن «الدولـة ال 
تهتم بملف حقوق اإلنسان ألنها 
ُتسـأل عنه مـن الخـارج، وإنما 
بسبب احرتامها شـعبها وحبها 

له، وليس فقط بالكالم».

«موضـوع  السـييس:  وأضـاف 
حقـوق اإلنسـان يف مـرص مهم 
جـدا، ودائماً بيتم طرح مثل هذا 
السـؤال يف مثل هذه املؤتمرات، 
والحقيقة هـذه املرة أريد أن أرد 
عليـه بشـكل مختلف.. اسـمح 
أدعـوك وأدعـو معـك كل  أن  يل 
مـن يهتـم بهـذا األمـر، ييجـي 
يزورنـا يف مرص، وإحنـا هنتيح 
لـه فرصـة أن يلتقـى بالجميع 
ويتحدث معهـم، وأتصور أن ما 
يراه سـينقله هنا للرأي العام يف 
أملانيا، ألن شـهادتي يف هذا األمر 

هتبقـى مجروحة، تعاىل شـوف 
الحقوق الدينيـة وحرية املرأة يف 
مـرص عاملة إزاي، شـوف حياة 
اإلنسـان وحياة كريمة يف مرص 

عاملة إزاى».
وتابع: «بتكلم عن حرية التعبري 
وأحرض جلسات الحوار الوطني 
وشـوف هي أخبارهـا إيه، واليل 
تشوفه بطلب منك تنقله بشكل 
حقيقي للرأي العام يف أملانيا، هل 
هناك حرص شديد عىل الحريات 
تكـون  يمكـن  ال؟  أم  مـرص  يف 
الصورة مش واضحة لكم هنا».

بغداد/ متابعة الزوراء: 
مراسـلون  منظمـة  طالبـت 
األقمـار  مشـّغل  حـدود،  بـال 
االصطناعية األوروبي يوتلسات 
بالتوّقـف عـن بـّث اثنتـني من 
الروسـية،  التلفزيونية  القنوات 
«رأس  تمّثـالن  أّنهمـا  بدعـوى 

حربة» الدعاية الروسية.
طلـب  عـىل  يوتلسـات  ورّدت 
املنظمة املتخّصصة يف الدفاع عن 
حقـوق الصحفيـني، بالقول إّن 
هذا األمر ليس من اختصاصها، 
بـل يعود البـّت فيـه إىل الهيئات 

الناظمة للبّث التلفزيوني.
وقال األمني العام لـ»مراسـلون 
بالد حدود»، كريسـتوف ديلوار، 
يف بيان إّنه «ال يمكن ليوتلسـات 
قانونيـة  بصـورة  تسـاهم  أن 
يف دعايـة الكرملـني عـرب توفري 

وسـائل للبث، وأن تجني أرباحاً 
من املعلومات املضلّلة والرقابة. 
ينبغي عىل السـلطات الفرنسية 

أن تضع حّداً لهذا الوضع».
وأضـاف البيـان أّن باقتـي «إن 
تي يف +» و»تريكولور» تشّكالن 
مصـدراً إخباريـاً ملا بـني ٢٥ إىل 
٣٠٪ من الشعب الرويس، مشرياً 
إىل أّن هاتـني الباقتـني تضّمـان 
خصوصاً قناتي «بريفيي كانال» 
و»روسيا ١» الحكوميتني وقناة 

«إن تي يف» الخاصة.
ولفتت «مراسـلون بـال حدود» 
يف بيانها، إىل أّن «هذه الوسـائل 
اإلعالمية تبّث باستمرار محتوى 
إعالمياً مضلـًال يتضّمن تمجيداً 
وتحريضـاً  الحـرب  لجرائـم 
عـىل العنـف أو إثـارة الكراهية 
ورشعنـة للعدوان عـىل أوكرانيا 

ولجرائم الجيش الرويس».
الدولة الفرنسية أكرب مساهم يف 
يوتلسات، إذ إّنها تمتلك ٢٠٪ من 

رأسمال الرشكة.
ونقل بيان «مراسلون بال حدود» 
عن يوتلسـات قولها إّنها تعتمد 
«مبـدأ الحيـاد تجـاه املحتـوى 

وبالتايل العمالء».
يوتلسـات  يف  املسـؤول  وقـال 
دافيـد بريتولوني، وفق ما نقلته 
يف  الحقوقيـة  املنظمـة  عنـه 
بيانها، إّن «يوتلسـات ال تنّصب 
نفسـها قاضياً لجـودة الربامج 
مسـؤولية  مـن  رشعيتهـا.  أو 
الهيئـات الوطنيـة الناظمـة أن 
ُتصدر أوامر زجرية إذا لزم األمر. 
وإذا كانت هناك عقوبات، فنحن 

نطّبقها». 
(فرانس برس)
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ثـق عزيزي الكاتب أنـك إن لم تحفظ تراث 
أعمالك بنفسـك فلن يقم بهـذه املهمة أحد 

من بعدك ..
بالطبع ليست هذه قاعدة للجميع لكن من 
شذ عنها كانوا قلة وتحديدا يف الفرتات التي 

نطلق عليها الزمن الجميل ..
عـدد قليـل مـن األدبـاء القدامـى هم من 
انـربى من بعدهم من حفظ تراثهم املحاط 
بالقداسة  حتى يومنا هذا   فتجد مؤسسة 
ثقافية تحتفي برواية غري مكتملة إن جاز 
تسـميتها روايـة وهـي عىل هيئة رسـائل 
!! ألديـب رحـل منـذ أكثر من ثالثـني عاما 
وجدت ضمن أوراقـه وتجد أديبا عامليا راح 
من حوله يف ماراثون ال ينتهي يسجلون كل 
صغـرية وكبـرية تحيط  بكتبـه ويجمعون 
األوىل  سـنواته  يف  مقاالتـه  مـن  املتناثـر 
واألخـرية قبـل رحيله ومنهم مـن اضطلع 
بمهمة أغرب وهي تسـجيل مـا كان يفكر 
فيـه ولم يدونه !! بل ورصد حجم إنفاقه يف 

أوجه الرب !!.
الفـارق بني مؤلفاتنا نحـن ومؤلفات جيل 
الزمـن الجميل  هو االحتفـاء الغربي الزائد 
بهذه املؤلفات عـرب الجوائز األدبية العاملية 
أو آراء األدباء األجانب وإشادة املسترشقني 
بأعمالهـم  .هذه هـي القاطرة الرئيسـية 
التي حملت بعض هذه األسـماء وكتاباتهم 
لعالـم الخلود حتى يومنا هذا ..هذا بالطبع 
ال يقلل من قيمة هؤالء الكتاب واسـهامهم 
بـل يرفع من قيمتهم لكـن ال يمكن اخفاء 
أن الغبطـة تتملكنـا من اليرس والسـهولة 
وحجم التبـادل الثقايف الـذي جمع الكتاب 
من الرشق والغرب يف سـنوات االسـتعمار 
األجنبي والتمثيل األدبي املتبادل هنا وهناك 
وتواجـد أسـاتذة أجانـب بشـكل مسـتمر 
بالجامعـات العربية الناشـئة أسـهموا يف 
البناء الثقايف ونرش الوعي بني كتاب املايض 

وهي أمـور قلما تتيرس لكتاب اليوم إال من 
طريـق واحد أال وهـو الرتاجم مـن اللغات 

املختلفة وما أندر الرتاجم الصحيحة...
مـن العوامل األخـرى املهمة والتـي مثلت 
سـببا رئيسـيا لالحتفاء بعـدد محدود من 
الكتـاب يف هـذه الحقـب دون آخريـن هو 
مدى قربهم وبعدهم من دائرة صنع القرار 
واملؤسسات واألحزاب والفرق السياسية يف 
بلدانهم وهذا السـبب رفع مـن رصيد عدد 
مـن الكتاب وجعلهم يف دائـرة الضوء فيما 
طوى الزمان أقالم أخرى عن عمد أحيانا أو 

بدون قصد أحيانا أخرى .. 
أدباء الزمن الجميل لم يكونوا بضعة أسماء 
وحسـب ال نزال نردد أسمائهم من فرط ما 
يأتي ذكرهم مع كل مناسبة حتى أضحينا 
نحفظهـم عن ظهر قلـب دون غريهم  وملا 
ال وهم يحتلون صفحات  الكتب املدرسـية 
وعىل ألسـنة وسـائل اإلعالم حينما تذكرنا 
بالزمـن الجميـل ورجاله !!لكـن الحقيقة 
أن هـذا الزمـن املسـمى بالجميـل كان به 
أعـداد كبرية مـن الكتاب واألدبـاء العظام 
والشـعراء أصحـاب فكـر لكـن لـم ينالوا 
نصيبهـم من الشـهرة الكافيـة يف  عرصنا 
الحايل ويف عرصهم أيضا لعدة أسباب منها 
القديـم وهـو كونهم لم يقرتبـوا من دوائر 
الضـوء والصخـب السـيايس وارتكنـوا أن 
فكرهم له الكلمة الفصل وسيفرض نفسه 
يومـا أو لكونهـم متواضعني بشـكل كبري 
مما جعلهـم محتجبني عن جلبـة االضواء 
والنزاعات الحزبية والسياسية أو لدخولهم 
ممـا  ألنظمتهـم  مناهضـة  رصاعـات  يف 
همش سـريتهم .هـذا فيما يخـص املايض 
أمـا الحارض فمن بني أسـباب عـدم ذيوع 
شـهرتهم وشـهرة كتبهـم  : عـدم اهتمام 
ورثتهـم بتجميـع إرثهم الثقـايف أو بإعادة 
اصدار كتبهم عالوة عىل أن الصحافة يف ذلك 
الزمـان كانت مرآة العـرص والجميع أفنى 
عصـارة جهده يف هذه الصحف بني مقاالت 
ومشـاركات وآراء  و تجميـع مرياث هؤالء 

الكتاب من بطون الصحف العربية مسـألة 
شـاقة وتحتـاج لجهـد ومال فأرشـيفات 
الكثري مـن املجالت العربية القديمة متاحة 
نظري مقابل مادي ليس باليسري والباحثون 
ومن خلفهم املؤسسـات الثقافية يف عاملنا 
العربي  يبحثون عن شـهرة الكاتب قبل أن 
يتجشـموا مشـاق مادية وذهنية يف البحث 
بني األرشـيفات  والتجميع منها والتحقيق  
لها والنرش بمجلدات عنها    لذا فمبادرتهم 
مـن أجـل جمع تـراث كتـاب قدمـاء غري 
مشهورين مسألة شبه معدومة و نادرا ما 

يقبل عليها أحد.
كثريا ما أحزن حينما أجد نسـخ خطية من 
مذكرات بعض الفنانني والفنانات واألدباء 
وبعض العمد واملشـايخ بالقرى ومفكرات 
لعاملني يف بعض املصالـح وأعمال إبداعية 
لبعـض الكتاب الشـباب   تعود للعرشينات 
والثالثينات واالربعينيات من القرن املايض  
تباع عىل األرصفة وتعاني اإلهمال  وال تجد 
من يشرتيها ويحققها ويضعها عىل درجة 
أهميتهـا يف إعـادة كتابـة التاريخ ورسـم 
صـورة صحيحة للحياة يف مـرص قديما أو 
ربما اشـرتاها أحد الهواة وال يعرف قيمتها 
فتضيـع إىل األبد أو يحتكرهـا مجتزأ منها 
قطوف يسـرية يعرضها بني الفينة والفينة 
مـن أجـل حصـد متابعـات عـىل صفحته 
وهذه نماذج كثرية ولألسـف الشديد تتاجر 

بالرتاث بشكل غري الئق ..
لذا يا عزيزي الكاتـب فنصيحتي لك اجمع 
كتاباتك واسهاماتك بنفسك وال تنتظر زمنا 
قـد يأتي وقد ال يأتي يعكـف فيه باحث ما 
عىل جمعه أو تتوقع مـن ورثتك أن ينفقوا 
عىل هـذا األمر من بعدك فلـو حافظوا عىل 
مكتبتك القيمة من بعـدك لجيل واحد فهو 

من األمور الخارقة للطبيعة بال شك ..
مـا أقوله ليس اسـوء التنبؤات  بـل أقربها 
التصاقـا بالواقـع الحـايل وحينمـا تكـون 
مثيل من  زبائن باعـة الكتب القديمة ومن 
متابعي صفحاتهم لن تندهش من نظرتي 

التي ربمـا تنعتها اآلن بالسـوداوية حينما 
تجـد مكتبـة كاتـب كبـري يف أدب األطفال 
مثـال بمـا فيها مـن كتب قيمـة واهداءات 
لرحلتـه  تـؤرخ  ومسـودات  ومالحظـات 
الطويلـة تفـرتش الرصيـف بحثـا عن من 

