
بغداد/الزوراء:
أصـدرْت وزارة الرتبيـة، امـس األربعاء، 
بيانـاً قالـت فيـه، إن أسـئلة امتحانات 
السـادس اإلعـدادي جـاءت مـن املنهج 
املقـرر واتسـمت بالوضوح.وذكـر بيان 
الوزارة الذي ورد لـ ”الزوراء“، أن ”وزير 
الرتبية، عيل حميـد الدليمي برفقة مدير 
عام تربية الكـرخ الثانية، قيس الكالبي، 
جامعـة  يف  االمتحانيـة  املراكـز  تفقـد 
النهريـن، وذلـك مـع انطـالق امتحانات 
الصف السـادس اإلعدادي للعام الدرايس 
أن  البيـان،  2022“.وأضـاف   –  2021
”الزيارة جاءت بهدف الوقوف عىل سـري 
االمتحانات وحسـن التعامل يف مراكزها، 
واالطالع عىل واقعهـا وإزالة العوائق بما 
يخـدم مصالـح الطلبة“.وأشـار البيـان 

إىل أن ”الوزيـر اسـتمع ملـا أبـداه الطلبة 
مـن ملحوظـات، معربني عـن ارتياحهم 
إلجراءات سـري االمتحانات، ومؤكدين أن 
االسئلة جميعها جاءت من املنهج املقرر 
واتسمت بالوضوح، فضال عن عدم وجود 
أية عوائق تذكر“.وأوضـح، أن ”الدليمي 
ثّمن جهود املراقبني واملرشفني عىل سـري 
االمتحان وكذلك جميع الوزارات الساندة، 
ملا بذلوه من جهود كبرية يف إنجاح العملية 
االمتحانية يف ظـل توجيهات دولة رئيس 
الكاظمـي  االسـتاذ مصطفـى  الـوزراء 
بهـدف تحقيق ذلك“.وأكـد وزير الرتبية، 
وفقاً للبيان، أن ”الوزارة ستواصل سعيها 
يف خدمة الطلبة جميعهم، وسـتعمل عىل 
إنجـاح العمليـة االمتحانيـة، ألنها ثمرة 

العملية التعليمية“.

بغداد/ الزوراء:
سجلْت وزارة الصحة، امس االربعاء، 4247 
إصابـة بفـريوس كورونا، خـالل موقفها 
الوبائـي الخـاص بالجائحـة ليـوم أمـس 
األربعـاء 20 تموز 2022. وذكـرت الوزارة 

يف بيـان تلقته ”الزوراء“: أنها ”سـجلت 3 
وفيات اليوم (أمس) فيما بلغ عدد املتعافني 
من املرض 3473 حالة“وأضافت، أن ”عدد 
متلقـي اللقـاح املضاد لكورونـا خالل 24 

ساعة املاضية بلغ 17071 ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلَن محافُظ األنبار عيل فرحان، اكتشاف 
العديد من اآلبار النفطية الجديدة يف النخيب 
والثرثار، وفيما أكد البـدء بخطوات فعلية 
إلحالة حقول الفوسـفات عىل االستثمار، 
أوضح آليـة توزيع 1000 درجـة وظيفية 
ترصيـح  يف  فرحـان،  باملحافظة.وقـال 
صحفـي: إن ”معالجـة مشـكلة التصحر 
يف املحافظـة تحتـاج إىل جهـد دويل ودعـم 
من الحكومة املركزيـة“، مبيناً أن ”األنبار 
تختلـف عـن املحافظـات األخـرى بحكم 
مساحاتها الصحراوية الشاسعة“. وأضاف 
فرحان، أن ”األمانـة العامة، بالتعاون مع 
وزارتـي البيئـة والزراعة، لديها مشـاريع 
وأفـكار للقضاء عىل التصحر يف املحافظة، 
ومن املؤمـل أن تخصص الحكومـة أمواالً 
من املوازنـة املقبلة لهذا الصدد“، موضحاً، 
دراسـات،  لديهـا  املحليـة  ”الحكومـة  أن 
إىل  لكـن حجـم املشـكلة كبـري ويحتـاج 
أمـوال طائلـة مـع جهـد دويل واقليمي“.  

وبشـأن الثـروات الطبيعيـة يف األنبار، أكد 
فرحـان، أن ”الحكومـة املحليـة يف األنبار 
عملـت عىل تهيئة األجواء  لالستكشـافات 
النفطيـة ووفرت الجهـد األمني للرشكات 
بـأن  أملـه  عـن  معربـًا  املحافظـة“،  يف 
”تخطـو وزارة النفط خطوات السـتكمال 
االستكشـافات النفطيـة بعد إلغـاء العقد 
مع الرشكـة الكورية“.وأكد، أن ”الحكومة 
املحلية تتابع ملف االستكشافات مع وزارة 
النفـط والرشكات السـعودية - األمريكية 
بالرشاكـة“، الفتـًا إىل أنـه ”تـم اكتشـاف 
العديـد مـن اآلبـار النفطيـة الجديـدة يف 
النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط األرقام 
بالحقول الجديدة املستكشفة“. وتابع، أن 
”املحافظـة تحتوى عـىل كميات كبرية من 
مـادة الغاز ومـن النوعية املهمـة“، معرباً 
عـن أمله يف ”اسـتثمار الثـروات الطبيعية 
يف املحافظـة لتحسـني الواقـع االقتصادي 
وواقع الكهرباء من خالل اسـتثمار حقول 

الغاز والنفط“. 

موسكو/ متابعة الزوراء:

سـريغي  الـرويس  الخارجّيـة  وزيـر  أكـَد 

الفروف، أن األهداف العسـكرية الروسية يف 

أوكرانيـا لم تعد تقترص فقط عىل رشق هذا 

البلد، بل تشـمل أيضاً ”سلسلة من األرايض 

األخرى“.وأوضـح الفـروف خـالل مقابلـة 

مـع وكالـة ”ريـا نوفوسـتي“ ومحطة ”آر 

تـي“، أن ”الرقعة الجغرافيـة مختلفة اآلن، 

فلم تعد تشـمل فقط جمهوريتي دونيتسك 

ولوغانسك الشعبيتني (مناطق انفصالية يف 

رشق أوكرانيا) بل أيضاً منطقتي خريسـون 

الجنـوب) وسلسـلة مـن  (يف  وزابوريجيـا 

األرايض األخـرى والعملية متواصلة بحزم“.

واعترب وزير الخارجية الرويس أنه ”ال طائل“ 

مـن إجـراء محادثـات سـالم مـع أوكرانيا 

”يف الوضـع الحـايل“ بينما تواصل موسـكو 

هجومها يف الدولة املوالية للغرب، يف إشـارة 

منه إىل محادثات السالم مع كييف.والثالثاء 

طاولت الرضبات الروسـية مدنـاً يف الرشق 

األوكراني، وأدى هجـوم صاروخي إىل مقتل 

شـخص يف مدينـة كراماتورسـك الرئيسـة 

الخاضعة لسيطرة كييف يف منطقة دونباس 

التي تسعى القوات الروسية للسيطرة عليها 

بالكامـل.ويف جنـوب أوكرانيـا، يف منطقـة 

أوديسـا، أُصيب سـتة عـىل األقـّل بجروح، 

أحدهم طفل، بحسـب الرئاسـة األوكرانية.

ويدخـل االجتياح الـرويس ألوكرانيـا يف 24 

يوليو/تمـوز الحايل شـهره السـادس، من 

دون أن تكـون هناك حصيلـة إجمالية لعدد 

القتىل املدنيني الذي خلّفه حتى اآلن.

بغداد/ الزوراء:
أكـد القائد العـام للقوات املسـلحة رئيـس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، أن العراق 
يحتفظ بحقه الكامل بالرد عىل االعتداءات الرتكية، 
مشريا إىل أنه سيقوم بكل اإلجراءات الالزمة لحماية 
شـعبه. وقال الكاظمي يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
«القـوات الرتكيـة ارتكبت مجـدداً انتهـاكاً رصيحاً 
وسافراً للسيادة العراقية وحياة املواطنني العراقيني 
وأمنهـم باسـتهداف أحـد املصايـف السـياحية يف 
محافظـة دهـوك يف إقليم كردسـتان العـراق اليوم 

األربعاء (أمس) بقصف مدفعي، مما أدى إىل سقوط 
شـهداء وجرحى بـني املدنيـني العـزل وأغلبهم من 
النساء واألطفال». وأضاف، أن «هذا االعتداء الغاشم 
يثبـت أن الجانب الرتكـي لم يعر االنتبـاه ملطالبات 
العـراق املسـتمرة بإيقـاف االنتهاكات العسـكرية 
ضـد األرايض العراقيـة وأرواح العراقيـني». وتابـع 
أن «العـراق إذ يقـدر ويلتزم بمبادئ حسـن الجوار 
ويرفض رفضاً قاطعاً اسـتخدام أراضيه من قبل أي 
جهـة لالعتداء عـىل جريانه، فإنه يرفـض يف املقابل 
اسـتخدام املسـوّغات األمنية لتهديد حياة املواطنني 

العراقيـني واالعتـداء عـىل أرايض العـراق؛ بمـا يعد 
تنصالً من مبادئ حسن الجوار، واالتفاقات الدولية 
والعالقـات والتعـاون املشـرتك». وأكـد أن «العراق 
يحتفظ بحقه الكامل بالرد عـىل هذه االعتداءات»، 
الفتا اىل أنه «سيقوم بكل اإلجراءات الالزمة لحماية 
شـعبه، وتحميل الطرف املعتدي كل تبعات التصعيد 
املسـتمر». من جهتها، أصدرت خلية اإلعالم األمني، 
بيانـاً بشـأن القصف يف دهـوك. وذكـرت الخلية يف 
بيـان تلقته «الزوراء»: إنه «يف تمام السـاعة ١٣:٥٠ 
مـن يوم االربعـاء املوافق العرشين من شـهر تموز 

الجـاري تعرض مصيف قرية بـرخ يف ناحية دركار 
التابعة لقضاء زاخو يف محافظة دهوك بكردسـتان 
العراق إىل قصف مدفعي عنيف أدى اىل استشـهاد ٨ 
مواطنـني وجـرح ٢٣ مواطنا آخريـن جميعهم من 
السـياح املدنيـني وتم إخالؤهـم إىل قضـاء زاخو».
وأضـاف، أن «القائـد العـام للقوات املسـلحة وجه 
بالتحقيـق الفوري بالحادث و إيفاد وزير الخارجية 
ونائب قائد العمليات املشرتكة وسكرتريه الشخيص 
وقائـد قوات حرس الحدود إىل محل الحادث للوقوف 

عىل حيثياته وزيارة الجرحى».

الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد الَخبـري النفطي حمـزة الجواهري 
ان ليـس بامـكان الـرشكات النفطيـة 
العاملة يف كردستان مقاضاة الحكومة 
االتحاديـة دوليـا النهـا هي املتسـببة 

بالـرضر للعـراق فيما اشـار اىل ان عىل 
تركيا دفع تعويضات للعراق تقدر بـ٧٠ 
مليار دوالر.وكانت رشكة غبسـون دان 
القانونية الدولية قد رصحت ان بامكان 
رفـع  بكردسـتان  العاملـة  الـرشكات 

دعوى قضائية عىل الحكومة االتحادية 
للحصول عىل تعويضات تصل باملليارات 
بحجة تعارض اجراءاتهـا مع القوانني 
الدوليـة التـي تتعلـق بضمـان حقوق 
املسـتثمر االجنبي.وقـال الجواهري يف 

حديـث لـ»الزوراء» ان «ذلك غري ممكن 
لسـبب بسـيط  جـدا هـو ان املحكمة 
االتحاديـة ليسـت محكمـة تابعـة اىل 
االقليـم و بالتـايل حكمها بـات وقاطع 
وغـري قابـل للتمييـز وملـزم لجميـع 

الجهات بالعراق التنفيذ»، مشـريا اىل ان 
«الرشكة  تتكلم من منطق انها تريد ان 
تتـوىل قضية والحصول عـىل اموال من 

هذه الرشكات النفطية».
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الجزائر/ متابعة الزوراء:
أصـدَر الرئيس الجزائـري، عبد املجيد تبون، أمرا بإرسـال 
عتـاد بري وجـوي إىل تونس، بطلب منها، ملسـاعدتها عىل 
إخمـاد الحرائق املندلعـة يف غاباتها.وذكـرت وكالة األنباء 
الجزائرية: ”تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد املجيد 
تبون، وبطلب من الشقيقة تونس، تم تسخري حوامتني من 
الحجم الكبري تابعتني للقوات الجوية و25 شـاحنة إطفاء 
من الحجم الكبري، 4 سيارات قيادية، سيارة إسعاف طبية، 

80 فردا من مختلف الرتب تابعني للحماية املدنية دخلوا إىل 
الرتاب التونيس للمسـاهمة يف إخماد حرائـق الغابات التي 
تعرفهـا تونس“.اندلع مسـاء الثالثاء حريـق ضخم بجبل 
بوقرنـني بوالية بن عروس شـمال تونـس، وحريق ثان يف 
منطقة بوعرقوب بوالية نابل شمال رشقي البالد.ومازالت 
النريان مشـتعلة يف جبل بوقرنني بالرغم من تدخل عنارص 
الجيـش التونـيس بالطائـرات، كمـا أن النـريان امتدت إىل 

مناطق قريبة من األحياء الشعبية القريبة من الجبل.

بغداد/ الزوراء:
أعلـَن املديـر العـام ملنظمـة الصحـة 
أدهانـوم  تيـدروس  العامليـة، 
غيربيسـوس، تسـجيل حوايل 14 ألف 
إصابة بجدرى القـردة يف أكثر من 70 
دولة حول العالم.وقال غيربيسـوس: 
”تم إبـالغ منظمة الصحة العاملية عن 

حوايل 14 ألف حالـة مؤكدة هذا العام 
مـن أكثر مـن 70 دولـة وإقليم. حتى 
اآلن، تم اإلبالغ عن خمس وفيات، كلها 
يف إفريقيا“.وأضـاف أنـه ال يـزال يتم 
اكتشـاف معظم اإلصابـات يف أوروبا، 
ومعظمهـا بني الرجال الذين مارسـوا 

الجنس مع رجال أمثالهم.
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الزوراء/ حسني فالح:
انطلَق امـس االربعاء َمهرجـان الغدير 
الـدويل بنسـخة الــ 13 تحـت عنـوان 
(االعالم بني املهنية واالخالق) بمشاركة 
عربيـة ودولية والـذي اقيم عىل معرض 
بغداد الـدويل، وفيما أكـد رئيس تحالف 
الفتـح هـادي العامـري، أن الحكومـة 
ستشـكل قريبـا، داعيا القـوى الكردية 
اىل حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية، 
اشـار نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي، انه منذ عقد ونصف لم يسـجن 
صحفي بقضية رأي واألرسة الصحفية 
قدمـت اكثـر مـن 500 شـهيد، يف حني 
اوضح مديـر العالقات واالعالم يف وزارة 
الداخلية اللواء سـعد معـن ان املهرجان 
عكس الصورة األمنية الحقيقية لبغداد 
ونقابـة الصحفيني مرجعنا والتنسـيق 

مستمر معها.
الفتـح هـادي   وأكـد رئيـس تحالـف 
العامـري يف ترصيح خاص لـ“الزوراء“ 
بمهرجـان الغدير لإلعالم  الذي تشـارك 
فيه 183 مٔوسسـة وعدد مـن الصحف 
ووكاالت االنبـاء مـن الداخـل والخارج 
”ان الحكومـة ستشـكل قريبـا وندعو 
القـوى الكردية لحسـم منصـب رئيس 

الجمهورية.
وقـال العامـري يف كلمـة لـه بمهرجان 
الغديـر، الذي حرضتـه ”الـزوراء“: ان 
مهرجان الغدير لإلعالم تشارك فيه 183 

مؤسسـة وعـدد من الصحـف ووكاالت 
االنباء من الداخل والخارج.

وأضاف ان مهرجان الغدير يمثل فرصة 
لتبـادل الخـربات يف وقـت اصبحنا فيه 
بحاجـة اىل عـودة عنـارص املصداقيـة 
اإلعالميـة، الفتـا اىل ان العـراق يعيـش 
انتكاسـة كبرية يف مجـال االعالم نتيجة 

ما نشاهده من اعمال دونية.
وتابـع: اننا نتمنـى من السـيد مقتدى 
الصدر ان يرتفع عن التسجيالت املرسبة 
وهـو اهـل لذلـك، مشـريا اىل انـه يجب 
الجمهوريـة  رئيـيس  باختيـار  اإلرساع 
والـوزراء تمثـل مطالـب ملحـة إلعادة 

االستقرار وإعادة هيبة الدولة.
واردف العامـري، انـه ينبغـي تحقيـق 
مطالب الشـعب ويف مقدمتها السـيادة 
ومكافحة الفساد وإقامة العدل، مضيفا 
اىل اننـا جـادون يف حسـم ملف رٔياسـة 
الوزراء السـتكمال باقي االستحقاقات 
الدستورية واإلرساع بتشكيل الحكومة.

ولفـت اىل اننـا لن نسـمح بـأن يتحول 
هـذا الظرف الشـائك اىل مظلـة لتمرير 
االجنـدات املشـبوهة كمـا لـن نسـمح 
ان يكـون العراق جزءاً مـن املخططات 
الصهيونية، مؤكدا ان العراق اليمكن ان 
يكون جـزءا من املنظومـة االقتصادية 
لخدمـة الكيان الصهيونـي، وان بإرادة 
الصادقـني واالوفيـاء مـن العراقيني لن 

تتحقق مصالح الكيان الصهيوني.

وختـم العامـري قائـال: نثمـن جهـود 
قناة الغديـر الفضائيـة النوعية يف دعم 

مهرجان الغدير الدويل لإلعالم. 
ولفت اىل ان يوم الغدير يوم تتجسد فيه 

تقاليـد ومعانـي الحب واملـودة والوفاء 
لنبي اإلسالم ووصيه وألهل بيت النبوة، 
مؤكـدا اتخذنا من عيد الغدير مناسـبة 
ملهرجان الغدير الـذي هو تظاهرة فنية 

سـنوية إلعالم بدر تنظمه قنـاة الغدير 
الفضائية.

لعـودة  متعطشـني  أصبحنـا  وتابـع: 
املصداقيـة املفقـودة يف اإلعـالم والفـن 

واألدب بكل أشـكاله، الفتا اىل ان فقدان 
واإليهـام  الزيـف  وشـيوع  املصداقيـة 
والخداع يف اإلعـالم كارثة حقيقية تهدد 

حياة الشعوب وتزعزع األمن.
ولفـت اىل ان العـراق يعيش هـذه األيام 
االنعكاسـات الخطـرية لإلعـالم املبنـي 
عـىل األكاذيـب والبهتـان، منوهـا بان 
الترسيبات التي يتـم بثها هذه األيام ما 
هـي اال نمـوذج إلعالم منحـط غارق يف 

الدونية.
ومىض بالقول: يجب تشـكيل الحكومة 
رضورة  وهـي  املخاطـر  كل  ملواجهـة 
دائمة مـن اجل تحقيق مطالب شـعبنا 
يف مقدمتها االستقالل والسيادة واألمن 

والخدمات ومكافحة الفساد.
الصحفيـني  نقيـب  قـال  جانبـه  مـن 
الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس  العراقيـني 
العـرب مؤيـد الالمي، خـالل املهرجان: 
نحتفـل بهـذا املهرجـان الكبـري الـذي 
تقيمه قنـاة الغدير القنـاة املهنية التي 
تتجه شـيئا فيشء نحو االبداع والتطور 
بحكم ادارتها وفريق عملها من الفنيني 
واملحرريـن والعاملني فيهـا فتحية لكل 

كوادر القناة.
واضـاف: ان نقابة الصحفيني سـتبقى 
داعمـة للقناة وبقـوة الننا اليـوم امام 
مفـرتق حقيقـي لبناء هذا البلـد اما ان 
نقـف جميعـا بثبـات ورؤيـة حقيقية 
باعـالم متطـور حتى نحقق مسـتقبل 

حقيقـي للبلـد وليـس ضيـاع للبلد الن 
االعالم االن اصبح علمـا حقيقيا يحرك 
كل العلـوم واصبح بامكانه ان يهدم اي 

بلد واي مرشوع وترونه ما ترون االن.
وتابع: نحن نعتـب كثريا عىل اخواننا يف 
الجهات السياسية والحزبية والحكومية 
الذين تكلمنا معهم منـذ عقدين تقريبا 
ولغايـة االن عىل مـا يحصـل االن وكنا 
نحـذر وننبـه عـن هـذه االخطـاء وما 
يحصل يف التوجهات الرسمية االعالمية 
واملشاريع االعالمية الخاطئة التي كانت 
تبنـى، اال انهـم ولالسـف لـم ياخذوها 

بمحمل الجد.
واوضح: انه ما زال امامنا طريق طويل 
ال يمكن ان نرتك بلدنا ان يضيع وسنقف 
بقـوة لبنائه و لحماية مكتسـباته التي 

حققها ابناء هذا البلد.
ومىض بالقول: نحن يف االرسة الصحفية 
العراقيـة لدينـا مرشوع واضـح هو ان 
نقف مـع الديمقراطيـة وان ندافع عن 
حرية الراي والتعبري، الفتا اىل ان االرسة 
الصحفيـة العراقية اكثـر ارسة بالعالم 
دفعت ضحايـا منذ عـام 2003 ولغاية 
االن قدمت اكثر من 500 شهيد صحفي 
سقط خالل هذه الفرتة وهو الرقم االول 
لم يحـدث يف الحرب العامليـة الثانية وال 
حرب فيتنام ومع هذا سنسـتمر بعملنا 
لدعم الديمقراطية والعملية السياسية.
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بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  العامة،  املرور  مديرية  دعت 
دوائرها  مراجعة  اىل  الكافة  الدراجات  اصحاب 
تلقته  بيان  يف  املديرية  وقالت  التسجيل.  لغرض 
«الزوراء»: ان «مدير املرور العام اللواء الحقوقي 
كافة  الدراجات  اصحاب  وجه  الربيعي  طارق 
العامة  املرور  مديرية  تسجيل  دوائر  بمراجعة 
الدراجات». وتسجيل  واملحافظات،  بغداد  يف 
واضافت انه «تم منح فرصة لهم االول من ايلول 
املقبل»، مشددة عىل انه «ستتم تشديد محاسبة 

املخالفني».
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بغداد/الزوراء:
أعلنْت وزارة الصحة، امس األربعاء، أنها تدرس إطالق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا، فيما 
أشارت اىل أن الفرصة مازالت سانحة الحتواء املوجة الوبائية الخامسة.وقال املتحدث باسم 
الوزارة، سيف البدر، يف ترصيح صحفي إن «إطالق الجرعة الرابعة من لقاح كورونا مازال 
قيد الدراسة»، مشرياً إىل أنه «لم تتم حتى اآلن النسبة الكافية من تلقي لقاح الوجبة الثالثة».
وأضاف البدر، أن «أقل من نصف باملئة من املواطنني تلقوا الجرعة الثالثة»، مؤكداً أن «هذه 
النسبة ال ترتقي ملستوى الطموح عىل الرغم من الجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة 
والتزامها بتوفري ٣ جرعات من اللقاح لكل شخص مشمول بالتطعيم».ولفت إىل أن «هناك 
من تلقى الجرعة األوىل من اللقاح فقط من دون إتمام الجرعتني الثانية والثالثة»، مشرياً  إىل 

أن «الفرصة مازالت سانحة الحتواء املوجة الوبائية من خالل اإلقبال عىل تلقي اللقاح».
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بغداد/ الزوراء:
أصـدرْت محكمة جنايات الرصافة يف رئاسـة اسـتئناف بغداد الرصافة 
االتحاديـة، امس األربعاء، احكاماً بحق خمسـة مجرمني بالسـجن ملدة 

عرش سنوات عن جريمة املتاجرة باملواد املخدرة.
وذكر بيان ملجلس القضاء األعىل، تلقته «الزوراء»: أن «محكمة جنايات 
الرصافة يف رئاسة اسـتئناف بغداد الرصافة االتحادية، أصدرت احكاما 

بحق خمسة مجرمني بالسجن ملدة عرش سنوات لكل شخص».
وأضاف البيان، أن «املجرمني الخمسة اعرتفوا باملتاجرة والتعاطي باملواد 
املخـدرة»، الفتاً إىل أن «االحكام بحقهم تأتي اسـتناداً الحكام املادة ٢٨/

أوالً من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسـنة ٢٠١٧ وبداللة 
مواد االشرتاك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه».

بغداد/ متابعة الزوراء:

حـل جـواز السـفر العراقي كأسـوأ جواز سـفر عربي لعـام ٢٠٢٢ 

بتنافس مع الجواز السـوري، الذي حل يف املرتبة الثانية بعده كأسوأ 

جواز سفر يف العام الجاري.

جـاء ذلك الرتتيب وفق قائمـة أصدرتها رشكة االستشـارات العاملية 

..(Henley & Partner) «هينيل ورشكائها»

ويف قائمـة الجـوازات األسـوأ عامليـاً يف عـام ٢٠٢٢، جـاء يف املرتبـة 

األوىل الجـواز األفغانـي ويف املرتبـة الثانية الجـواز العراقي، ليحل يف 

املرتبـة الثالثـة الجـواز السـوري تاله الجـواز اليمني ثـم الصومايل 

فالفلسطيني.

واحتـل الجواز السـوري املرتبـة ١١٤ يف ٢٠٢١، ويعتـرب األعىل كلفة 

بني جوازات السـفر يف العالم، حيث يعاني السـوريون بسببه الكثري 

لصعوبـة اسـتخراجه أو تجديـده حيـث ال تتجـاوز مدتـه أكثر من 

سنتني.

وأظهـر التقرير أن جواز السـفر العراقي جـاء يف املرتبة قبل األخرية 

بعـدد ٢٩ وجهـة عامليـة فقط تليـه جوازات سـفر كل من سـوريا 

وباكسـتان واليمن والصومال ونيبال والسـلطة الفلسطينية وكوريا 

الشمالية.

وبسبب غزو أوكرانيا، أصبح حاملو جوازات السفر الروسية معزولني 

عن بقية العالم أكثر من أي وقت مىض وفقاً للتقرير.

وأشـارت الشـبكة إىل أن املؤرش ال يأخذ يف االعتبار القيـود املؤقتة أو 

إغـالق املجـال الجوي ما يعني أن جواز السـفر الـرويس يحتل حالياً 

املرتبـة الخمسـني عـىل املـؤرش، مـع الوصـول إىل ١١٩ وجهـة فإن 

الحقيقة هي أن املواطنـني الروس ممنوعون حالياً من دخول العديد 

من تلك الوجهات.

وصنفـت الرشكة جواز السـفر اإلماراتي كأقوى جواز سـفر عربي، 

وحل يف املركز ١٥ عاملياً، بفارق كبري عن الجواز القطري الثاني عربياً 

بحصولـه عـىل املركز ٥٧ عاملياً، ثـم الكويتي يف املركـز ٥٩ عاملياً، ثم 

البحرينـي يف املركـز ٦٦ عاملياً، يليه الجوازان السـعودي والعماني يف 

املركز ٦٨ عاملياً.

وبعـد ذلك شـملت القائمـة كالً من جواز السـفر التونـيس، يليه كل 

مـن املغربي ثم الجزائري ثم املرصي ثـم األردني، ومن بعده اللبناني 

والسوداني والليبي.

وحققت اليابان املركز األول يف تلك القائمة كأفضل جواز سفر عاملياً 

للعام ٢٠٢٢، متقدمة عىل سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وتقدم اليابان ملواطنيها إمكانية الوصول من دون تأشرية أو تأشرية 

عنـد الطلـب إىل ١٩٣ وجهة يف جميع أنحاء العالـم، مقارنًة مع ١٩٢ 

وجهة لكل من سنغافورة وكوريا الجنوبية.

