
الزوراء/ مصطفى العتابي:
اتفـق وزراء الزراعـة يف سـوريا ولبنـان 
واألردن والعراق عىل تعزيز التبادل التجاري 
من خـالل تبـادل الوثائق حـول إمكانية 
إنشـاء رشكة مشـرتكة خاصة تعمل عىل 
تسويق املنتجات الزراعية فيما بينها.وأكد 
وزراء الزراعـة، السـوري املهندس محمد 
حسـان قطنـا واللبناني الدكتـور عباس 
الحـاج حسـن والعراقي املهنـدس محمد 
كريـم الخفاجي واألردنـي املهندس خالد 
الحنيفـات، يف البيان الختامي الصادر عن 
أعمـال لقائهم الرباعي يف بريوت، رضورة 
وضع نماذج موحدة للشـهادات الصحية 
النباتية والشهادات الصحية البيطرية بني 
الدول األربع تستند اىل املعايري الدولية وإىل 
اللوائح التفصيلية ألسس ومعايري منح كل 
منها.واتفـق الوزراء عىل اعتماد مسـودة 
مذكـرات التفاهـم املقدمـة مـن الجانب 

السـوري كورقـة أوليـة تتـم مراجعتهـا 
وإبـداء املالحظـات حيالها وفـق األنظمة 
املتبعـة يف كل بلـد لتتـم إعـادة صياغتها 
لتمثـل رؤيـة الـدول املشـرتكة وتوقيعها 
بصـورة مشـرتكة.ودعا الـوزراء الـدول 
العربيـة األخـرى التي ترغـب باالنضمام 
إىل النقاشـات والحوارات بني الدول األربع 
املجتمعة لتوسـيع أفق التنسيق والتعاون 
والتبـادل التجـاري بـني الـدول العربية.
وقرر الـوزراء إحالـة مناقشـة املواضيع 
الخاصـة بالرتانزيـت ونقـل البضائـع إىل 
الجهـات املعنية وإقـرار ما هو مناسـب 
واعتمادهـا يف االجتمـاع القـادم بحضور 
وزراء النقل يف الدول املشاركة بما يضمن 
التسـويقية وزيادة  التكاليـف  تخفيـض 
الكميـات املتبادلة من املنتجـات الزراعية 

بني البلدان.
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بغداد/نينا:
زار سـفري اململكـة األردنية الهاشـمية، 
منترص الزعبي، اليوم، نقابة الصحفيني 
العراقيـني والتقـى نقيـب الصحفيـني 
رئيس اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، وأعضـاء مجلـس النقابة .ويف 
األردنـي  السـفري  قـّدَم  اللقـاء،  بدايـة 
التهاني لنقيب الصحفيني، مؤيد الالمي، 
بمناسـبة تجديد الثقة له يف االنتخابات 
األخرية التي شهدتها النقابة، مؤكدا: إن 
األردن يعتـز كثريا ويفتخـر باالنجازات 
املتميـزة لنقيـب الصحفيـني العراقيني 
وهي انجازات كانت انعكاساتها ايجابية 
لصالـح العالقـات الثنائية بـني العراق 
واألردن وعـىل جميع املسـتويات. وقّدَم 
الالمي ”رشحا مفصال عن طبيعة العمل 

الـذي تنهض بـه النقابة ومؤسسـاتها 
اإلعالمية وفروعها يف املحافظات“.

مـن جانبـه، عـّرب السـفري االردني عن 
الصحفيـني  نقابـة  لزيـارة  سـعادته 
العراقيـني واطالعـه عىل عمـل النقابة، 
مبديـا إعجابـه بالـدور الفاعـل واملؤثر 
التـي  الكبـرية  والنجاحـات  للنقابـة 
حققتها عىل الصعيدين املحيل والعربي، 
الصحفيـني  نقيـب  بـه  يقـوم  ”ومـا 
العراقيني باعتباره رئيسـا لالتحاد العام 
للصحفيـني العـرب من جهـود بارزة يف 
الدفـاع عـن الصحفيـني عىل مسـتوى 
الوطن العربي“.وتجول السفري األردني، 
أروقـة  يف  الصحفيـني،  نقيـب  برفقـة 
النقابة وابدى اعجابه بما يشهده العمل 

اإلداري واملهني فيها من دقة وتنظيم.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 
250 من القوميني املتطرفني األوكرانيني 
خالل عمليات للقوات الروسية يف أنحاء 
متفرقة مـن إقليم دونبـاس وأوكرانيا 
خالل آخر 24 ساعة، فيما قال مسؤول 
عسـكري أمريكي رفيع إنه إذا قصفت 
كييف مركز احتجاز األرسى األوكرانيني 
يف يلينوفكا بجمهورية دونيتسك، حيث 
قتـل العرشات منهم، فـإن ذلك ”تم عن 
غري قصد“.وقال املتحدث باسـم وزارة 
الدفاع الروسـية، إيغور كوناشينكوف، 

يف إفادة صحفية امس السـبت: ”دمرت 
أسلحة جوية عالية الدقة مساء يوم 28 
تموز/يوليو، قطاًرا عسكرًيا يف محطة 
كراسنوأرميسك يف جمهورية دونيتسك 
الشـعبية، كان يحمل كتيبـة هجومية 
من اللواء األول املسـتقل التابع للرئيس 
األوكراني، وأسـفرت الرضبة عن مقتل 
أكثـر من 140 قومًيا وإصابة نحو 250 
آخرين“.كما أعلن كوناشينكوف مقتل 
110 آخرين من القوميني األوكرانيني يف 
رضبات للقوات الفضائية الروسية عىل 
أنحـاء متفرقة يف جمهورية دونيتسـك 

الشـعبية وأوكرانيا.واستهدفت القوات 
الروسـية بواسـطة صواريخ إسـكندر 
نقطة انتشـار مؤقتـة للكتيبة القومية 
املتطرفـة ”كراكـن“ وتـم القضاء عىل 
أرتيوموفسـك،  نازيـا.ويف منطقـة   30
أصيبـت نقطة االنتشـار املؤقـت للواء 
امليكانيكـي الرابـع عـرش مـن القوات 
األوكرانية، وبلغت الخسـائر 50 جندًيا.
”أسـقطت  كوناشـينكوف:  وأضـاف 
طائـرة مقاتلـة تابعة للقـوات الجوية 
الفضائية الروسية مقاتلة أوكرانية من 
طـراز ميغ29- قرب منطقـة كريفوي 

روك، وأسقطت وسـائط الدفاع الجوي 
13 طائـرة مسـرية أوكرانيـة يف أنحاء 
دونيتسـك  جمهوريـة  مـن  متفرقـة 
الشعبية وأوكرانيا“.ويف سياق اخر قال 
مسـؤول عسكري أمريكي رفيع إنه إذا 
قصفـت كييف مركز احتجـاز األرسى 
بجمهوريـة  يلينوفـكا  يف  األوكرانيـني 
دونيتسـك، حيث قتل العـرشات منهم، 
فإن ذلك ”تم عن غـري قصد“.وأضاف: 
الجانـب  مـن  الرضبـة  كانـت  ”إذا 
األوكرانـي، فأؤكد لكم أنهـم لم يكونوا 
يريدون ذلك“.وتم العثور، عىل شـظايا 

مـن ذخـرية ”هيمـارس“ األمريكية يف 
موقع قصف مركـز االحتجاز املذكور.
وأعلنـت جمهوريـة دونيتسـك أن عدد 
القتـىل الذيـن سـقطوا يف الرضبة بلغ 
53.مـن جانبـه أكـد إدوارد باسـورين 
نائـب قائد قـوات دونيتسـك أن كييف 
كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيني يف 
مركز يلينوفكا، وكشـف أنهم جميعهم 
مـن منتسـبي كتيبـة ”آزوف“ النازية 
الذيـن استسـلموا للقوات الروسـية يف 
مصنع ”آزف ستال“ بمدينة ماريوبول 

املحررة جنوب جمهورية دونيتسك.

الزوراء/مصطفى فليح :
دعـا رئيـس تيـار الحكمـة الوطني السـيد عمار 
الحكيـم، ورئيس تحالـف الفتح هـادي العامري، 
ورئيـس ائتـالف النرص حيـدر العبـادي، ورئيس 
ائتـالف الوطنية ايـاد عـالوي، اىل التهدئة وضبط 
النفس والجلوس لطاولـة الحوار.وقال الحكيم يف 
بيان تلقتـه «الزوراء»: إن «الوضع العراقي الحرج 
الـذي تمر به السـاحة الداخلية اليـوم يتطلب من 
الجميع تغليب لغة العقل واملنطق والحوار والتنازل 

للعراق وشـعبه، من هنا نوجـه بقلب صادق ونية 
حسـنة الدعوة املفتوحة لإلخوة يف التيار الصدري 
وقوى اإلطار التنسـيقي للدخـول يف حوار مفتوح 
مبـارش وبّنـاء تحـت سـقف الوطـن واملصلحـة 
الوطنية وحفظ الدم العراق، يأخذ معاناة الشـعب 
وهواجسـه ومصالحـه بنظـر االعتبار».وأضـاف 
«حـوار يتـم التأكيـد فيه عـىل تطمـني كل طرف 
لآلخـر بعـدم وجـود نية إللغـاء أحد عىل حسـاب 
آخـر، كمـا ونجدد تأكيدنـا الدائم باعتبـار الحوار 

السـبيل األوحد واألقرب واألقرص وال سـبيل غريه 
للوصـول إىل الحلـول املناسـبة والناجعـة إلنقـاذ 
البلـد واتقـاء اإلنزالقات التي تـودي بالوطن إىل ما 
ال تحمـد عقباه».وتابع السـيد الحكيم «نحث كل 
طرف بخطابـه وقواعـده الجماهريية عىل ضبط 
النفس والتحيل بأقىص درجـات الحكمة للحيلولة 
دون ضيـاع الوطـن الـذي ال يعـوض». كمـا دعا 
رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السيد مقتدى 
الصـدر، اىل الحـوار الجـاد مـع االطار التنسـيقي 

اليجاد مخـرج ملا وصلت اليه العملية السياسـية.
وقـال العامـري يف بيـان تلقتـه «الـزورا»: ادعـو 
مخلصاً اخانا العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر 
اىل الحـوار الجاد مع االخوة يف االطار التنسـيقي ، 
اليجاد مخرج ملا وصلت اليه العملية السياسية من 
انسداد سيايس والتفكري بالحلول املمكنة لتجنيب 
البـالد والعباد اي مخاطر محتملة ، فالعراق امانة 

يف اعناق الجميع ، حمى الله العراق من كل سوء.