يحنو عليها ويشرتيها بسعر الجملة !!!
لذا كن مبادرا أنت وليس سواك لحفظ تراثك 
الـذي تحب أن يصل إىل العالم وأنت عىل قيد 
الحياة  ومقتنياتك القيمة التي تشـعر أنها 
جزءا ال يتجزأ من رحلتك ومشـوارك ونظرا 
ألنـي ولخلفيتـي بالعمل بالجـودة الطبية 
اعتـدت أن اجـرب أي أمـر عـىل نفيس قبل 
طرحه عىل املأل لذلك فقد جمعت املئات من  
املقاالت التـي نرشتها وعـرشات الحوارات 
التي أجريت معـي وعرشات الرؤى النقدية 
حول رواياتي وكتبي وسـريتي الشـخصية 
ومؤلفاتـي اإللكرتونية الشـعرية واألدبية 
وذكرياتي مع جائحة كوفيد ورحلتي معها 
من منظور شـخيص ومن الزوايـا العلمية 
واألدبيـة والدينيـة  فضـال عـن مؤلفاتـي 
التشـاركية مع كتـاب آخـرون  يف كتيبات 
إلكرتونية وجعلتها متاحة كأرشـيف كامل  
يل عىل عرشات املواقع واملكتبات  اإللكرتونية 
العربيـة واألجنبيـة لتبقى أثـرا أني مررت 
بهـذا الكون يوميا  وحاولت أن أترك بصمة 

بواقعه وأن اطرح حلوال ملستقبله.
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كان آخـر وصايـاه الكثـرية  ان 
يرتكوه مجبوال للذئاب . ال تدري 
النـاس مـا قصته، معهـا  كانت 
الريبـة تسـتفز عقولهـم  وهـم 
يعرفون تماما إن ذلك مسـتحيل 
ومن رضب الخيال .. هم  أوفياء 
جـداً .. حققـوا رغبَتـه ووصيَته 
الغريبة ، حملوه حيث كانت تبدأ 
رحلُته يومياً عىل بواباِت الصحراء 
املرتاميـة.. تركـوه هنـاك وحيداً 
تغزُلـه الشـمُس وَتنهُبـه الرياح 
..بعيداً عـن املدينة حيث  الرمال 
الشـديدة   والحـرارة  القاسـية 
ملفوفاً بمالبـسِ رحالِته الّرسية 
..ربما يتعفُن الجسُد رسيعاً هذا 

ما رصَح به أحُد األقارب املحبني  
..وآخـر : هـو كان  وحيـداً  يف 
حياته شـارَد الذهـن دؤوباً عىل 
املواصلة مع الصحارى ، عشُقه 
األبدي.. وبعيـداً عن أوالِده الُكثر 
.. ال أدري كيـف تركنـا مجربين 

عىل تنفيذ وصيته ..
تركـوا الجثـَة هامـدًة. يلفُحها 
الهـواُء السـاخُن وتدوُر نسـوُر 
تحركت  لالنقضاض...  السـماء 
عجالُت السيارات الفارهة عائدًة 
اىل املدينة  اكثرها كانت كمرياٍث 
ألبنائـه... دّوْت عاصفـٌة تحـت 
أجنحـِة السـياراِت وهـي تدوُر 
برحـى اطاراِتهـا حيُث رسـمْت  
آثـاراً عظيمـًة وعاصفـًة رملية 

غطْت الجثَة...واختفت السيارات 
يف الرساب..

ويف اليوم الثاني من باِب الرحمة 
وزيـارِة املوتـى والرتحيم..عادوا 
ليستكشفوا ما حلَّ بالجثة ربما 

يقرروا دفنها...
وحـني وصلـوا كانـْت مفاجـأًة 
كبـرية ودهشـًة .. .  الجثـُة غري 

موجودة
.. أحدهم: ربما أكلتها الذئاب ..

آخـر: ال أثـاَر للدمـاء وال فوىض 
لها..

القديـم حافـُظ  أّن صديَقـه  إال 
أرساره ومعاناِتـه .. انتبـه آلثاِر 
الذئاب القادمة والعائدة  يختلفان 

برفقة آثر أقدام  يتوسطها .

Êb‡‹è€a@ÊaÏ‹«
  تعـد جماعـة مجلة شـعر(انيس الحـاج ومحمد 
املؤسـس  الخـال  ويوسـف  ادونيـس  املاغـوط 
لها/1957)..ببيانـه الـذي شـكل مناخـا فكريـا 
وتيـارا ابداعيا منظـرا لقصيدة النثـر عرب مقدمة 
مجموعته الشعرية(لن..)التي عكس فيه الجانب 
الرؤيوي لها مع تعـدد ابعادها واصواتها واعتماد 
املناخ الدرامـي واللغة اليوميـة املوحية بالفاظها 
الحسـية وشـعرية نصها..مـع بنيـة مغلقة عىل 
مجموعة عالئق تنتظم يف شبكة كثيفة ذات تقنية 
محـددة وبنـاء تركيبي موحـد.. منظـم االجزاء..
متوازن..تهيمـن عليـه ارادة الوعـي التـي تراقب 
التجربـة الشـعرية وتقـود توجهها..)عـىل حـد 
تعبري عبدالعزيز مـوايف يف كتابه(قصيدة النثر من 

التأسيس اىل املرجعية..)ص120..
  انهـا نـص يمتـاز بقـرصه وتركيزه مـع تجاوز 
القوالب الجاهزة وغناها بالصور الشعرية املكثفة 
العبارة..املتوهجـة االلفـاظ املوحيـة ذات االيقاع 
املنبعـث مـن بـني ثنايـا الفاظهـا وجملها..ويعد 
بودلري اول مـن أخرجها كمصطلح من دائرة النثر 
الشـعري اىل دائـرة النص الشـعري الكتيل..املؤطر 

بوحدة موضوعية..
  وبتفكيـك وتحليـل املجموعة الشـعرية (انصات 
عن بعد ملـا فات من العـزف) اسـلوبيا وتركيبيا.. 
مبنـى ومعنى..والتـي نسـجت عواملهـا النصيـة 
التـي غلب عـىل امتدادات جسـدها النـص النثري 
الكتيل..انامـل الشـاعر والناقد ريسـان الخزعيل.. 
واسـهم االتحاد العام لالدباء والكتاب يف ميسان يف 
نرشها وانتشـارها/2020.. كونها نصوص تعتمد 
املقطعيـة الكتلية الكاشـفة عن لوحـات تعبريية 
تكشف عن اسـتحضار منتجها التقنية السيمية..
املونتاجيـة.. وتوظفهـا اسـلوبا جماليـا يف بنيتها 
املؤطرة بوحدة موضوعيـة.. والقائمة عىل رسدية 
شـعرية..ابتداء من العنـوان العالمة السـيميائية 
واملكون النيص الذي يشكل سلطة النص النه عتبة
senil تتمتع بخصائص تعبريية وجمالية كااليجاز 

واالختزال وكثافة الداللة..
ماكان  يكفي..ان تقول بدايتي
كانت عىل الجرس القديم عالمة

املاء تحت الجرس غادر لونه
ونمـت طحالـب لم يكن يومـا لها شـكل وال جذر 

وانت درايتي

يف الحـب او يف املـوت قبل والدتي..معنـى وتكوينا 
وكنت املشتهي

ورضيت اسمك يف الهوى الينمحي
حتى عكست االبجدية استحي

ان تكشف املمحاة رسة احريف...
هل يل أجس اليوم نبض أصابعي..؟

أم أكتفي وأعلل طيفا مىض..
كانت عىل جرس قديم رايتي.../ص17

  فاملنتج(الشـاعر) يرتكـز عـىل جمالية السـياق 
املسـتمد مـن خلجات النفـس السـابحة يف فضاء 
املخيلة املمـزوج بالواقع،باعتماد الرسد الشـعري 
املهيمن االسلوبي الذي يحيل اىل حوارية منولوجية 
مركبة تنحـرص يف(االنا) املحاورة لنفسـها،لتقدم 
املسـتهلك(املتلقي)  يسـتدعي  صوريـا  مشـهدا 
السـتنطاق عوامله والكشـف عما خلـف الفاظه.. 
بتعبـري يمازج مـا بـني الوجداني والحـيس لخلق 
لوحة مشـهدية مكتظة بالخيـال الخصب الخالق 
للنص الشـعري املنسـوج من الفاظ متشظية عىل 
اوتـار اناملـه الغارقة يف الشـعرية املعربة عن ذات 

مسكونة بمناجاة اآلخر..
لم يكن(يوسف)..يف جب

وال كان الغريق
كان من عمق يرى غرقى الطريق

لم يقد يوما قميصه

انما آثار نار الجد(ابراهيم).. يف ظهر الفتى
كانت املرياث واستهوى..

(زليخا)اللعب يف مسك الطريق  /ص37
   فالشاعر يستثمر التناص القرآني الذي هو(ازدواج 
الفكـرة) عىل حد تعبري صالح فضـل.. الثراء نصه 
الشعري عىل الصعيد البالغي والداليل والحدثي ..اذ 
انه يسـتلهم االلفاظ القرآنية (يوسـف/ابراهيم/ 
زليخا..) متناصا معها لتجسـيد صوره الشـعرية 
التي هي تشكيل فني متساوق يف وظائفه النفسية 
والدالليـة والجمالية اضافـة اىل منحها بعدا دالليا 
كاشـفا عن الواقع االجتماعي.. كون الصورة تعد 
اساس الخلق الشعري.. فضال عن  ذكر شخصيات 
شعرية و فنية واسطورية كـ (الحالج/ السياب/ 
اورفيـوس/ رامبو...)..وهذا يعنـي تجاوز الحدود  

وخلق نص مفتوح بتقاطعاته الزمكانية..
وما سيس النخل يوما

وهل سيس النخل يوما؟
نعم سيس النخل مرة واحدة حني جنئ

صبيات الهور صبيحة عيد ينثرن
كذالتهن مع السعف مهفهفات..مصفقات

(سيس يا نخل جنك بنات العيد)
فما لحقت بنخلة

وال مسست شعر من كانت تعلمني...../ ص89
  فاملنتج(الشـاعر) يرتكـز عـىل جمالية السـياق 

املسـتمد مـن خلجات النفـس السـابحة يف فضاء 
املخيلة املمزوج بالواقع..باعتماد الرسد الشـعري 
حواريـة  اىل  يحيـل  الـذي  االسـلوبي  املهيمـن 
منولوجيـة مركبـة تنحـرص يف(االنـا) املحـاورة 
لنفسها..لتقدم مشهدا صوريا يستدعي املستهلك 
(املتلقـي) السـتنطاق عوامله والكشـف عما خلف 
الفاظـه وصوره..فضـال عـن اعتمـاده تقنيـات 
فنيـة واسـلوبية كالتنقيـط  (النـص الصامت).. 
الذي يسـتدعي املسـتهلك ملأل فراغاته .. وتوظيف 
االهزوجة الشـعبية التي تكمن اهميتها يف تعبريها 
عن الواقع االجتماعي..والتكرار االسـلوب اللغوي 
الـدال عىل التوكيـد من جهة ومن جهـة اخرى انه 
قيمـة جمالية تؤطر النص بعوامله..كونه يكشـف 
عن الجوانب النفسية والداللية التي تنطوي عليها 
شخصية املنتج(الشاعر)يف تشكيل رؤيتها..اضافة 
اىل اضفائه تنغيم مموسـق عىل جسـد النص..وال 
يفوتنا ان نذكر تأثره بمن سـبقه يف بناء نصه عىل 
شـكل هنديس كسـعدي يوسـف وصادق الصائغ 
وجبار الكواز وصادق الطريحي.. فوظف االسلوب 
البـرصي الهنـديس يف نصوصه لرفدها بشـحنات 
داللية وفقا لرؤاه وافكاره ..اذ بناء نصه عىل شكل 
مثلث قائم الزاوية بحيث ينطلق من لفظة تشـكل 
الـرأس تأخذ بالتنامي والتوليـد حتى تصل اقصاه 

مشكلة القاعدة ..
النهار

النهار الذي
النهار الذي لم

النهار الذي لم يطالع
النهار الذي لم يطالع ظالما

النهار الذي لم يطالع ظالما ويكتفي
النهار الذي لم يطالع ظالما ويكتفي باملرور

النهار الذي لم يطالع ظالما ويكتفي باملرور عىل
النهـار الذي لم يطالع ظالمـا ويكتفي باملرور عىل 

السواد
النهـار الذي لم يطالع ظالمـا ويكتفي باملرور عىل 

السواد ظالم /ص46
 من كل هذا نسـتطيع القول ان املنتج  (الشـاعر) 
قـدم نصوصا خارجة عن املألوف شـكلت هويتها 
بوابـة الخروج من منطق الفكـرة اىل منطق البناء 
والتصويـر الذي تتداخـل فيه الرمـوز والتناصات 
واالسـطورة واالسـاليب من اجل اختزال التجارب 