وجاءت كل من أملانيا وإسبانيا يف املركز الثالث بعدد وجهات بلغ ١٩٠ 

تليهمـا فنلندا وإيطاليا ولوكسـمبورغ بعـدد ١٨٩ وجهة ثم كل من 

النمسـا والدنمارك وهولندا والسويد يف املركز الخامس بعدد وجهات 

بلغ ١٨٨.

بينما احتلت فرنسا وأيرلندا والربتغال واململكة املتحدة املركز السادس 

وجـاءت نيوزيلندا والواليات املتحدة وبلجيكا والنرويج وسـويرسا يف 

املرتبة السابعة.

واحتلـت املركز الثامـن كل من أسـرتاليا وكندا وجمهورية التشـيك 

واليونـان ومالطا فيما جاءت هنغاريا يف املركز التاسـع واحتلت كل 

من لتواينا وبولندة وسلوفاكيا املركز العارش.

وتعـد قائمـة Henley & Partner واحدة من عدة مؤرشات أنشـأتها 

الـرشكات املاليـة لتصنيف جـوازات السـفر العاملية وفقـاً إلمكانية 

الوصول التي توفرها ملواطنيها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئـة األنواء الجوية، امس 
األربعـاء، عـن حالـة الطقـس يف 
البـالد خالل األيـام املقبلـة، فيما 
توقعت تسـجيل أربـع محافظات 

نصف درجة الغليان اليوم.
تلقتـه  للهيئـة،  بيـان  وذكـر 
«الـزوراء»: أن «طقس البالد ليوم 
الخميس سـيكون صحـواً وحاراً 
املنطقتني الوسطى والجنوبية،  يف 
بينما سـيكون الطقس يف املنطقة 
الشـمالية صحـواً، أمـا درجـات 
الحـرارة فسـتنخفض قليـًال عن 
اليوم السابق يف األقسام الوسطى 
سـتكون  حـني  يف  والشـمالية، 
درجات الحرارة مقاربة ملا سـجل 
يف اليوم السابق يف القسم الجنوبي 
مـن البالد، حيـث ستسـجل أربع 
محافظات درجات حرارة مرتفعة 
(ميسـان ٥٢، ذي قـار٥١،  املثنى 

٥٠، والبرصة ٥٢)».

وأضـاف البيان أن «طقس يوم غد 
الجمعة سـيكون صحواً وحاراً يف 
والجنوبية،  الوسـطى  املنطقتـني 
فيما سـيكون الطقس يف املنطقة 
الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة 
تكـون مقاربـة لليوم السـابق يف 
والجنوبيـة،  الوسـطى  االقسـام 
بينما سـتنخفض قليالً عن اليوم 
السـابق يف القسـم الشـمايل مـن 

البالد».
وتابـع، أن «طقـس يـوم السـبت 
سيكون صحواً وحاراً، أما درجات 
الحرارة فسـتكون مقاربـة لليوم 
الوسـطى  االقسـام  يف  السـابق 
والشـمالية، يف حـني سـتنخفض 
قليالً عن اليوم السـابق يف القسـم 

الجنوبي من البالد».
وأوضـح، أن «طقـس البـالد ليوم 
األحد املقبل سيكون صحواً وحاراً، 
ودرجـات الحـرارة مقاربـة لليوم 

السابق يف عموم البالد».
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الزوراء/مصطفى فليح:
اكَد الَخبري النفطي حمزة الجواهري ان ليس بامكان 
مقاضاة  كردستان  يف  العاملة  النفطية  الرشكات 
الحكومة االتحادية دوليا النها هي املتسببة بالرضر 
تعويضات  دفع  تركيا  عىل  ان  اىل  اشار  فيما  للعراق 

للعراق تقدر بـ70 مليار دوالر.
قد  الدولية  القانونية  دان  غبسون  رشكة  وكانت 
رصحت ان بامكان الرشكات العاملة بكردستان رفع 
دعوى قضائية عىل الحكومة االتحادية للحصول عىل 
اجراءاتها  تعارض  بحجة  باملليارات  تصل  تعويضات 
حقوق  بضمان  تتعلق  التي  الدولية  القوانني  مع 

املستثمر االجنبي.
غري  ”ذلك  ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  الجواهري  وقال 
االتحادية  املحكمة  ان  ممكن لسبب بسيط  جدا هو 
ليست محكمة تابعة اىل االقليم و بالتايل حكمها بات 
الجهات  لجميع  وملزم  للتمييز  قابل  وغري  وقاطع 
تتكلم من  ”الرشكة   ان  اىل  التنفيذ“، مشريا  بالعراق 
منطق انها تريد ان تتوىل قضية والحصول عىل اموال 
من هذه الرشكات النفطية“، مؤكدا انها ”ال تستطيع 

ان تربح“. 
بارضار  تسببت  التي  هي  الرشكات  ”هذه  ان  واكد 
للعراق  فاالنتاج  الذي يخرج هو نفط عراقي وحسب 
الدستور وهو تابع للحكومة االتحادية وقرار املحكمة 

وان  ورصيح  واضح  بشكل  ذلك  عىل  نص  االتحادية 
ومعنى  رشعي  غري  االقليم  يف  والغاز  النفط  قانون 
ذلك انه خالل هذه السنني تسببوا بارضار كبرية جدا 
عىل  متمردون  االن  حد  اىل  ”انهم   مضيفا  للعراق“، 
الرشعية  الدستورية يف العراق واالخري سريفع شكوى 
اىل املحاكم الدولية ويلزمهم  بتعويضات كبرية جدا“. 
  وعن مزاعم الرشكة القانونية بتعارض خطوات وزارة 
املستثمرين  حقوق  مع  الدولية  القوانني  مع  النفط 
االجانب اجاب الخبري ”ان هذا يف حال كان املستثمر 

االجنبي جاء عن طريق صحيح واالستثمار باالتفاق 
مع الحكومة االتحادية الن النفط اتحادي“، الفتا اىل 
ان ”هؤالء يتكلمون بنفس منطق االقليم قبل صدور 

قرارات املحكمة االتحادية العليا يف البلد“. 
لم  حال  يف  بالقرارات  نسري  ان  هو  ”الحل  ان  وبني   
يتم ايجاد صيغة ودية للتفاهم  واالتجاه اىل املحاكم 

الدولية“.
وكشف ان ”هناك امر مهم تجدر االشار اليه هو ان 
محكمة غرفة تجارة باريس  للتحكيم الدويل عىل وشك 

ان تصدر بمنع  االقليم وتركيا من تصدير نفط االقليم  
الحكومة  اىل  الخط  واعادة  الرتكي  جهان  نفط  عرب 
من  االن  مستعدة  االتحادية   والحكومة  االتحادية 
اجل اعادة التصدير عربه وغلق الخط الذي يأتي من 
الذي  الرشكات  ان  يعني  ”هذا  ان  كردستان“، مؤكدا 

ستنتجه الرشكات لن تستطيع بيعه“.
و لفت اىل ان ”هذه الدعوى رفعت اىل محكمة باريس 
قبل  العيبي  الجبار  عبد  االسبق  النفط  وزير  زمن  يف 
الحكم يف زمن  الثماني سنوات لكن اوقف  ما يقارب 

رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي“.
اصدار  تجميد  املحكمة  من  الطلب  ”تم  انه   واضاف 
تقرير  بتقدم  وقمت  االمر  هذا  بفضح  وقمت  القرار 
 (iraqi oil report) رشكة  اعدته  املهدي  عبد  لعادل 
وهي مؤسسة امريكية معتمدة من قبل العراق وذات 
االنكليزية وليس  باللغة  تقرير  مصداقية عالية وهو 

متاحا للعامة“. 
انه  التقرير  من  االساسية  الفكرة  ”كانت  واوضح    
عىل تركيا دفع تعويض  مقدارها 26 مليار دوالر عن 
الفرتة  مابني 2014  و2017  لكن االن من هذا التاريخ 
اىل 2022  هي نفس الخسائر ترتبت بمعنى ان املبلغ 
70 مليار دوالر وهذا تتحملها  قد يصل اىل ما يقارب 
الرشكة  هذه  من  صدر  الذي  االخري  والتقرير  تركيا 

يقول ان الحكم محسوم من االن لصالح العراق“.
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الزوراء/ حسني فالح:
انطلـَق امـس االربعـاء َمهرجان 
الغديـر الـدويل بنسـخة الــ 13 
تحت عنوان (االعـالم بني املهنية 
عربيـة  بمشـاركة  واالخـالق) 
ودوليـة والذي اقيـم عىل معرض 
بغـداد الـدويل، وفيما أكـد رئيس 
تحالـف الفتـح هـادي العامري، 
قريبـا،  ستشـكل  الحكومـة  أن 
داعيـا القـوى الكردية اىل حسـم 
الجمهورية،  لرئاسـة  مرشـحها 
العراقيني  اشار نقيب الصحفيني 
مؤيد الالمي، انه منذ عقد ونصف 
بقضيـة  صحفـي  يسـجن  لـم 
قدمـت  الصحفيـة  واألرسة  رأي 
اكثـر مـن 500 شـهيد، يف حـني 
اوضـح مديـر العالقـات واالعالم 
اللـواء سـعد  الداخليـة  وزارة  يف 
معـن ان املهرجان عكس الصورة 
األمنية الحقيقيـة لبغداد ونقابة 
الصحفيـني مرجعنـا والتنسـيق 

مستمر معها.
 وأكد رئيـس تحالف الفتح هادي 
خـاص  ترصيـح  يف  العامـري 
الغديـر  لـ“الـزوراء“ بمهرجـان 
لإلعـالم  الـذي تشـارك فيه 183 
الصحـف  مـن  وعـدد  مٔوسسـة 
الداخـل  مـن  االنبـاء  ووكاالت 
والخارج ”ان الحكومة ستشـكل 
قريبا وندعو القوى الكردية لحسم 

منصب رئيس الجمهورية.
لـه  كلمـة  يف  العامـري  وقـال 
بمهرجان الغديـر، الذي حرضته 
”الـزوراء“: ان مهرجـان الغديـر 
لإلعالم تشارك فيه 183 مٔوسسة 
وعدد من الصحف ووكاالت االنباء 

من الداخل والخارج.
وأضاف ان مهرجان الغدير يمثل 
فرصـة لتبـادل الخـربات يف وقت 
اصبحنـا فيـه بحاجـة اىل عـودة 
عنارص املصداقية اإلعالمية، الفتا 
انتكاسـة  العـراق يعيـش  ان  اىل 
كبرية يف مجال االعـالم نتيجة ما 

نشاهده من اعمال دونية.
وتابـع: اننـا نتمنـى من السـيد 
مقتـدى الصـدر ان يرتفـع عـن 
التسـجيالت املرسبـة وهـو اهل 
لذلك، مشـريا اىل انه يجب اإلرساع 
الجمهوريـة  رئيـيس  باختيـار 
والـوزراء تمثـل مطالـب ملحـة 
إلعادة االسـتقرار وإعـادة هيبة 

الدولة.
ينبغـي  انـه  العامـري،  واردف 
ويف  الشـعب  مطالـب  تحقيـق 
ومكافحـة  السـيادة  مقدمتهـا 
العـدل، مضيفا  الفسـاد وإقامة 
اىل اننـا جـادون يف حسـم ملـف 
رٔياسـة الوزراء السـتكمال باقي 
الدسـتورية  االسـتحقاقات 

واإلرساع بتشكيل الحكومة.
ولفـت اىل اننـا لـن نسـمح بـأن 
يتحـول هـذا الظرف الشـائك اىل 
مظلة لتمرير االجندات املشبوهة 
كما لن نسـمح ان يكـون العراق 
جزءاً من املخططات الصهيونية، 

مؤكدا ان العراق اليمكن ان يكون 
جزءا مـن املنظومـة االقتصادية 
لخدمـة الكيـان الصهيوني، وان 
بـإرادة الصادقـني واالوفيـاء من 
العراقيـني لـن تتحقـق مصالـح 

الكيان الصهيوني.
وختم العامري قائال: نثمن جهود 
قنـاة الغديـر الفضائيـة النوعية 
يف دعـم مهرجـان الغديـر الدويل 

لإلعالم. 
ولفـت اىل ان يـوم الغديـر يـوم 
تتجسد فيه تقاليد ومعاني الحب 
واملـودة والوفـاء لنبـي اإلسـالم 
ووصيه وألهل بيت النبوة، مؤكدا 
اتخذنا مـن عيد الغدير مناسـبة 
ملهرجان الغدير الذي هو تظاهرة 
فنية سـنوية إلعالم بـدر تنظمه 

قناة الغدير الفضائية.
وتابع: أصبحنا متعطشني لعودة 
اإلعـالم  يف  املفقـودة  املصداقيـة 
والفن واألدب بكل أشـكاله، الفتا 
اىل ان فقـدان املصداقية وشـيوع 
الزيف واإليهام والخداع يف اإلعالم 
حيـاة  تهـدد  حقيقيـة  كارثـة 

الشعوب وتزعزع األمن.
ولفـت اىل ان العـراق يعيش هذه 
الخطـرية  االنعكاسـات  األيـام 
األكاذيـب  عـىل  املبنـي  لإلعـالم 
والبهتان، منوهـا بان الترسيبات 
التـي يتم بثها هـذه األيام ما هي 
اال نمـوذج إلعالم منحط غارق يف 

الدونية.
ومـىض بالقـول: يجـب تشـكيل 
الحكومـة ملواجهـة كل املخاطـر 

وهـي رضورة دائمـة مـن اجـل 
تحقيق مطالب شعبنا يف مقدمتها 
واألمـن  والسـيادة  االسـتقالل 

والخدمات ومكافحة الفساد.
من جانبه قـال نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني 
خـالل  الالمـي،  مؤيـد  العـرب 
املهرجان: نحتفـل بهذا املهرجان 
الكبـري الـذي تقيمه قنـاة الغدير 
القنـاة املهنيـة التي تتجه شـيئا 
فيشء نحو االبداع والتطور بحكم 
ادارتها وفريق عملها من الفنيني 
واملحررين والعاملني فيها فتحية 

لكل كوادر القناة.
واضـاف: ان نقابـة الصحفيـني 
ستبقى داعمة للقناة وبقوة الننا 
اليوم امام مفـرتق حقيقي لبناء 
هذا البلد اما ان نقف جميعا بثبات 
ورؤيـة حقيقية باعـالم متطور 
حتـى نحقـق مسـتقبل حقيقي 
للبلد وليس ضياع للبلد الن االعالم 
االن اصبـح علمـا حقيقيا يحرك 
كل العلـوم واصبـح بامكانـه ان 
يهدم اي بلد واي مرشوع وترونه 

ما ترون االن.
وتابـع: نحـن نعتـب كثـريا عىل 
السياسـية  الجهـات  اخواننـا يف 
الذيـن  والحكوميـة  والحزبيـة 
تكلمنا معهـم منذ عقدين تقريبا 
ولغايـة االن عىل مـا يحصل االن 
وكنا نحذر وننبه عن هذه االخطاء 
وما يحصل يف التوجهات الرسمية 
االعالميـة واملشـاريع االعالميـة 
الخاطئـة التـي كانـت تبنـى، اال 

انهم ولالسف لم ياخذوها بمحمل 
الجد.

واوضح: انه ما زال امامنا طريق 
طويـل ال يمكن ان نـرتك بلدنا ان 
يضيـع وسـنقف بقـوة لبنائه و 
التي حققها  لحماية مكتسـباته 

ابناء هذا البلد.
ومـىض بالقـول: نحـن يف االرسة 
لدينـا  العراقيـة  الصحفيـة 
مـرشوع واضح هـو ان نقف مع 
الديمقراطية وان ندافع عن حرية 
الراي والتعبري، الفتا اىل ان االرسة 
الصحفيـة العراقيـة اكثـر ارسة 
بالعالـم دفعت ضحايـا منذ عام 
2003 ولغاية االن قدمت اكثر من 
500 شـهيد صحفي سقط خالل 
هذه الفـرتة وهو الرقـم االول لم 
يحدث يف الحرب العاملية الثانية وال 
حرب فيتنام ومع هذا سنسـتمر 
الديمقراطيـة  لدعـم  بعملنـا 

والعملية السياسية.

Ô”aã»€a@ıbõ‘€bi@áÓìÌ@Ôfl˝€a
وتابـع: وهنا البد ان نشـيد بدور 
القضـاء العراقـي الـذي وقف اىل 
جانـب الصحفيـني العراقيـني ال 
اقول انه تحيـز للصحفيني وانما 
تعاطـف معهـم يف قضاياهم ويف 
اعمالهـم وجهدهـم، فتحيـة اىل 
القضـاء االعىل ورأيسـه  مجلس 
عىل دعمـه، مؤكدا انـه منذ عقد 
ونصف لم يسجن صحفي عراقي 

عىل قضية راي او نرش.
واشـار اىل ان اغلب بلـدان العالم 
هناك سجناء كثر من الصحفيني 

واالعالميـني لكن يف العـراق لدينا 
قضـاء متفهم للعمـل الصحفي، 
السياسـني  مـن  العديـد  ولدينـا 
الكبـار الذيـن يقفـون اىل جانب 

االرسة الصحفية العراقية.
وختم القول: اقول مبارك لكم هذا 
العيـد اوال ومبـارك لقنـاة الغدير 
املهرجـان،  و  االحتفاليـة  هـذه 
ومرحبـا باصدقائنـا وصديقاتنا 
الذي جاؤوا مـن خارج العراق اىل 
بغـداد فالعراق يرحـب بكم، وقد 
شاهدتموه، ليس كما كان البعض 

ينقل عنه بأخبار مسيئة.
يف غضون ذلك، قـال األمني العام 
ملهرجـان الغديـر الـدويل لإلعالم 
بنسـخة الــ 13 مـرض البـكاء، 
خالل كلمـة له يف املهرجـان: انه 
البد من البحـث نظريا يف صياغة 
املادة اإلعالمية واتقانها بالشـكل 

األمثل وتقديمها للجمهور .
وأضاف ان األمانة العامة وامينها 
العـام وعـدد من املؤسسـات لها 
الـدور البـارز يف دعـم مهرجـان 

الغدير.

Ú»éaÎ@Ú◊äbìfl@áËí@ÊbuãËæa
وتابع ان مهرجان الغدير شـارك 
فيـه اكثر من 180 مؤسسـة من 

25 بلدا.
وأعلنت اللجنة املنظمة للمهرجان 
الـذي سـيمتد مـن 20/7 ولغاية 
22/7 عـن مشـاركة أكثـر مـن 
بينهـا  إعالميـة  مؤسسـة   183
113 مؤسسـة من خارج  العراق 
بينهـا موقـع العهـد اإلخباري و 

70 مؤسسـة مـن داخـل العراق، 
كذلك حضور 300 شخصية فنية 
وإعالميـة من 15 بلداً سـتحرض 

املهرجان.
فعاليات املهرجان تتضمن:

1ـ مشاركة 480 عمل تلفزيوني 
للمنافسة عىل جائزة أفضل عمل 

تلفزيوني.
2ـ مشـاركة 180 عمـل إذاعـي 
للمنافسة عىل جائزة أفضل عمل 

إذاعي.
انبـاء  وكالـة   51 مشـاركة  3ـ 
أفضـل جائـزة  للمنافسـة عـىل 

أفضل موقع اخباري.
صحيفـة   13 مشـاركة  4ـ 
أفضـل  للمنافسـة عـىل جائـزة 

صحيفة.
ضمـن  عمـل   15 مشـاركة  5ـ 
الرسـوم املتحركة للمنافسة عىل 

جائزة افضل رسم متحرك.
وتضـم قائمـة البلدان املشـاركة 
كل مـن سـوريا و لبنـان وعمان 
والبحريـن  واليمـن  وتونـس 
مـرص  و  وليبيـا  وفلسـطني 
واألردن  والكويـت  والسـعودية 
وقطر واإلمـارات والجزائر، فيما 
تمثلـت الـدول األجنبيـة بكل من 
إيران وتركيا وروسيا وأفغانستان 
وفرنسا وبلغاريا وأملانيا والسويد 

وسويرسا وهولندا.
اىل ذلك، قال مدير العالقات واالعالم 
اللـواء سـعد  الداخليـة  وزارة  يف 
معن، يف ترصيح لـ“الزوراء“: ان 
افتتاحية مهرجـان الغدير الدويل 

عكست الصورة األمنية الحقيقية 
لبغـداد مـن جانـب ومـن جانب 
اخر الحضور املميز للشـخصيات 
الفنية واالعالمية والصحفية من 
الدول الصديقة والشقيقة وايضا 
فقرات الربنامج ستكون يف االيام 
القادمة فيهـا الكثري من الفرص 
حتـى يتبلـور الشـعار الحقيقي 
لهذا املؤتمر، وخاصـة اننا نتكلم 
عـن مهنة مقدسـة وهـي مهنة 
االعـالم وبالتـايل كيـف نتعامـل 

وناطرها باملصداقية.
لـكل  التوفيـق  نتمنـى  وتابـع: 

القائمني عىل هذا املهرجان.
واشـار اللـواء معـن اىل ان نقابة 
الصحفيني العراقيني هي مرجعنا 
وانتماؤنا لها والتنسـيق مستمر 

معها بجميع االمور واالصعدة.

@ÒáÓ»é@Zxbz‹i@ãqÏ◊@ÚÓè„Ïn€a@Ú‹r‡æa
ÂÌáœaã€a@Ü˝i@›j”@Âfl@Ô∫ãÿni

املمثلـة  قالـت  جانبهـا  مـن 
التونسـية كوثر بلحـاج يف حديث 
لـ“الزوراء“: كنت ضيفة رشف يف 
مهرجان الغدير، واشكر القائمني 
عىل املهرجان وعىل تكريمي خالل 

املهرجان.
يف  الفنـان فرحتـه  ان  وتابعـت: 
الدنيـا انه يكون جمهـوره يحبه 
ويتم تكريمـه، مؤكدة ان فرحتي 
كبـرية الن التكريم جـاء من بالد 

الرافدين.

@ZáËœ@7Ëé@ÚÓ„Üä¸a@Ú„b‰–€a
@Â–‹€@ıb‘n€a@ãÌáÃ€a@ÊbuãËfl

Úœb‘r€aÎ
امـا الفنانـة االردنية سـهري فهد 
قالـت يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
مـن اهم االشـياء التـي تحدث يف 
الحياة هو التقـاء الفن والثقافة 
واملتنوعـة  املختلفـة  االماكـن  يف 
وهـذا مـا رايتـه االن يف مهرجان 
الغديـر ، كان موجـودة قامـات 
اعالميـة وفنيـة مـن معظم دول 

العالم العربي .
واشـارت اىل ان عنـوان املهرجان 
االعـالم ما بـني املهنيـة واالخالق 
هذا املطلب الذي كنا نطلبه سواء 
كنا فنانني او ناس عاديني، مؤكدة 
انه ربما هناك حدث صغري وعادي 
االعـالم يكـربه االعـالم وحسـب 
الجهة التي تنتمي اليها املؤسسة 

االعالمية .
التوفيق  اتمنـى  وختمت قولهـا: 

للمهرجان وان يحقق طموحه.
وكان مهرجـان الغدير بنسـخته 
الثالثة عرشة الذي اقيم عىل ارض 
معرض بغداد الدويل شهد يف يومه 
االول تكريـم عـدد مـن الفنانني 
وااليرانيـني  والعـرب  العراقيـني 
كما تخلل املهرجان افتتاح جناح 
لعدد من وسـائل االعـالم املحلية 

والعربية.
يـوم  مـن  املهرجـان  ويسـتمر 
ولغايـة   7/2022 /20 االربعـاء 

يوم الجمعة 22/7/2022.

µÓ–zó‹€@È‡«Ü@Û‹«@ÈèÓˆäÎ@ıbõ‘€a@ê‹™@�ÔycÎ@cä@ÚÓõ‘i@Ô–zñ@ÂvèÌ@%@—ó„Î@á‘«@â‰fl@ZÔfl˝€a

bË»fl@ã‡nèfl@’Óè‰n€aÎ@b‰»uãfl@µÓ–zó€a@Úib‘„Î@ÜaáÃj€@ÚÓ‘Ó‘®a@ÚÓ‰fl˛a@ÒäÏó€a@êÿ«@ÊbuãËæa@ZÂ»fl@ıaÏ‹€a

Ôÿ€b‡‹€@ÚiÏè‰æa@ÚÓmÏó€a@p˝Óvèn€a@Â«@\…œ6€a\Ä€@äáó€a@áÓè€a@Ï«áÌ@ãflb»€a
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، امـس 
االربعـاء، إطالق املنحـة األمريكيـة الخاصـة باملبادرة 
الداعمـة للجامعات الجنوبية يف مجاالت البيئة والطاقة 
املتجـددة. وذكر بيـان للوزارة تلقته «الـزوراء» انه «تم 
إطـالق املنحـة االمريكيـة الخاصـة باملبـادرة الداعمة 
للجامعات الجنوبية لتجهيز مركز أبحاث البيئة وتعزيز 
أبحـاث الطاقة املتجـددة يف جامعات البـرصة وذي قار 
وميسان واملثنى، خالل حفل اإلطالق الذي أرشفت عليه 
منظمة هيأة البحـث والتبادل الـدويل (IREX)»، مبينا 
ان «حفـل االطـالق، اقيم بحضـور وزيـر التعليم العايل 
والبحـث العلمـي نبيـل كاظم عبـد الصاحب وسـفرية 
الواليات املتحدة األمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي 
ورؤسـاء وممثيل الجامعات الجنوبيـة وأعضاء اللجنة 
الوزارية املكلفة باإلرشاف واملتابعة».وأكد وزير التعليم 
يف كلمته، أن «الجامعـات العراقية تمتلك من الكفاءات 
والطاقـات القادرة عـىل إدارة وتحقيق برامـج التنمية 
املسـتدامة»، مشـريا اىل «أهمية التعاون مع املؤسسات 
واملنظمات الدولية يف مجاالت دعم البنى التحتية وتوفري 
املناخـات اإليجابيـة املسـؤولة عـن خدمـة املجتمع».

وأوضـح أن «برنامج املنحة الخاصـة باملبادرة الداعمة 
للجامعات الجنوبية لتجهيز مركز أبحاث البيئة وتعزيز 
أبحـاث الطاقة املتجـددة يف جامعات البـرصة وذي قار 
وميسان واملثنى يمثل خطوة باتجاه الرشاكات العلمية 
والتعليميـة املنتجة التـي تلبي وتسـتجيب للمتطلبات 
املعرفيـة املعارصة وتفتح املجال باتجاه فرص التعاون 

العلمـي يف املجـاالت الحيويـة والعمـل الجـاد عىل دعم 
البحـث العلمي والخدمات التعليمية».بدورها، أشـارت 
سـفرية الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اىل «أهمية هذه 
املبادرة اىل تركز عىل املجـاالت البيئية والطاقة املتجددة 
التي تشـكل هدفا أساسيا من أهداف التنمية املستدامة 
يف العراق».واسـتعرض املـرشف عىل مشـاريع منظمة 

آيركـس لـوري ميسـون ورؤسـاء وممثلـو الجامعات 
العراقيـة «مسـارات التعاون يف هذه الربامج والسـيما 
مـا يتعلق منها ببنـاء القدرات والتدريـب عىل مواجهة 
التحديات وانتاج الحلول املسـتدامة وتطوير اإلمكانات 
املختربية يف مجاالت البحث العلمي حتى تتحقق أهداف 
ورسـالة مؤسسـات التعليم العايل يف العـراق عىل غرار 
التجـارب العامليـة املتقدمة».كما أعلنـت وزارة التعليم 
العـايل والبحـث العلمـي، امـس األربعـاء، فتـح نافذة 
التقديم إىل اسـتمارتي تعديل الرتشـيح وقبول خريجي 
السـنة السـابقة ٢٠٢٠/٢٠٢١.وذكـر إعـالم الـوزارة 
يف بيـان ورد لــ «الـزوراء» أن «التقديـم اإللكرتوني اىل 
االسـتمارتني ضمن القناتني (العامة وذوي الشـهداء) 
www.) عـرب بوابـة الدراسـات والتخطيـط واملتابعـة
dirasat-gate.org) يسـتمر اىل نهاية الدوام الرسـمي 
من يـوم األحد املوافـق ٢١/٨/٢٠٢٢».وأضافت أن «ما 
يتعلـق بالطالـب (املؤجل أو الراسـب) الراغـب بتعديل 
الرتشـيح فإن إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة 
الجامعـة املقبول فيهـا لتفعيل الرقـم االمتحاني، فيما 
يكون تفعيل الرقم االمتحاني للطلبة من ذوي الشـهداء 

عن طريق مؤسسة الشهداء حرصا».