الزوراء/ حسني فالح:
أكد ائتـالف دولـة القانـون أن الفريق 
التفاويض الذي شكله االطار التنسيقي 
مؤلف من قيادات االطار (الخط االول)، 
وفيمـا اوضح ان الفريق سـيبحث مع 
جميع القوى السياسـية بشأن تشكيل 
الحكومة ولن يستبعد أي طرف سيايس 

ومـن ضمنهم التيـار الصدري، اشـار 
تيار الحكمـة اىل ان االطار التنسـيقي 
مـاٍض يف تشـكيل الحكومـة برئاسـة 
املرشح محمد شياع السوداني، يف حني 
قـّدم نواب االطـار التنسـيقي طلبا اىل 
رئاسـة الربملان لعقد جلسـة النتخاب 
رئيس الجمهورية.وقـال عضو ائتالف 

دولة القانـون، وائل الركابي، يف حديث 
لـ»الزوراء»: ان االطار التنسيقي شكل 
فريقـا تفاوضيا مؤلفا مـن قياداته يف 
الخط االول، وهم كل من نوري املالكي 
وهادي العامري وفالح الفياض واحمد 
االسدي وعبد السـادة الفريجي. مبينا: 
ان الفريق يجري زيارات لجميع القوى 

السياسـية ويتباحـث معهـا مـن اجل 
التوصـل لتفاهمات من اجل االرساع يف 
الفريق  ان  الحكومة.واضاف:  تشـكيل 
التفاويض سـيبحث مـع جميع القوى 
طـرف  أي  يسـتبعد  ولـم  السياسـية 
سيايس من ضمنهم التيار الصدري.من 
جانبه، قال عضو تيار الحكمة الوطني، 

رحيم العبـودي، يف حديث لـ»الزوراء»: 
ان االطار التنسـيقي ماٍض يف تشـكيل 
الحكومة برئاسة مرشحه محمد شياع 
السوداني. الفتا اىل: ان اإلطار التنسيقي 
مىض يف خطواته الدستورية والقانونية 

وأجمع عىل شخصية السوداني.
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مدريد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إسـبانيا وفاة شـخص ثـاٍن مصاب 
بجدري القـردة غداة اإلعالن عمـا يرجح أنه 
أول حالة وفاة مرتبطة بالفريوس تسـجل يف 
القارة األوروبية والثامنة يف العالم (خمسة يف 
أفريقيا وواحـدة يف الربازيل). وجاء يف تقرير 
لـوزارة الصحـة اإلسـبانية ”من بـني 3750 
مريضـا .. تم نقل 120 إىل املستشـفى وتويف 
اثنان“، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية. 
وصنفت منظمة الصحة العاملية يف 24 يوليو/

تموز الجـاري جدري القـردة كحالة طوارئ 
عامليـة وهو أعىل مسـتوى تحذيـر للمنظمة 
وقـد جرى تسـجيل أكثـر مـن 16000 حالة 
إصابة باملرض يف أكثر من 60 دولة حتى اآلن 

منذ بداية العام. وذكر مركز تنسيق الطوارئ 
 4298 والتنبيـه التابـع لـوزارة الصحـة أن 
شخًصا أصيبوا يف إسبانيا بجدري القردة، ما 
يجعلها مـن أكثر دول العالـم ترضًرا.وكانت 
الربازيـل قـد أبلغـت يف وقت سـابق من يوم 
الجمعة عن أول حالـة وفاة مرتبطة بجدري 
القـردة خـارج القـارة األفريقيـة يف موجـة 
التفـيش الحالية.وحسـب أمانـة الصحـة يف 
واليـة ميناس جريايس، فإن املتويف رجل يبلغ 
مـن العمـر 41 عاما كان مصابـا بالفريوس 
يف بيلـو هوريزونتـي يف جنـوب رشق البالد، 
موضحة أنه ”دخل املستشـفى بسبب حاالت 

طبية خطرية أخرى“.

ليبيا / متابعة الزوراء:
ُمني املشري خليفة حفرت، صاحب النفوذ الواسع 
رشق ليبيـا، بخسـارة يف املعركـة القضائية التي 
يخوضهـا ضـده يف الواليـات املتحـدة مواطنون 
ليبيون يتهمونه بارتكاب عمليات تعذيب وإعدام 
خـارج نطاق القضـاء. وأكد القـايض الفدرايل يف 
واليـة فرجينيا، حيث كان حفرت يقيم قبل عودته 
إىل ليبيـا، أنه لـم يتعاون مـع القضـاء، وبالتايل 
يمكـن أن يحكم عليه ”غيابيـا“ بدفع تعويضات 
للعائالت صاحبة الدعوى.وال يزال بإمكان حفرت 
الـذي يحمـل الجنسـيتني الليبيـة واألمريكيـة، 
اسـتئناف هذا القرار وسيسـتغرق األمر جلسات 
أخرى لتحديـد مبلغ التعويضات، لكن هذا القرار 
ُيمثـل انتكاسـة كبرية للعسـكري الليبـي. وقال 

فيصل جيل، أحد املحامني الذين يقفون وراء هذه 
الدعوى.
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بغداد/ الزوراء:
الصـدري  التيـار  أنصـار  جـدد 
تظاهراتهم، امس السـبت، رفضا 
ملرشـح االطار التنسيقي لرئاسة 
املنطقة  اقتحموا  الوزراء، وفيمـا 
الخرضاء وسـط بغـداد والدخول 
اىل مبنى الربملان للمرة الثانية بعد 
دخولهـم االربعـاء املايض، شـدد 
رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، عـىل رضورة التهدئة 
وجلوس الكتل السياسية للتحاور 
والتفاهـم، يف حـني قـرر رئيـس 
مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
تعليق جلسات الربملان حتى اشعار 
اخـر، بينما اعلنـت وزارة الصحة 
ارتفـاع عدد اصابـات التظاهرات 

إىل 125 بينهم 25 عسكرياً.
وقال مراسل ”الزوراء“: ان انصار 
التيـار الصـدري تظاهـروا امس 
السـبت يف سـاحة التحرير وسط 
بغـداد توجهـوا فيمـا بعـد نحـو 
املنطقـة الخـرضاء بعـد ازالتهم 
الكونكريتيـة مـن عـالل  للكتـل 
ان  الجمهورية.واضـاف:  جـرس 
املتظاهرين دخلوا اىل مبنى مجلس 

النـواب واعتصمـوا فيـه ورددوا 
شعارات منددة بالفساد ورافضة 
ملرشـح االطار التنسيقي لرئاسة 
الوزراء.واشـار اىل تسجيل بعض 
االصابات يف صفـوف املتظاهرين 
والقـوات االمنيـة بعد اسـتخدام 
القنابـل الصوتيـة والدخانية ملنع 
املتظاهريـن من التقـدم باتجاه 
الخـرضاء.يف غضون ذلـك، وجه 
رئيس مجلـس الوزراء مصطفى 
الشـعب،  اىل  كلمـة  الكاظمـي 
قـال فيهـا: أتوجه إليكـم يف هذا 
الظرف الحساس جداً، بكل صدق 
ومحبة، ويف هذا الشـهر املقدس 
واملحرم، ونحن شـعب عرف عنه 
اإليمان بالقيم واملبادئ السـامية 
الكريمـة، نعفـو ونصفـح ألجل 
اإلخوة واملسـاواة، وألجل الهدف 
والوطنـي. اإلنسـاني  السـامي 
واضاف: إن هذا الشـعب الصابر 
املضحي، الذي مـا بخل يوماً من 
اجـل العـراق من أقىص شـماله 
إىل أقـىص جنوبـه، ومـن رشقـه 
إىل غربه، يسـتحق منـا ردا يليق 
بحجم هـذه التضحيات،. مؤكدا: 

شـعبنا تـواق إىل الحيـاة وهو ال 
يهـوى الفتنـة والـدم واالقتتـال 

واالنتقـام والتناحـر، وال يهـوى 
ويتطلـع  والكراهيـة،  الحقـد 

ملستقبل يوازي حجم التضحيات 
واملعانـاة التـي مـر بها.وتابـع: 

وعليـه، ال بـد أن تجلـس الكتـل 
السياسـية وتتحـاور وتتفاهـم 

والعراقيـني،  العـراق  أجـل  مـن 
ويجب االبتعـاد عن لغة التخوين 
واإلقصـاء، ويجـب التحيل بروح 
وطنية عالية وجامعة، فألف يوم 
من الحوار الهادئ خري من لحظة 
تسـفك فيهـا نقطـة دم عراقي. 
داعيا الجميـع إىل التحيل بالهدوء 
والصرب والعقالنية، وعدم االنجرار 
إىل التصـادم، وأدعو املواطنني إىل 
عدم االصطدام مع القوى األمنية 
واحرتام مؤسسات الدولة.ومىض 
بالقول: يجـب أن نتعاون جميعا 
لنوقـف مـن يرسع هـذه الفتنة، 
والكل يجـب أن يعلم جيداً أن نار 
الجميع. واشار  الفتنة سـتحرق 
اىل: إن الظـرف صعب جداً، وهذه 
حقيقة ُمرة مع األسـف الشديد، 
وعلينـا أن نتعـاون وأن نتكاتف 
جميعا، حتـى ال ندفع بأنفسـنا 
نحكـم  أن  علينـا  الهاويـة..  إىل 
ووجداننـا،  وضمائرنـا  عقولنـا 
ونلتف حول العراق والعراقيني، ال 
حول املصالـح الضيقة.واوضح: 
ان الجميـع يتحمل املسـؤولية..

السياسـية  والطبقـة  األحـزاب 

وسـائر  االجتماعيـة  والقـوى 
املؤثريـن.. علينا أن نقولها، نعم، 
الجميع، وعىل الجميع أن يترصف 
وفـق قواعـد الحكمـة والبصرية 
من أجـل العراق، حتـى ال نخرس 
مجدداً.. العراق أمانة، فال نخرس 
: ان هذه كلمة  هذه األمانة.وبـنيّ
أقولهـا بصدق، وأسـمع ما يقال 
يف الرس والعلن، ونحن صادقون، 
ولكـن نأمل من غرينـا أن يتحىل 
بالصـدق هذه املرة ألجـل العراق 
سـنتحمل  مؤكـدا:  والعراقيـني. 
املسـؤولية، وحـارضون لنفعـل 
أي يشء مـن أجل العـراق، ودون 
تردد.. املعضلة سياسـية، وحلها 
سيايس، والحل ممكن عرب الحوار 
التنازالت  البناء، وتقديم  الصادق 
والعراقيـني.  العـراق  أجـل  مـن 
واشار اىل: انه يف العراق ما يكفي 
ولكـْن  والرجـال،  العقـالء  مـن 
حذاِر حذاِر من اسـتمرار التشنج 
السـيايس، حتى ال تنفجـر ألغام 
سعينا طوال العامني املاضيني يف 

تفكيكها بهدوء.
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بغداد/ الزوراء:
قطع  السبت،  امس  االتصاالت،  وزارة  نفت 
الخرضاء.وقال  املنطقة  يف  االنرتنت  خدمة 
رعد  االتصاالت،  لوزارة  الرسمي  املتحدث 
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  املشهداني، 
يف  االنرتنت  قطع  تنفي  االتصاالت  وزارة 
ان  البالد.واضاف:  وعموم  الخرضاء  املنطقة 
األخبار التي تناولتها بعض املواقع والوكاالت 
هي  االنرتنت  خدمة  قطع  بشأن  االخبارية 

أخبار كاذبة.
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بغداد/ الزوراء:
حث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
النقاط  ملعالجة  الحوار  لغة  تبني  السياسية عىل  األطراف  السبت،  امس  زيدان،  فائق 
الخالفية.وقال إعالم القضاء يف بيان تلقته «الزوراء»: إن «رئيس مجلس القضاء االعىل 
معه  وبحث  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  استقبل  زيدان  فائق  القايض 
االعىل».وأضاف  القضاء  مجلس  مبنى  حماية  يف  الحكومة  اتخذتها  التي  االجراءات 
البيان، أن «رئيس املجلس شكر رئيس الوزراء وكافة القوات االمنية عىل جهودهم يف 
حماية مؤسسات الدولة واملواطنني املتظاهرين الذين يعربون عن احتجاجهم بالطرق 
الحوار ملعالجة  لغة  تبني  السياسية عىل  االطراف  الجانبان كافة  السلمية، فيما حث 

النقاط الخالفية ورضورة احرتام السياقات الدستورية».
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الزوراء/مصطفى فليح :
السيد عمار  الوطني  الحكمة  تيار  رئيس  دعا 
الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، 
ورئيس ائتالف النرص حيدر العبادي، ورئيس 
ائتالف الوطنية اياد عالوي، اىل التهدئة وضبط 

النفس والجلوس لطاولة الحوار.
إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الحكيم  وقال 
”الوضع العراقي الحرج الذي تمر به الساحة 
تغليب  الجميع  من  يتطلب  اليوم  الداخلية 
للعراق  والتنازل  والحوار  واملنطق  العقل  لغة 
ونية  صادق  بقلب  نوجه  هنا  من  وشعبه، 
التيار  يف  لإلخوة  املفتوحة  الدعوة  حسنة 
يف  للدخول  التنسيقي  اإلطار  وقوى  الصدري 
حوار مفتوح مبارش وبناء تحت سقف الوطن 
يأخذ  العراق،  الدم  وحفظ  الوطنية  واملصلحة 
بنظر  ومصالحه  وهواجسه  الشعب  معاناة 

االعتبار“.
وأضاف ”حوار يتم التأكيد فيه عىل تطمني كل 
عىل  أحد  إللغاء  نية  وجود  بعدم  لآلخر  طرف 
حساب آخر، كما ونجدد تأكيدنا الدائم باعتبار 
وال  واألقرص  واألقرب  األوحد  السبيل  الحوار 
املناسبة  الحلول  إىل  للوصول  غريه  سبيل 
التي  اإلنزالقات  واتقاء  البلد  إلنقاذ  والناجعة 

تودي بالوطن إىل ما ال تحمد عقباه“.
وتابع السيد الحكيم ”نحث كل طرف بخطابه 
النفس  ضبط  عىل  الجماهريية  وقواعده 

والتحيل بأقىص درجات الحكمة للحيلولة دون 
ضياع الوطن الذي ال يعوض“.