واخراجها عىل صوتها النابض بالحياة..

www.alzawraapaper.com

ثقافية

وهي تلقي إيلَّ
بإيماءتها الخرضاء

ارى السماء قريبة مني
ال تبعد إال خطوات
هذه ليست قصيدة

لكن رجالً مثيل
خرب الحبَّ 

وقطع املسافات الطويلة من القصائد
ليس غريبا 

ان تطوقني الفراشات امللّونة
أينما القي الخطوات

فيما الدروب  تقتفي عبق كلماتي
لهذا اجدني

اغمض عينيَّ
ثم اهتف يف ّرسي

ها أنا اراك 
أيها الالمرئي

أو متى ما اشاء 
اترك قصيدتي 

تمد يّدها من النافذة
وتقطف نجماً من اقىص

اطراف الليل
او استبدل االسماء

فكثرياً ما كنت ارى حبيبتي
قصيدة تخرج من زهرة 

وقد وضعت فيها الكثري من االخرضار
واتركها تميش عىل قدمني

 وتحت خطواتها 
يتكّرس زجاج املساء

هكذا رفعني الحبُّ اليه 
وأنا ازرع احالمي

عىل سفوحه
واحصدها قصائد

Ôˆãfl@˝€a@bËÌc@⁄aäc
äa�ÏÃ€a@fi˝†@Z@ã»í

Ú‹Ó»–n€aÎ@ÚÓ»�‘æa@ãr‰€a@ÒáÓó”Î@NNCá»i@Â«@pbó„aD

Úru

⁄ãqc@á‹Ç

No: 7760   Wed    20     July    2022العدد:   7760    األربعاء    20    تموز    2022

 

—»ö@ �Úƒ®

7õÇ@ÜbÌc
داهمه إحساٌس غريب ال يستطيع الفكاك من 
إساره ، يشء ال يقدر التدقيق فيه ، مأل الفراغ 
من حوله بأشباح املوجودات ، الدوالب ، املنضدة 
، الجدار ، الكتب ،وحّتى املالبس املعلّقة توحي 
بأّن شيئاً ما غري محّدد املالمح سوف يغدر به 
 ، بعيد  أو  قريب  يبتلعه عن  رّبما  أو   ، يغتاله   ،

األجدر به أن يبقى يف غرفته ، ولكْن ..
ملاذا؟

إىل متى ؟
ما الذي يعمله خالل بقائه ؟ 

أسـئلة كثرية راودته ، ليس له أّية مهّمة .. ظّل 
يخاطـب نفسـه ، البـّد مـن الخروج مـن هذه 
الغرفة الحقرية ، من املمكن أن يسقَط سقفها 
ويقتلنـي  .. إذن  .. البّد من اإلرساع بالخروج ، 

األفكار السوداء تفرتسني .. إىل أين ؟
 إىل الشارع ؟ 

إىل املقهى ؟ 
 .. تدهسني   املتهّورة  املارقة  السيارات  رّبما 
املحتمل  من  كريس  عىل  املقهى  يف  الجلوس  أو 
أن يتحّطم تحتي ويكرس ساقي فيكون موتي 

بطيئاً ..
..  يتجّول يف الشوارع   كّل يشء يوحي باملوت 
، وهو مولّع  تارة وأخرى يسري ببطء  ، يرسع 
باألحاسيس ، يشّد عينيه عىل األشياء ، املحّالت 
وهم  األوالد  إىل  ينظر   ، البيوت   ، السيارات   ،
يلعبون يف الزقاق ، يتحّسس وجهه بأصابعه 0 

بقلق واضح للعيان ، االرتباك يزداد .
 أين الذهاب ؟ 

ما العمل ؟
قادته قدماه إىل الزقاق املقابل ، شاهد مجموعة 

من الناس تحمل نعشاً ، تشّيعه .
سأل : كيف مات هذا الشخص؟

أجابه أحدهم : املرحوم كان جالساً قرب حائط 
قديم ، آيل للسقوط فسقط علية وقتله 

قـــال يف رسه : رّبما كنت أنا املقصود ، لكّنني 
ابتعدُت عن املكان .

 ً ، خائفا   ً ، مرتبكا    ً َقلِقا   ، األلم يعترص قلبه 
يتصّور بأّنه سوف يموت عن قريب المحالة.

َقرأ  ، عندما  الحسينيات   شاهد عزاًء يف إحدى 
سورة الفاتحة ، سأل الشخص الجالس جنبه.

ـــ املرحوم كيف مات ؟
كان  عندما  كهربائية  صعقة  إثر  تويف   : أجابه 

يبّدل أحد النقاط التالفة .

كهرباء  نقطة  أّية  أبّدَل  لن     : رسه  يف  قــال 
مستقبالً حّتى ال أفقَد حياتي .

يشء  كّل  من  حذر  وهو  الطرقات  يف  تجّول 
الكهرباء   ، أسالك  الحيطان   ، املارقة  السيارات 

ينوء بأثقاله ، همومه التي ال تنتهي .
أخرياً .. قّرر أن يذهب إىل النهر الذي كان مدمناً 
عىل رؤيته ، يجلس عىل أحد املساطب القريبة 
منه ينظر إىل أمواجه.. إىل جريانه ، كان النهر 
صديقاً حميماً له، يرمي حجارًة صغرية يوقظه 
من نومه ، تكلمه الدوائر بلغة األمواج املتالطمة 
من  الكثري  عنه  فتخّفف   ، أحزانه  يحكي   ،
الحديث  سأفتح   ، نفسه  يكلّم  كان   .. همومه 
يف  ويقف  وقف  طاملا  الذي  النهر  صديقَي  مع 
تعترص  التي  اإلرهاصات  عن  أكلُّمه   ، محنتي 
، يرتجف  قلبي وتزيدني قلقاً وخوفاً فرتبكني 

ال يستطيع السيطرة عىل السري...
قــــال : صديقَي العزيز ..هل نسيتني ؟

الجرف  عىل  املتالطمة  بأمواجه  أجابه  ــــ 
لم   .. عني  انقطع  الذي  أنت   ، أنسك  لم  إّنني   ،

تواصلني .
الطحالب   ، جاّفاً   ، ميتاً  ظننُتك   : قــــــال 

جثمْت عىل صدرك وجعلْت ماءك أخرضاً .
ـــــ أنا ال أموت ! هل سمعت يوماً بأّن املوَت 

يموت ؟
ــــ ال لم أسمع .

جويف،إّنك  يف  اإلقامة  يحّب  من  صديقي  ــــ 
عن  عجزَت  ما  عسري،متى  امتحان  مرحلة  يف 
يف  أضّمك   ، استقبلك  فأنا   ، الصعاب  تجاوز 

أحضاني .
ــــ كّل هذه السنني وأنا أقّص عليك القصص 
واألشعار وأنت صامت تمتصُّ همومي   وتدعني 
أذهب .. ما الذي غرّيك ؟ حّتى تقول إّن صديقك 
من يدخل إىل جوفك وأنت تعلم أّنني ال أستطيع 

العوم يف املاء !
ـــــ أنت خائٌف مني ، كنت تغسل وجهك أكثر 
؟  ، هل تخاف  مني  أشّم عطرك  وأنا  من مرّة 

أقصد من املوت !
ـــــ ال..  أنا ال أخاف  املوت .

تحرّكت   ، َضعفه  لحظة  اِستغّل   ، أغاظه  لقد 
رجولته ، اِقرتب منه ، تحرّك بارتباك ، اِنزلقْت 
قدماه .. ال يوجد يشء يتمّسك به ،  يتشّبث به 
..  خارت قواه ، ظّل يشّده بقوّة  ، كان األجدر 
ِقبل  َفُيْقَتُل من   ، بالحديث  ،يجرجرُه  ّال يدعه  أ 

أعّز األصدقاء .
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فـرتة الخطوبة هـي الفـرتة املفّضلـة عند أي 
رشيكـني مقبلـني عـىل الـزواج، حيـث تكون 
العواطف واملشـاعر يف أوج قوتهـا فيعيش كل 
طرف أجمل قصة حـب، وأمتع اللحظات، لكن 
ولألسـف الكثري مـن الناس يتجاهلـون أهمية 
فـرتة الخطوبـة فهـي ليسـت فقـط لتوطيـد 
مشـاعر الحـب بـل إنها فـرتة تعـارف، وال ُبّد 
خاللها من اكتشاف شخصية الرشيك ومعرفة 

ما إذا كان مناسب للزواج أو ال.
تعريف الخطوبة 

الخطوبة بحسب العرف االجتماعي هي الفرتة 
التي تسـبق الزواج، وخاللها يتعارف الطرفني 
عىل بعضهما البعض يف محاولة لفهم كل طرف 
لآلخر، واكتشـاف أخالقه، وطباعه، وصفاته، 
وسـلوكياته. الخطوبـة بحسـب القانون هي 
مجرد ارتباط مبدأي للتعارف بني الرجل واملرأة، 
وال يرتّتـب عليهـا أي من الحقـوق والواجبات 
الرسـمية، لذلك ال يفضل أن تطول هذه الفرتة 
ألنهـا بال غطاء قانوني يحفظ حقوق الفتاة يف 

حالة تراجع الشاب عن رأيه فيها. 
الحكمة من مرشوعية الخطبة: 

هنـاك حكمـة كبرية مـن مرشوعيـة الخطبة، 
فهي الفرتة التي تسـبق الـزواج لذلك كان البد 
مـن املرور بها حتى يتأكد كل رشيك من اآلخر، 

فيما ييل سنتعرف عىل الهدف األسايس منها: 
1. التعرف عن قرب: 

غالًبـا ما تكـون عالقـات الناس مـع بعضهم 
عالقة سـطحية، لكـن عندما تحـدث الخطبة 
يختلـف األمـر فال بد مـن أن يتـم التعارف بني 
الرشكاء عن قرب، وهذا ما يسـاعد عىل توثيق 
العالقة وزيادة رغبة الطرفني يف االرتباط، وهو 
أحد األمور األساسية التي تندرج تحت الحكمة 

من مرشوعية الخطبة.
2. اكتشاف العيوب: 

الهدف األسايس من فرتة الخطوبة هو اكتشاف 
كل رشيـك عيـوب اآلخر ومحاولـة تقويم هذه 
العيـوب حتى يمكن التعايش معها، أما يف حال 
كان هنـاك عيوب مرفوضة سـيتمكن الرشيك 
من الرتاجع وإيقاف مسـرية الزواج. وهو أحد 

أهم بنود الحكمة من مرشوعية الخطبة.
3. تعارف األرستني: 

تسـاعد فرتة الخطوبـة عىل تعـارف األرستني 
عىل بعضهما البعـض وتوطيد عالقات القرابة 
بينهمـا ليصبحـا أرسة واحدة، كمـا أّنه خالل 
فرتة الخطوبة سـيتعرّف كل رشيك عىل عادات 

أرسة رشيكه وأسلوب حياتهم.
4. التحضري ليوم الزفاف: 

تتيح فرتة الخطوبة الوقت لكي يقرر كل رشيك 
كيف سـيتم التحضري ليوم الزفـاف، فيوحدان 
جهودهـم لتجهيـز منـزل الزوجيـة، واختيار 
مكان حفل الزفاف، وغريهـا من التفاصيل ما 

يسـاعد عىل توطيد العالقة فيما بينهم. 
5. مناقشة موضوع املستقبل: 

خالل فرتة الخطوبة يتثنى لكل طرف مناقشة 
بعـض األمور املسـتقبلية بمعنى من سـيتخذ 
القـرارات املصريية؟ وهل سـينفرد أحًدا منهم 
باتخـاذ القرارات الحاسـمة يف الحيـاة، أم أنها 
سـتكون ثمرة نقاش مشـرتك بـني الرشكني؟ 

هذه النقاشـات سـتجعل الشـخص يتأكد من 
مدى توافق العالقة.

 6. االّتفاق عىل تقسيم املهام: 
لـم تعد الحياة كما كانـت عليه من قبل، فنحن 
اآلن يف عرص املسـاواة لذا ال بأس من مناقشـة 
موضـوع تقسـيم املهام خالل فـرتة الخطوبة 
تجنًبـا للوقـوع بأيـة مشـاكل، والحرص عىل 
معرفة رأي الرشيك بموضوع إنجاب األطفال. 