ÒÜávnæa@Ú”b�€aÎ@Ú˜Ój€a@p¸bv∑@pb»flbßa@·«á€@ÚÓÿÌãfl˛a@Úz‰æa@wflb„ãi@÷˝†g@ZÔ€b»€a@·Ó‹»n€a

@Úzñ@wflb„ãi@÷˝†g@lã”@Â‹»m@Úflb»€a@Ú„bfl˛a
ÚÓ”aã»€a@pb»flbßa@¿@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@äÎáó€a

@wÌÏ–ni@Úñb©a@Ú�©a@Åb≠@Â‹»m@ı˝iã◊@pbÓ‹‡«
xbv®a

@Úÿjí@Û‹«@ÂÌåÎbvnæa@ÊÏÌÜ@Üaáé@Òáfl@Üá•@›‡»€a
ÚÌb‡®a

صالح الدين/الزوراء:
أفاد مصدر أمنـي يف صالح الدين، امس األربعاء، 
بارتفاع حصيلة هجـوم داعش عىل نقاط تابعة 
اىل الرشطـة االتحاديـة يف قاطـع مطيبيجـة إىل 
١٣ ضحيـة ومصاباً.وأبلـغ املصـدر: ان الهجوم 
اسـتهدف نقاطـا تابعة للفرقة الخامسـة اللواء 
١٧ -الفوج الرابع يف قرية املالحة التابعة لقاطع 
مطيبيجة بني دياىل وصالح الدين، وسـجل سـت 
ضحايـا و٧ جرحى.وبـني املصـدر أن الحصيلـة 

ارتفعـت نتيجـة اإلصابـات الخطـرة لعنـارص 
الرشطة خالل الهجـوم اإلرهابي لعنارص داعش 
بأسلحة قناص وأسـلحة متوسطة وهو األعنف 
منـذ شـهور.وتعد مناطـق «مطيبيجـة» أخطر 
وأصعـب بؤر مسـلحي داعش املمتـدة بني ثالث 
محافظـات هي ديـاىل وكركـوك وصـالح الدين 
والتـي يطلق عليها تسـمية «امارة الـرش» التي 
مـا زالت معقالً للتنظيم ومنطلقا للهجمات التي 

تستهدف مناطق دياىل وصالح الدين.

@ÚÓzö@13@NNãËíc@Âfl@‚ÏvÁ@—‰«c@¿
ÚvÓjÓ�fl@‚ÏvËi@�bibóflÎ
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Ú‘ibè€a@Ú‰è€a@Ô∞ãÇ@fiÏj”Î@|Óí6€a@›Ìá»m@Ômäb‡néa@Û‹«@·Ìá‘n€a@|nœ@o‰‹«c

بغداد/الزوراء:
امـس  الـوزراء،  العامـة ملجلـس  األمانـة  اوضحـت 
األربعاء، دورها بشـأن تطبيق برنامج صحة الصدور 
األلكرتونية باملؤسسات الحكومية، فيما أحصت عدَد 
الوثائـق املنجزة ضمن الربنامج.وقال املتحدث باسـم 
األمانة حيدر مجيد يف ترصيح صحفي إن «عدد الوثائق 
التـي أنجزت ضمن برنامج صحة الصدور األلكرتوني 
بلغت (٩٨٥٢١) وثيقة يف عدة مؤسسات حكومية منذ 
إطالقـه ضمن مرشوع الحوكمـة األلكرتونية»، مبيناً 
أن «ذلـك تـمَّ من دون ترويـج معاملـة صحة صدور 
ورقية».وأضـاف أن «آخـر الجهـات التـي عملت عىل 
تطبيق النظام، هي (مؤسسـة السـجناء السياسيني، 
ونقابة املحاسـبني العراقيني، وفروع دوائر التسجيل 
العقاري والرضائب يف محافظة البرصة، بإإلضافة إىل 
فرع مدينة الفلوجة ضمن محافظة األنبار)»، مشرياً 

اىل أن «الربنامـج أُطلِـق يف وقت سـابق، ضمن فروع 
دوائـر التسـجيل العقـاري والرضيبـة يف محافظتي 
دياىل وواسـط».وذكر أن «املرشوع سـينطلق قريباً يف 
الجامعـات العراقيـة؛ إللغاء معامـالت صحة صدور 
الوثائق الجامعية»، الفتاً اىل «اسـتمرار العمل يف دائرة 
الطـب العديل يف بغداد بشـأن وثائق صور قيد املتوفني 

مع املحاكم».
وتابع أن «رئيـس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وّجه يف وقت سـابق، بإلغاء آلّية إصدار صحة الصدور 
الورقيـة يف جميع املؤسسـات الرسـمية»، الفتاً اىل أن 
«مركـز البيانات الوطنـي يعمل عىل تنفيـذ التوجيه، 
بالتنسـيق مع جميع املؤسسات، عرب تجهيز األجهزة 

واملعدات وتدريب املالكات عىل الربنامج».
وأكـد مجيد أن «العمل جاٍر عـىل تطبيق هذا الربنامج 

بجميع املؤسسات تباعاً».

كربالء/الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات كربالء 
املقدسـة، امـس األربعـاء، 
الخاصـة  الخطـة  نجـاح 

بتفويج الحجاج.
وقال قائد العمليات الفريق 

يف  الهاشـمي  عـيل  الركـن 
مؤتمر صحفـي عقده مع 
قائد رشطة املحافظة اللواء 
أحمـد زوينـي إن «الخطـة 
الخاصـة بتفويـج الحجاج 
كانـت ناجحـة ومميزة عن 

مضيفا  املاضية»،  السنوات 
ان «هـذه الخطة اشـرتكت 
القطعـات  مختلـف  فيهـا 
مـن  بإسـناد  العسـكرية 
والقـوة  الجيـش  طـريان 

الجوية».
الحـج  «طريـق  ان  وتابـع 
مـن منفذ عرعـر اىل كربالء 
املقدسـة كان مفتوحاً عىل 

مدى ٢٤ ساعة».
فيما أكد زويني أن «الخطة 
كانـت مميـزة يف اسـتقبال 
الحجـاج»، مبينـاً أن»هناك 
تنسـيقاً عالياً بـني القوات 
العتبـات  ومـع  األمنيـة، 
الحجاج  الستقبال  املقدسة 
من املحافظات وإسـكانهم 

يف مدن الزائرين».

بغداد/الزوراء:

حـددت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، 

امس األربعاء، مدة سداد األموال من املتجاوزين 

عىل إعانات شبكة الحماية بمدة تصل إىل عرش 

سنوات وذلك مراعاة لظروفهم االقتصادية.

وقالت رئيس هيئة الحماية االجتماعية التابعة 

للـوزارة، هـدى سـجاد، يف بيـان اطلعت عليه 

«الزوراء» إن ”صندوق الحماية االجتماعية يف 

الـوزارة أنجز ما يقارب ألف معاملة اسـرتداد 

منذ بداية العام الحايل ولغاية منتصفه“، الفتة 

إىل أن ”الرقـم أعـاله يمثل حجم عمل أقسـام 

الحماية الستة يف بغداد خالل النصف األول من 

العام الجاري“.

وأضافت سـجاد أن ”إيرادات االسـرتداد ُتقيَّد 

عمليـة  تجـري  إذ  الدولـة،  لخزينـة  كإيـراد 

اسـرتداد األموال من املتجاوزيـن عىل إعانات 

الحماية االجتماعية وفـق القوانني والقرارات 

النافـذة التي تتيـح لألرس املتجاوزة تقسـيط 

املبالـغ إىل مـدة تصـل إىل عرش سـنوات وذلك 

مراعـاة لظروفهـم االقتصاديـة“، مبينـة ان 

”الهيئة عالجت مسـالة ازدواجية راتب املعني 

املتفرغ مـع إعانة الحمايـة االجتماعية يف ما 

لو كان املعني املتفرغ جزءاً من أرسة مشمولة 

بالحماية بـأن يمنع إيقاف إعانة الحماية عن 

ذلك املستفيد“.

بغـداد  يف  الهيئـة  ”أقسـام  ان  اىل  وأشـارت 

واملحافظـات عدا إقليم كردسـتان تـم اإليعاز 

لها بتقسـيط ديـون مبلغ اإلعانـة التي بذمة 

املحارضين املشـمولني بقرار رقم ٣١٥، أما يف 

ما يتعلق بكفالة املبالغ املستحقة عىل أقساط 

قـررت الهيئـة قبـول الكفالـة املتبادلـة بـني 

املحارضين أو اإلداريني“، موضحة أن ”جميع 

تلـك اإلجـراءات جـاءت للتخفيف عـن كاهل 

تلك األرس واسـرتداد حقوق األرس املسـتحقة 

لإلعانـات وإعـادة توزيـع تلك املبالغ بشـكل 

عادل بينها“. 



بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية يف مجلس 
النـواب، امـس األربعـاء، عـن تحـرك لتطبيـق القانون 
وفقـرات إجبـار الرشكات النفطيـة األجنبيـة العاملة يف 
البـرصة والجنوب عـىل دفع تعويضـات للمترضرين من 
السـكان جراء عمليات االسـتخراج وتحسـني الخدمات 
املقدمـة إليهم وأولها الصحة والعـالج والخدمات البيئية 
والحياتية األخرى، مشرية اىل ان امللف يبدو صعباً واملهمة 
أصعب بحكم وجود ”شـبهات“ فسـاد وتواطؤ محيل مع 

تلك الرشكات النفطية االستخراجية.
وقـال نائب رئيس اللجنة، عيل املشـكور، يف حوار اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: إن ”هناك تركة كبرية منـذ عام 2007 
ولغاية اآلن، إذ لم تسـتخدم الجهات املعنية سـواء كانت 
الوزارة أو اللجنة املختصة ما لديها من صالحيات لخدمة 
الصالـح العـام للعـراق أو يف األقـل املحافظـات املنتجة 

للنفط“.
وأضـاف املشـكور أن ”لجان النفط يف الدورات السـابقة 
أهملـت جانبـاً مهمـاً جـداً؛ أال وهـو التلـوث الناتج عن 
االنبعاثات أو النفط املسـتخرج، ولهذا السبب نجد الكثري 
من حاالت اإلصابة باألمراض الرسطانية يف تلك املحافظات 
لم تنوه بها اللجان السابقة يف أي قرار أو ترشيع“، مشرياً 
إىل أنَّ ”اللجنـة بـدأت بالتواصـل مع الـرشكات للحد من 

التلوث ووضع معايري جديدة“.
ولفـت إىل سـعي الربملـان لدفـع الـرشكات النفطيـة إىل 

”تخصيـص مبالـغ ملعالجـة املترضريـن مـن عمليـات 
اسـتخراج النفط أو الغـاز التي تقوم بهـا تلك الرشكات 
داخل املحافظـات املنتجـة“، مبيناً أنَّ ”هنـاك مباحثات 

لجعله ملزماً لجميع الرشكات“.
وأشـار املشـكور اىل ”وجـود شـبكات وخطوط تسـعى 
لتهميش الدور الرقابي عىل الرشكات النفطية“، مشـدداً 
عـىل ”وضع ”آليات لتفكيك هذه الشـبكات سـواء كانت 
برملانيـة أو غريهـا، إلنصـاف املنتج العراقـي والرشكات 
واملواطـن أمام جـوالت الرتاخيص غري املنصفة للشـعب 

والثروة النفطية التي تبّددت“. 

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، منخفضا 

بنسبة (0.11%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسهم املتداولة (377.917.301) سهم، بينما بلغت قيمة االسهم 

(512.404.571) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عـىل (567.34) نقطة 
منخفضـا بنسـبة (%0.11) عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالـغ 

(567.99) نقطة.
وتم تداول اسـهم (37) رشكة من اصل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (9) رشكات.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق مليون 
سـهم بقيمة بلغـت (87) مليون دينار من خالل تنفيـذ (27) صفقة عىل 

اسهم رشكتني.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (5) 
ماليني سـهم بقيمة بلغت (6) ماليني دينـار من خالل تنفيذ (8) صفقات 

عىل اسهم أربع رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام 2009، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميـس، ومدرج فيه 105 رشكات مسـاهمة عراقيـة تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة التجارة، امس االربعاء، انها تسلمت 
مبلغـاً ماليـاً مقـداره 200 مليـون دوالر لرشاء 
كدفعـة أولية لـرشاء القمح األجنبي عىل شـكل 
وجبـات، مبينـة أن حصـاد الحنطـة يف اقليـم 

كوردستان ما زال مستمرا.
وقال مدير عـام الرشكة العامة لتجارة الحبوب، 
محمـد حنـون، يف حديـث صحفـي: ان ”عملية 
حصاد القمح ما زالت مستمرة يف اقليم كردستان 
ويتـم تجهيزها يف املنافذ التسـويقية ملحافظات 

االقليم“.
مبينـا انه ”اليـوم لدينا مليونـان و100 ألف طن 
من القمح املسوق من املحافظات العراقية كافة 
وهو يعد رقمـا جيدا بناًء عـىل املعوقات الكبرية 
التي واجهتنـا نتيجة قلة املياه واختزال القسـم 

التسويقي“.
وأضـاف أن ”كميـة القمـح التـي تـم حصادها 
تكفـي للعام الحـايل، كمـا ان لدينا اسـتعدادات 
جارية لرشاء القمح األجنبي من مناشـئ عاملية 
بعد توقيع وزارة التجارة مذكرات تفاهم مع كل 

من أسرتاليا وكندا وأمريكا“.
واشـار اىل اننا ”تسلمنا 200 مليون دوالر كمبلغ 
اويل لرشاء القمح األجنبي وعىل شكل وجبات من 
اجل عدم الضغط عىل األسواق العاملية“، مبينا ان 
”االسبوع املقبل سنتعاقد مع احدى الدول لرشاء 

القمح“.
واكـد حنون ان ”جميـع مخـازن وزارة التجارة 
تحتوي عىل مواد غذائية الخاصة بالسلة الغذائية 
ومؤمنة لغايـة العام، ويجـري اآلن ايجاد اموال 
لغـرض ايجاد خزين اسـرتاتيجي كاٍف ملواد هذه 

السلة“.

مـن جانب اخر، أعلنت وزارة التجارة عن وصول 
الباخـرة ( EVGENIA K ) املحملـة بـ. 42 الف 
طن من الـرز التاليندي لصالح السـلة الغذائية . 
وفيما اسـتقبل ميناء ام قرص الجنوبي السفينة 
ALFRED رست عند رصيف رقم ( 2 ) بحمولة ( 
11177 ) طناً من مادة الزيت الخام الفل، أعلنت 

الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف كركوك، امس، 
املبـارشة بتوزيع مسـتحقات الفالحني ملحصول 

الحنطة البالغة 46 مليار دينار.
وقالـت مدير عـام الرشكة العامة لتجـارة املواد 
الغذائيـة املهندسـة، ملـى املوسـوي: ان الباخرة 
(( EVGENIA K )) وصلـت اىل منطقـة االدالء 
يف امليـاه اإلقليمية يف سـاعات متأخـرة من الليل 
محملـة بـمـادة الـرز التايلندي املقـرر تجهيزه 

ضمن الوجبة السادسة . 
وأشـارت اىل: ان فريقـا فنيا رقابيـا من فاحيص 
املختـرب يف قسـم السـيطرة النوعيـة برشكتهـا 
ودائرة الرقابة التجارية اسـتقلوا سطح الباخرة 
يف سـاعات الصبـاح الباكـر مـن امـس االربعاء 
لسـحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصا 
اوليـا ومن ثـم ارسـال النماذج اىل مخترب قسـم 
السيطرة النوعية املركزي العائد للرشكة يف بغداد 
السـتكمال بقيـة الفحوصـات لبيـان صالحيته 
لالسـتهالك البرشي قبل اطالق عمليات تجهيزه 

للوكالء .
مبينة: ان نوعية الرز املسـتوردة واملتعاقد عليها 
هي من نوعيات الرز االبيض ذات الحبة الطويلة 

واملصنف من أجود االنواع العاملية .
وذكـرت املديـر العـام: ان بواخر اخـرى محملة 
بالرز للسـالت املتبقية لهذا العام ستصل ان شاء 

الله يف االيام القادمة .

بغداد/ الزوراء:
أظهـرت بيانـات مـن اإلدارة العامة 
للجمـارك ان العراق جـاء ثالث اكرب 
مصدر للنفـط اىل املصايف الحكومية 
خالل شـهر حزيران من عام 2022. 
من جانـب متصل، ارتفعت أسـعار 
خامـي البـرصة املتوسـط والثقيل، 

امس، بأكثر من 6 دوالرات.
وقالـت اإلدارة العامـة للجمـارك يف 
جدول لها اطلعت عليه ”الزوراء“: ان 
”العراق صـدر اىل املصايف الحكومية 
الصينيـة خالل شـهر حزيـران من 
 3.20 مقـدار   2022 الحـايل  العـام 
ماليني طـن مـن النفط بمـا يعادل 
(23.36 مليون برميل) وبما يعادل( 
778 الف برميل يوميـا)“، مبينة ان 
هـذه ”الصادرات انخفضت بنسـبة 
8.1 باملئة عن نفس الفرتة من العام 
املـايض ومنخفضة بنسـبة 31.7% 
عن شـهر ايـار املـايض التـي بلغت 
فيهـا الصـادرات 4.69 ماليـني طن 
مـرتي بما يعـادل ( 34.215 مليون 

برميل)“.
واضافت ان ”روسـيا جاءت باملرتبة 
االوىل كأكـرب مورد للخـام للصني يف 
شهر حزيران من عام 2022 بعد ان 

أزاحت السـعودية للشهر الثاني عىل 
التـوايل لتبلغ صادراتها للصني 7.29 
ماليني طن بما يعادل 53.217 مليون 
برميل ومن ثم جاءت السعودية ثانيا 
حيث بلغت صادراتهـا للصني 5.06 

ماليني طـن او مـا يعـادل 36.938 
مليون برميل ”.

الجـدول فـإن“ اإلمـارات  وحسـب 
او   3.12 بصـادرات  رابعـا  جـاءت 
مـا يعـادل 22.776 مليـون برميل، 

وجـاءت ماليزيا خامسـا بصادرات 
بلغـت 2.65 مليون طن بمـا يعادل 

19.345 مليون برميل“.
النفـط  ”شـحنات  ان  اىل  واشـارت 
الخـام من الرشق األوسـط املصدرة 

عـىل   6٪ بنسـبة  ارتفعـت  للصـني 
أساس سـنوي لتصل إىل 5.4 ماليني 
برميل يف اليوم خالل الفرتة من يناير 
كانـون الثانـي إىل يونيـو حزيـران، 
مع انخفـاض إجمايل واردات الصني 
بنسـبة ٪3.1 عن العام املايض خالل 
هذه الفرتة، كما أظهرت البيانات أن 
الرشق األوسـط يهيمن عىل إمدادات 

الصني بحصة سوقية تبلغ 52.8٪.
من جانـب متصل، ارتفعت أسـعار 
خامـي البـرصة املتوسـط والثقيل، 
امس االربعاء، بأكثر من 6 دوالرات.

وارتفع خام البرصة املتوسط املصدر 
آلسـيا 6.06 دوالرات وبنسبة تغيري 
 100.30 اىل  ليصـل   6.43% بلغـت 

دوالر للربميل الواحد.
بينمـا ارتفـع خـام البـرصة الثقيل 
املصدر آلسيا 6.06 دوالرات وبنسبة 
تغيري بلغت 6.67 % ليصل اىل 96.95 

دوالرا.
وارتفعت اسعار النفط العاملية مساء 
يـوم االثنني بشـكل كبـري ألكثر من 
6 دوالرات للربميل مـع التخوف من 
نقص االمدادات قبل ان ترتاجع قليال 
مع التخوف من الركـود االقتصادي 

املتوقع.
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بغداد/ الزوراء:
نرشت رشكة دي ان او النرويجية، التي تدير حقول النفط والغاز يف اقليم 
كردستان، تقرير حساباتها للربع الثاني من عام 2022 بينت فيه أحجام 
اإلنتـاج واملبيعـات للربع السـنوي الثانـي باإلضافة إىل املعلومـات املالية 

الرئيسية األخرى.
وذكـر موقـع الرشكـة يف تقريره مرتجـم اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان “ 
الرشكة تلقت خالل الربـع الثاني من هذا العام مبلغ 264.6 مليون دوالر 

صايف مبيعات النفط والغاز من حكومة اقليم كردستان العراق ”.
واضـاف التقريـر ان “املبلغ تـوزع عىل 183.3  مليـون دوالر تمثل حصة 
االسـتحقاق من كانون الثاني حتـى آذار 2022 من بيع شـحنات النفط 
الخـام برتخيص حقل طاوكي باإلضافـة اىل 30.5 مليون دوالر مدفوعات 
تجـاوز تعادل ثالثة يف املائة من إجمايل إيرادات ترخيص حقل طاوكي من 

كانون االول  2021 حتى آذار عام 2022 ”.
وتابـع ان “ هنـاك حوايل 50.3  مليـون دوالر مدفوعات تجـاه التأخريات 
املرتاكمـة من عدم دفع فواتري معينة يف عامـي 2019 و 2020 كانت عىل 
ذمـة االقليم يف حني بني الجدول مقدار االموال التي حصلت عليها الرشكة 

نتيجة بيع النفط والغاز ”.
يشـار اىل ان اقليم كردسـتان مازال يقوم بتصدير النفط واالستحواذ عىل 
االموال عىل الرغم من قرار املحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية العقود 

التي وقعها االقليم مع الرشكات االجنبية العاملة يف املنطقة ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافدين، امـس األربعاء، إطـالق وجبة جديدة من سـلف 

املتقاعدين.
وأوضح املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته ”الزوراء“: أنه ”تم إطالق 
وجبة جديدة من سلف املتقاعدين التي تبدأ من 5 ماليني وحتى 25 مليون 

دينار بعد استكمال كل إجراءات املنح وفق الضوابط والتعليمات“.
وأضـاف البيان أن ”التقديم عىل السـلف يكون عـن طريق فروع املرصف 
املنتـرشة يف بغداد واملحافظـات“، مؤكداً أن ”الفروع ال تزال مسـتمرة يف 
اسـتقبال طلبـات معامـالت الرتويج عن السـلف للموظفني ومنتسـبي 

القوات األمنية واملتقاعدين“. 

بغداد/ الزوراء:
 اسـتقبل ميناء ام قرص الجنوبي السـفينة ALFRED رست عند رصيف 

رقم ( 2 ) بحمولة ( 11177 ) طناً من مادة الزيت الخام الفل.
وقـال مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق، فرحان الفرطويس، يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”امليناء الجنوبي يعمل باسـترياد وتصدير البضائع 

والحموالت واملشتقات النفطية واملواد الغذائية بصورة منتظمة“.
وأضـاف الفرطـويس ”اسـتقبل املينـاء امس سـفينة تجاريـة محملة ( 
11177 ) طنـاً مـن مادة الزيت الخام الفل رسـت عنـد رصيف رقم ( 2 ) 
لصالح رشكة االتحاد وجرت عمليات االرسـاء وتفريغ الحمولة بالتعاون 

والتنسيق بني املالحة البحرية وإدارة امليناء وشعبة الشحن والتفريغ“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الخزانة االمريكية، امس االربعاء، عن ارتفاع حيازة العراق 
من السـندات االمريكيـة بأكثر مـن 4.5 مليارات دوالر خالل شـهر أيار 

املايض.
وقالـت الخزانة يف أحـدث جدول لها اطلعت عليه ”الـزوراء“: ان ”حيازة 
العراق من السندات الخزانة األمريكية لشهر ايار من عام 2022 ارتفعت 
بمقـدار 4 مليـارات و584 مليـون دوالر وبنسـبة 13.94 % لتصـل اىل 
32.894 مليـار دوالر بعد ان كانت 28.310 مليار دوالر يف شـهر نيسـان 
املايض، مبينة ان ”هذه السندات ارتفعت أيضا عن نفس الشهر من العام 
املـايض 2021 عندما كانت حيازة العراق من السـندات تبلغ 20.9 مليار 

دوالر“.
واضافـت ان ”السـندات العراقيـة منها ضمانـات طويلة األمـد بمقدار 
15.485 مليـار دوالر وضمانـات قصـرية االجل بمقـدار 17.409 مليار 

دوالر“، مشرية اىل ان هذه السندات تمثل %0.4 من السندات العالم.
وعربيـا تأتـي السـعودية يف مقدمـة الـدول األكثـر حيازة حيـث بلغت 
114.650 مليـار دوالر وتأتـي الكويت ثانيا بواقـع 46.326 مليار دوالر، 
وتأتي اإلمارات ثالثا 38.277 ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسـا بواقع 

6.327 مليار دوالر، ثم املغرب بواقع 3.723 مليار دوالر.
واشارت اىل ان ”اكثر الدول حيازة للسندات االمريكية هي اليابان وبواقع 
1.212.827 تريليـون دوالر، تليها الصني وبواقـع 980.786 مليار دوالر 
تليهـا اململكة املتحدة وبواقع 634.010 مليار دوالر، ومن ثم تأتي ايرلندا 

بواقع 289.279 مليار دوالر“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”األجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس األربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 351 الف دينار، وسـعر الرشاء 347 الفاً، فيما 

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

انخفاضا أيضاً عند 311 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 307 آالف.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 310 آالف و320 الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
بلغـت إجمايل مبيعات البنك املركـزي، امس االربعاء، أكثر من 250 مليون 

دوالر. 
وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكي، 250 مليونا و730 ألفا و358 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 

رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظـم هذه املبيعات ذهبـت لتعزيز االرصـدة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات، حيث بلغت 230 مليونا و980 ألفاً و358 دوالرا، 

فيما ذهبت البقية عىل شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليون دوالر.
وأشـار إىل ان 32 مرصفا قامت بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 86 رشكة توسط.
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بغداد/ الزوراء:
الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
األمريكـي مقابـل الدينـار العراقـي 
بشـكل طفيـف، امـس االربعـاء، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 

فيما استقرت يف اقليم كردستان.
الكفـاح  إن بورصـة  وقـال مصـدر 
والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا 

صباح امس 148450 دينـاراً عراقياً 
مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت 
األسعار ليوم الثالثاء 148475 ديناراً 
عراقيـاً مقابـل 100 دوالر أمريكـي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء 
استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
149000 دينار عراقي لكل 100 دوالر 

امريكـي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 
 100 لـكل  عراقـي  دينـار   148000
دوالر امريكي.أمـا يف اربيـل عاصمة 
اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار 
الـدوالر اسـتقرارا، حيـث بلغ سـعر 
البيع 148650 ديناراً لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الرشاء 148550 

ديناراً لكل 100 دوالر امريكي.