كما دعا رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، 
مع  الجاد  الحوار  اىل  الصدر،  مقتدى  السيد 
االطار التنسيقي إليجاد مخرج ملا وصلت اليه 

العملية السياسية.
ادعو  ”الزورا“:  تلقته  بيان  يف  العامري  وقال 
مقتدى  السيد  سماحة  العزيز  أخانا  مخلصاً 
االطار  يف  االخوة  مع  الجاد  الحوار  اىل  الصدر 
اليه  وصلت  ملا  مخرج  إليجاد  التنسيقي، 
العملية السياسية من انسداد سيايس والتفكري 

أي  والعباد  البالد  لتجنيب  املمكنة  بالحلول 
اعناق  يف  امانة  فالعراق  محتملة،  مخاطر 

الجميع ، حمى الله العراق من كل سوء.
القانون  دولة  ائتالف  رئيس  قال  جهته،  من 
ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املالكي،  نوري 
تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة 
والخوف  الرعب  اجواء  واشاعة  الترشيعية 
واالقتصادي   والسيايس  االمني  املجهول  من 
تدعوني اىل ان اوجه ندائي صادقا مخلصا اىل 
االخوة يف االطار والتيار التخاذ موقف مسؤول 
يستوعب الصدمة وينطلق يف حوار جاد بعيدا 

عن املؤثرات السلبية.
واضاف: ان جمهورنا وقع تحت ضغط االزمة 
التي اضحت نتائجها مخيفه ألنها تسلب امنهم 
ومستقبلهم وحياتهم الكريمة ، وان املسؤولية 
الوطنية والرشعية توجب علينا جميعا انتهاج 
اجل  من  املسارات،  وتصحيح  الحوار،  سبيل 
االنطالق يف عملية اعادة بناء دولة املؤسسات 

الدستورية الرصينة . 
لجماهريكم  واعلنوا  الله  عىل  فتوكلوا  وتابع: 
انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار، 
ملا  االنزالق  مخاطر  والشعب  البلد  لتجنيب 

بدل  السالح  تدخل  إذا  سيما  عقباه،  تحمد  ال 
الترشيعية    املؤسسة  سقوط  وبعد  التفاهم، 
الجميع  ليعلم  القضائية،  السلطة  وتهديد 
الحوار   إال  العراق  يف  التداعي  يوقف  لن  انه 

والتسامح بني اطراف  العملية السياسية .
كذلك دعا رئيس ائتالف النرص، حيدر العبادي، 
القادة السياسيني العتماد لغة الحوار وتغليب 

املصلحة الوطنية. 
إنه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  العبادي  وقال 
والوطنية،  الرشعية  املسؤولية  منطلق  ”من 
ندعو القادة اىل الحوار واالتفاق، عىل أن يكون 

الكلمة  هو  أبنائه  ومصالح  وأمنه  العراق 
السواء التي يجب أن نتفانى يف سبيلها، إنقاذاً 

من الفتن واملنزلقات“.
جميعا،  والكتل  االخوة  من  ”أميل  وأضاف 
الوطنية  املصلحة  وتغليب  الحوار  لغة  اعتماد 
بأمن  تعصف  قد  التي  كافة  الخالفات  عىل 

واستقرار البالد“.
وأشار إىل أنه ”من هذا املنطلق نعلن استعدادنا 
لتقريب وجهات النظر بني االخوة للخروج من 
أي  الوطن واملواطنني عن  األزمة، وابعاد  عنق 

فتنة ال سمح الله“.
كما دعا رئيس ائتالف الوطنية، اياد عالوي، إىل 
التهدئة والجلوس لطاولة حوار وطني عاجل.

”الزوراء“:  تابعتها  له  تغريدة  وقال عالوي يف 
كل  تجاوزت  خطرة  مرحلة  يف  اآلن  ”نعيش 
من  مزيداً  تحتمل  وال  السيئة  االحتماالت 
التصعيد وتستوجب التحيل بالحكمة واالتزان 

ودرء الفتنة“.
العملية  لهذه  اسس  من  أول  وألنني  وأضاف: 
الوطن  عىل  الحرص  منطلق  ومن  السياسية، 
املبادرة  هذه  خالل  من  أدعو  الكريم،  وشعبه 
والسلطات  والوطنية  السياسية  القيادات 
الثالث اىل التهدئة وضبط النفس أوالً ومن ثم 
يضع  عاجل  وطني  حوار  طاولة  إىل  الجلوس 
واستقراره  ووحدته  العراق  أمن  أولويته  يف 

وسالمة ابنائه“.

بغداد/ الزوراء:
جدد انصار التيار الصدري تظاهراتهم، 
االطار  ملرشح  رفضا  السبت،  امس 
وفيما  الوزراء،  لرئاسة  التنسيقي 
وسط  الخرضاء  املنطقة  اقتحموا 
بغداد والدخول اىل مبنى الربملان للمرة 
املايض،  االربعاء  دخولهم  بعد  الثانية 
شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
التهدئة  رضورة  عىل  الكاظمي، 
للتحاور  السياسية  الكتل  وجلوس 
مجلس  رئيس  قرر  حني  يف  والتفاهم، 
تعليق   ، الحلبويس  محمد  النواب، 
 ، آخر  إشعار  حتى  الربملان  جلسات 
بينما اعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد 
اصابات التظاهرات إىل 125 بينهم 25 

عسكرياً.
انصار  ان  ”الزوراء“:  مراسل  وقال 
السبت  امس  الصدري تظاهروا  التيار 
يف ساحة التحرير وسط بغداد توجهوا 
بعد  الخرضاء  املنطقة  نحو  بعد  فيما 
عالل  من  الكونكريتية  للكتل  ازالتهم 

جرس الجمهورية.
اىل  دخلوا  املتظاهرين  ان  واضاف: 
فيه  واعتصموا  النواب  مجلس  مبنى 
بالفساد  منددة  شعارات  ورددوا 
التنسيقي  االطار  ملرشح  ورافضة 

لرئاسة الوزراء.
يف  االصابات  بعض  تسجيل  اىل  واشار 
االمنية  والقوات  املتظاهرين  صفوف 
الصوتية  القنابل  استخدام  بعد 
والدخانية ملنع املتظاهرين من التقدم 

باتجاه الخرضاء.
مجلس  رئيس  وجه  ذلك،  غضون  يف 
كلمة  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 

إليكم  أتوجه  فيها:  قال  الشعب  اىل 
بكل  جداً،  الحساس  الظرف  هذا  يف 
صدق ومحبة، ويف هذا الشهر املقدس 
عنه  عرف  شعب  ونحن  واملحرم، 
السامية  واملبادئ  بالقيم  اإليمان 
اإلخوة  ألجل  ونصفح  نعفو  الكريمة، 
السامي  الهدف  وألجل  واملساواة، 

اإلنساني والوطني.
الصابر  الشعب  هذا  إن  واضاف: 
اجل  من  يوماً  بخل  ما  الذي  املضحي، 
أقىص  إىل  شماله  أقىص  من  العراق 
جنوبه، ومن رشقه إىل غربه، يستحق 

منا ردا يليق بحجم هذه التضحيات. 
الحياة وهو ال  إىل  مؤكدا: شعبنا تواق 
يهوى الفتنة والدم واالقتتال واالنتقام 
والتناحر، وال يهوى الحقد والكراهية، 
حجم  يوازي  ملستقبل  ويتطلع 

التضحيات واملعاناة التي مر بها.
الكتل  تجلس  أن  بد  ال  وعليه،  وتابع: 
السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل 
االبتعاد  ويجب  والعراقيني،  العراق 
ويجب  واإلقصاء،  التخوين  لغة  عن 
وجامعة،  عالية  وطنية  بروح  التحيل 
فألف يوم من الحوار الهادئ خري من 
عراقي.  دم  نقطة  فيها  تسفك  لحظة 
بالهدوء  التحيل  إىل  الجميع  داعيا 
االنجرار  وعدم  والعقالنية،  والصرب 
إىل عدم  املواطنني  وأدعو  التصادم،  إىل 
واحرتام  األمنية  القوى  مع  االصطدام 
بالقول:  ومىض  الدولة.  مؤسسات 
من  لنوقف  جميعا  نتعاون  أن  يجب 
يرسع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم 

جيداً أن نار الفتنة ستحرق الجميع. 
واشار اىل: إن الظرف صعب جداً، وهذه 

حقيقة مرة مع األسف الشديد، وعلينا 
حتى  جميعا،  نتكاتف  وأن  نتعاون  أن 
ال ندفع بانفسنا إىل الهاوية.. علينا أن 
ووجداننا،  وضمائرنا  عقولنا  نحكم 
ونلتف حول العراق والعراقيني، ال حول 
املصالح الضيقة. واوضح: ان الجميع 
يتحمل املسؤولية...األحزاب  والطبقة 
السياسية والقوى االجتماعية وسائر 
نعم،  نقولها،  أن  علينا  املؤثرين.. 
يترصف  أن  الجميع  وعىل  الجميع، 
من  والبصرية  الحكمة  قواعد  وفق 
مجدداً..  نخرس  ال  حتى  العراق،  أجل 
األمانة. أمانة، فال نخرس هذه  العراق 

بصدق،  أقولها  كلمة  هذه  ان  وبني: 
والعلن،  الرس  يف  يقال  ما  وأسمع 
ونحن صادقون، ولكن نأمل من غرينا 

ألجل  املرة  هذه  بالصدق  يتحىل  أن 
سنتحمل  مؤكدا:  والعراقيني.  العراق 
املسؤولية، وحارضون لنفعل أي يشء 
من أجل العراق، ودون تردد.. املعضلة 
سياسية، وحلها سيايس، والحل ممكن 
وتقديم  البناء،  الصادق  الحوار  عرب 

التنازالت من أجل العراق والعراقيني. 
واشار اىل: انه يف العراق ما يكفي من 
حذار  حذار  ولكْن  والرجال،  العقالء 
حتى  السيايس،  التشنج  استمرار  من 
العامني  طوال  سعينا  ألغام  تنفجر  ال 

املاضيني يف تفكيكها بهدوء.
النواب،  مجلس  رئيس  قرر  ذلك،  اىل 
محمد الحلبويس، تعليق عقد جلسات 
مجلس النواب حتى إشعار آخر. وقال 
الحلبويس يف بيان تلقته ”الزوراء“: ها 

اسًة  وحسَّ صعبًة  أوقاتاً  نعيش  نحن 
الغيض،  كظم  جميعاً  منَّا  تتطلَّب 
والتحّيل بأعىل درجات الحلم واملسؤولية 
ل فيها الجميع  الوطنية الصادقة، يتحمَّ
كانت  مهما  سواء،  حدٍّ  عىل  النتائج 
إن  واضاف:  ذهبت.  اتجاه  أيِّ  وإىل 
بني  حتى  النظر،  وجهات  يف  االختالف 
الدول  أكثر  يف  األطراف، حالة طبيعية 
ديمقراطيات  أرصن  وضمن  تقدماً 
فالحوار  ذروته  بلغت  ومهما  العالم، 
ومخلصة  صادقة  ودعوتنا  الحل،  هو 
هذا  يف  السياسية  األطراف  جميع  إىل 
العليا  املصلحة  بتغليب  الجريح  البلد 
عواقب  إىل  والنظر  واملواطن،  للوطن 
استمرَّ  إذا  الكارثية  ومآالتها  األمور 

هذا االحتقان والتوتر.