ماهي قصة خاتم الخطوبة؟ 
تعـود بدايـة ظهور فكـرة خاتـم الخطوبة إىل 
املرصيـني القدمـاء، وقلّدهـم اإلغريـق يف ذلك، 
كمـا يوجد مصـادر عـىل أنَّ أصل هـذا التقليد 
يعـود إىل العصـور الرومانيـة القديمـة. ومن 

التقاليد املنترشة آنذاك أن يقوم الشـاب بتقديم 
خاتـم مصنوع من الحديـد إىل خطيبته ويقوم 
بوضعه عىل سـن السـيف وتتناولـه الخطيبة، 
ثـمَّ فيمـا بعد تطـوَّرت العادة فاسـُتبِدل خاتم 
الحديـد بقطعة من الفّضـة أو الذهب يحتفظ 
كل مـن العريس والعـروس بقطعة منه. ثمَّ تمَّ 
االسـتقرار عىل خاتم الذهـب حيث جرت أغلب 
العادات والتقاليد عىل أن يقوم العريس بتقديم 
خاتم مصنوع مـن الذهب لخطيبته وليس من 
أيَّ معدن آخر حّتى أصبح هذا التقليد ثابتاً عند 
أغلب شـعوب العالم. أّما الشكل الدائري لخاتم 
الخطبة فيعود إىل زمن اإلمرباطورية الرومانية، 
حيـث كان الخاتـم آنذاك مصنوعـا من الصلب 
ل رمـزاً للصالبـة واملتانة، وأيضـاّ لعدم  ليشـكِّ
تواُفـر الذهب يف ذلـك العهد، والشـكل الدائري 

ُيمثِّل االستمرار والثبات لصياغته. 
ا بالنسبة لحفر التواريخ وعهود األزواج عىل  أمَّ
الخاتـم فتعود للقرن السـادس عرش، وال يزال 
هذا التقليـد محافظاً عىل مكانتـه حتى يومنا 

هذا يف أغلب الثقافات.
 ملاذا يلبس خاتم الخطوبة يف اليد اليمنى وخاتم 

الزواج يف اليرسى؟ 
وُيلَبس خاتم الخطبـة يف اليد اليمنى يف إصبع 
البنـرص وُيَقـال أنَّ السـبب يعـود إىل أنَّ اليـد 
اليمـني هي التـي نحلف بها يمـني العهد، ويف 
حالـة الخطوبة فإنَّ كل واحد من العروسـني 
أعطى عهـداً للرشيك اآلخر أّنهما سـريتبطان 
لألبـد، وبعـد الـزواج يتـم نقله لليـد اليرسى 
لنفـس اإلصبـع، ويقـال أيضاّ وضـع الخاتم 
يف اإلصبـع الرابع مـن اليد اليـرسى يف الزواج 
لـه عالقة برشيـان يمتد من اإلصبـع ويّتصل 

مبارشًة بالقلب.

تعترب املانجا من الفواكه الصيفية املفيدة لصحة 
اإلنسان، يشـاع أن نقعها يف املاء ملدة وجيزة قبل 
تناولها يجعل الجسـم أكثر استفادة منها ويقلل 

من خطر اإلصابة بآثارها الجانبية.
فوائد نقع املانجا يف املاء قبل تناولها:

1. إزالة مضادات املغذيات 
يحتوي جذع املانجا عىل حمض الفايتك، ثبت أنه 
يضعف امتصاص الجسـم للمعـادن الرضورية، 
مثـل الحديد والزنك والكالسـيوم، ممـا يؤدي إىل 
انخفاض مسـتوياتها. لذلـك ينصح بنقع املانجا 
قبل تناولها لبضع سـاعات، ألن املاء يسـاهم يف 

القضاء عىل هذا الحمض.
2. فقدان الوزن 

تحتـوي املانجا عىل مواد كيميائية نباتية مفيدة، 
ولكن ارتفاع مسـتوياتها يف الجسـم قد يكون له 
تأثريات ضارة عـىل الصحة، ولكن بنقعها يف املاء 
ينخفض تركيزها بشكل ملحوظ. وتكمن أهمية 
هذا املـواد يف قدرتها الكبرية عىل تحفيز الجسـم 

عـىل حرق الدهـون املرتاكمة به، مما يسـاهم يف 
فقدان الوزن.

3.التخلص من املبيدات الحرشية
 غسـل املانجـا ال يكفـي للتخلـص مـن املبيدات 
الحرشيـة املرتاكمـة عـىل سـطحها الخارجـي، 
األمر الذي يسـتدعي نقعها يف املاء لعدة ساعات، 

لضمان نظافتها.
وتشـكل بقايا املبيدات الحرشية خطرًا كبريًا عىل 
الصحـة العامة، حيث تزيد من احتمالية اإلصابة 
بعـدوى الجهـاز التنفيس وتهيج العـني والتهاب 

الجلد والرسطان.
4. اختبار طريقة نضج املانجا

نقع املانجا يف املاء بمثابة اختبار لطريقة نضجها، 
ألن غرقها دليل عىل نموها بشـكل طبيعي، بينما 
طفوها يشـري إىل إضافة كربيد الكالسيوم إليها، 
ومـع التخزيـن يتفاعل هذا املركب مـع الرطوبة 

وينتج غاز األسيتيلني.
5. التقليل من حرارة املانجا

عنـد ترك املانجـا يف املـاء ملدة نصف سـاعة عىل 
األقل، تنخفض خصائصها املولدة للحرارة، ومن 

ثم تقل فـرص اإلصابـة بحب الشـباب والطفح 
الجلدي والصداع والغثيان عند تناولها.

نجـح فريـق مـن الباحثـني يف تطوير 
نوع من العدسـات الالصقـة مع اإلبر 
النانوية املدمجة لعالج أمراض العيون. 
وضـم الفريـق باحثـني مـن جامعتي 
بوردو وميشيغان األمريكيتني، تعاونوا 
مـع زمـالء مـن جامعتـي هانيانـج 
الوطنـي  وهونجيـك ومعهـد كومـوه 
للتكنولوجيا بكوريا الجنوبية، لتطوير 

تلك العدسات.
ويف ورقتهم املنشـورة، أمس اإلثنني يف 
مجلة (سـاينس أدفانسـيس)، تصف 
العدسـات  صنعـوا  كيـف  املجموعـة 
الالصقـة ومدى نجاحها عند اختبارها 

عىل األرانب.
إليصـال  الحاليـة  الطـرق  وتتضمـن 
األدويـة للعـني العالجـات التـي يتـم 
تطبيقهـا مبارشة عىل العني الخارجية 

مثل القطرات أو التي يتم حقنها فيها، 
وال تعترب أي من الطريقتني هي األمثل، 
فاألدوية املطبقة ال تتغلغل بعمق كاٍف 
يف العني واألدوية املحقونة مؤملة وغالًبا 
مـا تؤدي إىل االلتهـاب، كما نقل موقع 

(العني اإلخبارية.(
ويف هذا الجهد الجديد، توصل الباحثون 
إىل نهـج جديد، وهو تطبيق العدسـات 
الالصقة املحشـوة بإبـرة نانوية. وبدأ 
الباحثـون بفكرة غرس اإلبـر النانوية 
يف العني لتتحلـل بمرور الوقت، وتطلق 
الدواء، وسـتكون اإلبر النانوية صغرية 

جًدا بحيث ال تسبب األلم أو االنزعاج.
العـني،  يف  النانويـة  اإلبـر  وإلدخـال 
يقومـون بإرفاقها بالعدسـة الالصقة 
التـي سـتذوب بعـد وقـت قصـري من 
وضعهـا عـىل العـني. وبـدأ الباحثون 

باإلبـر النانوية، حيث قامـوا بزراعتها 
باستخدام قاعدة من السيليكون، مما 
يضمـن أنها ستسـتغرق وقًتـا طويالً 
لتـذوب يف العني، كمـا جعلوها صغرية 
جـًدا، أصغر بعرش مـرات من أي يشء 
تـم تجربتـه من قبـل. وطـوروا أيضا 
طريقة فريدة لصنعها، وقام الباحثون 
بعـد ذلك بتغطية قاعـدة اإلبر النانوية 
ببوليمـر آخر ثـم أزالـوا الطبقة األوىل، 
وترك ذلك اإلبر مدمجة يف مادة البوليمر 
التصميـم،  تأكيـد  وبمجـرد  الثانيـة، 
كـرر الباحثـون العمليـة بطريقة أدت 
إىل تشـكيل القاعدة يف شـكل عدسات 
الصقـة، وتضمنـت الخطـوة األخـرية 
إضافة دواء ثاٍن إىل العدسة، ودواء يتم 
تطبيقـه عىل العني مـرة واحدة عندما 

تذوب القاعدة.
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هبيط اللحم من األطباق العراقية 
الشهرية، وهو طبق تقليدي ُيعرف 
بأسـماٍء عدة مثل: ترشيب اللحم 
العراقـي وقـوزي اللحـم العراقي 
اللحم،  العراقيـة وثريد  والدليمية 
باإلضافـة إىل هبيـط اللحـم، وقد 
تختلـف مكّوناته قليـًال باختالف 
املناطـق، لكنـه بشـكل أسـايس 
يتكـون مـن اللحـم واألرز املتبـل 

بطريقة لذيذة. 
املكوّنات :

لحم ضأن. 
بصل مفروم إىل مكعبات. 

نعناع. 
كزبرة خرضاء. 

بطاطا مفرومة إىل مكعبات. 
مكعبـات  إىل  مفرومـة  طماطـة 

صغرية. 
صلصة طماطة. 

ليمون جاف. 
ملح. 

فلفل أسود. 
بهارات. 

زيت عباد الشمس. 
خبز بلدي. 

طريقة التحضري: 
تقطيع الخبز إىل مربعات، ورشـه 
بزيت الزيتـون ، وتحمريه يف فرن 

ساخن. 

وضـع كميـة مـن الزيـت يف قدر 
ورفعه عىل النار، وإضافة البصل 
والليمـون  مكعبـات  إىل  املفـروم 
الجـاف، وتقليـب املكوّنـات قليًال 
حتـى يصبـح لـون البصـل مائًال 

لألصفر. 
إىل  املفرومـة  البطاطـا  إضافـة 
مكعبـات، وإضافة اللحم وتقليب 
املكوّنـات حتـى يتغـري لونها، ثم 
إضافـة البهـارات والفلفل وامللح 
وصلصـة الطماطم، وإضافة املاء 
املغيل، وتـرك املكّونات عـىل النار 

حتى تنضج. 

وضـع زيـت يف قـدر ورفعـه عىل 
ا  صلصـة  إضافـة  ثـم   ، النـار، 
الطماطم إليه، وإضافة الطماطم 
إىل مكعبـات صغـرية،  املفرومـة 
وتحريـك املكوّنات جيـًدا. إضافة 
الخبز املحمـص إىل طبق التقديم، 
وسـكب الشـوربة وقطـع اللحم 
والبطاطا عليـه، ثم إضافة طبقة 
أخرى من الخبـز املحمص وعليه 
طبقـة لحـم وبطاطا وشـوربة، 
ووضع الطشـة يف وعـاء التقديم 
وتزيينها برشـة بقدونس ونعناع 

وكزبرة خرضاء.
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كشـفت أحدث الدراسـات العلمية التي 
مـرض  بخصـوص  باحثـون  أجراهـا 
هشاشـة العظام بجامعة يوتا هاوث يف 
الواليات املتحـدة األمريكية، إىل أن الخلل 
الذي يحدث يف مسار إشـارات الجينات، 
يمكـن أن يـؤدي إىل حـدوث اسـتجابة 
التهابيـة يف العظـام، ما يـؤدي لإلصابة 

بمرض هشاشة العظام يف سن مبكرة.
وأوضح باحثون من جامعة يوتا هاوث، 
املبكـر، يسـاعد يف  أن هـذا االكتشـاف 
الكشـف املبكـر عـن املـرض، وتخطـي 
األعراض، وكذلك إيجـاد عالجات مبكرة 
تقلـل مـن اإلصابـة بمـرض هشاشـة 

العظام.
عامل خطر رئييس يف هشاشة العظام

وأفاد الباحثون، أن االستجابة االلتهابية 
يف مسـارات الجينـات، تشـري إىل وجـود 
عامل خطر رئييس يف هشاشـة العظام، 
لذلك تعترب هـذه النتيجـة إيجابية ألنها 
ستسـاعد الباحثني عىل إيجـاد عالجات 

فعالة ملرض هشاشة العظام.
مايـكل  الدكتـور  قـال  جانبـه،   مـن 
هـذه  إن  الدراسـة،  مؤلـف  جورينيـك، 
النتيجـة ستسـاعد يف إيجـاد عالجـات 
مبكـرة لهشاشـة العظـام، واكتشـاف 
املـرض مبكـرا مـا يسـاعد يف تخطـي 

األعـراض الوخيمـة للمـرض، وذلك من 
شـأنها أن تثبط هـذا املسـار الجزيئي، 
موضحا أن هشاشة العظام هي الشكل 

األكثر شيوًعا اللتهاب املفاصل.
فقدان الوزن يسـاعد يف تخفيف أعراض 

هشاشة العظام
أن عوامـل  إىل  الدراسـة،   وأشـارمؤلف 
الخطر الخاصة باملـرض تكمن يف العمر 
والسـمنة وعلم الوراثة يف الوقت الحايل، 
موضحـا أنـه ال يوجـد عالج لهشاشـة 
العظام، ولكن يمكن أن تساعد التمارين 
والعـالج الطبيعي وأدويـة األلم وفقدان 

الوزن يف تخفيف أعراضه.