@ä¸Îá€a@äb»édi@—Ó–†@…uaãm
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a@¿
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ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@fibjía@’Ìãœ@k”b»m@¬bjõ„¸a@Ú‰ß
بغداد/ الزوراء

اجتمعـْت لجنُة االنضبــاط يف االتحاِد العراقّي لكرِة القَدم ملناقشـِة عدٍد مـن االعرتاضاِت املُقدمة من 
قبـل بعض األنديـِة، واتخذت فيها جملًة من القـرارات، وكما ييل، اجتمعت لجنُة االنضبـاط ملناقشـِة 
االعرتاِض املُقدم من نادي الكهرباء عىل نادي القوة الجوّية ضمن مبارياِت بطولة دوري األشبال لكرِة 
القـَدم، وذلك إلرشاك نادي القوة الجوّيـة بعَض الالعبني خالفاً للتعليماِت وضوابط لجنِة املُسـابقات، 
وبعد اطالِع اللجنة عىل تفاصيل االعرتاض يف أعاله تمَّ اسـتدعاُء الالعبني املُشار إليهم، وتدقيق األوراِق 
الثبوتّية وإجراء التحقيق معهم، وتبنَي للجنة أن الالعب الذي يحمُل الرقَم (٩٩) (أوريقد فتوح ملوكي) 
هو خارُج الضوابط املسـموح بها.. عليه قررت اللجنة ما ييل، اعتبار نادي القوة الجوّية لفئِة األشبال 
خـارساً (٠-٣) أمـام نادي الكهربـاء، وذلك إلرشاكـه الالعب يف أعاله خالفـًا للوائـِح وتعليمات نظاِم 

املسابقة.

ãºcÎ@ã–ñc

›j‘æa@ Ïjé¸a@Âfl@ıaánia@òÓÇa6€bi@›‡»€a@á◊˚ÌÎ@äb–€a@ÚflÏƒ‰fl@7œÏni@á»Ì@fibuäÜ

@ãì«@êflb©a@ã∏˚æa@pbÓ€b»œ@NNN÷aã»€a@Ú◊äbì∑
Êb„ÏÓ€a@¿@›ñaÏnm@ÚÓjæÎ¸a@pbÓ∫Üb◊ˇ€

@Â«@Â‹»m@Ú«äbó‡‹€@ÚÌÏÓé�a@Ú€Ï�j€a
@Ò7Ãñ@äb‡«di@Ô”aã«@·≠@Âfl@ãr◊c@ÒÜ¸Î

بغداد/ امري الداغستاني

العراقي  ثّمن رئيـس االتحـاد 

لكـرة السـلة الدكتور حسـني 

العميدي الـدور الكبري لرئيس 

الوطنيـة  األوملبيـة  اللجنـة 

العراقية رعد حمودي، وزمالئه 

التنفيـذي يف  أعضـاء املكتـب 

سبيل إنجاح مشاركة منتخب 

اللعبة لفعالية 3×3 بمنافسات 

دورة ألعاب التضامن االسالمي 

التي سـتنطلق يف مدينة قونيا 

الرتكية خالل النصف األول من 

شهر آب املقبل.

اللجنـة  ان  العميـدي  وأكـد 

األوملبيـة قدمـت كل مـا مـن 

شأنه يسـهم يف إعداد منتخب 

السـلة عـىل أفضـل مـا يـرام 

من خـالل تأمني املعسـكرات 

وتسـهيل  الداخلية  التدريبيـة 

فضالً  الخارجيـة  املشـاركات 

جديـدة  أرضيـة  رشاء  عـن 

حديثـة  عامليـة  بمواصفـات 

يسـتطيع من خاللها املنتخب 

التدريبيـة  الوحـدات  إجـراء 

ان  موضحـاً  سـلس  بشـكل 

اللجنـة األوملبية سـمت لجنة 

فنيـة ضمـت خـرباء وفنيـني 

وأكاديميني عىل مستوى عال، 

أدت واجبها يف تقييم منتخباتنا 

الوطنيـة وفق معايـري لتكون 

مؤهلة للمشاركة يف منافسات 

دورة التضامن االسالمي.

@pãœÎ@ÚÓjæÎ˛a@ZáÓ‡»€a
@kÉn‰fl@Ú◊äbìfl@Åb≠g@pbflç‹nèfl
Ôfl˝é¸a@Âflbõn€a@¿@3F3@Ú‹è€a

بغداد/ الزوراء
قـرَر االتحـاُد العراقّي لكرِة القـدم اعتماَد آلّية 
الدوري للموسـم املُقبل 2023-2022 حسـب 
نظاِم املسابقات لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١  من حيث 
الصعـوِد والهبوِط والذي سـيكون دورياً عاماً 
مـن مرحلتـني، وينطلُق يف األسـبوِع األول من 
شـهِر ترشيـن األول املُقبل مع االشـرتاِط عىل 

تطبيِق معايري الرتاخيص بصورة   جيدٍة.
جاَء ذلك يف االجتماِع الذي عقده وزيُر الَشـباب 
والرياضـة رئيس االتحاد العراقـّي لكرِة القدم 
عدنان درجال مع ُرؤسـاِء أنديِة الدوري املُمتاز 
والـذي عقـَد يف ُفندِق بابـل، وحـرضُه أعضاُء 
االتحـاد غانـم عريبـي وفـراس بحـر العلوم 
وخلف جالل وكوفند عبد الخالق، واألمني العاّم 
لالتحاد محمد فرحان. وأكَد درجال إن االتحاد  
ملزٌم بتطبيِق معايري الرتاخيص للدوري املُمتاز 
املقبل ودوري الدرجة األوىل مع اعتماِد ُمشاركة 
األنديـِة التـي سـتتخطى معايـرَي الرتاخيـص 
للموسـم الجديد، عىل أن يكـون تطبيُق دوري 
املحرتفني يف املوسـم بعد املقبل 2023 - 2024 
مبيناً بالقول إن االتحاد سـيعتمد تطبيَق نظام 
املسـابقات لعـام 2020 - 2021 ، أما املوسـُم 

املقبـل فسـيعتمُد عـىل إعـداِد الئحـٍة جديدة. 
واستطرَد درجال إن تطبيق معايري الرتاخيص 
وعدد فـرق الدوري املمتاز البـّد أن ال يتعارض 
مـع النظـاِم األسـايس. مضيفـاً إن اجتمـاع 
الهيئة العامة التحاد الكرِة سيعقد نهايَة العام 
الحايل، وسيتضمن تعديَل النظام األسايس عىل 
وفق آلية دوري املحرتفني. وأشـاَر إىل إن العمَل 
بالرتاخيص سـينطلُق من يوم السـبت املقبل، 
وإن الهـدف ليـس إقصاَء األندية بـل بالعكس 
سـنعمُل مع األنديِة عىل تذليِل الصعوبات التي 
تعرتضهـا والتحديـات التي تواجههـا لإليفاء 
بمتطلبـاِت الرتاخيـص. وأوضـَح إن الـدوري 
العراقّي يشهُد نسبَة مشاهدة عالية وحضوراً 
جماهرييـًا غفـرياّ، وهو ما يعزُز من مسـعانا 
لعقـد رشاكاٍت مـع الدورياِت العامليـة، فضالً 
عن تسويِق اسـم الدوري، وهذا ما نعمُل عليه 
اآلن لتعزيـِز اإليرادات املالّيـة لالتحاد، وبالتايل 
الفائـدة تعوُد عـىل األندية مشـرياً إىل ان اتحاد 
الكـرة سـينضم عقـداً موحـداً وفـق املعايـري 
الدولّيـة سريسـُل لألندية لحفِظ حـّق الالعبني 
واألنديـة، وتـّم االتفاُق عـىل أن يكـون توقيع 
الالعبني مـع األندية لسـنتني متتاليتني. ووعَد 

وزير الَشباب والرياضة رئيس االتحاد العراقّي 
لكرِة القدم، عدنـان درجال، بالعمِل عىل توفري 

منظومـِة الفـار يف عـدٍد مـن املالعـب وتذليل 
الصعوبـات التـي تواجـُه عمـَل األنديـة ألجل 

ظهورهـا بُمسـتوى فنـّي مميٍز يف منافسـاِت 
الدوري للموسم املُقبل.

اوملبيا/ الزوراء
تتواصل يف مدينة اوملبيا القديمة 
املؤتمـر  فعاليـات  اليونـان  يف 
لألكاديميـات  عـرش  الخامـس 
االوملبية الوطنية وبمشـاركة ما 
يقـارب ممثيل اكثر من تسـعني 
دولة مـن مختلف قارات العالم، 
ويمثـل العـراق يف املحفل الدويل 

االنسـة هنادي محمد مسؤولة 
العالقـات يف االكاديمية االوملبية 

العراقية.
فعاليـات اليـوم الثالث تضمنت 
القاء العديد مـن املحارضات يف 
موضوعـات شـتى عـن طريق 
مـن  املحارضيـن  مـن  العديـد 
قارتي اوروبا وامريكا الجنوبية 

منهـم الربوفيسـور النرويجـي 
آن تجونندال وهو اسـتاذ بقسم 
االجتماع والعلوم السياسـية يف 
واملعضالت  (التحديات  موضوع 
الرياضات  التي تواجه تضمـني 
اإللكرتونية والرياضات الرقمية 
الدكتور  األخرى)، والربوفيسور 
راوني بريوتيش توليدو ماتشادو 
من الربازيل  وهو بروفيسـور يف 
قسـم الرتبيـة البدنيـة لجامعة 
الفراس  وكان عنوان محارضته 
(الواقع االفرتايض)، و الدكتورة 
بيانـكا جاما بينا مـن الربازيل، 
وهـي مديـرة مرشوع يف قسـم 
متحـف  يف  ومديـرة  االبتـكار 
الرياضة  وتمحورت محارضتها 
عن (األلعاب األوملبية االفرتاضية 
الرقميـة وخطـوة إىل األمـام يف 
الدراسـات األوملبيـة)، وبعدهـا 
القى  الدكتور ستيوارت موراي 

من أسرتاليا وهو استاذ مشارك 
الدوليـة  العالقـات  قسـم  يف 
(الدبلوماسـية  محـارضة عـن 
الرياضيـة - األصـول، النظرية 

والتطبيق). 
ومـن جانبهـا شـاركت ممثلة 
العراق يف املؤتمر االنسة هنادي 
محمـد يف تقديـم رشح مفصل 
عـن عمـل االكاديميـة االوملبية 
الفرنسـية  باللغـة  العراقيـة 
التفصيـيل  الـرشح  واختـص 
عـن الحركـة األوملبية يف العرص 
االسـرتاتيجيات  و  الرقمـي 
الرقمية لتعزيـز القيم األوملبية, 
االكاديميـة  عـن  وكذلـك  
كمـا  مسـتقبال،  وخططهـا 
شـاركت يف مجموعـات العمـل 
وطرح االسـئلة مـن خالل فتح 
بـاب الحـوار والنقاشـات مـع 

املحارضين.

البحرين/ رحيم عودة 
اختتمـْت مؤخرا يف البحرين  وبمشـاركة منتخبنا 
الوطنـي  النسـخة األوىل لبطولة أسـيا باملصارعة 
الحـرة والرومانيـة تحـت ١٥ و ٢٠ سـنة التـي 
ضيفتها وعىل مدار ١٠ أيـام متتالية صالة مدينة 
خليفـة الرياضيـة يف العاصمـة البحرينية املنامة 
برعاية املجلـس األعىل للشـباب والرياضة  والتي 
ينظمهـا االتحـاد البحريني للمصارعـة بالتعاون 
مع املجلـس البحريني لأللعـاب القتالية واالتحاد 
اآلسـيوي للمصارعة وبـإرشاف مبـارش من قبل 
االتحـاد الـدويل للمصارعـة ”  بحصـول االبطـال 
حسن عايد بعد فوزه عىل بطل طاجكستان بوزن 
٧٤ كغم باملصارعة الحرة  ومصطفى صالح الذي 
تغلب عىل بطل قري غسـتان بوزن ٨٦ كغم بالحرة 
أيضا بعد أن قدموا عرضا جميال فرضوا من خالله 
سـيطرة مطلقة عىل مجريات النزالني ”. املصارع  
خطاب عمر الذي تأهل لخـوض النزال عىل املركز 
الثالث بوزن ٥٧ كغم مع بطل  قريغيزسـتان  كان 
قريبـا جدا من الظفر بالوسـام الربونـزي بعد أن 
تقدمـه بنتيجة ٤ _ صفر ليتمكن خصمه بعد ذلك 

مـن معادلـة النتيجـة أال ان عدم انتبـاه املصارع 
خطاب عمر إىل لوحة التسجيل معتقدا تقدمه حال 
دون كسـبه النـزال خصوصـا وأن القانون االخري 
يمنح نتيجة الفوز للمصارع الذي يتعادل يف الوقت 
النهائي ” ونفس الحال ينطبق تماما عىل املصارع 
فؤاد اوراس الذي كان عىل مسـافة قريبة جدا من 
الحصـول عىل الوسـام الربونزي بعـد تعادله مع 
بطل كازاخستان. وشهدت نزاالت البطولة  تقديم 
مصارعينا مستويات كبرية بعد أن وقفوا ندا قويا 
لبقية املنافسني يف العديد من النزاالت التي شهدت 
تفوقهـم يف الكثري من األوقـات خاصة مصارعي 
الـدول املتقدمة مثـل : إيران والهند وأوزبكسـتان 
واليابـان ” يف الوقت الذي أشـاد فيه بقية املدربني 
واملتابعـني للبطولة باملسـتوى الـذي قدمه العبي 
منتخبنـا الوطني بعد أن وصفوهم بأنهم مرشوع 
مسـتقبل ناجح للمصارعة العراقية.الحكم الدويل 
العراقـي يـارس فالـح نجـح يف قيـادة العديد من 
نـزاالت بطولة آسـيا فضـال عن تكليفـه من قبل 
لجنة الحكام الدولية رئيسـا للبساط من ٤٩ حكم 

من اغلب دول العالم.
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بغداد /صالح عبد املهدي 

تسـارعت االيام واقـرتب املوعد وبات 

ليوث الرافدين عـىل بعد خطوات من 

الدخول يف اجواء منافسـات النسخة 

العـرب  كاس  لبطولـة  الخامسـة 

للشباب  تحت 20 عاما  التي انطلقت 

السـعودية   ابهـا  مدينـة  يف  امـس 

بمشاركة 18 منتخبا وزعتها القرعة 

اىل سـت مجموعات متسـاوية  حيث  

يتاهـل  بطـل كل مجموعـة  بجانب 

افضـل منتخبـني ثوانـي   اىل الـدور 

ربـع النهائـي  لذلك ال حديـث  االن يف 

السـاحة الكرويـة العراقيـة  اال عـن 

موقعـة  السـبت  التي تجمـع  كتيبة 

الليوث  مع  املنتخب املوريتاني   والتي 

يحتضنها اسـتاد نادي ضمك بمدينة 

خميس مشيط عند الساعة التاسعة  

مسـاء   لحسـاب الجولة الثانية من 

منافسـات املجموعـة االوىل  بعـد ان 

حصـل منتخبنا عىل انتظار يف الجولة 

االوىل التي فازت فيها  السعودية عىل 

موريتانيا  بهدفني دون مقابل   .

@Ú»”Ïnfl@Òäbqa
ومن املتوقع ان تكون مباراة السـبت  

قمة باالثارة والسـخونة  والسيما  ان 

املنتخبني يجمعهما هاجس مشـرتك  

هـو الخروج بنتيجـة ايجابية  تتمثل 

بالتاهل  اىل الـدور ربع النهائي  ومن 

الطبيعـي ان اليتحقق  ذلك  اال بجمع  

اكـرب عدد مـن النقـاط  واالهداف  يف 

املباراتني اللتني يخوضهما كل منتخب  

يف املجموعـة ، فمنتخبنـا يبحـث عن 

الفـوز  الذي يؤمن لـه  خوض املباراة 

الثانيـة بارتيـاح  تـام  ومعنويـات  

مرتفعة  قد تسـاعده يف تسجيل فوز 

ثان ينقلـه اىل  الـدور الثاني مبارشة 

او حتـى  الخـروج بتعـادل يؤهلـه  

البطاقتـني  احـدى  عـىل  للحصـول 

املخصصتـني الفضـل الثوانـي   فيما 

يسـعى املوريتانيـون  مـن جانبهـم  

للخـروج مـن الوضـع املحـرج الذي 

يعيشـونه بعـد  الخسـارة  يف مباراة 

االفتتـاح  امـام املنتخـب السـعودي   

االرض  وصاحـب  اللقـب  حامـل 

والجمهور ، والحقيقة ان اية خسارة 

جديـدة  للفريق او حتى تعادل   تعني 

ابتعاده  عن سـاحة الرصاع التنافيس  

والعودة اىل بالده رسيعا .

ÚËibìnfl@pa7õ•
املنتخبـني   السـتعدادات  املتتبـع 

الشـقيقني  يراها جيـدة  وفيها نوع 

من التشـابه  فمنتخبنا  استهل فرتة 

التحضريات الجدية بمواجهة  منتخب 

شـباب لبنان يف مباراتـني ضيفتهما 

العاصمـة الحبيبة بغداد  انتهت االوىل 

عراقيـة  بثالثـة اهـداف دون مقابل 

سـجلها  كاظـم رعد وعيل شـاخوان  

وعبـد القـادر طـارق بينمـا انتهـت 

الثانيـة بالتعادل بهدف ملثله  سـجله 

ملنتخبنـا  كاظـم رعـد  بعدهـا اقـام 

منتخبنا الشـبابي   معسـكرا تدريبيا 

يف مدينة ابها  تخللته مباراة تجريبية 

فاز فيهـا  عىل نظـريه الليبي بثالثية 

بيضـاء  سـجلها عبـد القـادر ايوب 

( 2 )  وعـيل شـاخوان، امـا الطـرف 

االخـر للمواجهة ونعني بـه املنتخب 

املوريتانـي  فقـد  بلغت اسـتعداداته 

ذروتهـا  باقامة  معسـكر تدريبي  يف 

تونس  تضمـن مباراتـني تجريبيتني  

مع اصحـاب الضيافـة  انتهت االوىل 

موريتانية بهدفني مقابل هدف واحد 

سـجلهما  عيل حسـني يس  والشـيخ 

عمـر امـادو  بينمـا انتهـت الثانيـة 

حبايب بهدف ملثله .

¬Îãìfl@fi˙b–m
صحيح ان التفاؤل يسـود يف اوساط 

املجتمع الكـروي العراقي بيد ان ذلك 

ليـس مدعـاة للتقليـل مـن صعوبة 

مباراة السـبت امام منتخب  يتسـلح  

بعدد غري قليل من املحرتفني الشـباب 

يف االنديـة الخارجيـة  عقـب  حملـة 

التعديـالت التـي لجـا  اليهـا مدربـه 

طالـب املرابـط منـذ تسـلمه مهمته  

ومـع ذلـك  فـان نـربة الثقـة التـي 

خرجت من عرين الليـوث   تؤكد بان 

الالعبني  الذين اختارهم  املدرب عماد 

محمد  للمنازلة قد  عقدوا العزم  عىل 

رفـض كل نتيجـة باسـتثناء الفـوز  

وانتـزاع نقاط املبـاراة  الثالث كاملة 

غري منقوصـة  السـيما وان املنتخب 

املوريتانـي   لم يعد لغـزا يصعب  فك 

طالسـمه   بعد ان كشـف عن اوراقه  

يف املباراة االوىل امام  السـعودية  ومن 

املؤكد ان محمد   قد حفظ  االسـلوب 

الذي يلعب به منافسـه  وكذلك الفكر 

الذي سيتبناه يف منازلة السبت   وأعد 

عدته لكل مستجدات قد تطرا  السيما 

وان  نتيجة املباراة املنتظرة  سـتكون 

املفتـاح الحقيقي  للنظـرة التفاؤلية 

السائدة هنا .

Ú‡ÓnÌ@ÚËuaÏfl
لقـاء وحيد  جمع منتخبنا الشـبابي  

مع نظـريه املوريتاني تاريخيا  واقيم 

ضمـن منافسـات النسـخة الثالثـة 

لبطولـة كاس العرب للشـباب تحت 

اململكـة  ضيفتهـا  التـي  عامـا    20

العربية السـعودية عام 2020 , ففي 

الثالـث والعرشيـن مـن شـباط ذلك 

العام  كان منتخبنـا يحتاج اىل الفوز  

عـىل موريتانيـا  ليتاهـل  ثانيـا  عن 

املجموعـة االوىل  باربـع نقاط  خلف 

املنتخب التونـيس املتصدر فتحقق له 

ما اراد بهدفني دون مقابل تقاسمهما 

املختـار بـالل  خطا بمرمـى منتخب 

بـالده  يف الشـوط االول ورضا فاضل  

يف الشوط الثاني .

@ÜÏ»é@åÏœ
واسـتهل املنتخـب السـعودي  حملة 

الدفـاع عن لقبه بالفـوز عىل  نظريه 

مقابـل   دون  بهدفـني  املوريتانـي  

يف  العيـريي   امللـك  عبـد  سـجلهما  

الدقيقة الخامسة  من تسديدة بعيدة 

املدى  غالطت  حارس املرابطني   وعبد 

اللـه رديف   يف الدقيقة 15 عن طريق 

اسـتثمار ركلـة زاوية  حصـل عليها 

فريقـه ، و قـدم املنتخب  السـعودي 

عرضا قويا مطلـع املباراة  تجىل فيه 

حسـن التنظيـم  وترابـط الخطـوط  

وبـروز املهارات الفردية لكنه  اطمنئ 

للنتيجة بعـد الهدفني  فقلت خطورة 

العبيـه  يف الوقـت الـذي  تقـدم فيـه  

املنتخب املوريتانـي  للهجوم محاوال 

تقليـص الفارق  لكنه لم يفلح لتبقى 

النتيجـة عـىل حالهـا ، ويف الشـوط  

الثانـي  واصـل تالمذة املـدرب طالب 

االرض  اصحـاب  مقارعـة  مرابـط  

باسـتخدام سـالح  دكة البـدالء  لكن 

التحـول  حـدث بعـد طـرد املهاجـم 

الخطري بيات لكويري  لرضبه الالعب 

السـعودي مـن دون كـرة فاسـتمر 

اللعـب بعدها سـجاال بـني املنتخبني  

حتى صفـارة الختـام التـي اطلقها 

الحكم  العماني عمر اليعقوبي والتي 

صادقـت عىل اول  ثالث نقاط  يف هذه 

النسخة ذهبت الصحاب االرض . 

…”Ïnfl@›Óÿìm
املـدرب  يجـري  ان  املرجـح  ومـن 

املوريتانـي طالـب املرابـط  تعديـال 

بسـيطا عىل تشـكيلته ملباراة السبت  

امـام منتخبنـا الشـبابي  بعـد طرد 

الالعـب بيـات الكويـري   حيث مثله 

يف مبـاراة امس الالعبـون : صارعبد 

الرحمن صار يف حراسة املرمى   وعمر 

بو سـحاب  وانجـان انداي  وسـعيد 

اميجـن  واسـماعيل مـكل يف الدفاع 

ومولـود بالل  ( آدي سـيدي )  وامدو 

الشيخ عمر ( سـيدو لوزارو)   وعمر 

حيـدر وعيـىس مبـارك  ( التيجانـي  

محمد يحيى )  يف الوسط واعل حسني  

( معط ماكاسـا ) وبيات لكويري  يف 

الهجوم .

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
بتكليـف من رئيس اللجنة االوملبية الوطنية رعد 
حمـودي و نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمي ، تفقد رئيس تحرير صحيفة رياضة و 
شباب الزميل جعفر العلوجي الحالة الصحية 
للصحفـي الريـايض عبـد الكريـم يـارس بعـد 
تعرضـه لوعكة صحية آملت بـه و ارقدته الفراش، 
ونقل العلوجي تحيات حمودي والالمي و اسـتعدادهما لعالج الصحفي 
عبد الكريم يارس، وتعد هذه الزيارة ضمن املبادرات االنسانية املتواصلة 
لرئيـس اللجنـة االوملبيـة الوطنيـة و نقيـب الصحفيـني العراقيـني و 
اهتمامهـا الكبري برشيحة الرياضيني و الصحفيني و تكفلهما للحاالت 

املرضية تقديراً ملا يقدمونه لبلدهم.
 ***************

الزميل زيدان الربيعي، تلقى تربيكات زمالئه من 
االرسة الصحفية عقب عودته قادما من الديار 
املقدسـة حيث اتم فريضة الحج، حجا مربورا 
وسـعيا مشـكورا وذنبا مغفـورا ان شـاء الله 
لزميلنا الربيعي وجميع حجاج بيت الله الحرام.



دمشق / متابعة الزوراء
ودّع املنتخب السوري كأس آسيا لكرة السلة بعد خسارته 
الثقيلة أمام نظريه النيوزيلندي بنتيجة ٥٨ نقطة مقابل 

٩٧ ضمن امللحق املؤهل إىل الدور ربع النهائي.
نيوزيلندا دخلت املواجهة بقوة وأظهرت تفوقاً 
لينتهي  والثاني،  األول  الربعني  يف  واضحاً 
 ٥٣ بنتيجة  ملصلحتها  األول  النصف 

نقطة لقاء ٢١.
سورية  محاولة  من  الرغم  وعىل 
العودة إىل املواجهة يف الربع الثالث، 
تفوقها  استعادت  نيوزيلندا  أن  إال 
املواجهة  لتنهي  األخري،  الربع  يف 
 ٣٩ إىل  وصل  بفارق  ملصلحتها 
اليابان  تفوقت  جهتها  نقطة.من 

ربع  إىل  الياباني  املنتخب  لينتقل   .١٠٢-٨١ الفلبني  عىل 
اليوم  اللقب»  «حاملة  أسرتاليا  سيواجه  وإذ  النهائي 
الخميس. فيما سيواجه املنتخب النيوزلندي يف الدور ربع 

النهائي نظريه الكوري الجنوبي.

باريس / متابعة الزوراء
أوول  أوغو  الكندي  فاز 
السادسة  باملرحلة 
فرنسا  طواف  من  عرشة 

للدراجات الهوائية.
إنهاء  يف  «أوول»  ونجح 

من  امتدت  التي  املرحلة 
«فوا»  حتى  «كاراكاسون» 
١٧٨كيلو  تجاوزت  بمسافة 
مرتاً يف ٤ ساعات ٢٣دقيقة و٤٧ 
الفرنيس  عىل  متفوقاً  ثانية، 
«فالنتان مادوا» الذي حل ثانياً.

ويف رصاع صدارة الرتتيب العام، 
«يوناس  الدانماركي  حافظ 
القميص  عىل  فينغيغارد» 
األصفر متقدماً عىل السلوفيني 
بدقيقتني  بوغاتشار»  «تادي 

واثنتني وعرشين ثانية.

أوسلو / متابعة الزوراء
من تحد إىل آخر يواصل النرويجي 
رحلَتُه  مينفيلت  بلوم  كريستيان 
تتويجه  فبعد  الرتياثلون،  مع 
طوكيو  أوملبياد  يف  الذهبية  بامليدالية 
املرة  وهذه  جديدة  ملنافسة  يتأهب 
املحرتفني  الرياضيني  اتحاد  بطولِة  يف 
واملقررة يف كندا.البطولة التي تعد فرصة 
سانحة للبطل البالغ ِمن العمر ٢٨ عاماً 

لتحقيق إنجاز جديد.

                         

روما / متابعة الزوراء
أعلـن فريق رومـا اإليطايل ضـم األرجنتيني باولـو ديباال إىل 

صفوفه حتى حزيران/يونيو عام 2025.
ويبلـغ ديباال من العمـر 28 عاماً وانتقـل إىل فريق العاصمة 
اإليطالية بعد مسرية حافلة مع يوفنتوس خاض خاللها 293 
مبـاراة محـرزاً 115 هدفاً وأهدى 48 تمريرة حاسـمة، علماً 
أنه شارك يف املوسم املايض يف 29 مباراة ونجح يف تسجيل 10 

أهداف ومرر 5 تمريرات حاسمة.
وتوج ديباال مع يوفنتوس بلقب الدوري اإليطايل خمس مرات 

كما أحرز لقب كأس إيطاليا 4 مرات.