املسؤولية  منطلق  من  انه  وتابع: 
والوظيفية،  والسياسية  الوطنية 
باملادة  الدستورية  باليمني  والتزاماً 
حفظ  ألزمتنا  التي  الدستور،  من   50
مصالح الشعب، واستناداً إىل املادة 62 
وتشكيالته  النواب  مجلس  قانون  من 
 /34 واملادة   ،2018 لسنة   13 رقم 
ملجلس  الداخيل  النظام  من  ثامناً 

النواب، تقرَّر:
مجلس  جلسات  عقد  تعليق  أوالً: 

النواب حتى إشعار آخر.
ثانيا: أدعو القائد العام للقوات املسلحة 
لحماية  الالزمة  التدابري  اتخاذ  إىل 
املؤسسات، وحماية املتظاهرين، الذين 
سلميَّتهم  عىل  الحفاظ  إىل  أدعوهم 

وحفظ ممتلكات الدولة.
جميع  أدعو  هنا،  من  بالقول:  ومىض 
إىل  السياسية  والكتل  القادة  اإلخوة 
لقاء وطني عاجل؛ إلنجاز حوار وطني 
من  مخرجاته  تكون  ومسؤول  فاعل 
عىل  مصلحته  وتغليب  الوطن،  أجل 
وأن  والفئوية،  الحزبية  املصالح  كل 
البالد  يحفظ  واحد  رأي  عىل  يجتمعوا 
بنا من هذه  الشعب، ويعرب  ومقدرات 
األزمة التي طالت وطال انتظار الشعب 
بقدسية  منَّا  إيماًنا  إنه  وبني:  لحلِّها. 
سجلت  التي  العظيمة  األيام  هذه 
عليه   - الحسني  اإلمام  استشهاد 
وألجل  األطهار،  بيته  وأهل   - السالم 
اعتبار  الجميع  من  نتمنى  مكانتها؛ 
إىل  واملسارعة  القّيمة،  املعاني  هذه 
هذا اللقاء يف ظالل املناسبة العظيمة، 

زماناً ومكاناً.
يف  املتحدة  األمم  بعثة  دعت  ذلك،  اىل 

العراق إىل وقف التصعيد.
إن  املتحدة:  االمم  لبعثة  بيان  وذكر 
وأن  للغاية،  مقلق  املستمر  ”التصعيد 
رضورية  والحكمة  العقل  أصوات 
العنف وتشجيع جميع  املزيد من  ملنع 
التصعيد  وقف  عىل  الفاعلة  الجهات 

لصالح جميع العراقيني“.
الصحة  وزارة  أعلنت  جانبها،  من 
إىل  التظاهرات  إصابات  عدد  ارتفاع 

125 بينهم 25 عسكرياً.
”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
إعداد  ولغاية  السابق  بالبيان  ”إلحاقاً 
التي  اإلصابات  عدد  بلغ  البيان  هذا 
الصحة  وزارة  مؤسسات  استقبلتها 
و25  مدني   100 بينهم  جريحاً   125
”استمرار  الوزارة:  وأكدت  عسكرياً“. 
ومالكاتها  مؤسساتها  استنفار 
كل  وتقديم  الجرحى  وعالج  السعاف 
فضالً  الالزمة،  الصحية  اإلجراءات 
عن استمرار تقديم الخدمات الصحية 

املختلفة األخرى“.
مجلس  رئيس  نائب  وجه  جانبه،  من 
أحمد،  عبدالله  شاخەوان  النواب، 
وذكر  للمتظاهرين.   التعرض  بعدم 
أن  الربملان:  رئيس  نائب  ملكتب  بيان 
مبنى  حماية  فوج  وجه  الله  ”عبد 
القوة  استخدام  بعدم  النواب  مجلس 
دخلوا  الذين  للمتظاهرين  التعرض  أو 
للتعبري  الشعب)  (بيت  املجلس  مبنى 

عن رأيهم ويجب احرتام إرادتهم“. 
 داعياً ”املتظاهرين اىل رضورة الحفاظ 
عىل سلمية التظاهر وعدم اإلرضار أو 
التجاوز عىل األبنية الحكومية وحماية 

مؤسسات الدولة“.

الزوراء/ حسني فالح:

الفريق  أن  القانون  دولة  ائتالف  أكد 

التنسيقي  االطار  شكله  الذي  التفاويض 

مؤلف من قيادات االطار (الخط االول)، 

مع  سيبحث  الفريق  ان  اوضح  وفيما 

تشكيل  بشأن  السياسية  القوى  جميع 

الحكومة ولن يستبعد أي طرف سيايس 

ومن ضمنهم التيار الصدري، اشار تيار 

الحكمة اىل ان االطار التنسيقي ماٍض يف 

تشكيل الحكومة برئاسة املرشح محمد 

شياع السوداني، يف حني قّدم نواب االطار 

لعقد  الربملان  رئاسة  اىل  طلبا  التنسيقي 

جلسة النتخاب رئيس الجمهورية.

وائل  القانون،  دولة  ائتالف  عضو  وقال 

الركابي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان االطار 

مؤلفا  تفاوضيا  فريقا  شكل  التنسيقي 

من قياداته يف الخط االول، وهم كل من 

وفالح  العامري  وهادي  املالكي  نوري 

السادة  وعبد  االسدي  واحمد  الفياض 

الفريجي. مبينا: ان الفريق يجري زيارات 

لجميع القوى السياسية ويتباحث معها 

اجل  من  لتفاهمات  التوصل  اجل  من 

االرساع يف تشكيل الحكومة.

سيبحث  التفاويض  الفريق  ان  واضاف: 

مع جميع القوى السياسية ولم يستبعد 

التيار  ضمنهم  من  سيايس  طرف  أي 

الصدري.

الحكمة  تيار  عضو  قال  جانبه،  من 

حديث  يف  العبودي،  رحيم  الوطني، 

لـ“الزوراء“: ان االطار التنسيقي ماٍض 

مرشحه  برئاسة  الحكومة  تشكيل  يف 

ان  اىل:  الفتا  السوداني.  شياع  محمد 

خطواته  يف  مىض  التنسيقي  اإلطار 

عىل  وأجمع  والقانونية  الدستورية 

قنوات  وهناك  السوداني،  شخصية 

للقوى  يمكن  للحوار  وأخرى  لالعرتاض 

اللجوء اليها.

الذي  السيايس  بالقرار  امليض  إىل  ودعا 

مصلحة  وأهمها  العامة،  املصلحة  فيه 

الحالية  الحكومة  أن  مبيناً:  العراقيني، 

هي حكومة ترصيف أعمال، وال يمكنها 

الجسمية  املهام  من  بالكثري  القيام 

املحيطة بالبالد.

تحالف  عن  النائب  قال  ذلك،  غضون  يف 

التنسيقي،  اإلطار  يف  املنضوي  الفتح 

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الصالحي،  رفيق 

طلباً  قدموا  التنسيقي  اإلطار  نواب  ان 

جلس  لعقد  الربملان  لرئاسة  رسمياً 

الجمهورية  رئيس  النتخاب  خاصة 

وتكليف رئيس الوزراء. مؤكدا: أن موعد 

الجلسة لم يحدد بعد، وقد يعقد األسبوع 

املقبل.

التنسيقي  اإلطار  أكد  سابق،  وقت  ويف 

املتشكل  التفاويض،  الفريق  أن  عىل 

مع  حواراته  يف  سيرشع  قبله،  من 

مواصلة  إىل  مشرياً  السياسية،  األطراف 

مجدداً  التفاهمات،  الستكمال  الجهود 

من  مزيد  لعقد  الكردية  للقوى  دعوته 

لرئاسة  مرشح  عىل  واالتفاق  الحوارات 

الجمهورية. 

وجاء يف بيان اإلطار التنسيقي أنه ”منذ 

عىل  يعمل  التنسيقي  واإلطار  أشهر 

التي  السياسية  العملية  مسار  تصحيح 

مجهولة  باتجاهات  تذهب  ان  لها  أريد 

وأصوات  الشعب  رغبة  عن  بعيداً 

الناخبني“. 

هذه  لجهوده  ”استمراراً  وأضاف: 

استكمال  التنسيقي عىل  االطار  يحرص 

التفاهمات بني جميع القوى السياسية“، 

مجدداً دعوته ”للقوى الكردية لعقد املزيد 

اىل  الوصول  بغية  الجادة  الحوارات  من 

اتفاق عىل مرشح لرئاسة الجمهورية“.

أن  يف  ”رغبته  التنسيقي  اإلطار  وأكد 

منسجمة  الوطنية  القوى  جميع  تكون 

االستحقاقات  استكمال  إزاء  املوقف  يف 

الربملان  جلسة  انعقاد  قبيل  الدستورية 

املخصصة النتخاب رئيس الجمهورية ”.

الذي  التفاويض  ”الفريق  أن  إىل  وأشار 

سيرشع  التنسيقي  االطار  شكله 

السياسية  األطراف  مع  حواراته  يف 

إىل  صول  الو  بهدف  االخرى  واألطراف 

قوة  زيادة  يف  تسهم  داخلية  تفاهمات 

عىل  قادرة  ويجعلها  املقبلة،  الحكومة 

اداء مهماتها الخدمية بشكل أفضل“.

بغداد/ الزوراء:
داعش  عنارص  من   3 مقتل  االمني  االعالم  خلية  أعلنت 

برضبة لطائرات أف 16 بقاطع دياىل.
تقاطع  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الخلية  وذكرت 
املعلومات والعمل امليداني للشجعان يف وكالة االستخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية اثمر بشكل كبري 

يف حسم العديد من العمليات، خاصة انها جاءت بالتعاون 
العمليات  لقيادة  التابعة  االستهداف  والتنسيق مع خلية 

املشرتكة.
طائرات  زود  االستخبارات  وكالة  رجال  ان  وأضافت: 
القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية األهمية عن وكر 
لإلرهابيني يف منطقة املخيسة ضمن قاطع عمليات دياىل، 

اىل ركام  الوكر وحولته  F_16 عىل هذا  إذ غارت طائرات 
وبداخله ٣ عنارص من عصابات داعش اإلرهابية. 

وتابعت: ان قطعاتنا األمنية هي من تختار الوقت املناسب 
للقصاص العادل والعاجل من العنارص اإلرهابية املنهزمة 
أينما كانوا او ظنوا انهم بعيدون عن أعني األجهزة األمنية 

املختصة.
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تعلـن الرشكة العامة لتجـارة الحبوب فرع النجف عـن بيع املواد 
املدرجـة أدناه يف املزايـدة العلنية وفـق قانون بيـع وايجار أموال 
الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ وستجري املزايدة الساعة العارشة من 

صباح يوم (٢٠٢٢/٨/٢٥).
املعينـني  باملـكان والزمـان  الحضـور  بالـرشاء  الراغبـني  فعـىل 
مسـتصحبني معهـم التأمينات املبينـة ادناه بصك ألمـر الرشكة 
وبإسم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وبراءة 
الذمـة من الرضيبة ويتحمل من ترسـو عليه املزايـدة أجور خزن 
بنسـبة (٢/١)٪ نصـف من املئة من بدل البيع عـن كل يوم تأخري 
وملـدة (٣٠) ثالثـون يوم، عىل ان يتحمل من ترسـو عليـه املزايدة 
أجـور النرش واالعالن وأية مصاريـف اخرى ورفع املواد خالل املدة 

املحددة.
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة (٥) خمسة أيام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.

املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم
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القاهرة/متابعة الزوراء:
 تسـعى الدبلوماسية املرصية إىل حشد 
الدعم اإلقليمي بشأن أزمة سد النهضة 
اإلثيوبي ما يقوي موقفها لدى الهيئات 
األممية والقوى الدولية املؤثرة يف امللف، 
إال أن القاهـرة تنظـر إىل الصومال عىل 
أنـه غـري مؤثـر دبلوماسـيا وال تعريه 
املكانـة الالزمة ضمـن تحركاتها، وهو 

ما يطالب محللون برضورة تداركه.
وكشـف نفي عبدالكريم عـيل املتحدث 
باسـم الرئيس الصومايل حسـن شـيخ 
محمـود التطرق إىل ملف سـد النهضة 
اإلثيوبـي يف لقائـه مع نظـريه املرصي 
عبدالفتـاح السـييس بالقاهـرة أخريا، 
أن بالده ترفض الـزج بها يف هذا امللف، 
حيـث ال تريد القيـادة الجديدة أن تبدو 
مؤيـدة ملوقف مرص فتدخل يف أزمة مع 

جارتها إثيوبيا.
وأوحـى توقـف عبدالكريـم عنـد هذه 
التخـيل  الصومـال  برغبـة  املسـألة 
العسـكرية  بالوكالـة،  الحـرب  عـن 
والدبلوماسية، والتي انترشت يف الكثري 
مـن ربوعـه وأفضـت إىل دخـول حرب 
أهلية لـم تنته معاملها بعـد، وأن فكرة 
االنحيـازات املجانيـة للـدول يف قضايا 
حيوية محل إعادة نظر من قبل القيادة 

الصومالية.
الضـوء عـىل  الواقعـة  وتسـلط هـذه 
مالمـح خلط لـدى املرصيني بني ما هو 
تكتيكي وما هو اسـرتاتيجي يف العالقة 

مـع الصومـال، الذي يـرشف عىل املمر 
الجنوبـي للبحر األحمـر ويمثل أهمية 
فائقة للقاهـرة، التي باتت ترهن جزءا 
كبـريا مـن عالقاتهـا مـع دول القـرن 
األفريقي بسـقف رغباتهـا وتوقعاتها 

وأمنياتها بالنسبة ألزمة سد النهضة.
ومضـت بضعـة أيـام عىل لقاء شـيخ 
محمـود مـع السـييس االثنـني املايض 
الثالثاء  املتحدث الصومايل  وترصيحات 
ولم تصدر الرئاسـة املرصيـة توضيحا 
يرد عىل نفيه وما حمله من تفسـريات 
سياسـية متباينـة، وهـو مـا يضفـي 

مصداقية عىل كالمه.
وقال عبدالكريم عيل بشـكل محدد ”إن 
الجانبـني لم يتطرّقا خـالل املفاوضات 
واملؤتمـر الصحفـي إىل مسـألة ميـاه 
النيـل“، مضيفا أن موقف بالده رصيح 
وواضـح وهو ”أن تسـتغل دول حوض 
النيل مياهه بطريقة منصفة وسلمية“، 
ويتضمن هذا املحتوى موقفا فضفاضا 
يصعـب وضعـه يف خانة طـرف معني، 

فهو أقرب إىل الحياد التام.
وكان يمكن لهذا املوقف البسيط تدارك 
مـا تاله مـن لغط عـرب تقديم تفسـري 

ألسباب االلتباس بني ما جاء يف املؤتمر 
الصحفي بني الرئيسـني وبيان املتحدث 
باسـم الرئيـس املـرصي واجتهـادات 
وسائل اإلعالم بشأن وضع سد النهضة 

يف املحادثات الرسمية.
ولفتـت مصادر مرصيـة ، إىل أن حديث 
املتحدث الصومايل لـم يكن املقصود به 
تكذيـب الرئاسـة املرصية عمـدا، لكنه 
ينطوي عىل رسـالة موجهة إىل إثيوبيا 
تقول إن الرئيس الجديد يتبنى سياسة 
مسـتقلة وال ينحاز إىل القاهرة يف سـد 

النهضة.

تجاهـل  أن  عـىل  املصـادر  وشـددت 
القاهـرة للنفـي غرضه عـدم تضخيم 
األمـر ومنـع الوصـول إىل مسـتوى قد 
يؤدي إىل أزمـة دبلوماسـية مرفوضة، 
فموقف الصومال من سـد النهضة غري 
مؤثر والصياغة هدفـت إىل التأكيد عىل 
الثوابـت التـي تلتزم بها مـرص، وليس 
ادعاء ملواقـف مصطنعة عىل الصومال 

أو غريه.
وتؤكـد الرواية الصوماليـة أن القاهرة 
تنظـر إىل العالقـة مع مقديشـو ضمن 
الربوتوكول وربما تنسـب ما تريده من 
ترصيحـات دون أن تفهم بالضبط ملاذا 
ال يسـتقطب الصومـال اهتماما كبريا 
من مـرص، فأهميته تتجـاوز حرصها 
يف نطاق بؤرة جاذبة لجماعات إرهابية 
تطاردهـا القاهـرة أو الحصـول عـىل 
مواقـف رمزيـة داعمـة لرؤيتها لسـد 

النهضة.
إىل  للصومـال  الجغـرايف  املوقـع  وأدى 
اسـتقطاب قوى إقليمية ودولية عديدة 
يسـعى بعضها لتكريس نفوذ سـيايس 
وعسـكري، وكان مـن األوىل أن تصبح 
ملـرص مكانـة مؤثـرة تفـوق قضيـة 
اإلرهاب التـي تمنحها القاهـرة جانبا 
كبريا يف تفاعالتها مع الدول األفريقية.

وتمركزت قوى مختلفة يف الصومال أو 
بالقرب منه ووضعت لنفسها تصورات 
أكـرب مـن عمليـة مكافحـة اإلرهـاب، 
فالبلـد ملتقـى تقاطعات كثـرية كانت 

سببا يف اسـتمرار أزمته ألكثر من ثالثة 
عقود، ويكفي تتبـع منحنياتها لحض 
القاهرة عىل أن تضع الصومال يف بؤرة 
اهتمامهـا ومنحـه مرتبـة متقدمة يف 

أولوياتها عىل الساحة األفريقية.
واسـتوعب الرئيـس الصومـايل الجديد 
أخطاء سـلفه محمـد عبدالله فرماجو 
وانحيازاتـه لبعـض القـوى اإلقليمية، 
عالقاتـه  يف  تـوازن  إحـداث  ويريـد 
الخارجية، فقد أراد من زياراته لسـبع 
أن  عـىل  التأكيـد  مـرص،  بينهـا  دول، 
مصالح بـالده العليا هـي التي تتحكم 
يف رفع مسـتوى التعاون مع دولة دون 

أخرى بال اعتبار لعواطف سياسية.
وقـال نائـب رئيـس املجلـس املـرصي 
صـالح  السـفري  األفريقيـة  للشـؤون 
حليمـة إن الرئيس الصومـايل املنتخب 
حديثا كانـت له عالقـات متزنة عندما 
توىل السلطة يف الفرتة بني عامي 2012 
و2017، ويحاول معالجة األخطاء التي 
وقـع فيهـا فرماجـو، بعد أن تسـببت 
حركـة  نشـاط  زيـادة  يف  سياسـاته 
الشـباب املتطرفـة وتفاقـم الصدامات 
الداخليـة واتسـاع نطـاق أدوار القوى 
الخارجيـة بصورة أثرت عىل اسـتمرار 

حالة االنسداد.
وذكـر ، أن زيـارة الرئيـس الصومـايل 
للعديد من الـدول هدفها تحقيق مهام 
أمنية، منها مكافحة اإلرهاب، ومحاولة 
تحييد التدخـالت الخارجية التي تعوق 

مخططـه نحـو إجـراء مصالحات بني 
األحزاب والعشائر الصومالية. ويحتاج 
الصومـال من مرص إىل رؤية شـاملة ال 
تحرشه يف أزمة سـد النهضة الشـائكة 
والبعيدة عنه، فجارته إثيوبيا يمكن أن 
تمثل تهديـدا له إذا أوحى رئيسـه بأنه 
متوافـق مع القاهرة، األمـر الذي جعل 
املتحـدث باسـم الرئاسـة الصوماليـة 

يسارع إىل النفي السابق.
وأوضحـت أسـتاذة العلوم السياسـية 
األفريقيـة بجامعة  الدراسـات  بكليـة 
القاهرة هبة البشبييش أن تربؤ املتحدث 
باسم الرئاسـة الصومالية ”منطقي“، 
مـع  تاريخيـة  عـداء  حالـة  فهنـاك 
إثيوبيـا تدفع األخرية أحيانـا إىل القيام 
الصوماليـة،  األرايض  يف  باخرتاقـات 
يف وقـت يدرك فيـه الرئيـس الجديد أن 
إمكانيـات بـالده العسـكرية محدودة 
ومفككة، وليس من مصلحته استفزاز 
دولة يمكن أن تصبح قواتها عىل مرمى 

حجر من العاصمة مقديشو.
وأشارت ، إىل أن الصومال قد يجد نفسه 
يف مواجهـة مفتوحـة مـع إثيوبيـا بال 
مربرات كافية، ألنهـا اعتادت التحرش 
به يف غياب مسـاعدة إقليمية أو دولية 
تضع حدا لذلك، وثمة حسابات داخلية 
تجعله أكثر حرصـا كي ال يبدي موقفا 
مؤيـدا للقاهرة يف أزمة سـد النهضة أو 
يظهر كطـرف مسـاند لوجهـة النظر 

اإلثيوبية.

بغداد/ الزوراء:

أكـد رئيـس الجمهورية برهـم صالح، امس 

السـبت، الحاجـة املُلّحـة لعقد حـوار وطني 

الوطـن  مصلحـة  عـىل  وحريـص  صـادق 

واملواطنني.

وقـال صالـح يف بيان تلقتـه ”الـزوراء“: إن 

”الظـرف الدقيـق الـذي يمـر ببلدنـا اليـوم 

يسـتدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب 

لغة العقل والحوار وتقديم املصلحة الوطنية 

العليـا فـوق كل اعتبـار، وحمايـة الوطـن 

بسواعد كل أبنائه ليظل قويا ومنيعا وعصيا 

ال تفرقهم خالفات داخلية“.

وأضاف، أنه ”لتدارك األزمة الراهنة والحؤول 

دون أي تصعيـد، نؤكد الحاجـة املُلّحة لعقد 

حوار وطنـي صادق وحريص عـىل مصلحة 

الوطن واملواطنني، هادف لضمان حماية أمن 

واسـتقرار البلد وطمأنة العراقيني، وترسيخ 

السـلم األهـيل واالجتماعـي وتحصـني البلد 

أمـام املرتبصني السـتغالل الثغـرات وإقحام 

العراقيني برصاعات جانبية“.

وأشـار إىل أن ”الحـوار املطلوب بـني الفرقاء 

السياسـيني يجب أن يبحث يف جـذور األزمة 

التي شهدتها البالد يف الفرتة املاضية، وإيجاد 

الحلـول املطلوبة لتجاوزهـا والوصول بالبلد 

إىل بر األمـان واالسـتقرار، فاألوضاع العامة 

يف البلـد ومطالـب شـعبنا الصابـر تضعنـا 

جميعـا عىل املحـك، وتسـتدعي عمـًال جادا 

نحو تصحيح املسـارات ورفع الحيف والظلم 

ومحاربة الفسـاد، وترسـيخ الدولة املقتدرة 

الحاميـة والخادمة لـكل العراقيني، وال خيار 

أمامنا سوى تحقيق ذلك“.