حـذر العلمـاء من أنه مـع ارتفاع درجـات الحرارة، سـيكون هناك 
اإلرهاق الحراري أو رضبة شمس، وسريى الناس أمثلة أكثر خطورة 

تحدث كل عام مقارنة بأنواع أخرى من الطقس القايس.
بينما نسـتعد لظـروف الصيف الشـديدة، من املهـم معرفة عالمات 
وأعراض رضبة الشـمس، وكيف تختلف عن اإلنهـاك الحراري، وما 

عالقتهما بارتفاع درجات الحرارة.
ويحـدث هذا األخـري عندما يتعرض الجسـم لدرجات حـرارة عالية 

والتعرق املفرط، عادًة من فقدان املاء واألمالح يف الجسم.
وفًقا لجونز هوبكنز ميديسـن، فإن بعض أعراض اإلرهاق الحراري 
تشـمل الغثيان والصداع والتعرق الشديد والدوخة وشحوب الجلد أو 

رطوبته.
يحـدث اإلرهاق الحراري عندما ال يتمكن الجسـم من تربيد نفسـه؛ 

لذلك من املهم أن تخرج نفسك من الشمس إىل مكان بارد.
عالج اإلرهاق الحراري

يمكنـك أيًضا عـالج اإلرهاق الحـراري عن طريق إرخـاء أي مالبس 
ضيقـة أو الرتطيـب باملرشوبات الرياضيـة التي تحتـوي عىل امللح 

والسكر أو وضع كمادات باردة عىل الرأس والوجه والرقبة.
إذا تـم تجاهل أعراض اإلنهاك الحراري هذه، فقد يؤدي ذلك إىل املزيد 
من األمـراض الضارة املرتبطـة بالحرارة مثل رضبة الشـمس. هذا 
أكثـر خطورة بكثري مـن االرهاق الحراري ويمكن أن يسـبب حاالت 

طوارئ دائمة أو مهددة للحياة إذا لم يتم عالجه.
رضبة الشمس

رضبة الشـمس هي حالة ال يسـتطيع فيها الجسم التحكم يف درجة 
حرارته، وعندما يحدث ذلك، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم إىل 

41 درجة مئوية أو أعىل يف غضون 10 إىل 15 دقيقة.
وعىل الرغم من أن التعرق هو الطريقة الطبيعية لتربيد الجسـم، مع 
رضبـة الشـمس، تبدأ آلية التعـرق لدينا يف االنغـالق. يف حالة رضبة 
الشـمس الناجمـة عـن الطقس الحـار، قد يشـعر الجلـد بالحرارة 

والجفاف. 
وتشـمل األعـراض األخرى رسعـة دقات القلـب والغثيـان والقيء 
وفقـدان الوعـي، وإذا تأخر العالج، فقـد يؤدي إىل نوبـات وغيبوبة 

وموت.
بمجرد أن يبدأ شخص ما يف إظهار عالمات رضبة الشمس، انقله إىل 
مكان أكثر برودة، وقم بفك مالبسه الضيقة وغمر الجلد باملاء البارد 
أو الثلـج. يف كثري من الحاالت، يوىص أيًضا بالتماس العناية الفورية 

من الخدمات الطبية الطارئة.

قـال الدكتـور محمـد الفـويل، 
أستاذ جراحات السمنة وتنسيق 
القـوام وتكميم املعـدة بجامعة 
عني شـمس، وصاحـب مبادرة 
”صحتك أحىل دون سـمنة“، إن 
حقن الدهون الذاتية هي إجراء 
تجمييل يستهدف حقن الدهون 
يف مناطق الجسد التي تحتاج إىل 
االمتالء، مثل الثديني، واملؤخرة، 
والوجـه، ويتـم الحصـول عىل 
شـفط  طريـق  عـن  الدهـون 
الدهـون من جسـم الشـخص 

نفسه.
أهـم مـا يميـز حقـن الدهون 

الذاتية
وأكـد أن اإلجـراء ال يحتمـل أية 
تفاعالت تحسسية ألنه طبيعي 
بالكامـل، وهـذا أكثر مـا يميز 

حقن الدهون الذاتية.
يمكـن  إنـه  الفـويل:  وقـال 
اسـتخدام حقن الدهون الذاتية 
ملـن  التجميليـة  اإلجـراءات  يف 
يرغبـون يف زيادة حجـم الثدي 
بشـكل طبيعـي بمقـدار كوب 
واحـد فقـط، والحصـول عـىل 
نتائج طبيعية، ومن يرغبون يف 

حقن الدهون باملؤخرة واألرداف 
للحصول عـىل قوام متناسـق، 
بعـد عمليـات  تسـتخدم  كمـا 
تكبري الثدي يف حالة عدم تكافؤ 
النتائج؛ مللء الفراغات يف الجزء 

العلوي من الثدي عند الحاجة.
عمليـات  أن   الفـويل  وأضـاف 
حقن الدهون الذاتية تسـتخدم 

يف عمليـات ترميـم الثـدي بعد 
االستئصال، أو بعد عمليات شد 
الثـدي إلضافـة بعـض االمتالء 
مثـل  الوجـه  مشـكالت  وحـل 
التجاعيـد والخطـوط الدقيقة، 
واالبتسـام،  العبوس،  وخطوط 
واملناطـق الغائرة حول العينني، 
وندبـات الوجـه كما تسـتخدم 

لتكبري الشـفاه وعالج التجاعيد 
حول األنف، وتكبري الخدود.

شـفط  عمليـة  أن  وتابـع: 
الدهـون تتم باسـتخدام تقنية 
الفيـزر لشـفط الدهـون، عـن 
طريـق املوجـات الصوتية التي 
برفـق،  الدهـون  تتعامـل مـع 
وتعمـل عىل إذابـة الدهون دون 

واألوعيـة  باألعصـاب  اإلرضار 
الدمويـة، وتوضـع الدهـون يف 
جهـاز الطرد املركـزي لتنقيتها 
وإزالـة الخاليـا األخـرى والدم، 
وتصفيتها من السوائل، ويمكن 
تعقيمهـا بطريقـة يدويـة عن 
طريق وضعها يف شـاش خاص 
وتصفيتها وغسـلها، ثم توضع 
الدهون يف حقن خاصة وتحفظ 

لالستخدام.
تتـم  أن  يمكـن  الفـويل:  وأكـد 
جلسـات الحقن يف نفس الوقت 
أو بعـد االنتهـاء مـن العمليـة، 
ويقوم الطبيب بوضع الدهون يف 
إبر خاصة، وحقنها أسفل الجلد 
يف مناطـق عميقـة يف املناطـق 
الغائرة، وأسـفل التجاعيد التي 
تحتاج إىل دهون.وأشـار الفويل، 
إىل أن االمتنـاع عن التدخني من 
أهم األمـور التي يجـب تجنبها 
عمليـة  ألي  الخضـوع  عنـد 
جراحيـة؛ ألنه يؤثر عىل نسـبة 
تدفـق الـدم يف الجسـم، ويعيق 
وصول األكسجني واملغذيات عرب 
مجرى الدم لألنسجة؛ مما يقلل 

من قدرة الجسم عىل الشفاء.
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كان احـد االطباء يحـب الخري 
للناس ويفرح لفرحهم ويحزن 
الفقراء  ايل  لحزنهـم ويحسـن 
ويطعـم املسـاكني، ولقد احب 
االحسـان حبـاً كثرًي حتـى انه 
كان يتصـدق بكثـري مـن ماله 
عىل املحتاجـني وكان يخصص 
معظم اوقاته لعالج املرىض من 
الفقراء بغـري أجر .ويف يوم من 
االيام دعي هذا الطبيب املحسن 
لزيـارة عامـل مريـض يف بيته 
فذهب يف الحال اليه وسأله عن 
حالـه وصحتـه فوجـد العامل 
الفقـر  ألـم  يعانـي  املسـكني 
والجوع والتعطل ولشدة فقره 
عجـز عـن االنفـاق عـيل بيته 
وارستـه، فأثر الحـزن يف نفس 
العامل وقلبه تأثرياً شديداً حتى 
ضعفت صحته ونام يف الفراش 
وبعد ان فحص الطبيب املريض 
تأكـد تمـام التأكـد ان الرجـل 
ليس بمريـض مطلقاً وليس يف 
حاجة ايل الدواء ولكنه يف حاجة 
شـديدة ايل الطعام والغذاء النه 
فقري وال يجد طعام يومه.. تألم 
الطبيـب الرقيق القلب كل االلم 
لحـال هـذه االرسة املسـكينة 
وخرج حزينـاً وطلب من امراة 
العامـل ان ترافقـة وتأتي معه 
ليحـرض لها الـدواء الرضوري 
لزوجها املسـكني، ذهبت املرأة 

ويف  عيادتـه  اىل  الطبيـب  مـع 
الحـال اعطاهـا الـدواء الالزم 
وكان صندوقـاً ذا حجم صغري 
ووزن ثقيـل وأمرها اال تفتحه 
اال يف منزلهـا، فسـألته الزوجه 
عـن طريقـة اسـتعمال الدواء 
فأجابهـا الطبيب املحسـن : “ 
إنني كتبت طريقة االسـتعمال 
داخـل  ووضعتهـا  ورقـة  يف 
الصندوق ونصحهـا ان تفتحه 
يف بيتهـا امام زوجهـا، فتحت 
الصندوق امام زوجها فوجدته 
ملئ بقطع من النقود ووجدت 
يف الصندوق ورقة كتب عليها “ 
يؤخذ منه كلما دعت الحاجة “ 
وكانت هذه النقود كل ما كسبة 

الطبيب يف ذلك اليوم .
رأى الفقـري هذه النقود ففرح 
كثرياً ورست زوجته، ويف الحال 
واشـرتت  السـوق  اىل  ذهبـت 
حاجتهـا مـن الطعـام وبعـد 
ايام عادت الصحـة اىل زوجها 
وظهرت عليه عالمات الصحة 
اىل  الرجـل  ذهـب  والعافيـة، 
الطبيب وشـكره عىل شـعوره 
النبيل واحسانه الكريم وكانت 
الـدوام  عـىل  تتحـدث  االرسة 
بفضـل هـذا الطبيـب عليهـا 
واحسـانه اليهـا، وملثـل هـذا 
فليعمل العاملون ويف مثل هذا 

فليتنافس املتنافسون.

صــــورة و حــــدث
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-هـل تعلـم أن أول من كتب بسـم الله الرحمـن الرحيم هو 
سليمان عليه السالم.

-هل تعلم أن أول من أطلق عىل مرص لفظ أرض الكنانة هو 
عمرو بن العاص.

-هل تعلم أن نبات النرجس يقتل اعداءه، فهو يقتل أي نبات 
ينمو بجواره.

-هل تعلم أن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نسبة ممكنة من 
فيتامني يس مقارنة بجميع الخرضاوات والفواكه األخرى.

-هـل تعلم أن تناول برتقالة واحـدة فقط يف اليوم يعني عىل 
إزالة الجراثيم املتواجدة يف جسم اإلنسان.

-هل تعلم أن النوم بصورة مبكرة واالستيقاظ بصورة مبكرة 
من األمور التي تسهم يف صحة اإلنسان بشكل كبري جدا.

-هـل تعلم أن اإلنسـان البالغ يتنفس أكثـر من 20 ألف مرة 
يومياَ.

- هل تعلم أن األرض هـي الكوكب الوحيد حاليا الذي يمكن 
أن توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.

-هـل تعلـم أن أول من صنع الصابون هو سـيدنا سـليمان 
عليه السالم.

-هـل تعلم أن سـور الصـني العظيم هـو التحفـة البرشية 
الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر.
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غزل عراقي
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أبـــــــراج

أصحاب برج الحمل حظك لليوم.. مهنياً:الوقت 
غري مناسب لتقوم اليوم بأية تغريات قد ال تكون 
لصالحك.. عاطفياً:شئ ما يقلق الحبيب ال تتوانى 

عن الوقوف اىل جانبه.

أصحـاب برج القوس حظك لليـوم.. مهنياً:ال 
تشـعر بالوقت اليوم بسـبب كثـرة ضغوطات 
العمل من حولك.. عاطفياً:ال تكن قاسياً بأحكامك 

عىل الحبيب.

لليـوم  حظـك  الجـوزاء  بـرج  أصحـاب 
..مهنياً:تقوم اليوم بالكثري من األبحاث لتصل 
اىل نتيجة مرضية.. عاطفيـًا:ال تهمل الحبيب عىل 

حساب عملك.