مانشسرت / متابعة الزوراء
علق اإلسـباني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي، 
عىل أنباء انتقال الربازييل نيمار دا سـيلفا إىل ملعب ”االتحاد“ 

هذا الصيف.
ونرشت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية أن النادي البارييس 
عـرض نيمار عىل مسـؤويل السـيتي، ضمن صفقـة تبادلية 
للتعاقـد مع العـب الوسـط الربتغايل برنـاردو سـيلفا، لكن 
جوارديـوال رفضها.وقـال جوارديوال، يف ترصيحـات أبرزتها 
صحيفـة ”ذا صـن“ الربيطانيـة: ”أنا آسـف للصحيفة التي 
كتبت تلـك القصة، لكن هـذا ليس صحيًحـا. إن معلوماتهم 
خاطئة“.وأضـاف بيـب: ”نيمار العب رائـع واملعلومات التي 
لدي أنه رجل لطيف بشـكل ال يصدق. لكن أنباء التعاقد معه 
ليسـت صحيحة“.واختتم املدرب اإلسباني: ”إنهم يكتبون يف 
كل صيف أن مانشسـرت سيتي سيشـرتي 150 العًبا“.ونجح 
مانشسـرت سـيتي هذا الصيف يف التعاقد مع إيرلينج هاالند، 
كالفـني فيليبس وسـتيفان أورتيجـا مورينـو، باإلضافة إىل 

عودة جوليان ألفاريز من اإلعارة.

استهل برشلونة اإلسباني جولته التحضريية يف الواليات املتحدة األمريكية تمهيداً 
النطالق املوسم الجديد بسداسية نظيفة أمام إنرت ميامي الذي يملكه نجم كرة 
القدم السابق االنكليزي ديفيد بيكهام عىل ملعب «درايف بنك ستاديوم» يف ميامي.
وشهدت املباراة الودية تألق الوافد الجديد إىل صفوف النادي الكاتالوني املهاجم 
الربازييل رافينيا.وسجل الربازييل، البالغ ٢٥ عاماً واملنتقل إىل «البالوغرانا» قادماً 
من ليدز يونايتد اإلنكليزي مقابل ٧٠ مليون يورو، هدفاً ومرر كرتني حاسمتني.

وآمل  جيد،  بشكل  ولعبت  األّول  هديف  سجلت  ألني  جداً  سعيد  «أنا  رافينيا:  قال 
انه  وأعتقد  صالحي،  يف  يصب  لعب  أسلوب  «هو  بذلك».وأضاف:  استمر  أن  يف 
يمكنني مساعدة الفريق للميض قدماً».ودفع مدرب برشلونة باملدافع الدنماركي 

اللذين  كيسييه  فرانك  اإليفواري  الوسط  والعب  كريستنسن  أندرياس 
اإليطايل  وميالن  اإلنكليزي  تشيليس  من  حّر  انتقال  يف  النادي  إىل  انضما 
توالياً أساسيني، فيما غاب املهاجم الدويل البولندي روبرت ليفاندفسكي 
بايرن  األخرية  العرشة  املواسم  يف  أملانيا  بطل  عن  الرحيل  قرر  الذي 
الكاتالوني مقابل ٥٠ مليون يورو.وتناوب  النادي  إىل  لالنتقال  ميونيخ 

عىل تسجيل األهداف الغابوني بيار-ايمرييك أوباميانغ (١٩) ورافينيا 
(٢٥) وأنسو فاتي (٤١) وغايف (٥٥) والهولندي ممفيس ديباي (٦٩) 
الكرة  عىل  برشلونة  واستحوذ   (٧٠). ديمبيليه   عثمان  والفرنيس 

بمواجهة إنرت ميامي الذي يرشف عىل تدريبه العب مانشسرت يونايتد 
االنكليزي والدويل السابق فيل نيفيل (٤٥ عاماً)، ويلعب يف صفوفه املهاجم 
األرجنتيني غونزالو هيغواين.وأرشك نيفيل يف الدقيقة ٨٦ املهاجم روميو 

يف  االحرتافية  مسريته  أطلق  والذي  ديفيد،  نجل  بيكهام،  جيمس 
أيلول/ سبتمرب ٢٠٢١.ويخوض برشلونة ٣ مباريات 

من  الجديد  املوسم  النطالق  تحضرياً  أخرى 
املقبل،  ليغا» يف ١٢ آب/أغسطس  «ال 

التقليدي  غريمه  أمام  فيلعب 
األحد  مدريد  ريال  مواطنه 

فيغاس،  الس  يف  املقبل 
يف  اإليطايل  ويوفنتوس 

٢٧ من الحايل يف داالس، 
يف  بولز  ريد  ونيويورك 

٣١ منه يف نيويورك.

الرباط / متابعة الزوراء
لكرة  الفردية  الجوائز  لتوزيع  السنوي  الحفل  سيكون 
القدم اإلفريقية يف الرباط عاصمة املغرب اليوم الخميس، 
بني  األخرية  اآلونة  يف  تقليدية  جديدة  ملنازلة  مرسحاً 
الزميلني السابقني يف ليفربول االنكليزي، املرصي محمد 

صالح والسنغايل ساديو ماني.
والتي  للجائزة  للمرشحني  النهائية  القائمة  وضمت 
أعلنها االتحاد اإلفريقي لكرة القدم صباح أمس األربعاء 
صالح وماني إىل جانب حارس مرمى تشيليس واملنتخب 

السنغايل إدوار ميندي.
السنغال  منتخب  قيادة  يف  رئيساً  دوراً  ماني  ولعب 
األمم  كأس  نهائي  يف  صالح  بقيادة  الفراعنة  لهزيمة 
الحاسم  الدور  يف  ثّم   «٢٠٢١ «الكامريون  اإلفريقية 
نهاية  قطر  يف  املقررة  العالم  كأس  نهائيات  إىل  املؤهل 

العام الحايل.
وانتهت املواجهتان اللتان اقيمتا يف الكامريون والسنغال 
سجل  حيث  الرتجيح،  بركالت  تريانغا»  «أسود  ملصلحة 
يف  السنغاليني  فوز  اّن  علماً  املرتني،  يف  ركلتيه  ماني 
نهائي أمم إفريقيا كان قد ُحسم قبل أن يصل صالح اىل 
دوره يف التسديد، لكّن صالح أضاع ركلته يف إياب الدور 

الحاسم املؤهل إىل مونديال قطر.
بعض  ماني  بإعطاء  العام  هذا  السنغال  تفّوق  وأسهم 
أفضل  لقب  نحو  السباق  يف  للفوز  اإلضافية  الحظوظ 

العب الذي سبق ان احرزه مرة واحدة عام ٢٠١٩.
وبحال فوز ماني، سيصبح أول نجم من بايرن ميونيخ 

األملاني يتم اختياره كأفضل العب كرة قدم إفريقي.
وكان أقرب العب من بطل أملانيا للفوز بالجائزة الغاني 

احتل  عندما  و٢٠٠١   ١٩٩٩ عامي  كوفور  صامويل 
املركز الثاني.

مدتها  صفقة  يف  املايض  الشهر  بايرن  إىل  ماني  وانتقل 
عام  اليه  انضم  الذي  ليفربول  من  قادما  سنوات  ثالث 
٢٠١٦ من ساوثهامبتون ووصفه املدرب األملاني يورغن 

كلوب بأنه «مهاجم متكامل».

ورشح كلوب عنه «انتقادي الوحيد لساديو هو أنه ربما 
يدرك  ال  الذي  الوحيد  الشخص  األحيان  بعض  يف  يكون 

كم هو جيد».
وأشاد مدافع ليفربول آندي روبرتسون بغريزة األهداف 
البالغ ٣٠ عاما قائال: «كلما كان أمام املرمى ال  لالعب 

تعتقد أنه سيضيع الفرصة».

وفاز صالح بالجائزة يف العامني ٢٠١٧ و٢٠١٨، قبل أن 
يرفع فوز ماني يف العام التايل عدد الفائزين من ليفربول 
الحجي ضيوف  السنغايل  ُتوج  أن  أربعة بعدما سبق  اىل 

بالجائزة عام ٢٠٠٢.
مع  رائًعا   ٢٠٢١-٢٠٢٢ موسم  املرصي  النجم  وقدم 
الذهبي مع هّداف  الحذاء  «ريدز»، حيث تقاسم جائزة 

توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ مني.
الدوري  يف  العب  أفضل  جائزة  عىل  صالح  وحصل 
القدم  كرة  العبي  رابطة  قبل  من  املمتاز  اإلنكليزي 
املحرتفني ورابطة الصحافيني املتخصصني بكرة القدم.

فإن  إفريقيا  يف  مدرب  أفضل  جائزة  عىل  التنافس  ويف 
مدرب  سيسيه  أليو  من  كل  ضمت  النهائية  القائمة 
«أسود  منتخب  قاد  أن  بعد  بالتأكيد  السنغايل  املنتخب 
يف  مرة  ألول  اإلفريقية  األمم  كأس  لقب  إىل  التريانغا» 
تاريخه كما نجح يف الصعود بالفريق إىل مونديال قطر 
حيث جاءت السنغال يف املجموعة األوىل مع كل من قطر 

الدولة املستضيفة واإلكوادور وهولندا.
نوعية  نقلة  تحقيق  يف  نجح  فقد  كريوش  كارلوس  أما 
السادس  املركز  من  به  صعد  عندما  املرصي  للمنتخب 
مع  تأهل  كما  العاملي  التصنيف  يف  الرابع  إىل  إفريقيا 
الفراعنة إىل نهائي كأس أمم إفريقيا وكان قاب قوسني 
أن  قبل  العالم  كأس  نهائيات  إىل  الوصول  من  أدنى  أو 

تطيح ركالت الرتجيح بأحالم منتخب مرص.
للتتويج بلقب أفضل  إىل قائمة املرشحني بقوة  وينضم 
فريقه  قاد  الذي  الركراكي  وليد  املغربي  إفريقي  مدرب 
إفريقيا  أبطال  دوري  لقب  إىل  املغربي  الريايض  الوداد 

بالفوز عىل األهيل املرصي يف املباراة النهائية.

يوجني / متابعة الزوراء
تشيه  كريتسيان  السلوفيني  توج 
باللقب العاملي يف مسابقة رمي القرص 
بطولة  من  عرشة  الثامنة  النسخة  يف 
يوجني  مدينة  يف  القوى  أللعاب  العالم 

األمريكية.
برميه  النهائي  الدور  تشيه  وتصدر 
محققاً  الثالثة  محاولته  يف  م   ٧١٫١٣
العالم  لبطولة  جديداً  قياسياً  رقماً 
لليتواني  السابق  الرقم  ماحياً 
م   ٧٠٫١٧ وهو  أليكنا  فريجيليوس 
حققه يف هلسنكي يف ٧ آب/أغسطس 
ميكوالس  األخري  نجل  ونال   .٢٠٠٥
أمام  م)   ٦٩٫٢٧) الفضية  امليدالية 
 ٦٧٫٥٥) غودزيوس  أندريوس  مواطنه 

م).
بطل  ستال  دانيال  السويدي  وحل 
وأوملبياد  الدوحة  يف  االخرية  النسخة 
طوكيو رابعاً بتسجيله ٦٧٫١٠ م أمام 
مواطنه ووصيفه يف االوملبياد سيمون 

بيرتسون (٦٧٫٠٠ م).
داكريس  فيدريك  الجامايكي  وحل 
وصيف بطل الدوحة تاسعاً (٦٤٫٨٥ م) 

أمام النمساوي لوكاس فايسهايدينغر 
االخري  املونديال  برونزية  صاحب 

واالوملبياد (٦٣٫٩٨ م).
وتوج الربازييل أليسون دوس سانتوس 
بذهبية سباق ٤٠٠ م حواجز يف النسخة 
الثامنة عرشة من بطولة العالم أللعاب 

القوى يف مدينة يوجني األمريكية.
وقطع دوس سانتوس مسافة السباق 

رقماً  محققاً  ثانية   ٤٦٫٢٩ بزمن 
الرقم  ماحياً  العالم  لبطولة  قياسياً 
السابق وهو ٤٧٫١٨ ثانية كان بحوزة 
نسخة  منذ  يونغ  كيفن  األمريكي 

شتوتغارت األملانية عام ١٩٩٣.
صاحب  سانتوس،  دوس  وتقدم 
الصيف  طوكيو  أوملبياد  برونزية 
بنجامني،  راي  األمريكيني  املايض، عىل 

الدوحة  يف  االخرية  النسخة  وصيف 
ث)   ٤٦٫٨٩) طوكيو  واوملبياد   ٢٠١٩

وتريفور باسيت (٤٧٫٣٩ ث).
كارستن  النرويجي  النجم  وأنهى 
والعاملي  األوملبي  البطل  فارهولم 
السباق  العاملي  القيايس  الرقم  وحامل 

يف املركز السابع بزمن ٤٨٫٤٢ ثانية.
يخرسه  الذي  األول  السباق  وهو 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٨ يف  منذ  فارهولم 
الحني،  ذلك  منذ  التشيكية.  أوسرتافا 
حقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 
سباقات  أربعة  جانب  إىل  سباًقا   ١٨
العالم ٢٠١٩  بطولة  أخرى يف  تأهيلية 

وألعاب طوكيو األوملبية ٢٠٢١.
وأحرز الربيطاني جاك وايتمان ذهبية 
الثامنة  النسخة  يف  م   ١٥٠٠ سباق 
عرشة من بطولة العالم أللعاب القوى 

يف مدينة يوجني األمريكية.
بزمن  السباق  مسافة  وايتمان  وقطع 
األوملبي  البطل  أمام  دقائق   ٣:٢٩٫٢٣
إنغيربيغستن  جاكوب  النرويجي 
كتري  محمد  واإلسباني  د)   ٣:٢٩٫٤٧)

(٣:٢٩٫٩٠ د).

وهو اللقب الدويل األول لوايتمان الذي 
الدوحة ٢٠١٩،  كان حل خا يف نسخة 
علما أنه نال برونزية بطولة أوروبا يف 

برلني عام ٢٠١٨.
املعلق  جف  والده  اإلنجاز  عىل  وعلق 
أللعاب  الدولية  اللقاءآت  يف  املنتظم 
ملعب  أرضية  من  واملعلق  القوى 
«هايوارد فيلد» يف يوجني عىل سباقات 
«ابني  بقوله:  املونديال  ومسابقات 

بطل العالم!».
باترسون  إليانور  األسرتالية  وأحرزت 
ذهبية مسابقة الوثب العايل يف النسخة 
الثامنة عرشة من بطولة العالم أللعاب 

القوى يف مدينة يوجني األمريكية.
بعدما  العاملي  لقبها  إليانور  وحققت 
أمام  املحاوالت  بفارق  م   ٢٫٠٢ قفزت 
ماهوتشيخ،  ياروسالفا  األوكرانية 
إيلينا  لإليطالية  الربونزية  عادت  فيما 

فالورتيغارا (٢٫٠٠ م).
لباترسون  األوىل  الدولية  امليدالية  وهي 
التي حلت خة يف دورة األلعاب االوملبية 
الصيفية يف طوكيو الصيف املايض حيث 

جاءت ماهوتشيخ ثانية.

الرياضيالرياضي
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
 ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠
يف  انخفاض  «مشكلة  لتجنب  غرينتش)  بتوقيت 

الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

NNNÙÏ‘€a@lb»€c@fibÌá„Ïfl
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ميامي / متابعة الزوراء
املهاجم  ضم  رسمياً  اإلسباني  برشلونة  نادي  أعلن 
البولندي روبريت ليفاندوفسكي ملدة ٤ مواسم قادماً من 

نادي بايرن ميونيخ األملاني.
وكان ليفا قد اجتاز الفحص الطبي بنجاح بعد ساعات 

من وصوله إىل مقر إقامة فريقه الجديد برشلونة يف ميامي.
بايرن  مع  رسمياً  اتفق  أنه  الكتالوني  النادي  موقع  وذكر 
ميونيخ عىل ضم الالعب بمبلغ إجمايل قدره ٤٥ مليون يورو 
+ ٥ ماليني يورو يف املتغريات مع ٥٠٠ مليون يورو قيمة كرس 

العقد.
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باريس/متابعة الزوراء:

االقتصاديـة  القضايـا  يف  التحقيـق  يعـّد 
والفسـاد املـايل مـن املوضوعـات الصعبة 
للصحفيـني/ات،  بالنسـبة  املعالجـة 
ألنهـا تتطلـب مهـارات وتحتـاج إىل وقت 
وفهـم لـألوراق والتقاريـر واإلحصائيات 
املالية سـواًء لألشـخاص أو الـرشكات أو 

الحكومات. 
عىل سـبيل املثـال، من السـهل أن يحصل 
الصحفـي عـىل تقريـر مـايل لرشكـة أو 
مؤسسـة لكـن هـل يكـون مـن السـهل 
قراءته؟ أعتقد ال، ألّن الصحفي هنا بحاجة 
إىل التدريب واكتسـاب املهـارة التي تؤهله 
الكتشـاف ما يحويه التقريـر من حركات 

مالية ولتحديد املشـكلة.
الهـدف الرئيـيس مـن التحقيق املـايل هو 
تحديد وتوثيق حركة األموال أثناء النشاط 
اإلجرامي، وللقيام بذلك، يحتاج املحققون 
إىل جمع ومعالجة وتحليل املعلومات حول 
الشؤون املالية للشـخص، مثل الحسابات 
املرصفية أو معامالت البيتكوين أو ملكية 
العقار. ويمكـن أن تشـمل النتيجة األدلة 
املسـتندية (مثل كشـف حساب مرصيف أو 
سـند امللكيـة) وتقاريـر تحليليـة للخرباء 

(مثل تصّور املعامالت املالية).
يف هـذا املقـال، تقـّدم شـبكة الصحفيني 
دليـًال ُمبسـطاً للصحفيـني/ات يف الرشق 
األوسـط، يسـاعدهم يف إنتـاج تحقيقات 
مالية واقتصادية بجودة عالية، كما يقّدم 
مجموعـة أدوات وقواعد بيانـات ُتمّكنهم 
من الحصـول عىل املعلومـات، ومجموعة 
أفكار يمكنهم استخدامها لبدء العمل عىل 

تحقيقات جيدة. 
متطلبات التحقيق يف القضايا االقتصادية

يحتاج الصحفيون املحققـون يف القضايا 
االقتصاديـة إىل مهـارات وخـربات عاليـة 
التخصص يف فهم التدفقات املالية، هياكل 
الرشكات، النظم املرصفية، وخطط غسـل 
األموال، فضـالً عن اسـتخدام الربمجيات 

التحليليـة. وقـد تكـون لديهـم خلفية يف 
املحاسـبة أو املراجعة املالية أو غريها من 
املجـاالت التقنيـة، مع تدريـب إضايف عىل 
القانـون الجنائـي والعمليـات الجنائيـة. 
وباإلضافـة إىل القـدرات التقنيـة، يحتاج 
كبـري  اهتمـام  إىل  املاليـون  املحققـون 
ومهـارات  الذاتـي  والدافـع  بالتفاصيـل 

االتصال.
من أين تأتي بفكرة تحقيق اقتصادي؟ 

•املوازنات العامة للدول.
واملؤسسـات  والهيئـات  •الـرشكات 

والوزارات. 
والعطـاءات  والتعاقـدات  •املناقصـات 

الحكومية.
الجمعيـات  وأمـوال  واملعونـات  •املنـح 

وغريها. 
•الدعم الحكومي واملساعدات الدولية.

•املرشوعات العامة الخاصة، ال سـيما تلك 
املتوقفة أو التي مّر سنوات عىل بدء العمل 

فيها.
•الرضائب العامة.

•رواتـب املوظفني وخاصًة ذوي السـلطة 

وأصحاب الحصانة.
•قضايـا التهرب الرضيبي وإقرارات الذمة 

املالية. 
•القوانـني االقتصاديـة واآلراء القانونيـة 

التي تنتقدها. 
•الجمارك ووسـائل النقل. 

•الصحف واملجالت. 
•يف الشارع واملناطق املحيطة. 

يمكـن أن تجد األفكار للتحقيق يف القضايا 
االقتصاديـة يف كل يشء حولـك، أنـا مثـًال 
أسـكن يف منطقـة ما يف صعيـد مرص، ويف 
بلدتي سـمعُت الناس يتحدثـون كثرياً عن 
مشـكالت مالية يف البنك الزراعي املرصي، 
أثـار املوضـوع انتباهـي، وبـدأت البحث، 
وتوصلت إىل أن البنك يمارس عمليات تالعب 
وتزويـر يف قروض العمالء، ورصف قروض 
بضمانات مـزورة، وأنتجت فيهـا تحقيقاً 
وّثـق تعـرّض فالحـني مرصيـني لعمليات 
احتيـال قام بها موظفون يف البنك الزراعي 
يف اسـيوط، مـا أدى إىل تكبيدهـم خسـأير 
فادحـة وخضـع البعض منهـم ملحاكمات 

الٕعادة أموال القروض التي لم يأخذوها. 

•كيف يمكـن للمحققني الصحفيني تحليل 
مصدر األموال وتطبيقها إلثراء التحقيقات 

املتعلقة بالفساد وغسل األموال؟ 
مثـل  تقنيـات  تجعـل  األيـام،  هـذه  يف 
التحويالت الرقمية وأموال الهاتف املحمول 
والعمالت املشـفرة من السـهل جًدا إخفاء 
األمـوال التـي تّم الحصـول عليها بشـكل 
غـري قانوني. األموال املرسوقة تختفي عرب 
الحدود والحسـابات الرسية بنقرة واحدة. 
كما يوظف العديد من املسؤولني الفاسدين 
الذين يسعون إىل غسل األموال مثل مقدمي 

خدمات الرشكات واملحاسبني وغريهم.
يف هذا الدليـل يمكنكم التعرف عىل تقنيات 

تحليل األموال.
•كيـف ُيمكـن للصحفـي أن يحصـل عىل 

تفاصيل األحداث بسـهولة؟ 
النـرشات  الصحفـي  يتابـع  أن  يمكـن 

االقتصادية مثل:
•نـرشة EconomyPlus الربيدية التي تتيح 
االطـالع مجاناً عىل أهم األخبـار والتقارير 
يف  والسياسـية  االقتصاديـة  والتحليـالت 

مرص واملنطقة والعالم.

•نرشة اقتصاد مرص.
•نرشات صندوق النقد العربي.

•نرشات وتقارير البنك املركزي املرصي
•نرشة اقتصاد فرانس ٢٤.

كيـف تسـاعد املصـادر املفتوحـة يف إنتاج 
التحقيقات االقتصادية؟

•ُتمكنـك هـذه األداة من البحـث يف الويب 
املفتوح وقواعد بيانات الويب العميقة.

•ُتمكنـك هـذه األداة مـن تحليل سـجالت 
النطاقـات للعثـور عـىل معلومـات حـول 

مواقع الويب.
•ُتمكنك هذه األداة من استخدام السجالت 
السـرتداد  واملؤرشـفة  موقًتـا  املخزنـة 

اإلصدارات السابقة من مواقع الويب.
•ُتمكنك هذه األداة من البحث عن القضايا 

بأنواعها ومن بينها القضايا االقتصادية.
•ُتمكنك هذه األداة من جمع املعلومات من 

مواقع التواصل االجتماعي.
•ُتمكنك هذه األداة من البحث يف املجتمعات 
عرب اإلنرتنت، والتحقيق يف صفحات الويب 

املظلمة والبيتكوين.
قواعد البيانات التي يمكن االستعانة بها

•قاعدة بيانات البنك الدويل من أهم مصادر 
توزيع قاعـدة بيانـات اقتصاديـة عاملية. 

وتضّم البيانات والبحوث واملطبوعات.
• قاعـدة بيانات منظمة التجـارة العاملية، 
تحتوي عـىل إحصـاءات ماليـة وتجارية، 
تقارير مصورة، خرائط مالية، االتفاقيات 
الدوليـة الخاصة بتحرير السـلع والتجارة 

الدولية.
•قاعدة بيانات املؤسسـة الدولية للتمويل، 
تحتوي عىل بيانات إقتصادية ومالية هامة 

من كل دول العالم.
•قاعـدة البيانـات املاليـة، باللغـة العربية 
وتضّم مجموعة كبرية من البيانات واألوراق 
املاليـة للرشكات واملؤسسـات  والتقاريـر 

والحكومات. 
االقتصـادي  املجلـس  بيانـات  •قاعـدة 
االجتماعـي التابع لألمم املتحـدة، تجدون 

االقتصاديـة  التحديـات  تقاريـر  فيهـا 
واالجتماعية والبيئية التي يواجهها العالم.

•قاعدة بيانـات الوثائق، يمكن من خاللها 
العثـور عـىل الوثائـق الرسـمية الصادرة 
الحكومات والـرشكات واملؤسسـات  عـن 

االقتصادية.
املطبوعـات  عـىل  املوقـع  هـذا  يحتـوي 
التجارية والتصفح الرائع يف مجال األعمال 

والتجارة.
•محـرك بحث املعهد الـدويل لعلم االقتصاد 

واألعمال.
•محرك بحث عن آالف املقاالت، الدوريات، 
الكتـب، األطروحات والصحـف التاريخية 

االقتصادية.
•هذا املوقع يمكنك من الحصول عىل املزيد 

من البحوث االقتصادية.
•يحتوي هـذا املوقع عىل األبحاث واملقاالت 

والكتب االقتصادية املختلفة.
•محـرك مثـايل يف البحـث عـن معلومـات 

الرشكات والسجالت املالية.
•يتميز هـذا املحرك بالبحث عـن املقاالت، 

الدوريات، الوظائف واملؤتمرات.
•يمكنـك محـرك البحـث هذا مـن مراقبة 

سوق األوراق املالية.
•محـرك بحـث مفيـد جـداً للمسـتثمرين 

للبحث عن الوثائق اإللكرتونية.
كيف تؤثر التحقيقات االقتصادية؟ 

•املساعدة يف «املالحقة القضائية للجريمة» 
من خالل تقديم أدلة (مالية) للمساعدة يف 

إدانة املشتبه به.
تحديـد  يف  املاليـة  التحقيقـات  •تسـاعد 
مكان األموال وغريهـا من األصول التي تّم 
الحصـول عليهـا بصورة غـري قانونية من 

أجل مصادرتها.
•تسـاهم يف تحسـني الوضـع االقتصـادي 

للشعوب. 
املاليـة  السياسـات  تغيـري  يف  •تسـاعد 

والقوانني وتحّد من االحتكار واالختالس.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

تونس/متابعة الزوراء:
قـرر مجلـس الهيئـة العليا 
املسـتقلة لالتصال السمعي 
والبـرصي تسـليط غرامـة 
ألف  مالية قدرها خمسـون 
دينار عىل القناة التلفزيونية 
يف  ”الجزيـرة“،  األجنبيـة 
يف  مكتبهـا  مديـر  شـخص 
تونس، وذلك تبعا لبث ونرش 
نتائـج سـرب آراء لهـا صلة 
مبـارشة  غـري  أو  مبـارشة 
باالسـتفتاء بمـا من شـأنه 

التأثري يف إرادة الناخبني.
بـالغ  يف  الهايـكا  وأرجعـت 
تسـليط  الثالثاء،  أصدرتـه، 
هذه العقوبـة إىل بث القناة 
املعنية ونرشها نتائج سـرب 
آراء لـه صلة مبارشة أو غري 
بمـا  باالسـتفتاء  مبـارشة 
مـن شـأنه التأثـري يف إرادة 

الناخبني.
تجدر اإلشـارة إىل أن الفصل 
٧٠ مـن القانـون األسـايس 
باالنتخابـات  املتعلـق 
واالسـتفتاء يف تونـس ينّص 
خـالل  ”يمنـع  أنـه  عـىل 

الحملـة االنتخابية أو حملة 
فـرتة  وخـالل  االسـتفتاء 
الصمت االنتخابي، بث ونرش 
نتائـج سـرب اآلراء التـي لها 
صلة مبارشة أو غري مبارشة 
واالسـتفتاء  باالنتخابـات 
والتعاليـق  والدراسـات 
الصحافيـة املتعلقة بها عرب 

مختلف وسائل اإلعالم“.
كما ينـّص الفصل األول من 
الهيئة  القرار املشـرتك بـني 
لالنتخابات  املسـتقلة  العليا 

املسـتقلة  العليـا  والهيئـة 
والبرصي  السمعي  لالتصال 
املـؤرخ يف ١ جويلية (يوليو) 
بضبـط  واملتعلـق   ٢٠٢٢
القواعـد الخاصـة بتغطيـة 
حملـة االسـتفتاء بوسـائل 
اإلعـالم واالتصال السـمعي 
والبـرصي وإجراءاتهـا عىل 
أنـه ”تنطبـق أحـكام هـذا 
القـرار عـىل وسـائل اإلعالم 
واالتصال السمعي والبرصي 
الوطنّية العمومية والخاصة 

والجمعياتيـة وعـىل املواقع 
وصفحـات  اإللكرتونيـة 
االجتماعـي  التواصـل 
لهـا،  التابعـة  الرسـمية 
وتنطبـق أيضاً عـىل مكاتب 
األجنبية  القنوات  ومراسـيل 
ورشكات  الـوكاالت  وعـىل 
اإلنتاج املتعاقدة معها داخل 

الجمهورية التونسّية“.
وتقف قناة الجزيرة يف صف 
جماعـة اإلسـالم السـيايس 
النهضـة،  حركـة  وتحديـدا 

والربملان املقال، حيث ال تزال 
تصـف الوضع السـيايس يف 
تونـس باالنقـالب، وأقدمت 
عىل نقل الجلسة االفرتاضية 
التي عقدها الربملان التونيس 
يف الثالثني من مارس املايض 
والتـي أعقبهـا قـرار بحـل 

الربملان بأمر رئايس.
تونسـيون  متابعون  ويعترب 
الجزيـرة  قنـاة  تغطيـة  أن 
القطريـة لألحـداث الجارية 
يف تونس منـذ اتخاذ الرئيس 
إجـراءات  سـعيد  قيـس 
اسـتثنائية يف البـالد يف الـخ 
والعرشين من يوليو ٢٠٢١، 
وما سـبقها من احتجاجات 
متوازنـة  غـري  شـعبية، 
ومنحازة إىل حركة النهضة، 
وتعمل عىل إشعال الفتن بني 
أفراد الشـعب الواحد. وتتهم 
القنـاة بممارسـة التضليـل 
الكاذبـة  األخبـار  ونـرش 
بصـورة فاضحة، فيما يبدو 
شـعارها الرأي والرأي اآلخر 

ال يمت إىل الحقيقة بصلة.