واكمـل قائالً، إن ”العراق ينتظـر منا الكثري، 

والعراقيـون يسـتحقون األفضـل يف العيش 

الكريـم الحر ويتطلعون بنفـاد صرب لتجاوز 

اإلخفاقات، وضحى خرية رجاله وشبابه من 

أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه“.

واشنطن/أ. ف. ب:

 يتوجـه وزير الخارجيـة األمريكي أنتوني 

بلينكن، األسبوع املقبل، إىل الفيليبني للقاء 

الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور 

الذي تتوقع واشـنطن إقامة تحالف وثيق 

معه عىل الرغم من مخاوف تتعلق بحقوق 

اإلنسان.

وقالت وزارة الخارجيـة األمريكية يف بيان 

إن بلينكن سـيلتقي ماركـوس يف مانيال يف 

السـادس من آب/أغسطس يف إطار جهود 

”تعزيـز التحالـف بـني الواليـات املتحـدة 

والفيليبني“ بمـا يف ذلك يف مجاالت الطاقة 

والتجارة.

االبـن  وماركـوس  بلينكـن  أن  وأضافـت 

سيناقشـان أيضـاً ”قيمنـا الديموقراطية 

املشرتكة“.

وسيتوجه بلينكن إىل الفيليبني بعد حضوره 

محادثـات لرابطة دول جنوب رشق آسـيا 

(آسيان) يف كمبوديا.

وقال دانيال كريتنربينك كبري الدبلوماسيني 

األمريكيني لشـؤون رشق آسيا لصحفيني، 

إن بلينكـن لـم يحدد موعـداً للقـاء وزير 

الخارجيـة الصيني وانغ يـي يف بنوم بنه، 

لكنه ال يستبعد ذلك. وأضاف ”سنرى كيف 

تتطور األمور لكن ما من خطط رسمية“.

وكان وزيـرا الخارجية األمريكي والصيني 

أجريـا محادثـات مكثفـة يف التاسـع من 

تموز/يوليو عىل هامش اجتماع مجموعة 

العرشين يف بايل. لكـن الخالفات تصاعدت 

مجـدداً منـذ ذلك الحني بسـبب زيـارة قد 

تقوم بها إىل تايوان رئيسـة مجلس النواب 

األمريكي نانيس بيلويس.

وقال مسـؤولون أمريكيـون إن بلينكن لن 

يجتمـع يف كمبوديـا مع نظرييـه الرويس 

أو الكوري الشـمايل مع أنه أجرى محادثة 

هاتفية الجمعة مع وزير الخارجية الرويس 

 سـريغي الفروف يف محاولة إلطالق رساح 

سجينني أمريكيني.

وكان ماركـوس نجـل الديكتاتـور الراحل 

فرديناند ماركوس، تلقى مكاملة تهنئة من 

الرئيس جو بايـدن بعيد فوزه يف انتخابات 

أيار/مايو.

وترتبط الواليات املتحدة باتفاق تحالف مع 

الفيليبني وتدعم مسـتعمرتها السـابقة يف 

النزاعات الساخنة يف بحر الصني الجنوبي 

مع بكني.

وشـهدت العالقات بني واشـنطن ومانيال 

توتـراً خـالل فرتة حكـم الرئيس السـابق 

رودريغو دوتريتي الذي شن حرًبا وحشية 

عـىل املخـدرات، تقـول منظمـات حقوق 

اإلنسان أنها أدت إىل سقوط عرشات اآلالف 

من القتىل.

وعرب الرئيس باراك أوباما يف ذلك الوقت، يف 

2016 عن مخاوف بشـأن حقوق اإلنسان 

ما دفع دوتريتي إىل مهاجمته علًنا بألفاظ 

نابية.

لكـن دوتريتي لقي دعماً غـري محدود من 

دونالـد ترامب الذي خلـف أوباما يف البيت 

األبيض.

وعرف ماركـوس األب وزوجته بالكسـب 

غـري املـرشوع والبـذخ يف بلد يتفـىش فيه 

الفقر.

ودعمـت الواليـات املتحـدة ماركوس األب 

ملدة عقدين لكنهـا دفعته إىل مغادرة البالد 

إىل هاواي يف 1986 يف مواجهة احتجاجات 

واسعة.

مدريد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت إسـبانيا وفـاة شـخص ثان 
مصاب بجدري القـردة غداة اإلعالن 
عمـا يرجـح أنـه أول حالـة وفـاة 
مرتبطة بالفريوس تسـجل يف القارة 
األوروبية والثامنة يف العالم (خمسة 

يف أفريقيا وواحدة يف الربازيل). 
الصحـة  لـوزارة  تقريـر  يف  وجـاء 
اإلسـبانية ”مـن بـني 3750 مريضا 
.. تـم نقل 120 إىل املستشـفى وتويف 
اثنـان“، مـن دون أن تحـدد تاريـخ 
الوفـاة الثانيـة. وصنفـت منظمـة 
الصحـة العامليـة يف 24 يوليو/تموز 
الجاري جدري القردة كحالة طوارئ 
عامليـة وهـو أعـىل مسـتوى تحذير 
للمنظمة وقد جرى تسجيل أكثر من 
16000 حالة إصابة باملرض يف أكثر 
مـن 60 دولـة حتـى اآلن منـذ بداية 

العام.  
وذكر مركز تنسيق الطوارئ والتنبيه 
 4298 أن  الصحـة  لـوزارة  التابـع 
شـخًصا أصيبوا يف إسـبانيا بجدري 
القـردة، مـا يجعلهـا من أكثـر دول 

العالم ترضًرا.
وكانـت الربازيـل قد أبلغـت يف وقت 
سابق من يوم الجمعة عن أول حالة 
وفاة مرتبطـة بجدري القردة خارج 
القـارة األفريقية يف موجـة التفيش 

الحالية.

واليـة  يف  الصحـة  أمانـة  وحسـب 
مينـاس جريايس، فـإن املتويف رجل 
يبلـغ من العمر 41 عاما كان مصابا 
بالفـريوس يف بيلـو هوريزونتـي يف 
جنـوب رشق البـالد، موضحـة أنـه 
”دخـل املستشـفى بسـبب حـاالت 

طبية خطرية أخرى“.
وقـال وزير الصحـة يف والية ميناس 
جريايس فابيـو باكرييتي ”من املهم 
التأكيـد عـىل أنـه كان يعانـي مـن 

أمـراض مصاحبـة خطـرية، حتـى 
ال نثـري الذعر بـني الناس. مـا زالت 
الوفيـات (املرتبطـة بهـذا املـرض) 
أن  موضحـا  للغايـة“،  منخفضـة 
املريـض كان يخضـع للعـالج مـن 

الرسطان.
وقد جرى تسـجيل أكثر من 16000 
حالة إصابة بجـدري القردة يف أكثر 

من 60 دولة حتى اآلن هذا العام.
ويذكـر أن املـرض يسـببه فـريوس 

ينتـرش عن طريـق االتصـال الوثيق 
ويتسـبب يف أعراض تشبه األنفلونزا 
مـع ظهـور بثور عـىل الجلـد مليئة 

بالصديد.
وأطلقـت منظمـة الصحـة العاملية 
يف 24 يوليو/حزيـران الجـاري أعىل 
مسـتوى من التأهب ملواجهة جدري 

القردة.
الصحـة  منظمـة  وصـف  ويهـدف 
العامليـة لـداء جـدري القـردة بأنـه 

”حالـة طـوارئ صحية عامـة ذات 
اهتمـام دويل“ إىل دق ناقوس الخطر 
ورضورة تنسـيق الجهـود يف إطـار 
تعامل دويل لتوفري التمويل والتعاون 
اللقاحـات  تبـادل  يخـص  فيمـا 

والعالج.
وتشـري اإلحصاءات إىل أن 98 باملائة 
مـن اإلصابات تحـدث عنـد الرجال 

املثليني.
 وتوصلـت دراسـة ُنـرشت يف مجلة 
”نيو إنغالند جورنال أوف مديسني“ 
األسبوع املايض اىل أن 98 باملائة من 
املصابـني هم من الرجـال املثليني أو 
ثنائيـي الجنـس، وأن 95 باملائة من 
اإلصابات تنتقل عن طريق النشـاط 

الجنيس.
 لكـن الخـرباء يقولـون إن انتقـال 
املرض الذي يسبب طفحا جلديا يبدو 
أنه يحدث بشـكل أسايس عن طريق 
االتصـال الجسـدي الوثيـق، لكن لم 
يتم حتى اآلن تصنيف جدري القردة 

عىل أنه ”مرض منقول جنسيا“.
 ويحـذر الخـرباء أيضا مـن التفكري 
يف أن مجتمعـا واحدا فقط يمكن أن 
يتأثر بالفريوس، مؤكدين أنه ينترش 
مـن خـالل املالمسـة املنتظمـة من 
الجلد إىل الجلد، وأيضا من مالمسـة 
فـراش أو مناشـف ملوثـة يف بيئـة 

منزلية.
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ليبيا / متابعة الزوراء:

ُمني املشـري خليفة حفـرت، صاحب النفوذ 

الواسـع رشق ليبيـا، بخسـارة يف املعركة 

القضائية التي يخوضهـا ضده يف الواليات 

يتهمونـه  ليبيـون  مواطنـون  املتحـدة 

بارتـكاب عمليـات تعذيب وإعـدام خارج 

نطاق القضاء. 

وأكـد القايض الفـدرايل يف واليـة فرجينيا، 

حيـث كان حفرت يقيم قبل عودته إىل ليبيا، 

أنه لم يتعاون مـع القضاء، وبالتايل يمكن 

أن يحكـم عليه ”غيابيـا“ بدفع تعويضات 

للعائالت صاحبة الدعوى.

يحمـل  الـذي  حفـرت  بإمـكان  يـزال  وال 

الجنسـيتني الليبية واألمريكية، اسـتئناف 

هذا القرار وسيستغرق األمر جلسات أخرى 

لتحديد مبلـغ التعويضات، لكن هذا القرار 

ُيمثل انتكاسة كبرية للعسكري الليبي. 

وقـال فيصل جيـل، أحـد املحامـني الذين 

بيـان  يف  الدعـوى،  هـذه  وراء  يقفـون 

”انترصت العدالة، وسـيتعني عىل حفرت أن 

ُيحاسب عىل جرائم الحرب التي ارتكبها“. 

يف عامـي 2019 و2020، تقدمـت عائالت 

ليبية بشـكوى مدنية ضد حفرت املسؤول، 

عـىل قولها، عـن مقتـل أقارب لهـا راحوا 

ضحايا تفجريات. وكتبـت العائالت يف ذلك 

الوقت أن حفرت، بصفتـه قائدا لـ“الجيش 

الوطنـي الليبـي“، قـد ”شـارك يف حـرب 

عشـوائية ضد الشـعب الليبي: قتل الكثري 

من الرجال والنسـاء واألطفـال يف عمليات 

قصف وعذب مدنيني آخرين“.

اسـتندت هـذه العائالت يف طلبهـا هذا، إىل 

قانـون أمريكـي يعـود لعـام 1991، هـو 

”قانون حماية ضحايا التعذيب“ الذي ُيتيح 

مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية يف 

دولـة أجنبية، ارتكب أعمـال تعذيب و/أو 

عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وكان القضـاء األمريكـي قـد جّمـد امللف 

قبـل االنتخابـات الليبية التـي كان مقررا 

إجراؤهـا يف كانون األول/ديسـمرب 2021، 

حتى ال يؤثر ذلك عىل االقرتاع. وبما أن هذه 

االنتخابات لم ُتجَر، فقد استؤنفت القضية 

رغـم أن حفـرت حـاول التمسـك بحصانة 

لرئيس الدولة.