أصحاب برج امليزان حظك لليوم.. مهنياً:تبدو 
مشوشـاً اليـوم وال تعـرف كيف تتخـذ القرار 
املناسـب.. عاطفياً:أجواء رومانسـية تعيشها مع 

الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر.

أصحاب برج الدلو حظك لليوم.. مهنياً:تحقق 
مشـاريعك..  يف  تمنيتهـا  لطاملـا  أربـاح 
عاطفياً:تعـرف أنك ال تسـتطيع أن تسـتغني عىل 

الحبيب ال تطل فرتة الخصام.

أصحاب برج الثور حظك لليوم.. مهنياً:تشعر 
أن أجـواء العمل الصاخبه ال تناسـبك وتبحث 
عـن بديـل.. عاطفياً:تجـد صعوبـة يف التقرب اىل 

شخص ما يروقك.

أصحاب برج العذراء حظك لليوم.. مهنياً:ثق 
بقدراتـك عىل التفـوق وال تدع أحـد يحبطك.. 
عاطفياً: اسـترش أحد بشـأن ما يتعلق بمشـاكلك 

مع الحبيب.

لليـوم..  حظـك  الجـدي  بـرج  أصحـاب 
مهنياً:تواجه بعض املتاعـب اليوم يف تنفيذك 
ملشـاريعك.. عاطفياً:البعض يضغط عليك لترتك 

الحبيب استمع اىل نداء قلبك.

أصحـاب بـرج الرسطـان حظـك لليـوم.. 
مهنياً:ال تدع مشاكل العمل ترتاكم عليك وجد 
لهـا حلـول يف الوقت املناسـب.. عاطفيـاً:ال تثر 
القضايا الحساسـة أمام الحبيب والتى تشعر أنها 

قد تزعجه منك.

أصحاب برج العقرب حظك لليوم.. مهنياً:ال 
تحـاول أن تفـرض آرائـك بالقوة عـىل زمالء 
العمـل واقبـل باملناقشـة.. عاطفيـاً:ال تدع بعض 

األفكار السلبية تسيطر يف عالقتك مع الحبيب.

أصحاب برج الحوت حظـك لليوم.. مهنياً:كن 
متواضعـاً مـع زمـالء العمل وال داعـي للتكرب.. 

عاطفياً:ال تتورط يف مشاكل تزعج الحبيب منك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم.. مهنياً:عليك 
أن تبتعـد عـن املشـاعر يف اتخـاذك لقـرارات 
حاسمة اليوم.. عاطفياً:الحبيب مسيطر عليك وال 

تستطيع أن ترفض له طلب.

1402 - جيـش تيمورلنـك املغـويل ينترص عىل 
جيـش بايزيـد األول العثمانـي عند جبـق أباد، 
حيـث انتهت املعركة بهزيمـة العثمانيني وأرس 

السلطان بايزيد األول.
1944 - نجـاة الزعيـم النـازي أدولف هتلر من 
محاولـة اغتيـال قادهـا الضابـط يف الجيـش 

كالوس شتاوفنربج.
1949 - توقيـع اتفاقيـة هدنـة بـني إرسائيـل 

وسوريا.
1951 - اغتيال ملـك األردن عبد الله األول وهو 
يف طريقـه إىل صالة الجمعة يف املسـجد األقىص 
بالقـدس، وتبعه تتويج امللـك طالل بن عبد الله 
عـىل عرش األردن ليكون خلًفـا لوالده امللك عبد 

الله األول بن حسني.
املـال  لـوزراء  مؤتمـر  أول  انعقـاد   -  1953
واالقتصـاد العـرب يف مدينة شـتورة اللبنانية، 

واستمر حتى 10 أغسطس.
الـدول  جامعـة  إىل  تنضـم  الكويـت   -  1961

العربية.
1974 - الجيـش الرتكـي يغزو الجزء الشـمايل 
من جزيرة قربص بعد تسـعة أيام من االنقالب 

العسكري املوايل لليونان.
1987 - ويل العهـد ورئيـس الـوزراء الكويتـي 
الشـيخ سـعد العبد الله الصباح يعلـن أن قيام 
الكويـت باسـتئجار بعـض الناقـالت وإعـادة 
تسـجيل عدد مـن الناقالت الكويتيـة لدى دول 
االعتـداءات  اسـتمرار  نتيجـة  كان  صديقـة 
عـىل السـفن الكويتية جـراء الحـرب العراقية 

اإليرانية.
1994 - وزير خارجية إرسائيل شـمعون برييز 
يقوم بزيـارة إىل األردن، وهي أرفع زيارة يقوم 

بها مسؤول إرسائييل إىل األردن.

2002 - الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السـودان تعلنـان يف كينيا توصلهما إىل 
إطـار ملباحثات إحالل السـالم وإنهـاء الحرب 

الدائرة يف جنوب السودان منذ عام 1982.
2004 - الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة تتبنى 
وبأغلبية ساحقة قراًرا يطالب إرسائيل بتفكيك 
معظـم أجزاء الجـدار العـازل الذي أنشـأته يف 

الضفة الغربية.
2014 - أكثر من 70 قتيًال يف مجزرة الشجاعية 
التي ارتكبها سالح املدفعية اإلرسائييل يف الحرب 

عىل غزة.
2015 - تفجرٌي يف بلدة ُرسوج بُمحافظة أورفة 

الُرتكيَّة ُيخلِّف 32 قتيًال وأكثر من 100 جريح.
2021 - مركبـة نيو شـيربد تقوم بـأول رحلة 
مأهولة، وعىل متنها أربعة ركاب، فيما ُيعد أول 

رحلة فضائية تجارية.

أسرار الحظ بطريقة حساب أرقام تاريخ الميالد واالسم معًا
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــل دمك حبيبي وحيـــل محبـــــــــوب عس

ــي حبيـــــــــــــــتك ــفتك ان من اول مره ش

ــمس الكون ــك يغـــالي وانت ش ــنو صنف ش

ــخصـيتك ــو كلش حلو ويـــا محلى ش حلــ

ــت عليــــــك ــك وميـــ ــرت مجنــون حب ص

التاج وملـــك سميــتـــــــــك وانطيـــتك 

ــر بلـياااك ــك واصـب ــد اعوفــ ــلـــون تريــ ش

ــي فتحته وبـــــيه خليــــــــتك وانه كلـــب

ــب وليــش..؟ ـــلون اح ـــأل حبيــبي ش ال تس

أحبــــــــــــك ال تكـــلي شـلون حبــيـتك

ـــــلون حبيــتك!!! أحـبك واهللا مـــــدري ش

acebook
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1-وحدة لقياس الوزن - صاحب موهبة فنية - أحد الوالدين.
2- وثب - من الكواكب (م).

3- قطع من األثاث ُيكتب عليها - قليل الحياء.
4- من الضمائر - جواب.

5- من األنبياء عليهم السالم - لقياس املساحة.
6-متشابهان - آخر العالج - نعمة (م).

7- حكيم - متشابهان.
8-وجع - نتفقد.

9- قط (م) - من األنبياء عليهم السالم - نهاية.
10- زورق - أقرب نجم إىل األرض (ن).

1- مجموعة متكاملة من األدوات - خالف التالد.
2-  ال تحـب ان تلبسـه وإذا لبسـته ال تـراه (م) - إضطـراب و 

تفرق.
3- الحسن اللون من النبات أو الحيوان أو الجماد (ن) - بحر. 

4- تساير - للنداء.
5- جبان - ضمري منفصل - ضوء.

6- للتفسري - الضالل و اإلمعان فيه (ن) - من الفواكه.
7- لنّي (م) - هاون, لدّق مختلف الحبوب .

8-عابر - ُدهش و تحري.
9- السور - مصائب (م).

10- قطع و فّصل - نّظم - خبأ.

قصة الطبيب المحسن

يمكن معرفـة ارسار الحـظ واملصـري باالعتماد عىل 
طريقة حسـاب ارقام تاريخ امليـالد مع ارقام احرف 
االسم. ويتم هذا عىل 3 مراحل. ومن خالل النتيجة ال 
يمكن اكتشاف ارسار الحظ فقط بل ما يخبئه املصري 

وابرز الطباع ومفاتيح النجاح ايضاً.
مـن اجـل كشـف ارسار الحظ يجـب اتبـاع طريقة 
حسـاب ارقام تاريخ امليالد مع ارقام احرف االسـم. 
ويف هـذه الحالـة يمكن الحصول عـىل نتيجة ترتاوح 

بني 1 و9 او عىل االرقام 11، 22 او 33.
املرحلة االوىل

يف هذه املرحلة يتم حسـاب ارقـام تاريخ امليالد. فإذا 
كان مثـًال 11 08- – 1985. يمكـن الحسـاب بهـذه 

الطريقة +1 1 + 0 + 8  + 1 + 9 + 8 + 5 = 33.
املرحلة الثانية

ملعرفة ارسار الحظ بهذه الطريقة يجب ايضاً حساب 
ارقام احرف االسم.

د،   = 4 3 = ك، ل، و-   2 = ب، ت.  أ، ج، س –   = 1
م – 5 = ي، ن، ث – 6= ف، ق. 7 = خ، ذ – 8= هــ، 
ك، ط- ز- 9= ر، ح – 11 = ش، ض،ظ – 22 = ص، 

ع – 33= غ، ى، ة.
فإذا كان االسـم هو ليال يمكن حسـاب ارقامه بهذه 

الطريقة 3 + 5 + +1 3 = 12 – 1+2 = 3.
املرحلة الثالثة

يف هـذه املرحلـة يجـب جمـع النتيجتـني اللتـني تم 
الحصول عليهما يف املرحلتني األوىل والثانية 33 + 3 = 
36 – 6+3 = 9. وهكذا يمكن التعرف اىل ارسار املصري 

من خالل الرقم االخري.
ارسار الحظ بحسب نتيجة الحساب

1 يعنـي هذا الرقم التمتـع باالرادة الصلبـة والقدرة 
عىل الحصول عىل ثقة اآلخريـن وعىل بلوغ القمة اياً 
تكن املصاعـب التي تتم مواجهتهـا. ويدل ايضاً عىل 
التمتع بموهبة تنمية الشخصية وتعزيز نقاط القوة 

والتخلص من نقاط الضعف.
التمتـع  اىل  الرقـم  هـذا  عـىل  الحصـول  يشـري   2
بالدبلوماسية والقدرة عىل الحوار حتى النهاية. وهو 
مـا يسـهل تطبيق الخطـط الناجحـة يف كل مجاالت 

الحياة من خالل بناء العالقات املثمرة واملفيدة.
3 يكشف هذا الرقم بعض ارسار الحظ ومنها القدرة 
عـىل االبـداع وابتكار الحلـول املفيـدة يف كل املواقف. 
كما يـدل عىل االسـتعداد الدائم للتكيـف مع املواقف 
واملتغـريات املفاجئـة، ما يضمـن تحقيق السـعادة 

والتقدم يف اي وقت.
4 تشـري هـذه النتيجـة اىل التحـيل بالصـرب والقدرة 
عىل االنتظـار من اجـل تحقيق االهـداف. كما تعني 
التمتـع بالكثري مـن الطاقة التي يحتـاج اليها تنفيذ 
املخططات املهمة. وهذا ما يجعل الضوء يظهر دائماً 

يف نهاية كل ازمة.
5 يـدل هذا الرقم عىل االنفتاح التـام عىل كل املواقف 
والتجـارب الجديـدة والقـدرة الدائمـة عـىل خوض 
املغامـرات مـن دون الخـوف مـن النتائـج. وهذا ما 
يعـزز احتمال االسـتحواذ عىل ثقـة اآلخرين وتحمل 

املسؤوليات الكربى وتويل املناصب املهمة.