 
بغداد/ متابعة الزوراء:

قضت املحكمة العليا يف الهند،  األربعاء، 
باإلفـراج بكفالـة عـن صحايف مسـلم 
وأمـرت بإطـالق رساحه بعـد أكثر من 
ثالثة أسـابيع من اعتقالـه بزعم إيذاء 
املشاعر الدينية من خالل تغريداته عىل 
«تويـرت»، وذلك بحسـب ما أفـادت به 

وكالة أسوشييتد برس.
كانت رشطة دلهي قد اعتقلت الشـهر 
املـايض محمد زبري، وهو من مؤّسـيس 
موقـع التحّقـق مـن املعلومـات آلـت 
نيـوز، بسـبب تغريدة نرشهـا يف العام 
٢٠١٨ بتهمـة إهانة املعتقـدات الدينية 

الهندوسية.
والحقـًا اتهمته الرشطـة يف والية أوتار 
براديش يف قضية منفصلة باسـتخدام 
مصطلح «مثـريي الكراهية» يف وصف 
ثالثة رهبان هنـدوس أطلقوا تعليقات 
تحريضية ضّد املسلمني، ودعا واحد عىل 
األقـل إىل «اإلبـادة الجماعية» للجماعة 

الدينية التي تشّكل أقلّية يف الهند.
كمـا اتهمتـه رشطـة أوتـار براديـش 
بالتآمر اإلجرامي وإتالف األدلة، وتلقي 
أموال أجنبية يف سـت قضايا أخرى عىل 

األقل.
جاء اعتقال الزبري بعدما سـّلط الضوء 
عىل التعليقات التـي أدلت بها املتحدثة 

باسـم حزب بهاراتيـا جاناتـا الحاكم 
نوبـور شـارما عـن النبـي محمـد يف 
يونيو/ حزيـران املـايض، والتي أثارت 
خالفاً دبلوماسـياً إلدارة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي.
وشجب نشطاء وصحفيون وسياسيون 
معارضـون اعتقـال زبـري، باعتبـاره 
أحدث مثال عىل تقلّص حرية اإلعالم يف 

ظّل حكومة مودي.
وأمـرت املحكمـة يف قرارهـا باإلفـراج 
الفـوري عن زبـري من سـجن تيهار يف 
نيودلهـي، وطلبت من السـلطات دمج 
جميع القضايا املرفوعة ضّده يف قضية 

واحدة، بحسب «أسوشييتد برس».
وقالـت املحكمة العليـا: «يف (القضية) 
الحاليـة (ال يوجد) مـّربر إلبقائه رهن 
االحتجـاز املسـتمر وإخضاعـه لجولة 
ال نهايـة لها من اإلجـراءات يف مختلف 
إىل  توبيخـاً  وّجهـت  كمـا  املحاكـم». 
حكومـة أوتـار براديـش لطلبهـا مـن 
املحكمـة منع الصحايف من التغريد عىل 

«تويرت».
يشـوانت  دانانجايـا  القـايض  قـال 
القـول  يمكنـك  «كيـف  شاندراشـود: 

لصحايف إّنه ال يستطيع الكتابة؟».
يـرى الصحفيون ومنتقدو الحكومة يف 
أّن زبري يواجه العقوبة، بسـبب فضحه 
خطـاب الكراهية ضّد املسـلمني الذين 

يواجهـون هجمات من قبـل القوميني 
الهندوس.

تأّسسـت «آلت نيـوز» يف العـام ٢٠١٧ 
كمنظمـة غـري ربحيـة، وصـارت أبرز 
موقع إخباري للتحقق من املعلومات يف 
الهند، واكتسبت سمعة لتقاريرها التي 
تكشـف خطابـات الكراهيـة وتفضح 
املعلومـات املضللـة، ال سـيما تلك التي 

يرّوج لها القوميون الهندوس.
يف املـايض، واجـه مؤّسسـوها، ومنهم 
زبري، مالحقاٍت وتهديداٍت عرب اإلنرتنت 
مـن قبـل جماعـات يمينيـة، بعضهـا 
مرتبط بحزب بهاراتيـا جاناتا القومي 

الهندويس.

تزايد اسـتهداف الصحافيـني يف جميع 
األخـرية.  السـنوات  يف  الهنـد  أنحـاء 
قبض عىل البعض منهـم بتهٍم جنائية 
بسبب منشـورات عىل وسائل التواصل 
التهديدات  االجتماعي، حيث يواجهون 
بشـكٍل روتينـي ودائـم، كمـا علّقـت 
عـىل  الصحافيـني  بعـض  حسـابات 
«تويـرت» واملواقـع اإلخباريـة بناًء عىل 

أوامر حكومية.
انخفض ترتيب الهنـد ثماني مراتب يف 
مـؤرش حرية الصحافة لهذا العام الذي 
نرشتـه مجموعة مراسـلون بال حدود، 
لتصري يف املركز ١٥٠ من بني ١٨٠ دولة 

يشملها املؤّرش.

موسكو/متابعة الزوراء:
أدرجت وزارة الداخلية الروسية 
واملحـاور  اإلعالمـي  اسـم 
دميـرتي  األشـهر  األوكرانـي 
غوردون عـىل قائمة املطلوبني، 
وفق مـا ذكرته صحيفة «إر بي 

كا» الروسية الثالثاء. 
وغوردون البالـغ من العمر ٥٤ 
عامـاً هو إعالمـي أوكراني نال 
شـهرة كبرية بتقديمه سلسلة 
من املقابالت «يف ضيافة دميرتي 
غوردون» كانـت تبث بمختلف 
القنـوات األوكرانيـة منـذ عام 
١٩٩٦، وعـىل موقع «يوتيوب»، 
إْذ يزيد إجمايل عدد مشـاهدات 
قناَتْيه عىل املوقع عن املليارين.  
املـايض،  نيسـان  إبريـل/  ويف 
املالية  الرقابـة  أدرجـت هيئـة 
الروسـية اسـم غـوردون عىل 

قائمة «التطرف واإلرهاب». 
ويف مارس/ آذار املايض، رفعت 
لجنـة التحقيق قضيـة جنائية 
مـواد  ثـالث  بموجـب  بحقـه 
من القانـون الجنائـي الرويس 

متعلقـة بالدعـوات العلنيـة إىل 
إشعال حرب عدوانية (الجزء ٢ 
من املـادة ٣٥٤)، وإثارة الفتنة 
لدوافـع قوميـة (بنـد «ب» من 
الجزء ٢ من املادة ٢٨٢)، ونرش 
معلومـات كاذبة حـول أعمال 
العسكريني الروس (بند «أ» من 

الجـزء ٢ مـن املـادة ٢٠٧٫٣). 
التحقيـق  لجنـة  وأوضحـت 
رفعـت  أنهـا  آنـذاك  الروسـية 
دعـوة  خلفيـة  عـىل  القضيـة 
غـوردون إىل «القيـام بهجـوم 
مسـلح عـىل روسـيا وإشـعال 

باسـتخدام  عدوانيـة  حـرب 
بـدء  بعـد  النـووي»  السـالح 
العملية العسـكرية الروسية يف 

أوكرانيا.
بيانهـا:  يف  اللجنـة  وأضافـت 
«وعالوة عىل ذلك، دعـا علناً إىل 
إبادة مواطني روسيا العتبارات 

القومية واللغة واألصل». 
ويف نهاية إبريل/ نيسـان، وجه 
رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر 
باسـرتيكني، املحققني بدراسة 
املباعة  محتوى كتب غـوردون 

يف روسيا.

باريس/أ.ف.ب:
وهـي  الصومـال،  أرض  يف  السـلطات  أوقفـت 
منطقـة انفصالية يف الصومال، بـّث هيئة اإلذاعة 
الربيطانية (بي بي يس) ، مّتهمة الوسيلة اإلعالمية 

بـ»تقويض مصداقية دولة أرض الصومال».
وأعلنـت صوماليالنـد، وهي مسـتعمرة بريطانية 
سـابقة، استقاللها عن الصومال يف عام ١٩٩١، يف 
خطـوة لم يعرتف بها املجتمع الدويل، وتركت هذه 
املنطقة التي يبلغ عدد سـكانها ٤,٥ ماليني نسمة 

فقرية ومعزولة.
وقال وزير اإلعالم يف املنطقة سـاليبان يوسف عيل 
كـور يف مؤتمر صحفـي إن «بي بي يس» ال تعرتف 
بصوماليالنـد كدولة ديمقراطيـة صامدة منذ ٣٠ 

عاماً».

وأضـاف مـن هـذه املنطقـة الواقعـة يف شـمال 
غـرب الصومال أّنه نتيجة لذلـك، «اعتباراً من هذا 
اليوم، أمـرُت بتعليق كل عمليـات «بي بي يس» يف 

صوماليالند».
باللغـة  إذاعيـة  نـرشات  يس»  بـي  «بـي  وتبـّث 
الصوماليـة، ولديها شـبكة مـن الصحفيني يف كّل 
أنحـاء الصومـال، بمـا يف ذلك هرغيسـا، عاصمة 

املنطقة املتمتعة بالحكم الذاتي.
ولم يصـدر عن وسـيلة اإلعالم الربيطانيـة أّي رّد 

فوري عىل القرار الحكومي.
ورغم إعالن استقاللها، بقيت صوماليالند مستقرّة 
مقارنـًة بالصومال التي دمرتهـا عقود من العنف 

السيايس وتمرد إسالمي داٍم.
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ملعرفة املنهج النقـدي الذرائعي العلمي املعارص، تبدأ 
نقطة االنطالق يف املوسـوعة الذرائعية لقراءة الرؤية 
فلسـفيا ونقديا مـن مقدمات سـبقتها ومهدت لها، 
ثم يتحقق ذلـك من حيازة الجـزء االول أللقاء نظرة 
عميقة وفاحصة تمهيدية من خالل طرق الباب االول 
منه ثم الولوج يف غرفه التسع املضاءة  باملعارف االوىل 

التي تميض بك اىل عوالم الذرائعية العميقة .
خصـص الفصـل االول للتعريف بمفهـوم الذرائعية 
عربيا وغربيا وعالقتها باألدب وموقف الرتجمة منها 

لغويا وأصلها عند الباحثني العرب .
وعـن الذرائعيـة وعالقتها باللسـانيات خص املؤلف 
عبد الرزاق عودة الغالبي الفصل الثاني بها واثرها يف 
املنهج النقدي الذرائعي بأعتباره فرعا لغويا ولسانيا 
مهما ومحرتما دخل الخريطة اللغوية متأخرا وشكل 
ثالوثا علميا مع علمي العالمات والنظم ملا يملكه من 
مسـاحة ايحائية واسعة وشكل ثورة وتيارا جديدا يف 

عالم املعنى . 
والن مفهـوم الفعل الكالمي شـكل نـواة مركزية يف 
كثري من االعمال التداولية الذرائعية، وعد الفعل لفظا 
مهما يسـتند عىل نظام داليل انجـازي تأثريي مرئي، 
وُيحـدث االنجـاز بفسـحة ايحائية يضمها السـياق 
تسـمى (الفسحة الذرائعية االيحائية) . خص املؤلف 
نظرية االفعال اللغوية عند اوسـتن بهذا الفصل وما 
بعـده لدراسـة االضافات الفلسـفية لطلبة اوسـتن 

وهما سريل وغريس .
أما الفصل الرابع فـكان غنيا بإثراء علم املعنى ، بعد 
الشكر والثناء للباري عز وجل الذي ميز اللغة العربية 
بمـا حباها من البالغة واالعجـاز الغري محدود  الذي 

جعل الغرب عاجزا عن فك طالسـم االعـراب العربي 
وعـدم توصل نظرياتـه اىل تحليـل الجملـة القرآنية 
التي تحمـل دالالت لغوية ، وارتكـز عليها املرشعون 
واملحللـون مـن املذاهب االسـالمية من عهـد ظهور 
االسالم اي قبل ظهور السـيمانتك والرباغماتيك لدى 

الغرب بقرون خلت .
وقـدم املؤلف تعريفـات للمعنى كمـا وردت يف كتاب 
علـم الداللة للدكتور احمد مختار حيث قسـمها اىل( 
االسـايس واالضايف او الضمني واالسـلوبي والنفيس 

وااليحائـي )، ثـم أسـتعرض النظريـات املشـهورة 
وموقفها مـن املعنى والداللة ومـا قدمه العلماء من 
اراء وافـكار ومناهـج يف الدراسـات اللسـانية ملا لها 
من أثر كبري يف مسـار علم الداللة الحديث (االشارية 
والتحليليـة  والسـياقية  والسـلوكية  والتصويريـة 
والتوليدية والوضعية املنطقية والرباغماتية ونظرية 

مور و كواين ).
وعـن العلم الـذي يدرس املعنـى خـص الغالبي علم 
الداللـة بفصـل تعريفـي ،كونهـا العالقة بـني الدال 
واملدلـول أي اللفـظ واملعنى عىل اعتبـار أنها الحدث 
الـذي يقرتن فيـه الدال باملدلول . ثـم يفصل الدالالت 
عموما وبشكل دقيق (الداللة املعجمية السيمانتيكية 

وداللة االستعمال والداللة التاويلية ).
ويعترب املنظـر الذرائعي عودة الغالبي النص مخلوفا 
حيا، فألـزم الناقد االدبـي بخطـوات علمية منظمة 
ملعالجـة كل قضيـة بدقة وجدية وعمـق للوصول اىل 
نتيجـة تثمـن جهـده عىل ان تكـون مؤطـرة  بأطار 
منهجـي علمـي محـدد،و خـص التحليـل الذرائعي 
بمرتكـزات او محركات الرؤيـة الذرائعية يف التحليل 
النقـدي واللسـاني ، ذلـك بعـد اكتشـافه للفسـحة 
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ويسـتعرض الغالبي يف كتابه لإليضاح اهم العمليات 
الداخليـة والخارجية بالتفصيـل انطالقا من املرحلة 
التكوينيـة ومدخالتهـا العصبيـة بدءا من مسـتوى 
التفويـه الفمي يف عمليـة تكوين اللغة ثم املسـتوى 
يف  تفسـريها  حتـى  املعنـى  وتحليـل  الفونولوجـي 
املعنـى املعجمي والذرائعي يف املسـتوى العقيل ودور 
املـخ البرشي يف تحليـل املعنى ثم املسـتوى البرصي 
ودور النظـام االبجدي (االلفبائي البـرصي) انتهاءا 
بمخرجاتهـا التواصلية عندما يكون املعنى بشـكلني 

اما سيمانتيكي او ذرائعي براغماتي.
وألهميـة التطبيق للرؤيـة الذرائعيـة يف النقد االدبي 
خصـص الفصل السـابع للمسـتوى الـداليل وعملية 
انتاج اللغة ذرائعيا متخذا الفسحة او الهوة االيحائية 
الذرائعية مرتكزا كونها تمثل القلب النابض للذرائعية 
وسـيدة املعنـى االيحائي والخيـايل وخصوصا االدبي 
.وضمن الفصل تعريفـات ملحاور املنهجية الذرائعية 
الرئيسـة ثـم تنـاول اسـتاتيكية اللغـة التـي تقـرر 
ديناميكية االدب للنفاذ اىل مسـالك االلية الذرائعية ( 
املدخل البرصي واملداخل العلمية النفسية التي تحوي 
املدخل السلوكي واملدخل التقميص واملدخل العقالني 
التوليـدي ثم مداخـل االحتماالت املتحركـة واملداخل 

االخالقية واملداخل االحصائية ).
وألهميـة التشـابك الـرسدي يف النص االدبـي النثري 
جـاء يف الفصـل الثامن عدد من املنظـورات (النفيس 
والفلسـفي والواقعـي والذرائعي يف عمليـة االنفراج 

بعد العقدة ). 
وألن التحليـل النقـدي  للنـص العربي يـرزح تحت 
عـدة اسـرتاتيجيات تحيـط به من جميـع الجوانب 
وضع الغالبي اسـرتاتيجيات خاصة للنقد الذرائعي 
منها( التحليل والتفسري واالسـتقطاع واالسرتجاع 
واسـرتاتيجية الصقـل واعـادة البناء التـي خصها 
بالتفصيل ألنها تعمل يف التشـابك الرسدي وتختص 
اكثـر بعلم الجمـال وفصلها بدقة مـن اجل تطبيق 
الية التحليل عن طريق اسـرتاتيجية الصقل واعادة 

البناء) .
وتـرك املؤلف بابا للتطبيقات حسـب اسـرتاتيجيات 
الذرائعية الخاصة بقلـم الناقدة الذرائعية عبري خالد 
يحيى ضمت  دراسات نقدية ذرائعية متنوعة ألعمال 

ابداعية مهمة .
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كان لبيتنـا بابـان أحدهمـا ينفـرج عىل شـارع 
عريض واآلخر عـىل الزقاق املجاور حیث وَضَعت 
البلديـة مؤّخـرًا حاوية الحّي بقربـه، كان البيت 
يمتلـئ بأصنـاف الروائـح الكريهة كلّمـا ُفتحت 
البـاب ناهيـك عن فـوج الذباب والبعـوض الذي 
يستبيح املكان، لذا بدأ زوجي باإلرصار عىل غلقه 
واالنتهـاء مـن كّل هذا العناء لكّننـي كنت أمنعه 
لقربـه مـن سـوق الخضـار والباعـة، يف جوارنا  
تسـكن جارتي بسـعاد التي تمّر عـّيل بني الحني 

واآلخر.
بسـعاد امرأة أربعينّية غريبة األطـوار نزحت إىل 
حّينا بعد انتهـاك قريتها الواقعة يف أطراف بغداد 
من قبـل اإلرهابيني وتهجريهم مـن هناك، حيث 
أضاَعت عىل أثر ذلك طفلها الذي ال يتجاوز الثالثة 
من عمـره أثناء هروبهم، أصابتهـا هذه الحادثة  
بخلٍل عاطفيٍّ جعلها تبدو غريبة األطوار تختزن 
ركاًما من الكبت املرير فابتعد عنها معظم سكان 
الحّي، كانت تصطاد الحيوانات الهائمة وتحتفظ 

بهـم يف منزلهـا بحّجة رعايتهـم، ُتبعـُد الصغار 
عن أّمهاتهم ألّيام ثـّم ما تلبث أن تعود بهم إليها 
وتسـتمتع بلحظـات اللقاء، وقد شـاع عنها أّنها 
تـأكل لحومهـم إذا مـا جاعـت ولم تجـد طعاًما 
بسـبب فقرها املدقع، ولكّني لم أهتّم بالشائعات 
يوًما فحيُّنـا صغري ويحّب سـّكاُنه الثرثرة، كنُت 
أداري مشـاعرها وأسـتقبُلها بني الحني واآلخر، 
فـال رضر من تحّمـل امرأة معتوهـة ال حول لها 

وال قوّة.
مـن عادتهـا أن تجلـس ببـاب املنـزل تسـتمع 
ألحاديـث املـاّرة وأخبارهم وقـد اكتَسـَبت بذلك 
معرفـة تفصيلّية بكّل ما يـدور يف حّينا الصاخب 
والـّرضات  والطالقـات  الزيجـات  أخبـار  مـن 
والنزاعات وكّل ما يخطر عىل البال وما ال يخطر، 
واألغـرب من ذلـك كانت تعـرف أخبـار الوفّيات 
بالتفصيل فهـي أّول من يحرض دار امليت، تولول 
وتلطم وتساعد يف االستعدادات وال ترتك جنازة إّال 
وتقوم باملشـاركة يف تشـييعها ومواراتها الثرى، 
كانـت  تـرسد يل بعـض هـذه الحكايـات أحياًنا 

وأثناء ذلـك تقوم بحركة غريبـة يف فمها وكأّنها 
تلوك شـيًئا، الحظُت مرّة بعًضا مـن الدم ُيخالط 
ما تلوك، سـقطت قطرة منه عىل السّجاد فلّوثته 
وهي تتحّدث عن جارتنا سـمر، قالت عنها بأّنها 
أوشكت عىل الخيانة لو ال اكتشاف أمرها من قبل 
زوجة سلفها فَقَتلها زوُجها، حكت هذه الحكاية 

بعد عودتنا من مراسيم دفنها.
استغربُت ذلك اليوم همس عدد من الدّفانني كانوا 
يتحلّقـون ويتحّدثون عن آثـار غريبة لقضمات 

عىل أجساد بعض املوتى!
يف يوم من أّيام الصيف القائظة عندما خرجُت 
إللقاء القمامة أزكمتني رائحة كريهة أشـنع 
زهومـة مـن ميتـة متفّسـخة مـألت أرجاء 
الزقاق، كانت بسـعاد تجلـس كعادتها قرب 
الـدار تلـوك شـيًئا يف فمها وعىل غـري العادة 
وهمـا  بجوارهـا  أحمـد  أّم  جارتنـا  ملحـتُ 
تتهامسـان وتنظران إيلّ نظرة مريبة، ألقيُت 
عليهما تحّية باهتة مـن بعيد فلم تنتبها، لم 
أهتّم باألمر كثريًا وعدُت أدراجي غري مكرتثة 

بهمـا، بعد أّيام من هذه الحادثة ازرّق قسـٌم 
من زندي، ثّم بدأ بالتوّرم يف اليوم الثاني وأخذ 
يتآكل بمرور األّيام وكأّنه عّضة لحيوان برّي، 
لم تنفع معه العالجات واملراجعات املستمرّة 
للطبيـب يف تلـك الفـرتة، إّال أّنه بدأ بالتشـايف 
شـيًئا فشـيًئا بمـرور الزمن ولكّنه تـرك أثرًا 

لحفرة غريبة.
كانـت هـذه الحادثة حّجـًة موّجهـة لعيادة 
بسـعاد، أخذهـا الحديـث يومهـا للتذّمر من 
سـوء األوضـاع املعيشـّية وارتفاع األسـعار 
املفاجئة للحوم الغنم والبقر وهي تندب حال 
الفقري الذي يكابد شظف العيش، ثّم ما لبثت 
أن برقت عيناها الغائرتان بغموض وأصدرت 
ضحكة غامضـة ظهرت من بينها أسـناُنها 

حاّدة أكثر من أّي وقت، وأضافت بتهّكم:
-مـن قـال أّن هنـاك فرق بـني لحم ولحـم، كان 
البـرش يأكلون كّل يشء فيما سـبق وقيـل أّنه ال 

يوجد أطيب من لحم البرش!
لزمُت السكوت مستغربة يف لحظة طويلة مرتعة 

باألسـئلة بينمـا أجَهـَض وجُههـا كّل املشـاعر 
البرشّية عاكًسـا كّل أحاسـيس البـؤس، توّقَفْت  
برهـة فـَرّن طنـني صمتهـا يف أذني ومـن جديد 
بدأَْت بفتح سـري أهل الحّي، أَخـَذت تتحّدث هذه 
املرّة عن الخّباز أبي مجدي وخبزه الرديء وكيف 
أّنه يخلط الطحني بالشوائب وعامله ذي العينني 

الزائغتني ونظراته املريبة.
يف اليوم الثاني عندما ذهبُت لرشاء الخبز رأيُت أبا 
مجدي وعامله املسكني يشّدان زنديهما بجبريتني 
تلّطختا بالدم يف بعض حناياهما،  راودني شعور 
خانـق فعـدُت أدراجـي مرسعـة أرسُح يف عوالم 
متبعثـرة، ورسعـان ما توّجهُت نحـو أحد عّمال  
املسـطر وطلبُت منه سـّد البـاب الخلفي وبناءه 
باآلجـر، عندما عـاد زوجي ذلك اليوم اسـتغرب 
هذا القـرار املفاجئ بعد كّل ذلـك الرفض، ثّم بدأ 
بالرضب عىل سمفونّيته املحّببة عندما َيظهر أّن 

الحّق كان معه وهو يقول بلهجة متسلّطة:
- ألم أقل لِك أّنه أفضل حّل؟! ملاذا علينا تحّمل 
الروائـح الكريهـة؟! (البـاب الـيل يجيك مّنه 
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بـني عاملنْي ، عالم الشـعر وعالم الرواية 
وجدنـا األديـب اللبنانـي صـالح عايص 
محلقاً بجناحْيه يف فضاء واسـع قوامه 
والوفـاء  قلمـه  مـن  املتدفـق  الصـدق 
لكلمته، وعندما يجتمع الصدق والوفاء 
مع املهـارة العالية يف االداء يخرج املبدع 

متوّجاً بشعاع العطاء.
دخلنـا بيـدر الشـاعر والروائـي صالح 
عايص فوجدنا مالمـح الحزن محفورة 
عـىل جسـد نصوصـه ، وشـاهدنا آثار 
الوضـوح طاغية عىل قلمـه فالوضوح 
سـيد االبـداع ، ال يعرف لغـة الفوازير ، 
وال يجيد لعبة الطالسـم ، يخـرج علينا 
من ميدان فروسية القلم ليقول لنا بكل 

تواضع املبدعني : هذا أنا !!
صدر له :  

احـالم بـال اجنحـة /  الضيـاع / وجع 
االنتظار / االعصار / كوابيس .