ويتفاقـم االنقسـام يف ليبيـا مـع وجـود 

حكومتـني متنافسـتني، األوىل يف طرابلس 

انبثقت من اتفاق سيايس قبل عام ونصف 

عـام يرأسـها عبـد الحميـد الدبيبـة الذي 

يرفـض تسـليم السـلطة إال إىل حكومـة 

منتخبة.

أمـا الحكومة الثانية فهي برئاسـة فتحي 

باشـاغا عينهـا الربملان يف شـباط/فرباير 

ومنحهـا ثقتـه يف آذار/مـارس وتتخذ من 

رست (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما ُمنعت 

من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أعلنـت وزارة الكهربـاء تحقيق أعـىل انتاج 

للمنظومة الكهربائية.

وذكر اعالم الـوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» 

انـه «بـإرشاف مبـارش ومتابعـات ميدانية 

من وزيـر الكهرباء، عادل كريـم، واملالكات 

التـي  التحديـات  كل  وبرغـم  املتقدمـة 

تواجـه عمـل الـوزارة ومالكاتهـا مـن قلة 

التخصيصـات املاليـة، وعدم اقـرار وإمرار 

املوازنات، وإنحسـار اطالقات الغاز ، ورغم 

واملشاكل األمنية وإستهداف خطوط وابراج 

نقـل الطاقة من جهة أخرى، وكثرة املناطق 

العشـوائية واملفصخـة زراعيـاً والتـي هي 

أحمـال غري مدروسـة لـم تبلغ بهـا الوزارة 

بغية ان تسـتعد لهـا، وبظل سـحب أحمال 

اضافيـة مـن بعـض املحافظـات، وتنامي 

الطلـب ، يواصـل مجاهـدو وابطـال وزارة 

الكهربـاء العمـل ليل نهار  مـن اجل خدمة 

البلد واملواطنني».

وأضـاف ان « الـوزارة تعلـن وصولها ألعىل 

انتـاج تحققه املنظومة الكهربائية العراقية 

منذ تاريخ تأسيسـها وهـو( ٢٢٦٨٠) ميكا 

واط، وباسـتقرار عاٍل، ولو كان الدعم املايل 

واملوازنـات متوفـرة ملضيت الـوزارة بتنفيذ 

السقف القصري من خطة الوزارة خالل عام 

واحـد، والتي كانت تسـري بزيـادة واضافة 

سبعة االف ميكا واط جديدة.»

واوضـح انه «مـن املؤمل يف (االيـام القريبة 

القادمـة) تحقيـق زيادة اعـىل باالنتاج بعد 

دخول عدد من املحطات للعمل كصالح الدين 

الحرارية، ومحطة عكاز ، ومحطات اخرى»، 

مؤكدا أن «الوزارة ماضية بخططها ألدخال 

الدورات املركبة، ومنظومات التربيد،بجميع 

املحطات الغازية، اضافة للميض بمشـاريع 

وتدويـر  الشمسـية،  الطاقـة  محطـات 

النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي 

سـتحقق وثوقية عالية واسـتقرارية كبرية 

للشبكة الكهربائية».
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بغداد/الزوراء:
حـذر األمـني العـام ملجلس الـوزراء، 
حميد الغزي، مـن تهاون الرشكات يف 

عملها بمحافظة ذي قار.
وذكـر بيـان لالمانـة العامـة ملجلس 
الـوزراء تلقتـه «الـزوراء» أن «األمني 
العام ملجلـس الوزراء، حميـد الغزي، 
افتتـح املبنى الجديد لصنـدوق إعمار 
ذي قار بحضور محافظ ذي قار  وعدد 

من الرشكات املنفذة للمشاريع» .
وقال الغزي، بحسـب البيـان، إن «ما 
تحقـق ملحافظـة ذي قـار هـو بداية 
لتغيري واقعها املـزري « ، مطالباً ِبـ « 
إنتشـالها والعمل عـىل تقديم األفضل 

لسكانها « .
واستعرض األمني العام ملجلس الوزراء 
ما تقّدم للصندوق من تسهيالت كبرية 

ومتابعات متواصلة بصورة شخصية 
مع الوزرات والجهات املعنية واإللتزام 
بتسديد املسـتحقات املالية للرشكات 
املنفـذة للمشـاريع ضمـن التوقيتات 
املحددة، محذرا مـن تهاون الرشكات 
يف عملهـا والبحث عن تقّدم يف اإلنجاز 
باملدد الزمنية عىل حساب جودة العمل 
اإلخفـاق  أو  املطلوبـة  ومواصفاتـه 
يف اإلنجـاز ، موجهـًا إدارة الصنـدوق 
باملتابعـة  املختصـني  واملهندسـني 
امليدانيـة واطـالع الجهـات املختصة 

بالتقصري التخاذ الالزم .
ونوه األمني إىل أن األيام القادمة كفيلة 

بتحقيق ما يرس ألبناء النارصية.
وأكـد أن «تقديم الخدمـة للمحافظة 
ليسـت منـّـة أو فضل بـل هي واجب 

وطني «.

ميسان/الزوراء:
أعلن محافظ ميسـان، عيل دواي، امس السـبت، الرشوع بالعمل إلنشاء سوق العمارة العرصي، 

مؤكداً أن املرشوع سيوفر الكثري من فرص العمل وينشط الحركة التجارية يف املحافظة. 
وقال دواي، يف ترصيح صحفي إنه «تم الرشوع بالعمل بسوق العمارة العرصي الخاص من خالل 
اتفـاق التعاون الذي تـم توقيعه بني محافظة ميسـان ورابطة اتحاد البلديات واملنفذ بواسـطة 

برنامج األمم املتحدة اإلنمائي وبتمويل من االتحاد االوروبي».
وأشـار إىل أنـه «وجـه باالهتمام باألعمـال وتنفيذها حسـب املواصفات املطلوبة»، مشـدداً عىل 
«رضورة تكثيـف الجهـود ومضاعفة العمـل من أجل انجـازه بالوقت املحدد». وأكـد دواي عىل 

«أهمية مرشوع سوق العمارة العرصي، الذي سيوفر 

بغداد/الزوراء:

أعلنت دائـرة الهجـرة واملهجريـن يف محافظة صالح 

الدين إعـادة ٨٠٥٠٠ عائلة نازحـة يف املحافظة، فيما 

أوضحـت أسـباب عدم عودة قسـم منهـم إىل مناطق 

سكناهم.

وقـال مدير دائـرة الهجرة واملهجريـن خالد محجوب 

إن «نسـبة العائديـن بلغت ٨٠٪ واملتبقـي ١٠٪ أي ما 

يقـارب ١٠٠٠٠ اآلف عائلـة مـا زالت غـري قادرة عىل 

العودة لعدة أسباب».

وأضـاف أن «أسـباب عدم عودة املهجريـن هي أما أن 

منازلهـم مدمرة بالكامل أو هناك أسـباب عشـائرية 

نأمل أن تحل يف األيام القادمة فضالً عن مشكلتي قلة 

الخدمات وعـدم وجود فرص عمـل يف حالة عودتهم، 

وهناك من لم يرغب بالعودة إىل املنطقة التي نزح منها 

بغداد/الزوراء:لوجود فرص عمل وسكن وخدمات مريحة لهم».

كشـفت مديرية املـرور العامـة عن جملة 

أسـباب تقـف وراء الحـوادث املرورية من 

أبرزها الرسعة الشديدة واستخدام «الاليت 

الزنون».وقال مديـر عالقات واعالم املرور 

العميد زياد القييس يف ترصيح صحفي «من 

خالل دراساتنا األكاديمية والفعلية وجدنا 

ان اغلـب اسـباب الحـوادث تتمثـل بعـدم 

التزام صاحب املركبة بالتعليمات املرورية، 

الشـديدة واملفرطـة  الرسعـة  اىل  اضافـة 

واالجتيـاز  ورعونـة  بتهـور  والسـياقة 

الخاطـئ مـن جهـة اليمني».وأضـاف أن 

«من األسـباب األخرى هي االستدارة بدون 

اعطاء اشارة التنبيه والسري عكس االتجاه 

واسـتخدام الزنون (الضوء األبيض).ولفت 

إىل ان «قسـماً مـن املركبـات ال يوجد فيها 

مواصفـات املتانة واالمان»، مشـرياً اىل ان 

«اغلب الطرق تعاني من التخسفات وعدم 

االدامة واالنـارة والتخطيط».وفيما يتعلق 

بحادث األمس الذي وقع عىل الطريق الدويل 

والذي ذهب ضحيته ١٢ شـخصاً وخلف ٥ 

مصابني، قال العميد القييس إن «سببه هو 

اسـتدارة خاطئة وتحويـل رسيع من املمر 

االيمـن اىل االيرس لصاحب املركبة الطويلة، 

وكذلك عـدم انتباه صاحب املركبة االخرى 

ورسعة شديدة».

وأفـاد مصـدر طبـي يف محافظـة صـالح 

 ١٧ وإصابـة  بمـرصع  الجمعـة،  الديـن، 

شـخصا معظمهم نسـاء من أهايل قضاء 

بلـد جنوبي صالح الدين بحادث سـري عىل 

طريـق الحلة – كربالء يف قضـاء املحاويل.

وقال املصدر إن ١٢ شخصا من أهايل قضاء 

بلـد جنوبي صـالح الدين لقـوا مرصعهم 

وأصيـب ٥ آخريـن بينهـم حـاالت حرجة 

بتصادم حافلة تقلهم مع شـاحنة وحافلة 

كبرية عـىل طريق حلة – كربـالء يف قضاء 

املحاويل، مبينا أن الضحايا واملصابني كانوا 

متجهني اىل مدينة كربالء.وأضاف ان جثث 

الضحايـا تم نقلهـا اىل الطب العـديل فيما 

ُنقل املصابون اىل املستشفى مشريا اىل فتح 

تحقيق مروري حيال الحادث. وأوجز قسم 

مديرية املرور يف سـامراء أسباب الحوادث 

املرورية الداخلية وعـىل الطرق الخارجية، 

فيما قدم مقرتحـات ملعالجتها.وقال مدير 

القسـم، العميـد عمـاد جاسـم لطيف، يف 

ترصيـح صحفـي إن «أعمال قسـم مرور 

سامراء املقدسة تغطي ناحية دجلة شماالً 

إىل قرية كبان جنوباً طريق بغداد -تكريت، 

ومن سور شناس شماالً إىل ناحية املعتصم 

جنوباً طريق الدور - ناحية املعتصم، و٧٠ 

كلم عـىل طريق سـامراء الفلوجة (طريق 

الثرثار)، وغرباً إىل بحرية الثرثار ورشقاً إىل 

نهر الرصايص».وأضاف لطيف أن «أسباب 

الحـوادث عـىل الطرق الخارجيـة تتمثل يف 

الرسعة العالية والحيوانات السائبة».

الفتـًا إىل أن «القسـم قدم مقرتحـًا لوضع 

سـياج يمنع خـروج الحيوانـات من النهر 

منطقـة  تكريـت   - سـامراء  طريـق  إىل 

سـموم والعباسـية وقرص العاشق، وتمت 

االسـتجابة من قبل دائرة الطرق والجسور 

يف املحافظة وأنشأت سـياجاً بطول ٨ كم، 

ممـا قلل حوادث حاالت دهـس الحيوانات 

الحـوادث  «أمـا  ليالً».وتابـع:  وخاصـة 

الداخلية فرتجع إىل سـوء تنظيم الطرق إذ 

نادراً مـا يوجد طريق صالح للسـري داخل 

املدينـة، إضافـة إىل عـدم وجـود إشـارات 

ضوئيـة أو عالمات مرورية يف جميع أنحاء 

املدينـة وهـذه العالمـات مـن اختصاص 

قسم الهندسـة املرورية يف البلديات».وعن 

نظـام الفـردي والزوجـي، قـال لطيف إن 

«النظـام يمكن اعتباره حـًال مؤقتاً ولكن 

األساس هو إعادة تأهيل الطرق والتوسعة 

واستحداث طرق جديدة وإزالة التجاوزات 

عىل الطريق وإنشاء املجرسات بهدف تقليل 

الحوادث أيضاً».