6 يف حـال الحصـول عـىل هـذا الرقم فهـذا يدل عىل 
التمتع بموهبة االهتمام بأدق التفاصيل والرتكيز عىل 
الكثـري من االمور دفعة واحدة. كما يشـري اىل التمتع 
باالندفاع الدائم والشـجاعة التـي تضمن تخطي كل 
اآلراء واملواقـف السـلبية مـن اجل التحـيل بالتفاؤل 

الدائم املثمر وباإليجابية.
7 من ارسار الحظ التي يكشـفها الحصول عىل الرقم 
7 بعد القيام بهذه العملية الحسـابية التمتع باملثالية 
التي تسـاعد عـىل اتمام كل املهمات عـىل اكمل وجه 
والتي تجعل تحقيق التقدم امراً حتمياً يف كل مجاالت 
الحيـاة. كمـا يـدل عـىل التحيل بالـذكاء الـكايف ملنع 

الوقوع يف االخطاء التي ال رجعة عنها.
8 يعني هذا الرقم السـعي الدائـم اىل الوقوف يف دائرة 
الضوء. وهذا يشـجع عىل االجتهـاد والعمل من اجل 
تحقيق التفوق والتميز. ويدل عىل ان ال وجود للفشل 
عـىل خريطة الحياة الشـخصية واملهنيـة وعىل ان ال 

خوف من التحديات واملعوقات.
9 يشـري هذا الرقـم اىل الوفاء للمايض وعـدم التخيل 
عن املبادئ وااللتزام بها. كما يشري اىل التمسك الدائم 
باالمـل اياً تكن الظروف التي قد تدعو اىل عكس ذلك. 
وتدل هذه النتيجة ايضاً عىل االستعداد للتعاون ضمن 
فريـق مع اي جهة قد تسـاعد عىل تحقيق التطور يف 
اي اتجـاه من اتجاهـات الحياة من دون السـعي اىل 

السيطرة عىل تلك الجهة او مصادرة قراراتها.
11 يمكن الحصول من خالل العملية الحسـابية عىل 
هـذا الرقم وهـذا يدل عىل القدرة عىل االسـتفادة من 
كل الفـرص التي تتـاح وان كان اآلخرون ال يرون ان 
بعضها يتسـم بأي اهمية. كما يكشـف الحرص عىل 
التفاهـم مع املحيط مـن اجل بناء عالقـات ايجابية 

تساعد عىل تحقيق كل االهداف.
22 تختبـئ ارسار املصري يف التمتع بقوة الشـخصية 
والعفوية والصدق واالستعداد لقول الحقيقة اياً تكن 
الظـروف واملواقف التي قد تمنع ذلك. وتكشـف هذه 
النتيجة ايضاً القدرة الدائمة عىل اسـتثمار الوقت من 
اجل القيام بمشاريع اضافية ناجحة وتوفري حظوظ 

فتح ابواب جديدة يف الحياة الشخصية واملهنية.
33 بحسب ابرز ارسار الحظ التي يكشفها هذا الرقم 
يتمتـع من يحصـل عليه بالكثري من الـذكاء الذي قد 
يجعلـه الرابح األول يف الكثري مـن الظروف واملواقف. 
وهو يتسـم ايضاً بمـزاج هادئ يمكنه مـن التفكري 
برويـة ومـن السـيطرة عـىل  االنفعاالت التـي تعزز 

احتمال الوقوع يف االخطاء. 



«حرب  مسلسل  بطولة  يف  املشاركة  عىل  أمني  نرسين  الفنانة  تعاقدت 
يف  املقبل  الشهر  تصويره  بدء  واملقرر  حلقة   ٤٥ من  املكون  الجباىل» 
البطولة  أدوار  أحد  نرسين  تجسد  حيث  بريوت،  اللبنانية  العاصمة 
النسائية يف العمل الذي تدور أحداثه يف إطار شعبي اجتماعي تعتمد 

قصته عىل العائلة بشكل كبري.
الفنانني،  الجباىل» يشارك يف بطولته عدد كبري من  مسلسل «حرب 
بدر،  سوسن  رزق،  أحمد  رزق،  أحمد  أبطاله  قائمة  يف  يضم  حيث 
أحمد خالد  الحميد،  الله، فردوس عبد  الخويل، صالح عبد  رياض 
صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانني 
جارى التعاقد معهم، وهو أليف سماح الحريري وإخراج محمد 

أسامة.
وعرض لنرسين أمني مؤخراً يف السينمات فيلم «واحد تاني» 
عبد  عمرو  أمني،  نرسين  روبي،  حلمى،  أحمد  بطولة 
ومشاكة  إيهاب،  نور  مالك،  أحمد  رجب،  سيد  الجليل، 
تأليف  من  وهبة  عمرو  منهم  الرشف  ضيوف  من  عدد 
هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضري، وإنتاج رشكة 
سينرجى فيلمز، وإرشاف عام أحمد بدوى، وماجيك بني 

وأفالم مرص العاملية وأوسكار.

الخشاب،  سمية  النجمة،  كشفت 
بطالب  الكبري  اهتمامها  رس  عن 
لهم  الدائم  ودعمها  العامة  الثانوية 
االمتحانات، حيث قالت  أيام  خاصة 
إنها تشعر بهؤالء الطالب بأنهم من 
بهذه  بمعاناتهم  وتشعر  عائلتها، 
استعانت  لذلك  الصعبة  املرحلة 
معارفها  من  مدرسني  بمجموعة 
وأقاربها ملساعدة هؤالء الطالب الذين 
املراجعات  متابعة  عىل  يحرصون 
النهائية التي تقوم بها عرب صفحاتها 

عىل السوشيال ميديا.
متابيعها  دعم  أن  سمية  وأضافت 
ودعواتهم  والدتها  وفاة  أثناء  لها 
األسباب  من  عليها  وترحمهم  لها 
أثناء  خلفهم  تقف  جعلتها  التي 

اإلمتحانات.  
قالت  الجديدة،  الفنية  أعمالها  وعن 
سمية لـ اليوم السابع» إنها تحرض 
خفية»،  «أرواح  الجديد  ملسلسلها 
والتي تعاقدت عليه مؤخرا، وتقوم 
بالتحضري للشخصية التي تعتربها 
مشرية  شديد،  تركيز  إىل  تحتاج 
سسبنس  أكشن  املسلسل  أن  إىل 
من  كل  معها  ويضم  ورومانىس، 

ريحانة  ومنذر  الشافعي  نضال 
وعارفة عبد الرسول، وتأليف سوسن 
أن  عىل  نشأت  إبرام  وإخراج  عامر، 
املقبل،  أغسطس  أول  التصوير  تبدأ 
ويعرض عىل أحد املنصات، كما نفت 
آخر  مسلسل  عىل  تعاقدها  سمية 

خالل هذه الفرتة.

شاركت املمثلة اللبنانية، نادين 

نسيب نجيم، الجمهور مجموعة 

القصص  خاصية  عرب  صور 

الخاص  حسابها  عرب  القصرية 

عىل موقع التواصل اإلجتماعي، 

ظهرت فيها بإطاللة من العرص 

اإلغريقي مميزة للغاية.

باللون  فستاناً  نادين  وإرتدت 

طويل  وبشق  طويل  األسود 

عند أحد الساقني ومفتوح عند 

معه  ونسقت  الظهر،  منطقة 

أكمام  دون  من  طويلة  سرتة 

باللون  الرأس  عىل  وبقبعة 

حذاء  معه  نسقت  كما  الفيض، 

البني،  باللون  طويال  صيفيا 

وعلقت: «لوك إغريقي».

أخرى  صورة  شاركت  كما 

هبة  السورية  املمثلة  برفقة 

حبها  عن  معربة  وعلقت  نور، 

لها: «حب األصدقاء».

أعلنت رشكة اورينت املوزعة الدولية لألفالم 
يف  املشاركة  سينرچي  ورشكة  العالم  يف 
تامر  النجم  فيلم  أن  «بحبك»  فيلم  انتاج 
عدد  يف  جديدا  قياسيا  رقما  سجل  حسني 
رقم  وهو  عربي  لفيلم  دولياً  السينما  رواد 
غري مسبوق يف تاريخ السينما العربية.فيلم 
الزاهد  وهنا  حسني  تامر  بطولة  «بحبك» 
ومدحت  املفتي  وهدى  املريغني  وحمدي 
وسيناريو  وقصة  تأليف  ومن  إسماعيل، 

وحوار وإخراج تامر حسني.
وكان قد أكد الفنان تامر حسني انه سعيد 
باإليرادات التى حققها فيلمه األخري ”بحبك“ 
السينمائية. العرض  دور  ىف  يعرض  والذي 
هاتفية  مداخلة  يف  حسني،  تامر  وكشف 

إلحدى الربامج اإلذاعية، أنه سعيد بقرار مد 
مؤكداً  وكندا،  أمريكا  يف  بحبك  فيلم  عرض 
كليب  فيديو  انه  عىل  الفيلم  مع  تعامل  انه 

طويل .
عن  الزاهد  هنا   أعربت  قد  جانبها،  من 
واملتابعني  الجمهور  فعل  بردود  سعادتها 
.وخالل  «بحبك»  الجديد  فيلمها  تجاه 
أنها  «كالكيت»،  برنامج  يف  ترصيحات 
«الحمد  وقالت:  الفعل،  ردود  من  تفاجأت 
شايفاه  اليل  الرهيب  الفعل  رد  عىل  الله 
تامر  ألن  متوقعة،  كنت  طبعا  الناس،  من 
حسني عنده جمهور كبري جدا يف كل الوطن 
العربي، لكن اتخضيت وعمري ما حد بعتيل 
السينما».وأضافت  من  عياط  فيديوهات 

هنا أن تامر حسني هو املفضل لديها، ومن 
بأني  جدا  «فخورة  فقالت:  بروزها،  أسباب 
كنت جزء من الفيلم، وأنا من جمهور تامر 
وصاحب  املفضل،  مطربي  وهو  زمان  من 
قدمني  اليل  وهو  بدايتي،  من  عيل  الفضل 
«فرق  مسلسل  يف   ٢٠١٤ سنة  الدراما  يف 
وأول  توقيت»، وكان وشه حلو عىل شغيل، 
بطولة عملتها يف ٢٠٢٠ كان أول واحد بارك 
املرصية  املمثلة  كشفت  اخر  سياق  يل».ويف 
خالل  أدته  دور  أصعب  عن  الزاهد  هنا 
هنا  اجابت  التفاصيل  املهنية.ويف  مسريتها 
عىل سؤال أحد متابعيها «ماهو أصعب دور 
دور  «أصعب  قائلة:  الفنية؟»،  حياتها  يف 

قدمته شخصية هند يف مسلسل أنا وهي».
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قالت وكالة بلومبريغ إن رشكة ناشـئة 
ُتدعى سينكرون نجحت يف زرع رشيحة 
يف األوعيـة الدمويـة يف أدمغـة املـرىض 
الجانبـي  التصلـب  بمـرض  املصابـني 
الضمـوري ALS الذي يصيب اإلنسـان 
أن  املفـرتض  الحركي.ومـن  بالشـلل 
يساعدهم هذا الجهاز عىل القيام ببعض 
األنشطة مثل كتابة الرسائل عن طريق 
التفكري فقط، حيث يشّكل هذا اإلنجاز 
خطـوة كبرية نحو التقدم يف هذا املجال 
الجديد، وقد بدأت هذه الرشكة بالتفوق 
عىل نظريتها نيورالينك اململوكة إليلون 
ماسـك أغنى رجـل يف العالـم والرئيس 
التنفيذي لرشكة تسال.وأُجريت العملية 
ألول مريـض يف الواليـات املتحـدة يف 6 
يوليـو املايض عـىل يد طبيـب يف مركز 
مونت سـيناي ويسـت الطبـي يف والية 

نيويورك.
ويعطي هذا الجهاز املكون من أسـالك 
وأقطـاب كهربائيـة، والبالـغ حوايل 4 
سـم، األمل بـأن يتمكن املريـض الذي 
فقـد القدرة عـىل الحركة والـكالم من 
تصفـح اإلنرتنت والتواصـل عرب الربيد 
اإللكرتوني والرسـائل النصيـة بمجرد 
التفكـري، حيث يتـوىل الجهـاز ترجمة 
أفكار املريض إىل أوامر مرسلة إىل جهاز 
الحاسـوب.ونجحت رشكة سـينكرون 
حتـى اآلن يف زرع أجهزتهـا يف أربعـة 

مرىض يف أسـرتاليا، ولم ُيعاِن أي منهم 
من آثار جانبية واسـتطاعوا حتى اآلن 
تنفيـذ تلك املهام، فقد أرسـلوا رسـائل 
عرب واتسـاب، وأجـروا عمليـات رشاء 
تأسسـت  اإلنرتنت.وقـد  طريـق  عـن 
 ،2016 عـام  يف  سـينكرون  رشكـة 
ولفتت االنتباه إليها يف مجال ما ُيسمى 
واجهة الحاسوب الدماغي BCI بفضل 
جهازهـا الذي يمكن إدخالـه يف الدماغ 
دون إحداث أي قطع من خالل جمجمة 
املريض أو التسبب يف رضر يف أنسجته. 
ويسـمى الجهـاز stentrode (صفيف 
تسجيل دعامات القطب)، ويتم إدخاله 
عـن طريق إجراء شـّق يف رقبة املريض 
ودفع الجهاز عرب القسـطرة من خالل 
مـا ُيسـمى العـرق الوداجـي يف وعـاء 
دمـوي يف الدماغ.ويتـم بعـد ذلك إجراء 
ثـاٍن يوصل الجهـاز عرب سـلك بجهاز 
املريـض.  حاسـوب مـزروع يف صـدر 
وللقيام بهـذا، يتوجب عـىل الجراح أن 
يحدث قناة للسـلك وجيباً للجهاز تحت 
جلد املريض. ويشـبه هـذا إىل حد كبري 
ما يتم إجراؤه لزرع جهاز تنظيم دقات 
القلـب. ويقـرأ هـذا الجهاز اإلشـارات 
عندمـا تتحفـز األعصـاب يف الدمـاغ، 
ويقوم الجهاز الحاسوبي بتضخيم تلك 
اإلشـارات وإرسـالها إىل الحاسـوب أو 

الهاتف الذكي عرب البلوتوث.