له روايات قيد الطباعة :
االنهيـار / ويبقـى الحـب / رقص عىل 

الفيس .
يف عاملـه االبداعـي املـرتع بـكل صنوف 

العافية ، كان لنا هذا اللقاء :
*انطالقـا مـن واقـع معانـاة االدب يف 
الظـروف الراهنة.كيـف تقـوم الوضـع  

االدبي اليوم؟
وهـل يحظـى االدب العربـي  بالرعايـة 

واالهتمام؟            
-ـ واقعـا، االدب مرآة للمجتمع، يعكس 
مسـتوى وعيه ورقيـه او تخلفه، بدليل 
ان االدب احتـل املوقـع األول يف التاريـخ 
العربـي يـوم كانـت االمة سـيدة االمم 
ورائـدة الحضـارة.. حتـى إذا تراجعـت 
مكانتها الحضارية تراجع االدب مستوي 
فنيا، فعـاش مرحلة انحطـاط بموازاة 
السيايس .واالجتماعي. لذلك  االنحطاط 
إذا نظرنـا اليوم اىل واقعنا، ال نسـتغرب 
اطالقا تراجع مكانة االدب يف اهتمامات 
املواطن العربي. فاالمة املوشكة ان تفقد 
هويتها الوطنية والقومية، وتلهث وراء 
الغـرب لعلهـا تحجز مكانـا لها يف ركب 
العلوم املعـارصة مثل هكذا أمة لن تعري 

االدب االهتمام الكايف.

فـاألدب، يتطـور بمـوازاة تطـور العلم 
ويتعمق معنى ويزداد ابداعا متى انفتح 
العقل عىل الجديد فبـات الجديد مرجعا 
إلغناء االدب من حيث املضمون والشكل، 
هذا ال يعني ان ادبنا اليوم يفتقر للجمال 
واالبداع. بالعكس، فهناك ادب يتألق مع 

املبدعني ان شعرا وان نثرا.
لكن مشـكلة هـذا االدب ال يجـد االعالم 
غري التجاري، لياخـذ مكانته يف اهتمام  

املجتمعات العربية .
التواصـل  ان مواقـع  بلـة  الطـني  وزاد 
االجتماعـي التي باتـت  معارضا لالدب 
الجديد  تراها تتحول شـيئا فشيئا نحو 

انحطاط الكثر من سبب.
هذا وتراجع دور الصحافة االدبية، تحت 
ضغـط تكنولوجيـا االتصـاالت ومواقع 
التواصـل، سـبب يف رصف النـاس عـن 
االهتمـام بـاالدب، فاولويـات املواطـن 
لقمـة عيشـه، واللهاث وراء السياسـة 
خصوصـا يف ظـل انظمـة توتاليتاريـة 

تحول دون حرية االدب واألدباء..
رغمـا عن كل ذلك، فنحن نشـهد نهضة 

ادبية ملحوظة ان يف الشعر او الرواية.
فعىل مستوى الشعر هناك من ارتقى به 
اىل العاملية متحررا من قيود الكالسيكية، 
ويف مجـال الكتابة الروائية، فلم يشـهد 
االدب ابداعـا روائيـا وغـزارة كمـا هي 
الحال اليوم.. واالمل ان يكون االدب عىل 

مستوى التحديات بجهود املبدعني.
*قد تكون مواقع التواصل قد اثرت سلبا 
عىل مستوى األدب أال من سبيل لتجاوز 

سلبياتها تلك؟
- ال بـد مـن تجاوز الكثري مـن العقبات 
التي تعـرتض انتشـار االدب بمضمونه 
املرتجى يف عرصنا الراهن، فمن البديهي 
القول ان االدب والفـن عموما ال ترتقي 
ذوقـا ومضمونـا وجمـاال ما لـم تتوفر 

الحرية.
فمجتمعاتنـا العربيـة باتـت محكومة 
بثقافة تفرض سـلطتها عىل االدب وكل 
الفنون. عنينا الثقافة املرتكزة اىل عقيدة 
دينية وما تفرتض من قيود، وهي عقبة 
كأداء. فتاريخ ادبنـا العربي  الراقي، بل 
االبداعـي مدين ملرحلـة العرص العبايس 
ومـا شـهد ذاك العرص من رقـي وغني 
ثقايف وانسـاني. وإال ملا اتيح ألبي نواس 
وبشـار بن برد ومـن ثـم للمتنبي وابي 
تمام وسـواهم ان يغنوا التاريخ والرتاث 

بتحفهم الفنية واالبداعية.
واليـوم ال نـزال نعيش تلـك الرصاعات 
متشـبثني بالقديم بذرائـع كاذبة، لكن 
املراهنة عىل صمود املجددين يف مواجهة 

املحافظني.
امـا التكنولوجيـا فليـت هناك سـلطة 
تحـول بإدارتهـا للمواقـع  ان ترتقـي 
بمستوى الحوار وتعطي الفن الحقيقي 
قيمتـه بـدل ان تبقـي مواقـع التواصل 
مسارح يضيع فيها الفن  الحقيقي ازاء 

ما يطغي من كتابات هجينة.
* تحدثـت عـن فـوىض الشـعر، كيـف 

تقومون العمل الروائي؟
- تناولـت الشـعر مـن بـاب الغرية عىل 

ضيـاع الشـعر الحقيقـي يف بحـر مـن 
ادعيـاء الشـعر. فيلتبس عىل االنسـان 
العربـي  االمـر مـا يجعله يعـرض عن 
تلـك الخربشـات التي يـروج لها بعض 
االعالم بدوافع غري ادبية وثقافية، حيث 
باتت الغرائز والشـهوات معايري لتقويم 

الشعر.
وبخصـوص العمـل الروائـي، فليسـت 
الحـال افضل. فاالحكام عـىل اي رواية، 
معيـار ال يمـت اىل االدب والفـن بصلة. 
فالعالقات الشخصية مع الروائي كفيلة 
بتقديم روايتـه يف اولوية االنتاج االدبي، 
ومثل هذا املعيار معيب ان عىل صفحات 
املجـالت، والصحـف او عـىل شاشـات 

التلفزة.
فيمـا تكـون هنـاك روايـات ترتقي اىل 
مسـتوى عاملـي دون ان يتناولهـا احـد  
بالدعايـة. وملا كانت امكانيـات الكاتب 
محدودة فتبقى الروايـة للغبار يف ادراج 
املكتبات او البيوت، واملشـكلة ايضا كما 
يف الشـعر تكمـن يف غياب النقـد االدبي 

الوازن واملوضوعي.
الظـروف  املنتجـة يف هـذه  فالروايـات 
بحاجـة اىل قراءات نقديـة غري خاضعة 
ملعايري تافهـة تفاهة اعالمنـا التجاري 

والفارغ.
*تحدثنـا حول االدب عمومـا. فلنحاول 
الوقوف عىل تجربتكم الشخصية، حيث 
تحولتـم اىل الروايـة، فيمـا كان البعض 
يسـترشف فيكم موهبة الشعر.. هل لك 

ان توضح لنا االسباب؟

 -
لعلنـي، وانـا اتحـدث عـن ازمـة االدب 
عموما يف مجتمعاتنا، قد ارشت إىل بعض 

معاناتي الشخصية.
واقعـا انـا مـن عشـاق الشـعر، بل من 
اننـي  صحيـح  والفـن.  األدب  عشـاق 
كنت اعمـد اىل كتابة بعـض التهويمات 
وغالبـا ما انظمها وفق اوزان الخليل. يف 
خربشات غزلية تستثري متذوقي القديم 

والغزل.
وال انكر انني كتبت قصائد يف مناسبات، 
إال انني لم ادع يوما بأنني شاعر اعتقادا 
بأن الشاعر ينبغي ان تتوفر فيه رشوط 
قلمـا يحس بمثلها غـريه. فأنا يف احدى 

املناسبات قلت يف مطلع قصيدة
ربي رجوتك هيا اعطني املددا

فما ادعيت بأني شاعر أبدا
نعم تحولت نحـو الرواية، النني اتفاعل 
مع مجتمعنا وازماته املرتاكمة، فأعاني 
مـا اعانـي االمر الـذي دفعنـي ألتناول 
بعض محطات ازماتنا القاتلة يف رواية.. 
ففعلـت وقدمـت راضيا بعـض االعمال 
الروائيـة وان لـم تأخذ حقهـا يف الرواج 

نتيجة االسباب التي ارشنا اليها.
ففـي الروايـة يتجـاوز الروائـي ذاتـه 
ليعيش يف ابطالـه، يتابعهم يف افراحهم 

واتراحهم،
ويكتـب بحرية محـاول تجـاوز بعض 
الضغـوط لجهـة مـا يعتـربه املجتمـع 
محرما، وغري اخالقي.. لكن تبقى حرية 
الروائـي يف توجهـه للمتلقـي، مقبولـة 

وان بحـدود ما يمهد اليصال الرسـالة 
روائـي  فضـاء  ويف  اللغـة  بسالسـة 

مشوق.
*  أال ترى انك تبالغ يف تشـاؤمك وانت 

تتحدث عن الحارض والغد؟
- لالسـف، فالواقـع العربـي يندى له 
جبـني االحـرار عموما. فأخـال نفيس 
احيانا مضطرا للبكاء عىل اطالل محد 
غابـر، دون مبادرات تذكر لبناء جديد. 
ويف تلـك الحالة يحرضنـي من خاطب 
امـري غرناطة وهو خـارج من القرص 

عنوة بقوله:
ابك مثل النساء مجدا مضاعا

لم تحافظ عليه مثل الرجال
هذا صـوت موجـه اىل كل العرب اليوم 
املتباهـني زورا بأنهم يواكبـون التطور 
وينافسـون العالـم  عمرانيـا وبهرجـة 

مزيفة تريس دعائمها ايد اجنبية.
ال ننكـر ان انفتاح العـرب تاريخيا كان 
مـن دواعـي تطورهـم، لكنهم اسسـوا 
بنتيجته لحضارة غزت العالم وجعلتهم 
سادة االمم. لكننا اليوم ال نملك اال املال، 
وال اهـداف لنا سـوى املظاهـر الفاتنة 
العالـم يف  ملنتجـات  املعـارض  واقامـة 
اسـواق تفتقر البسـط بصمـة عربية.. 
وتريدين أل مة كهذه ان تنتج ادبا يعكس 
طموحات نخبة عربية رشدت يف اصقاع 
االرض بحثا عن اوطان ، فلنتذكر مرحلة 
ما سـمي بعرص النهضـة وما تمخضت 
عنه تلـك املرحلـة من عطـاءات اعادت 
لالدب العربي القه القديم وثراءه معاني 
وجمـاال.. يف تلك املرحلة، ارتدى الشـعر 
العربي اثوابا تيش باالبداع فكان االنفتاح 
عـىل مذاهـب االدب، وكانـت عطـاءات 

الشعراء نتاج لقاح الحضارات.
واىل الشـعر، كانت الرواية وكانت مرص 
وبريوت وبغذاد ودمشق حوارض لالدب.

ايسـتهان بعطـاءات االدب الروائي عرب 
نجيب محفوظ ورفاقه.

يف تلك الفرتة، تسـلم طه حسـني وزارة 
الثقافة يف مرص واعاد الحياة اىل املجمع 

اللغوي راعيا للثقافة واالدب.
هل لنـا ان نجد اليوم أثرا للمجامع تلك؟ 
وايـن ابـدع شـعراؤنا يف بالدهـم أم يف 

املنايف؟
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ثقافية

السيدة 
ذات الشال الغسقي

سيدة الكلماْت
تدعوها أبدا أوراْق

ومساٌء مجتمع حول براءِته ِ
فتلّبي دعوتُه

فمها يكتم مبتسما غربتُه
عيناها سلطة ُليْل

وحني نحاورها

تتحرك كل ظالل العتم ِ
عبتها ـُ لتمارس ل

وكأني أسمع وقع خطانا متوحدة ً
تحت سماُء ...
ألسيدة ُاآلنسة ُ

ذات الشفة الواثقِة
رواية الزمن املخلوْع

ـُخفي بحقيبتها ت
منديل دموْع
ومرآة تأملها

ألسيدة الفارعة ُ
باب دّوار بمراياه

يقظا يفتحه ألٌق متزٌن بخطاه ْ!
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بـدأت امتحانات نهاية العام الدرايس للمرحلة 
الثانوية وأجواء املنزل يف حال من االسـتنفار، 
تشـّنجات وأنظمـة جديـدة تدخـل إىل حياتك 
من دون أي اسـتئذان... والهدف عدم هدر أّي 
دقيقـة من دون االسـتفادة منهـا يف املذاكرة 
لنتائـج مبهـرة. مرحلة صعبة بال شـك، لكن 
بإمكاننـا كأهـل أن نجعلها مرحلة سـعيدة، 

مرحة ومثمرة.
إن خلـق أجواء صحّية مسـألة أساسـّية عىل 
األهل العمل عليها إبان هذه املرحلة السـنوّية 
التـي سـيجتازها أبناؤهم ابتداء مـن عمر 6 

سنوات وصوالً إىل عمر املراهقة.
أشـار احـد االطبـاء الدكتـور نبيـل خـوري 
االختصايص يف علـم النفس والتوجيه العائيل، 
إىل أمـور رضورّيـة عىل األم أن تقـوم بها مع 
الوالـد الجتياز هذه املرحلة بأمان. يتطلّب هذا 

الدور أن تحرصا عىل تأمني له ما ييل:
1. الهـدوء، التواصـل، العاطفـة والحنـان... 
وصفات سـحرّية ال بّد لكمـا أن تنثرا رحيقها 
يف أجـواء املنزل،فالجـو امليلء بهـذه املقوّمات 
هـو منبـع للتحفيـز عـىل املزيد مـن اإلنجاز 

والتشجيع. 
2. معنويـات مرتفعة،عـن طريـق إقناعهـم 
برضورة النظـر إىل االمتحانات عىل أّنها قيمة 
بحـّد ذاتها، بعيداً عن اعتبارها صعوبة بالغة. 
أفهمـا أبناءكما بأّنها فرصتهم لتقويم أدائهم 

وبأّنهم قادرون عىل تحقيق أفضل النتائج.
3. الراحة الجسـدّية: بمعنـى أال ُتنهكا قواهم 
يف األيـام التي تسـبق االمتحان جـراء تكثيف 
سـاعات الـدرس. يجب أن تكون هـذه الفرتة 
ُمخّصصـة للمراجعـة فقط،مـع تخصيـص 

مكان محايد للدراسة يبعث عىل الصفاء.

4. الرتفيـه رضوري كوقـت مسـتقطع بـني 
جلسات املذاكرة خالل وقت محّدد لالسرتاحة، 
تتخلّلـه فـرتات ال بأس بها من املـرح، العزف 
أو سـماع املوسـيقى أو الخروج مـن األجواء 
الجدّيـة إىل التنـزّه أو الرتفيـه عـرب ممارسـة 

الهواية التي يرغب فيها الولد. 
5. التغذية السـليمة: احـريص كأم عىل تزويد 
أبنائـك بوجبـة فطـور مؤلّفـة مـن األليـاف 
والكربوهيـدرات والربوتينـات. ابتعـدي قـدر 
املُسـتطاع عـن تزويدهـم بالوجبـات الغنّية 
بالدهـون. وال بّد مـن حّثهم عـىل اإلكثار من 
تنـاول الخضـار والفواكـه وعصـري الفواكه 
الطـازج واحريص عىل أن يكون العشـاء قليل 

الدسم، مرفقاً بكوب من الزبادي كونه يخّفف 
من التوتـر، عىل أن يتناول العشـاء قبل النوم 

بساعة عىل األقل.
6. انتظـام مواعيـد النوم، عـرب تحديد موعد 

ثابت لساعة النهوض واإليواء إىل الفراش.
وقد ُيقدم األهـل عىل تّرصفات خاطئة يف هذه 
الفرتة من دون إدراك تأثريها السلبي عىل نتاج 
ونفسـّية أبنائهم، إذ ُتفيض يف أحيان كثرية إىل 

نتائج عكسّية. لذلك ال ُبّد من االبتعاد عن:
1. مقارنـة أداء الولد بأداء إخوته أو أنسـبائه 
أو حتى أصدقائه وحّثه عىل رضورة الحصول 
عىل أعىل املعّدالت من دون اإلشارة إىل الفوارق 
التـي تمّيز إخوتـه أو زمالءه عنـه يف الُقدرات 

العقلّية واملواهب ونسبة الرتكيز.
2. عدم التواصل معه، ما يشـعره بأّنه يتحّمل 
املسـؤولّية منفرداً، فيتضاعـف لديه الضغط 
النفيس وبالتايل يؤّدي ذلك إىل الفشـل الدرايس. 
فحـني تجدانه سـقط يف هّوة التوّتـر واليأس 
واالنـزواء، تحـاورا معه حول أهمّيـة التعليم 
ومسـتقبله الواعد، ليفهم حيثيات مسـؤولّية 

النجاح والفشل. 
3. التوّتـر، لعـّل األسـباب الناتجـة عـن التوّتر 
والقلـق اللذيـن يعاني منهمـا الطالـب، تتعلّق 
بأجـواء التغيـري الجـذري الذي طـرأ عىل نظام 
حياتـه اليومي وترّقب موعد االمتحانات وتوّقع 

نتائجها يف إطار معنويات متناقضة. 

4. تكـرار املذاكرة من جديـد، يعتمد العديد من 
األهـل نظـام املراجعـة كمبـدأ أسـايس لتكرار 
املذاكرة من جديد، كي تبقى املعلومات راسـخة 
يف األذهان. ينصح االختصايص الدكتور خوري، 
بـأّن نظـام املراجعـة رضوري قبل أيـام قليلة 
من موعـد االمتحـان، وعليه أن يأتي لرتسـيخ 
املعلومـات بعـد املذاكـرة األساسـّية وأال يكون 
معّمقـاً كي ال ُيشـّتت الطالب وُيثـري قلقه من 

جديد، بل عليه أن يبث فيه املزيد من الثقة.
نصائح يمكن أن تقّدميها له:

5. تجّنب الدخول يف حوار مع طالب آخرين قبل 
الدخول إىل قاعة االمتحان.

6. الجلوس املريح والتنّفس بعمق.

7.  قراءة التعليمات بعناية ودّقة.
8.  البدء بتنفيذ األسئلة السهلة ثم االنتقال إىل 

الصعبة منها.
9. عـدم القلـق لـدى تقديم الطـالب اآلخرين 

أوراقهم، فال جائزة ملن يسبق.
دراسات علمّية

10 . أثبتت الدراسـات العلمّية أّن النوم يساعد 
عىل ترسيخ الحفظ. ويف ذلك يؤكد الربوفسور 
مايكل سـرتيكر، أّن الطالـب إذا قام بمراجعة 
دروسـه حتـى أُنهكـت قـواه ونام، فـإّن املخ 
يستمر يف العمل أثناء النوم بالطريقة نفسها، 
كمـا لـو ظـّل الطالب طـوال الليـل ُيـرّدد ما 

درسه.
 Test 11.  تتوّفر اليوم أرشطة سـمعّية تدعى
Taking and Relaxing تسـاعد عـىل تطوير 
وتحسـني االتصال واملهارات املعرفّية وتعزيز 
الثقـة بالنفـس، ويف الوقت عينه تسـاعد عىل 
التهدئة واالسرتخاء وهي توصف بشكل كبري 

للطالب قبل االمتحانات.
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املقادير :
    البقدونس: حسـب الرغبة 

(مفروم، للتزيني)
الخبز الرتكي الرقيق: حسب 

الرغبة (جاهز)
الثوم: 5 غرام

الفلفـل األحمـر الحلو: 150 
غراماً

الشطة: 5 غرام (الرتكية)

البقدونس: 50 غم (املفروم)
دهـن الخـروف: 100 غراماً 

(مفروم)
لحـم كتف الخـروف: 1 كيلو 

(مفروم)

طريقة التحضري:
والدهـن  اللحـم  يخلـط   .1
يدويـاً، ثـم تضـاف إىل هـذا 

الخليط جميع املكوّنات، مع 
الدعك جّيداً.

2. يوضـع هـذا الخليط عىل 
أسياخ الشواء.

3. يشـوى، ثـم يلـّف بالخبز 
الرتكي الرقيق ويقّطع، وينثر 

البقدونس املفروم فوقه.
4. يقّدم مع البصل والطماطم 

والفلفل الحار املشوي.

ربما اسـتخدم أجدادنا األواني 
الطعـام  لطهـي  الفخاريـة 
املكونات واملواد  وكذلك تخزين 
ازداد  اليـوم  ولكـن  األخـرى، 
تفضيـل املعـادن والسـرياميك 
واسـتحوذت  الالصقـة،  غـري 
هـذه عـىل األوانـي الفخارية، 
وباملثل كانت األواني الفخارية 
تسـتخدم لتخزين مياه الرشب 
امليـاه  مرشـحات  مـن  بـدالً 

املستخدمة اليوم.
امليـاه املخزنـة يف  وال تسـاعد 
أواني فخاريـة ىف الحفاظ عىل 
املاء بارًدا فحسب، بل لها فوائد 

صحية أيًضا.

األواني الفخارية عادة ما تكون 
مسـامية بطبيعتها ما يساعد 
عىل إبقاء امليـاه املخزنة باردة 
الشديدة،  الحرارة  أثناء ظروف 
وقد ترغـب يف تخزيـن املياه يف 
هـذه األواني الفخارية بدالً من 

الثالجة.
الزجاجات  اسـتخدام  ويمكنك 
امليـاه  لتخزيـن  البالسـتيكية 
املصنوعة من املواد الكيميائية، 
ومع ذلك، فإن األواني الفخارية 
خالية من املواد الكيميائية كما 
أنها تمنـع دخول السـموم إىل 

الجسم.
املـاء ىف وعـاء فخـارى قلـوى 

بطبيعته، وبالتاىل فهو يسـاعد 
ىف الحفاظ عىل مسـتوى األس 
إذا  الجسـم،  ىف  الهيدروجينـى 
كان تـوازن درجـة الحموضة 
ىف الجسـم مضطرًبا ، أو أصبح 
حامضًيا جـًدا ؛ قد يكون لديك 
مشـاكل يف الجهاز الهضمي أو 

مشاكل يف املعدة.
وإذا كنـت تعاني مـن الربو أو 
الربد فإن رشب املاء من الثالجة 
قد يؤدي إىل تفاقم حالتك، ومع 
ذلك فـإن رشب املـاء من وعاء 
فخارى مفيد لحلقك ألنه ليس 
شـديد الربودة ودرجة حرارته 

مثالية لن تهيج الحلق. 
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سـريغي  الـرويس،  الطبيـب  أوضـح 

الجهاز  أمـراض  فيالـوف، اختصـايص 

الهضمـي والكبد، ما الـذي يحصل عند 

ابتالع العلكة.

الكبـار  أن  إىل  االختصـايص  ويشـري 

ينصحـون الصغـار دائمـا بعـدم ابتالع 

العلكة ألنها ال تهضم وقد تشكل خطورة 

عىل الجسم.

متى يكون مضغ اللبان مفيدا أو ضارا؟ 

ولكـن االختصـايص ال يتفـق مـع هذا 

التحذيـر، ألن منتجـي العلكـة يأخذون 

هـذه املسـألة بنظـر االعتبـار. ويقول 

”يمكن ابتـالع العلكة، ولكـن ال ينصح 

بذلـك، ألنهـا لـم تنتـج لهـذا الغـرض. 

وباإلضافة إىل ذلك جميع منتجي العلكة 

أخذوا خطر ابتـالع العلكة باالعتبار. أي 

يجـب أال تلحق العلكـة أي رضر بصحة 

اإلنسان يف حال ابتالعها“، 

 ويضيف: ال يمكن أن تسد العلكة األمعاء 

أو تلتصـق بجدرانهـا. ويقـول ”معظم 

أنواع العلكة مواد محايدة وخاملة. وهي 

مثل مصفوفة تحتوي بداخلها عىل مواد 

النكهة ومواد مالئة. وعند مضغها تبقى 

املصفوفة فقـط، التي ال تتفاعل مع أي 

مـادة أخـرى، وتمر بهدوء عـرب الجهاز 

الهضمـي وتخرج بصـورة طبيعية من 

الجسم“.

وينصح بعدم اإلفـراط يف مضغ العلكة، 

ألنهـا قـد تسـبب بعـض االضطرابـات 

يف الجهـاز الهضمـي. ويقـول ”بصورة 

عامـة ال ينصح بمضـغ العلكـة دائما، 

ألنهـا تحتـوي عـىل نسـبة عاليـة من 

السوربيتول (مادة بديلة للسكر) ومواد 

أخرى تغـذي البكترييا املعوية، تؤدي إىل 

زيادة أعدادها، ما يسبب زيادة يف تكون 

الغازات وانتفاخ البطن وعدم الراحة“.

مـع التقدم يف العمر وبلوغ سـن الثالثينات قـد تواجهني الكثري من 
مشـاكل البـرشة، وباألخص مـع تغريات الجـو التي نمر بهـا . فما 
الحـل إذا أردت االعتناء الشـامل ببرشتك! اإلجابـة تكمن يف عالجات 
البرشة السـتة. وعىل الرغم من قيام معظم السـيدات بتطبيق بعض 
هذه العالجات، إال أّن العناية الشـاملة بالبرشة تحتاج إىل الجمع بني 

عالجات البرشة املتكاملة جميعاً. كيف ذلك؟
يكـون ذلك بتخصيص 5 دقائق من وقـت الصباح، وأخرى من وقت 

املساء للقيام بجلسة عناية كاملة وشاملة.
1. العـالج التطهريي الرتطيبـي للبرشة. ال تتخيل عـن نظام تطهري 
وترطيب برشتك يومّياً باسـتخدام املنتجـات ذات حموضة متوازنة؛ 
كما يفضل اختيار املنظفات التي تحتوي عىل أحماض الهيدروكسيل 
مع استخدام كريمات البرشة التي تحتوي عىل فيتامني C أو حامض 
االسكوربيك. ولقد تم الجمع بني العالج التطهريي والعالج الرتطيبي 

يف عالج واحد لرضورة اتباع تنظيف البرشة برتطيبها يف الحال.
2. العـالج الوقائـي للبرشة: البـد أن يكون واقي الشـمس جزءا من 
روتينـك اليومي قبل الخروج من املنزل. عليك اختيار واٍق لطيف عىل 
برشتـك ذي خصائـص مرطبة إذا كانـت برشتك من النـوع الجاف، 

وخالية من الزيوت إذا كانت برشتك من النوع الدهني.
3. العـالج اللييل للبرشة: اتبعي نفس روتني الصباح للعناية بالبرشة 
قبـل النوم. قومـي بتطهري البرشة وبدالً مـن الرتطيب ووضع واقي 
الشـمس اسـتفيدي بهذا الوقت لعالج برشتـك بالرتكيز عىل منطقة 
حـول العني وأماكن ظهور التجاعيد. ويفضل اسـتخدام كريم العني 
الذي يحتوي عىل الكافيني ، الريتينول أو نياسيتاميد التي تعزز إنتاج 
الكوالجـني أما بالنسـبة للبرشة فيفضل املنتجـات التي تحتوي عىل 

الريتينول ملنع التجاعيد.
4. العالج الشهري للبرشة: ال تبخيل عىل برشتك بالحصول عىل قسط 
من الراحة واالسـرتخاء مرًة شـهرّياً يف جلسـة سـبا وعمل قناعات 
مغذية للبـرشة يف صالونات التجميل للحفاظ عىل برشتك منتعشـًة 

ونظيفًة دائماً.
5. الحفـاظ عىل أسـنانك بيضاء: احريص عىل الحفاظ عىل أسـنانك 

فمع تقدم العمر تميل األسنان إىل االصفرار.
6. ال تنيس الجسـم: وجهك ليس فقط من يظهر عليه عالمات تقدم 
السن ولكن جسمك أيضاً يظهر عليه هذه العالمات، فجسمك يحتاج 
إىل عنايـة واهتمـام أيضاً. قومي بعد االسـتحمام برتطيب جسـمك 
بأكمله مع الرتكيز عىل الكعب والركبتني واملرفقني وافعىل هذا يومّياً 

قبل النوم.