كشفت منصة «تليغرام» عن نيتها يف إضافة ميزات جديدة قد 
تعجب الكثريين من مستخدمي التطبيق.وتبعا لـ «روسيا اليوم»، 

فإن املشرتكني بخدمات Telegram Premium املدفوعة سيحصلون 
ويمكن  الصوتية،  الرسائل  تلقي  حظر  من  ستمكنهم  جديدة  ميزة  عىل 

«تليغرام»  أرقام  القادمة من سجل  الصوتية  الرسائل  من خاللها حظر جميع 
عىل  دوروف»  «كود  لقناة  منها.وتبعا  الرسائل  تلك  لحظر  معينة  أرقام  اختيار  او 
عرب  التطبيق  مستخدمي  بعض  عند  اختبارها  بدأ  الجديدة  امليزة  فإن  «تليغرام» 
أجهزة «أندرويد»، ويمكن الوصول إليها عرب إعدادات الخصوصية يف التطبيق.وكان 
يف  املدفوعة   Telegram Premium خدمات  عن  أعلنوا  قد  تليغرام»  عىل  القائمون 
التطبيق يف ١٩ يونيو الفائت، وأشاروا إىل أن املستفيدين منها يمكنهم تحميل ملفات 
تصل سعتها إىل ٤ غيغابايت، وتنزيل هذه امللفات برسعة كبرية، كما سيتمكنون 
من إرسال ملصقات ورموز تعبريية جديدة يف رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية 
إلدارة الدردشات أيضا.وتوفر الخدمات الجديدة للمستخدمني أيضا إمكانية حجب 
إضافية  ميزات  عن  فضال  للبيانات»،  املحدود  غري  «التحميل  وإمكانية  اإلعالنات، 

للتحكم بأدوات املراسلة الفردية والجماعية.

VIPER - وهو روبوت متخصص  تؤجل وكالة ناسا رحلة عربتها الجوالة 
مصمم للبحث عن املاء عىل سطح القمر، من املقرر يف األصل أن تبدأ رحلتها 
القمرية يف نوفمرب ٢٠٢٣، وتستهدف VIPER إطالقها يف نوفمرب ٢٠٢٤ من 
وفًقا  القمر  سطح  إىل  املركبة  سينقل  الذي  املسبار  باختبار  السماح  أجل 

لوكالة ناسا.
استكشاف  يف  تحقق  التي  املتطايرة  املركبات  تمثل  التي   ،  VIPER وتعترب   
إىل  ، والذي يهدف  لناسا  التابع   Artemis برنامج  ، مكوًنا كبريًا يف  القطبية 

إعادة البرش إىل القمر.
رشيقة  بعجالت  مجهزة  منقب،  جوهرها  يف  الروبوتية  الجوالة  العربة 
الجليد  عن  للبحث   VIPER تصميم  تم  وحفر،  علمية  وأدوات  متخصصة 
املائي الذي ُيعتقد أنه موجود عىل سطح القمر من أجل تحديد مقدار املياه 

املوجودة هناك، ومدى انتشار املياه، وماذا نوع من شكل املاء. بهذه 
القمر،  مياه  استخراج  املستقبلية  البعثات  أرادت  إذا   ، الطريقة 

فيه  يبحثون  الذي  املكان  عن  أفضل  فكرة  لديهم  سيكون 
واألدوات التي سيحتاجون إليها.

 ٢٠٢٤ نوفمرب  يف  إطالقها   VIPER رشكة  تستهدف   
للحصول عىل VIPER إىل القمر، تتعاقد ناسا مع رشكة 

 CLPS من خالل برنامج Astrobotic تجارية تسمى
لتحفيز  مبادرة  وهي   - الفضاء  لوكالة  التابع 

تجارية  منصات  بناء  عىل  الخاصة  الرشكات 
ذا  ملوقع  وفقا  القمر  سطح  عىل  للهبوط 

فريج.
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بعد كتاب أو عىل األرجح كتيب الشيخ األزهري عيل عبد الرازق «اإلسالم وأصول 
الحكم» الذي أثار جدال واسعا يف وقته وكان رائدا يف ميدانه، فإن الكتاب الثاني 
الرائد والذي أثار هو اآلخرجدال هو كتاب الدكتور طه حسني «الفتنة الكربى». 
صحيح أن من الصعوبة تجاوز كتاب «يف الشعر الجاهيل» لطه حسني والذي 
سبق كتاب الفتنة الكربى لكن هذا الكتاب الذي حوكم بسببه طه حسني عىل 
غرار محاكمة عبد الرازق تراجع طه حسني عن الكثري مما ورد فيه من أحكام 
بخصوص إنتحال الشعر الجاهيل. لكن فيما يتعلق بكتاب الفتنة الكربى فإنه 
املعارصة  الدراسات اإلسالمية  التي أخذت حيزا واسعا يف  الكتب  أوائل  من بني 
مستيقظة  بقيت  فتنا  وقتها  يف  سمي  ما  شهدت  والتي  املبكر  اإلسالم  لحقبة 
نال  الذي  جعيط  هشام  الراحل  التونيس  للمفكر  إطفائها.  محاوالت  كل  برغم 
مهم  كتاب  نموذجا  الكوفة  ـ  اإلسالمية  العربية  املدينة  نشأة  عن  الدكتوراه 
حول حقبة اإلسالم املبكر عنوانه «الفتنة».. لست أريد عقد مقارنة بني كتابي 
«الفتنة الكربى» لطه حسني و»الفتنة» لهشام  جعيط وال محاكمتهما يف ضوء 
ما أصدراه من أحكام بشأن حقبة  اإلسالم األوىل التي يطلق عىل رجالها تسمية 
من  ملفكرين  الكتابني  عنوان  ليس  هو  النظر  يلفت  ما  لكن  الصالح»  «السلف 
معايري  ضوء  يف  وحاكماه  ماطرحاه  مضمون  ماهو  بقدر  مختلفني  جيلني 
ملموسا  كان  واقعا  تناوال  إنهما  بمعنى  والنقدية..  البحثية  وأدواته  عرصنا 
آنذاك وهو وجود «فتنة» بني املسلمني برصف النظر عن طريقة كل واحد منا يف 

فهمها والتعامل معها.  
ومع أن بعض فتن املسلمني التي نتواطأ دائما عىل إنها نائمة ونلعن دائما وأبدا 
من  يوقظها قد تحولت اىل فتن دموية كان فيها قاتل ومقتول، فإننا ومنذ ذلك 
الزمن املبكر والذي كان جميال هو اآلخر يف عرف الغالبية العظمى من املسلمني 
إيدك» عىل  الله بن سبأ و»حط  العامل الخارجي بدء من  عبد  اىل  الفتنة  نعزو 
الرغم من أن مفكرا كبريا مثل عيل الوردي يقول إن إبن سبأ كان مجرد خرافة 
ال أصل له وال فصل. وبقطع النظر إن كان إبن سبأ موجود أم غري موجود فإننا 
دفعنا ثمنا باهظا ولعلنا ما زلنا ندفع جراء «مؤامراته» املزعومة. وحيال ذلك 
فإنه إذا كان إبن سبأ موجود فردا وعمل فينا كل ماعمل مصيبة فإن املصيبة 
تكون أكرب حني يكون عمل ذلك وهو غري موجود. ويف حال كان موجودا ملاذا 
نسمح له ونحن أمة وهو «بيس نفر» أن يعمل فينا ماعمل؟. ويف حال لم يكن 
موجودا كيف نسمح ملن يؤلف قصصا برؤوسنا ونصدقها أو نضطر اىل التعامل 
معها بوصفها حقائق ال يرقى إليها الشك ألن هناك من بيننا من يريد لها أن 
تكون كذلك. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه دائما و»يمرغلها» يف وحل خالفاتنا 
وإختالفاتنا التي تفسد للود وعم الود وإبن خالة الود كل  قضية هو متى نامت 
الفتنة بحيث نلعن من يوقظها؟ هل فيكم من يعطيني حقبة زمنية يف تاريخنا 
بالفتنة؟ ثم السؤال األهم ملاذا نهرب من الفتنة وندعي إنها نائمة بل ونلعن من 
يريد إيقاظها بدل مواجهتها وقطع دابرها؟ ملاذا نلف وندور حولها من خالل 

ممارسة سياسة اإلنكار.. ملاذا نرتدي منذ ١٤٥٠ سنة .. مالبس اإلمرباطور؟
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بدأ الفنان أحمد السقا تحضريات 
”وزن  الجديد  مسلسله 

من  يتكون  ريشة“ 
تأليف  حلقات،   ٨
هشام  محمد 
عبية، ومن إخراج 

مريم أحمدي،.
عرض  املقرر  ومن 

”وزن  مسلسله 
إحدى  عىل  ريشة“ 

خالل  الرقمية  املنصات 
الفرتة املقبلة.

ويعقد صناع مسلسل ”وزن ريشة“ جلسات 
واختيار  للعمل،  املبدئية  التفاصيل  عىل  للوقوف  مكثفة  عمل 
خالل  التصوير  النطالق  تمهيداً  البطولة،  يف  املشاركني  الفنانني 

النصف األول من شهر أغسطس املقبل.
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االجتماعي  التواصل  مواقع  اشتعلت 
جنيفر  العاملية،  النجمة  زواج  بخرب 
بعد  أفليك،  بن  حبيبها،  من  لوبيز، 
عاماً.وقد   ٢٠ لـ  دامت  حب  قصة 
موقع  عرب  لوبيز  جنيفر  نرشت 
لحفل  حرصية  صوراً   onthejlo.com
فعلناها،  «لقد  كتبت  وقد  زفافها، 
واتضح  لطيف،  الحب  جميل،  الحب 
الصرب  من  الحب صبور..٢٠ عاماً  أن 
داخل  الثنائي  تزّوج  وقد  واالنتظار». 
فيغاس،  الس  يف  صغرية،  كنيسة 

بحضور مجموعة من املقربني.
نت  كا تعرفت و قد  لوبيز 

بن  عىل 

أفليك، 

عام  (جيجيل)  فيلم  تصوير  خالل 
حب،  عالقة  يف  معه  ودخلت   ،٢٠٠٢
العالقة  لكن  خطوبة،  إىل  تطورت 
عىل  أشهر  وبعد   .٢٠٠٤ عام  انتهت 
تزّوجت  بأفليك،  عالقتها  انتهاء 
عالقة  يف  أنتوني،  مارك  الفنان  من 
خاللها  ُرزقا   ،٢٠١٤ إىل  استمرت 
عالقة  يف  لوبيز  ودخلت  بتوأم. 
عاطفية مع العب البيسبول ألكسندر 
قبل   ،٢٠٢١ إىل   ٢٠١٧ من  روديغيز 
السابق  بحبيبها  مجدداً  تلتقي  أن 
قصرية  فرتة  بعد  وذلك  أفليك،  بن 
روديغيز. عن  انفصالها  من  جداً 

جينيفر  العاملية  الفنانة  وشاركت 
من  صور  مجموعة  الجمهور  لوبيز 
بن  األمريكي  املمثل  من  زفافها  حفل 
رسمياً. زواجهما  خرب  مؤكدة  أفليك، 

قائلة:  املنشور  عىل  جينيفر  وعلقت 
وأصبح  طويلة  فرتة  منذ  به  «حلمنا 
أخرياً». جداً  طويل  وقت  بعد  حقيقة 

وظهرت جينيفر لوبيز بفستان زفاف 
مميز للغاية، وهي تضع الطرحة عىل 
أجنبية  إعالم  وسائل  رأسها.وتداولت 
لوبيز  ليلة أمس، خرب دخول جينيفر 
وبن أفليك القفص الذهبي دون إقامة 
عىل  حصولهما  بعد  ضخم،  حفل 
والية  يف  املحكمة  من  زواج  رخصة 
أعني  عن  بعيداً  وذلك  فيغاس،  الس 
اإلعالم، وبعد ثالثة أشهر من إعالنهما 
أن  املعلومات  خطوبتهما.وأضافت 
السبت  تمت  املحكمة  إجراءات 
رخصة  عىل  اإلثنان  وحصل 
أن  املصادر  أكدت  الزواج.كما 
لحمل  تسعى  لوبيز  جينيفر 

إسم أفليك بعد إسمها.
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