أدى تغـري املناخ إىل زيـادة حدة 
موجـات الحـر، التـي قـد تؤثر 
بشـكل سـلبي عىل الصحـة، إذ 
يربـط الخرباء حـوايل 356 ألف 
حالـة وفاة عام 2019 بالحرارة 

الشديدة.
ما موجة الحر؟

ُتعـرَّف املوجـة الحارة بحسـب 
الخرباء بأنهـا فرتة من الطقس 
الحار بشـكل غري عادي تستمر 
ألكثر من يومني، وتختلف العتبة 

اعتمادا عىل متوسط املنطقة.
مـاذا تفعـل الحـرارة الشـديدة 

ألجسادنا؟
اإلنسـان  جسـم  ويسـتجيب 
املرتفعـة  الحـرارة  لدرجـات 
بطريقتني رئيسـيتني: توسـيع 
األوعية الدموية يف الجلد وإفراز 

العرق.
تـؤدي زيـادة تدفـق الـدم نحو 
مـن  املزيـد  فقـدان  إىل  الجلـد 
الحـرارة يف البيئـة، يـربد العرق 
الجسم عندما يتبخر من الجلد، 
يف  االسـتجابات  هـذه  تسـاعد 
حـرارة  درجـة  عـىل  الحفـاظ 
الجسم األساسية بني 36 درجة 
مئويـة و37 درجة مئوية، وهو 
عـىل  للحفـاظ  رضوري  أمـر 
وظائف التمثيـل الغذائي لتعمل 

بشكل طبيعي.
لكـن يمكن أن يكـون لها أيضا 
عواقب وخيمة، قـد يؤدي تمدد 
الدمويـة إىل انخفاض  األوعيـة 
ضغط الـدم، مما يجعـل القلب 
يعمل بجهد أكرب لدفع الدم حول 
الجسـم، بالنسـبة لألشـخاص 
الذين يعانون من أمراض قلبية 
موجودة مسبقا، يمكن أن يؤدي 

ذلك إىل نوبات قلبية.
يمكـن أن يـؤدي التعـرق الزائد 
إىل فقـدان امللح من الجسـم، يف 
الحاالت القصوى يمكن أن يؤدي 
انخفاض مستوى الصوديوم يف 

الدم إىل الغثيان والصداع.
مـا الذي سـبب حـاالت وفاة يف 

موجات الحر يف بعض البلدان؟
خالل موجات الحر يرتفع معدل 
الوفيات بسـبب أمـراض القلب 

والجهـاز  الدمويـة  واألوعيـة 
التنفيس، لكن ليس من الواضح 
بالرضورة متى كان سبب وفاة 
الفرد بسـبب الحرارة، تقول آنا 
نونيـس من جامعـة وارويك يف 
اململكـة املتحدة: ”مـن الصعب 
إثبات الصلة بـني الوفيات أثناء 
أو بعـد موجـة الحـر مبـارشة 
للحرارة، ومن  التعرض  بسـبب 
املؤكد أن الوفيات التي ُتعزى إىل 
الحرارة الشديدة يتم التقليل من 

شأنها“.
من هـو األكثـر عرضـة لتأثري 

درجات الحرارة املرتفعة؟
تشري الدراسات إىل أن األشخاص 
األكثـر عرضـة لخطـر درجات 
الحرارة املرتفعة هم كبار السن 
يعانـون  والذيـن  واملعزولـون 
مـن أمـراض قلبية سـابقة وال 
يمكنهـم الوصـول إىل مكيفات 

الهواء.
أن  الدراسـات  إحـدى  وجـدت 
األشـخاص الذيـن يعانـون من 
حاالت صحية عقليـة موجودة 
مسـبقا هم أيضا أكثـر عرضة 
للوفـاة مـن الحرارة الشـديدة، 

تكهـن الباحثـون بـأن هـذا قد 
يكون بسبب تأثريات األدوية أو 
ألنهم قد ال يتخذون االحتياطات 
الالزمـة للبقاء هادئني يف موجة 

الحر.
يتعـرض األطفال أيضـا لخطر 
الطقس الحار، نظرا ألن نسـبة 
مساحة سطح الجسم إىل الكتلة 
لديهم أعىل بكثـري من البالغني، 
مما يعني أنه يمكنهم بسـهولة 
الظـروف  يف  الحـرارة  تحمـل 
الحارة، يف عـام 2019، تويف 53 
طفال يف الواليات املتحدة بسبب 
أمـراض مرتبطة بالحـرارة بعد 

تركهم يف السيارات.
ما هي مخاطر الحرارة الشديدة 

أثناء الحمل؟
وجـدت إحدى الدراسـات أنه يف 
الواليـات املتحـدة، يولـد حوايل 
25000 طفل سنويا يف وقت أبكر 
مما كان يمكن أن يكون بسبب 
الشـديدة،  للحـرارة  التعـرض 
واكتشفت دراسـة أخرى أنه يف 
البلدان ذات الدخل املنخفض إىل 
املتوسـط ، فإن الحوامل الالتي 
تعرضـن للحـرارة الشـديدة يف 

األسبوع املايض قبل الوالدة كان 
لديهن خطر أكرب للوالدة املبكرة 

ووالدة الجنني ميتا.
هـل تعتاد أكثر عـىل التدفئة إذا 

نشأت يف بلد حار؟
التكيـف  شـخص  ألي  يمكـن 
الناحية الفسـيولوجية مع  من 
الطقـس الحـار عىل مـدار عدة 
أيام، وهذا ما يسـمى بالتأقلم، 
مـع  يتأقلـم  الـذي  الشـخص 
أكثـر  الحـرارة سـوف يتعـرق 
وأيضا يفـرز العرق برتكيز ملح 
أقل، هذا يساعد يف الحفاظ عىل 
تـوازن امللـح يف الجسـم، حيث 
سيزداد معدل تدفق الدم بالجلد 
أيضـا لتعظيم نقل الحـرارة إىل 

البيئة.
كيـف أبقى آمنا وباردا يف موجة 

الحر؟
ينـوه األطبـاء إىل أهميـة رشب 
الكثـري مـن السـوائل والبقـاء 
يف الظـل ألكـرب قـدر ممكن من 
موجة الحر. خالل النهار، إغالق 
السـتائر يف الغرف التـي تواجه 
أشـعة الشـمس، وارتداء واقي 
البرشة  الشـمس لحمايـة  من 

من األشـعة فوق البنفسـجية 
فضفاضـة  مالبـس  وارتـداء 
للحفـاظ عـىل بـرودة البرشة. 
يجـب أيضـا تجنب ممارسـة 
الخـارج  البدنيـة يف  الرياضـة 
مـن  الحـارة  األوقـات  خـالل 

اليوم.
مـا الفرق بني رضبة الشـمس 

واإلجهاد الحراري؟
يحدث اإلنهـاك الحراري عندما 
يفقـد جسـمك كميـات كبرية 
مـن املاء وامللح، هـذا يمكن أن 
يسبب الصداع والدوخة ورسعة 
التنفس وبحسب الخرباء يمكن 
أن يتحـول اإلرهـاق الحـراري 
إىل رضبـة شـمس، وهي حالة 
طبيـة خطـرية تحـدث عندما 
ترتفـع درجـة حرارة الجسـم 
بشـدة، والتي يمكن أن تسبب 

فقدان الوعي.
كيـف تعالـج رضبة الشـمس 

واإلجهاد الحراري؟
الحراري  اإلرهـاق  يمكن عالج 
عـن طريـق إيجاد مـكان بارد 
للراحـة ورشب الكثري من املاء 

كما يقول الخرباء.
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رأى رجـل أفعى تحـرتق حتى 

املوت وقرر اخراجها من النار، 

عندمـا فعل ذلك عضته االفعى 

مسـببة االلم الشـديد، اسقط 

الرجل األفعى مـن يده ولكنها 

سـقطت يف النـار مـرة اخرى، 

حـزن الرجـل لذلـك وظـن انه 

السـبب يف سـقوطها يف النـار، 

لذا نظر الرجل من حوله يميناً 

ويسـاراً ووجد عمـودا معدنيا 

وقام واستخدمه إلخراج األفعى 

من النار، وانقذ حياتها.

شـخص ما كان يشـاهد ذلك، 

اقـرتب مـن الرجـل وقـال: ” 

هـذه األفعى عضتك ملـاذا تريد 

 ” الرجـل:  اجـاب  انقاذهـا، 

طبيعـة االفعى هي اللدغ ولكن 

هـذا لن يغـري طبيعتـي، وهي 

املساعدة ...“.

لذا ال تغري طبيعتك وانسـانيتك 

بسهولة ملجرد شخص يؤذيك، 

دائما قابل االساءة باإلحسان، 

الن صفة االحسان ال ينالها إال 

أشخاص ذوو رشف عظيم.

يرضب للشخص الذي يتعرض 

لبالء يسـري فـال يتحملـه ، أو 

يتقّبله.. فينصّب عليه بالء آخر 

أكـرب منـه ، فيتحّملـه صاغرا 

مستسلما . 

أصله: أن أحد الوالة – يف العهد 

قـد فـرض  كان   – العثمانـي 

رضيبـة عـىل بعـض القبائل ، 

تجبـى منهم كل عام .. وكانت 

عبـارة عن جـزّة صـوف لكل 

عـرشة رؤوس مـن املاشـية.. 

فلـم يلق ذلـك قبوال مـن أفراد 

القبيلة، فتذّمروا منه، وصاروا 

حينـا،  الرضيبـة  يدفعـون 

ويتهرّبون مـن دفعها أحيانا.. 

شاءت األقدار وأبدل الوايل بوال 

غريه أشّد حزما ، وأكثر قسوة، 

من سـلفه.. فعلِم بتذّمر أفراد 

الرضيبـة  تلـك  مـن  القبيلـة 

اليسـرية ، فغضب لذلك غضبا 

تلـك  بزيـادة  وأمـر  شـديدا 

الرضيبة فجعلهـا جزّة صوف 

وخروف لكل عرشة رؤوس من 

املاشـية، وأتبع ذلـك بالتهديد 

والوعيـد ، فراح أفـراد القبيلة 

الجديـدة  الرضيبـة  يدفعـون 

صاغرين، وقالوا يف ذلك : 

.. بجـزّة  (( مارضينـا بجـزّة 

وخروف )) . وذهب ذلك القول 

مثال . 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

تحـاول اليوم البحـث يف ملفاتـك القديمة عن 
معلومات رسية تخص أرستك. ال شك أن اإلنرتنت 
سيسـاعدك اليوم يف التعرف عـىل كل ما ال تجد له 
إجابة يف ملفاتك الخاصة. األصدقاء سـيكون لهم 

دور أيضا يف هذا املوضوع.

ستشـعر باإلحباط وخيبة األمل بسـبب تعرضك 
ملوقف محـرج خالل األيام املاضيـة. لديك أكثر من 
خطة تريد أن تنفذها يف املسـتقبل، ولكـن الحالة التي 

تعيشها اليوم قد تجعل من الصعب تنفيذ أي خطة.

تشـعر اليوم أن تفكريك مشوش. بعد املشاكل التي 
حدثت يف عملك الفرتة املاضية، سـتفكر يف أخذ قسط 
مـن الراحـة يف املنـزل. قد يكـرر عدد مـن الزمالء بعض 
األسـئلة السـخيفة اليوم التـي ال تريد اإلجابـة عليها، فهم 
يعتقدون أنهم مضحكون بهذه الطريقة. اسـرتح قليال وكل 

يشء سيكون عىل ما يرام.

تـرى نفسـك دائما أنك شـخص عمـيل ومثقف 
وتتحىل بالحكمة واملعرفة، ولكنك شخص غامض 
ىف حـني أن لديـك رسعـة البديهـة التى تسـاعدك عىل 
االقرتاب من األشـخاص ومعرفة حقيقة املشاعر التى 

تكمن داخلهم.

أنت شـخص تحب جو املنافسـة! كن حذرا 
وحاول أن تنهي أعمالك يف وقت مبكر حتى ال 
تشمت اآلخرين بك. قبل أن يتأثر قبلك وعواطفك 
عنـد التعرض ملوقف ما، يجب أن تسـتخدم العقل 

واملنطق حتى تصل إىل حل سليم يف النهاية.

عليـك أن تقاوم اليـوم رغبتك يف الذهاب إىل التسـوق 
بمفردك، فإذا فعلت ربما تشـرتي أغراضا ال حاجة لك 
بهـا. بأي حـال من األحـوال، أن تريد أن تفعـل ذلك اليوم 
لتعـوض نقص معـني يف حياتك. بدال مـن أن تخرس أموالك، 
عليك أن تحاول التوصل إىل حل ملشـكلتك. مارس أي نوع من 

الرياضة.

تقـف اليوم بعض العقبـات ىف طريق إصـالح األمور 
بينك وبني الحبيـب، حاول التأقلم مـع العالقة والعمل 
عىل التخلص من تلك العقبات شـيئا فشـيئا. قد تساعدك 
االتصـاالت التـى قمت بهـا من أجـل املهام املتعلقـة بعملك 
لتحقيق النتائج املرضية، ويسـاعدك هذا األمر عىل الشـعور 

بالسعادة.

عقلـك مشـغول اليـوم بمشـاكل اآلخريـن، وتفكر 
معظم الوقت يف خدمتهم ومسـاعدتهم. تأكد أوال أنك 
أنهيـت كل أعمالك اليـوم، ثم فكر فيمـا يخص اآلخرين. 
أحد األصدقاء قد يطرح فكرة ما ويطلب منك املسـاعدة. قبل 

أن تلزم نفسك بأي عهود، فكر أكثر من مرة.

هناك مجموعة مـن األصدقاء يتجاهلونك تماما فال 
تجعل هذا األمر يؤثر عىل أعصابك وحاول أن تفي بكل 
االلتزامـات. تكمل اليـوم املرشوعات طويلـة األجل التى 
أجلتها منذ األسـبوع املايض حتى تتمكن من تحقيق األرباح 
والتقـدم نحو األهداف، ولكن احذر من التحامل عىل نفسـك 

حتى ال تصاب باإلرهاق.

األمور املهنية سـتكون عىل ما يـرام قريبا، ولكنك ما 
زلت غري متأكد هل ستسـتمر يف عملك أم ستبحث عن 
وظيفـة أخرى. أمام أكثر مـن اختيار ولكنك تبدو مرتددا. 
اسـترش أفـراد أرستـك فلديهم خـربات أكثر منـك. ليس من 
الـرضوري أن تقرر اآلن. ال تأخذ أي خطوة قبل أن تتأكد أنك 

مقتنع بها تماما.

احذر التطرف يف الكالم، وتجنب فرض وجهة نظرك يف 
هـذا اليوم، بإمكانك طرح األفكار بسـهولة من دون أن 
تواجه معارضة أو عقبات. االنطباع السائد مع الرشيك يثبت 
أنك قادر عىل معالجة أي مشـاكل بهـدوء. التوتر الدائم الذي 
ينتابك أمام أبسط األمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سوف تشـعر بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة 
مـن الفـرح نتيجـة تحسـن وضعك املـاىل، هـذا األمر 
الذى سيسـاعدك عىل إنجاز الكثري من األمور الشـخصية 
التـى كنت تسـعى إليها ولكـن لم تأت الفرصـة، من املمكن 
أن تكتشـف أن لديك موهبة جديدة تسـاعدك عـىل إدارة تلك 

األموال بشكل جيد.

اإلمرباطوريـة  إمرباطـور   -  1535

الرومانية املقدسـة كارلـوس الخامس 

يحتل مدينة تونس بتواطؤ من السلطان 

الحفيص الحسن بن محمد الحفيص.

1774 - توقيـع معاهدة كجك قينارجه 

بـني اإلمرباطوريـة الروسـية والدولـة 

العثمانية.

1798 - هزيمة جيـش املماليك بقيادة 

مـراد بك يف معركـة إمبابة وذلـك أثناء 

الحملـة الفرنسـية عـىل مـرص، وقاد 

الجانب الفرنيس يف هذه املعركة نابليون 

بونابرت.

1925 - اندالع الثورة السـورية الكربى 

بقيـادة سـلطان األطرش ضد سـلطة 

االنتداب الفرنيس.

شـتاوفنربج  كالوس  إعـدام   -  1944

بتهمة التخطيط الغتيال أدولف هتلر.

1960 -انتخاب سـرييمافو باندرانايكا 

رئيسـة لـوزراء رسيالنـكا بعـد مقتل 

زوجهـا، وأصبحـت بذلـك أول رئيسـة 

وزراء يف العالم.

1969 - وصـول رائد الفضاء األمريكي 

نيل آرمسرتونج إىل سطح القمر ليكون 

بذلك أول إنسان يصل إليه.

1970 - نهاية العمل يف السـد العايل بعد 

11 عاًما من بدأ البناء.

1980 - اغتيـال رئيـس وزراء سـوريا 

باريـس  يف  البيطـار  صـالح  األسـبق 

السـورية وذلـك  املخابـرات  بواسـطة 

بسبب خالفه مع الرئيس حافظ األسد.

1986 - رئيس وزراء إرسائيل شـمعون 

برييـز يقـوم بأول زيـارة علنيـه له إىل 

املغرب.

1994 - انتخاب توني بلري رئيًسا لحزب 

العمال الربيطاني.

2002 - رشكـة االتصـاالت العمالقـة 

«وورلد كوم» تعلن إفالسها.

2004 -إصابة السـيايس الفلسـطيني 

نبيـل عمرو بأعرية نارية يف سـاقه من 

قبل ملثمني بالقرب من منزله.

2008 - إلقـاء القبـض عـىل رادوفـان 

رصب  جمهوريـة  زعيـم  كاراديتـش 

البوسـنة األسـبق واملطلوب للمحكمة 

الجنائية لجرائم الحرب يف يوغوسالفيا 

وذلـك للمحاكمة يف جرائـم حرب قام 

بها يف البوسنة ضد املسلمني.

2009 - رئيـس وزراء اليابـان تـارو 

أسـو يعلن حل مجلـس النواب ويدعو 

 30 يف  عامـة  انتخابـات  إجـراء  إىل 

أغسطس.

بلجيـكا  الثانـي ملـك  ألبـري   -  2013

يتنازل عن عرشه، وابنه فيليب يتسلم 

مقاليد الحكم، وذلك يوم العيد الوطني 

البلجيكي.

يف  يفـوز  كوفينـد  نـاث  رام   -  2017

 2017 الهندية  الرئاسـية  االنتخابـات 

بنسـبه أصوات %65.6 بعد تغلبه عىل 

منافسته مريا كومار التي حصلت عىل 

نسبه أصوات 34.35%.

2020 - إثيوبيـا ُتعلـن عـن اكتمـال 

املرحلـة األوىل مـن مـلء خـزان سـد 

النهضة، مـن دون التوّصـل إىل اتفاق 

مع مرص والسودان.

2021 - اإلعـالن عـن اختيـار مدينـة 

بريزبان يف أسـرتاليا السـتضافة دورة 

األلعاب األوملبية الصيفية 2032.

ذوق زوجك في الطعام يكشف شخصيته! 
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

NNNÒ5«Î@Úó”

NNN@›rfl@Úó”
Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــك ــي اعلي ــرات احج ــكثر م ــي ش وي نفس

ــه حكـــــــ ــم  ه ــو  ه ــن  واكول ــع  ارج وأرد 

ــي التفكيــــــــر ــكثر تعبن تعب خلكي ش

ــن خلكــه ــه م ــب مل حت ــن التع ــي م خلك

ــت رضيــــ ــي  وبجروح ــك  اتنازلتلــ ــه  ان

ــه بالفركـــــ ــاح  مرت ــدك  ص ــفتك  نش الن 

ــش وتعـــي ــد  بع ــب  وحت ــك  ال ــر  اخلي ــد  اري

ــه ــفافك الضحكــــ ــل بش ــومه تض ومرس

ــام ــي تن ــه كلب ــه وي ــزن طلق ــه احل ــل يبق خ

ــه ــي تفكــــ ــايل عل ــن ش ــه الزم ــل يبق وخ

ــان ــر انس ــواك غيـــــــ ــك ويه ــر تعش باج

ــه ــي لـــتصدكـــــــ ــك مثل ــك يحب واذا كل

ــن الكيــــت ــه اض ــه اليحبك وان ــم تلك نع

ــه ماتلكــه ــك واللــــــــ ــد ماهويت ــس ك ب
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1. نصف جابر - جميل وفيه بهاء - يوضع عىل الحصان.
2. مخرتع الديناميت.

3. هدأ - غاز يدخل يف تركيب ملح الطعام.
4. مخرتع محرك الديزل

5. رجل (باالنجليزية) - ثالثة حروف من راوي.
6. مخرتع اآللة البخارية - نصف رسور.

7. عملة يابانية - ارتقاء ورفعة.
8. مخرتع قلم الحرب .

9. أوسمة أو أوشحة املسؤولية كالرئاسة وغريها.
10. مخرتع املصباح الكهربائي.

1. شجاع ويجرس عىل خوض غمار اليشء - مخرتع أمواس الحالقة.
2. الزي الياباني الشهري.

3. ممثل هوليوودي متمرس يف رياضة الدفاع عن النفس - توجه إىل.
4. يابسة - أنس - من يمتهن سقاية املاء.

5. اسم رئيس تحرير صحيفة األهرام سابقا - من صفاته أنه خناس.
6. يميش متقارب الخطوة - تعبأ.

7. نحب ونرغب - تصدير.
8. الشام - جمع سديم (معكوسة).

9. صاحـب الـيشء ومالكه - من اهم اعمال نيكـوس كازنتزاكي األديب 
اليوناني املعارص.

10. مخـرتع التلسـكوب وصاحـب نظريـة األرض كرويـة يف العصـور 
الوسطى - ضمري متكلم.

ال تغير إنسانيتك

مارضينا بجزة .. بجزة وخروف

”مفتاح قلـب الرجل بطنه“ قوٌل شـائع 

ال يبعـد كثـرياً عن الواقع، فـال حاجة لنا 

بلفِت نظـرِك نحو اإلهتمـام الكبري الذي 

يبديه الرجـل إزاء الطعام الـذي يتناوله. 

ويف حني أّن تحضريِك لوجبته املفّضلة قد 

يكون من إحدى الحيل السهلة إلستمالته 

وحّل املشاكل ما بينكما، سنمنحِك فائدة 

إضافياً تسستطيعني استغالل حّب زوجِك 

للطعام مـن خاللها... إذ تبنّي أّن ذوقه يف 

هـذا الخصـوص بإمكانه أن يكشـف لِك 

الكثري عن شخصّيته! إكتشفي أبرز معالم 

طباعه من خالل مأكوالته املفّضلة:

األطعمـة املالحـة: إن الحظـت أّن زوجك 

يميـل بذوقـه إىل النقرشـات والوجبـات 

املالحـة، فذلك يـدّل اىل طباعه السلسـة، 

فهـو يبتعـد عـن املشـاكل واملواجهات، 

ودائماً ما يلعـب دور املتّفهم الذي يميش 

مع التيار، مؤمناً بالقدر.

األطعمـة الحلـوة: الرجـل الـذي يفّضل 

الطعم الحلو عـىل املالح هو حتماً يتمّتع 

بجانب جامح من شـخصّيته، فهو يحّب 

املتعة كما الـربوز يف املجتمع والتمّيز عن 

اآلخرين.

زوجـِك  ذوق  الداكنـة:  الشـوكوالته 

اإلستثنائي هذا يدّل إىل كونه الفرد األكثر 

مرحاً يف املجموعة، إذ يربز يف شـكل كبري 

بـروح النكتة والدعابـة لديه خصوصاً يف 

أّما  املناسـبات اإلجتماعّيـة والحفـالت. 

عـىل صعيد العمل، فهو الفرد املثايل لعمل 

بالحليـب:  ناجح!الشـوكوالته  جماعـي 

زوجِك يفّضل طعم الشوكوالته بالحليب؟ 

بالتايل، فهو شخٌص هادئ جداً، بعيٌد من 

اإلنفعاالت والكالم الكثري. إجماالً ما يكون 

محـّدد األهداف، ويعـرف تماماً أي اتجاه 

يجب أن يسـلك يف كل قراراتـه املصريّية.

األطعمة الحـّرة أو الغنّية بالبهارات: هذا 

الـذوق يف الطعام يعكس شـخصّية تحّب 

املثالّية يف كّل ما تفعله،إذ إن زوجِك يبدي 

إهتمامـاً مفرطـاً يف أدّق التفاصيل، كما 

أّنه يعشق التنظيم ويكره إضاعة الوقت.

املـزج مـا بـني الطعـم الحلـو واملالح يف 

األطعمة: إن كان زوجِك مثُال يحّب البيتزا 

باألناناس، أو مختلـف املأكوالت الغريبة 

التـي تمزج مـا بني ”امللح“ و“السـكر“، 

فإّن ذلك مؤّرشُ عىل كونه مبدع وخالق يف 

شـخصّيته،كما أّنه يميل إىل الوحدة أكثر 

من اإلختالط اإلجتماعي.
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الزوراء/ خاص:
أكدت الفنانة شذى سالم، اهمية 
الثقافيـة  املهرجانـات  اقامـة 

والفنية يف العراق.
لــ  حديـث  يف  سـالم  قالـت  و 
«الزوراء»: اترشف بان اكون من 
ضمن املكرمني يف مهرجان الغدير 
الدويل من بني العرب والعراقيني، 
مبينـة ان هذا املهرجـان بدورته 
الثالـث عرش الـدويل لالعالم كان 
يقام يف محافظة النجف االرشف 
واالن بعد جائحة كورونا والتعايف 
منهـا تعافـت معهـا الفعاليات 
العـراق  يف  والثقافيـة  الفنيـة 
وارصار القائمني عليه بان يكون 

يف بغداد.
عاصمـة  بغـداد  ان  اىل  ولفتـت 

الثقافة والفن وبمشاركة عربية 
واسـعة ووجوه فنيـة واعالمية 
مهمة جدا وايضا حضور متميز 
ومشـاركات جيـدة تميزت ايضا 
تحكيـم،  ولجـان  بمسـابقات 
الثقافية  املهرجانـات  ان  مؤكدة 
والفنية مهمة الن خاللها تلتقي 
الثقافة والفن وايضا من خاللها 
العـرب  الفنانـون  يشـاهدون 
منجز العراق وايضا نحن نشاهد 
املمنجـز العربـي رغم السوشـل 
ميديا ليست مقرصة بهذا املجال 
اال انه دائما املبارشة تكون اجمل 
وافضل واحسن. وتابعت: اتمنى 
من هذا املهرجان بان ياخذ الحيز 
الواسـع وتكـون هناك  العاملـي 

مشاركات عربية يف املستقبل.

الزوراء/ خاص:
أعربـت الفنانة زهـرة الربيعي عن 
سـعادتها بتكريم الفنانـني العرب 

خالل مهرجان الغدير الدويل.
لــ  حديـث  يف  الربيعـي  وقالـت 
«الـزوراء»: انـه وجهت دعـوة لنا 

للمشـاركة يف هـذا املهرجـان الذي 
يحرضه ضيوف من مختلف الدول 
العربيـة سـواء مـرص او تونس او 
االردن او سـوريا او سلطنة عمان 
وانا سـعيدة جدا بتكريـم الفنانني 

خالل املهرجان .

الزوراء/ خاص:
فخريـة  العمانيـة  املمثلـة  اكـدت 
خميس، ان العراق حارض يف كاينها، 
معربة عـن سـعادتها يف حضورها 

مهرجان الغدير الدويل.
لــ  حديـث  يف  خميـس  وقالـت 
«الزوراء»: تلقيت هذه الدعوة وبكل 
فخـر وشـوق ولبيتهـا ، معربة عن 

شكرها عىل حفاوة االستقبال.
وتابعت: اشعر بالسـعادة بوجودي 
اليـوم يف بغـداد لغاية يوم السـبت ، 
ونتمنى ان ال تكون اخر زيارة ونامل 
بـان تكـون هنـاك زيـارات قادمة، 
مبينة ان العراق دائما حضارة سواء 
قديمـا وحديثا واذا لم نجيء للعراق 

فهو حارض يف كياننا.
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