بغداد/الزوراء:
حذرت قيادة العمليات املشـرتكة، من أي ردود أفعال «غري 
منضبطة» جراء االعتداءات واالنتهاكات الرتكية يف األرايض 
العراقية.وقـال الناطـق باسـم العمليـات اللواء تحسـني 
الخفاجـي يف ترصيـح صحفـي: «يف حال صـدور اي ردود 

فعل غـري منضبطة نتيجة لالعتـداءات الرتكية فإن قواتنا 
االمنية قادرة عىل حفظ االمن وسـالمة البلـد»، مبيناً ان « 
قواتنا االمنية لديهـا القدرة واالمكانية كيفنا حافظت عىل 
الحدود العراقية مع سـوريا واغلقتها تفعل ذات اليشء مع 
الجانـب الرتكي، فضال عن ان قدرتهـا عىل حماية البعثات 

الدبلوماسـية و االهـداف الحيويـة وعـدم السـماح بأي 
تجـاوز عليها». واستشـهد ٩ واصيب ٢٢ عراقياً يف قصف 
مدفعي تركي ملصيف سـياحي يف قضـاء زاخو بمحافظة 
دهوكوكانت وزارة الخارجيَّة سـلمت السفري الرتكّي لدى 
العـراق ُمذّكـرة احتجاج شـديدة اللهجـة وتضّمنت إدانة 
الُحُكومـة العراقيَّـة للقصف الرتكـي يف دهوك.وأكدت ان 
العــراق يطالــب بانسـحاب القـوات الرتكيَّــة كـافـة 
مــن داخـل أراضيه ويـدعـو تركيـا لـحـل مشــاكلها 
ـَّـة بعيــداً عــن حـدوده مـع تقديـم اعتــذار  الداخلي
رسـمـّي عـن هـذه الجريمـة وتعــويض ذوّي الشهداء 
والجرحىوطالب العراق مجلس األمن الدويل، بإصدار قرار 
يلـزم تركيـا بسـحب قواتها «املحتلـة» مـن كل األرايض 
العراقية.وقال وزير الخارجية فؤاد حسـني يف كلمته أمام 
مجلـس األمن الدويل بشـأن االعتـداء الرتكـي األخري عىل 
مصيف يف زاخو بمحافظة دهوك األربعاء املايض :»الجيش 
الرتكي ارتكـب عدواناً ضد أرايض وسـيادة العراق وحياة 
مواطنيـه». وطالبـت املمثلة األممية جينني بالسـخارت، 
بتوقـف أي هجمـات عـىل األرايض العراقيـة، وأضافت ان 
«الحكومـة العراقية أكدت تورط القـوات الرتكية بالهجوم 
عىل مصيف بـرخ وهناك هجمـات تركية مكـررة تحدثت 

عنها الحكومة العراقية».

بغداد/الزوراء:
حذر مسـؤول محـيل يف جنـوب العراق مـن «كارثة 
بيئيـة، ناتجـة عـن اسـتمرار انخفـاض مناسـيب 
امليـاه، خصوصـا يف مناطـق األهـوار، التـي رجـح 
إعالنهـا «منطقة منكوبـة» قريبا.وأرجع مدير بيئة 
محافظـة ذي قار، كريم هاني محمد، املشـكلة التي 
تعانـي منهـا األهـوار إىل «تراجع مناسـيب املياه يف 
نهـري دجلة والفرات، نتيجة قلة اإلطالقات املائية». 
وأضـاف يف ترصيـح صحفـي: ان هنـاك العديد من 
املساحات «أصبحت جافة تماما، وهناك مسطحات 
أخرى مرشـحة للجفاف، وهو ما سيؤثر عىل الحياة 
االجتماعية واالقتصادية ألهايل هذه املناطق».وكشف 
محمـد أن جفـاف األهوار دفـع بالعديد من سـكان 
هـذه املناطـق إىل «االنتقـال ملحافظات مجـاورة»، 
مشـريا إىل أن هؤالء السـكان عادة ما يعتاشون عىل 
«صيد األسـماك وتربية الجامـوس» اللتني يتطلبان 
وجود وفرة مائية.وأبدى مخاوفه من استمرار حالة 
الجفـاف التي سـتؤثر عـىل «التنـوع البيولوجي» يف 
األهوار، خاصـة يف ظل التغيـريات املناخية.واألهوار 
مسـتنقعات تتغذى عىل نهري دجلة والفرات، وهي 

مناطق خصبة لزراعة الرز وصيد األسـماك، وموطنا 
ألنواع متعددة من الطيور، وتعترب محطة راحة آلالف 
الطيور الربية املهاجرة بني سـيبرييا وأفريقيا. وتعد 
موطنا للتنوع البيولوجي، وهو ما دفع منظمة األمم 
املتحـدة للرتبية والعلـوم والثقافة «اليونسـكو» إىل 
ضمها لقائمـة الرتاث العاملي يف ٢٠١٦.الخبري البيئي 
املتخصص يف شـؤون األهوار، جاسم األسدي، قال يف 
ترصيح صحفي» إن «املشـكلة يف هذه املناطق بدأت 
منذ أعوام، ولكن منذ ٢٠٢١ تفاقم نقص تدفق املياه 
إليها».وأشـار األسـدي، وهو مدير منظمة «طبيعة 
العـراق»، إىل انخفاض «مناسـيب املياه يف أهوار ذي 
قار التي كانت معدالتها تقرتب من مرتين خالل عام 
٢٠١٩، إىل أقل من ٧٠ سـم يف وقتنا الحايل».وذكر أن 
السبب األسايس لهذه املشكلة «خفض إيران وتركيا 
الحصص املائية يف نهـري دجلة والفرات، ناهيك عن 
عـدم وجود عدالة يف تخصيصات املياه داخل العراق، 
وزيـادة التلـوث بإطـالق ميـاه الـرصف الصحـي، 
وارتفـاع ملوحة املياه يف األهوار ملسـتويات عالية».

وتلقـى ٧٠ يف املئـة مـن نفايـات العـراق الصناعية 
مبارشة يف األنهار أو يف البحر، وفقا لبيانات جمعتها 

األمـم املتحـدة وأكاديميون، بحسـب تقرير سـابق 
لوكالـة فرانـس برس.ويقـدر األسـدي املسـاحات 
املغمورة باملياه حاليا بنحو ٢٥ يف املئة من املسـاحة 
الكلية لألهوار.وهذه ليسـت املـرة األوىل التي تعاني 
فيها األهوار من الجفاف، إذ أقام صدام حسـني الذي 
اتهم سـكان األهوار بالخيانة خالل الحرب مع إيران 
بـني عامـي ١٩٨٠ و١٩٨٨ عـددا من السـدود وقام 
بتجفيف املنطقة يف التسـعينيات إلخـراج املتمردين 
الذيـن كانـوا يختبئـون وسـط النباتات التـي تنمو 
بالقـرب من مياهها، بحسـب تقرير سـابق لوكالة 
رويرتز.وبعـد سـقوط نظـام صـدام يف ٢٠٠٣ قـام 
سـكان بتدمري الكثري من السـدود للسـماح باندفاع 
املياه مرة أخرى وسـاهمت منظمات بيئية خارجية 
يف بـث الحياة مرة أخـرى يف األهوار.وتعنـي األهوار 
«األرايض املنخفضـة التـي تغطيهـا املياه سـواء يف 
جميع أيام السنة أو يف بعضها، وال يوجد فرق واضح 
بينها وبني املسـتقنعات»، فيما يطلق سكان العراق 
تسمية األهوار «عىل الربك أو املناطق املنخفضة التي 
تملؤهـا مياه ضحلة جنوبي البالد. وينمو يف األهوار 
نباتات القصب والربدي وغريها من النباتات، بحسب 

دراسة نرشتها مجلة البحوث الجغرافية، أعدها إياد 
الشمري من جامعة ميسان.وأرجعت الدراسة نشأة 
األهـوار يف العـراق إىل ماليـني السـنوات حيـث أثرت 
حركات «تكتونية» عىل هبوط مناطق وسط وجنوب 
العراق لتشـكل ما يشـبه «التواء مقعـرا» يف األرض، 
تتجمـع فيـه امليـاه مـن دجلـة والفرات.وكشـفت 
الدراسـة أن مسـاحة األهوار تشـكل حـوايل ٢-٣ يف 
املئـة من املسـاحة الكلية للعـراق، إذ أنهـا تنكمش 
لنحو ٣٠٠٠ كلم مربع يف سـنوات الجفاف، وتصل إىل 
مسـاحة ١٣ ألف كلم مربع يف السنوات غري الجافة، 
فيمـا يقدر متوسـط مسـاحتها الدائمة بمـا يناهز 
٨ آالف كلـم مربـع، والتـي تنترش عـىل محافظات: 
البرصة، وميسـان وذي قار.وكانـت منطقة األهوار 
تغطي تسـعة آالف كلم مربع يف السـبعينيات لكنها 
تقلصـت إىل ٧٦٠ كلـم مربـع بحلول عـام ٢٠٠٢ ثم 
استعادت نحو ٤٠ يف املئة من املنطقة األصلية بحلول 
عام ٢٠٠٥، بحسب رويرتز.وحول الجهود الحكومية 
ملعالجة مشـكلة جفاف األهوار، قـال مدير بيئة ذي 
قار إن «تقارير ترصـد الواقع البيئي لألهوار، رفعت 
إىل وزارة البيئـة، وعقدت اجتماعـات طارئة، أوصت 

بإعـالن األهـوار كمناطـق منكوبة، بسـبب تدهور 
الخبـري  واالجتماعية».ويـرشح  البيئيـة  املشـاكل 
األسـدي أن «إعـالن هـذه املناطـق منكوبـة، يعني 
زيادة التخصيصات املالية لها، ومساعدة السكان يف 
ظروفهم االقتصادية الصعبة، خاصة الذين يعتاشون 
عىل صيد السـمك وتربية الجاموس، وتوفري مناطق 
إليواء السكان».ولفت أن سكان األهوار فقدوا حوايل 
«٢٥ يف املئـة من قطعانهم من الجاموس، ناهيك عن 
فقدان حوايل ٨٠ يف املئة من األسـماك».ويعيش عرب 
األهوار يف هذه املسطحات منذ آالف السنني، وقدرت 
دراسـة عددهم بنحو ٤٠٠ ألف يف الخمسينيات لكن 
فـر مئـات آالالف منهم بسـبب ألسـباب سياسـية 
أو اقتصادية.ووفـق املوقـع اإللكرتوني لليونسـكو 
تضم األهوار ثالثة مواقع أثرية، وأربعة مسـطحات 
مائيـة، حيـث «تعـد مدينتـا أوروك وأور األثريتـني 
إضافـة إىل املوقع األثري يف مدينة إريدو جزء من آثار 
املدن واملباني السـومرية التي أنشـئت يف بالد ما بني 
النهرين بني األلفيتني الرابعة والثالثة قبل امليالد عىل 
ضفـاف نهري دجلـة والفرات».وأكـد محمد أن حل 
املشـكلة البيئـة لألهـوار يحتاج «لزيـادة اإلطالقات 

املائيـة يف نهري دجلة والفرات، بما يعزز مسـتويات 
املياه يف هذه املسـطحات».ودعا األسـدي إىل تكوين 
«خلية طوارئ» إلدارة ملـف الجفاف، وإعادة النظر 
يف السياسـة والتخصيصات املائية، وإجراء تغيريات 
عـىل أرض الواقع يف األهوار بإنشـاء ممـرات مائية 
ملربـي الجواميس.وقـال مدير إنعـاش األهوار يف ذي 
قـار، عدنان املوسـوي يف ترصيح صحفي إن هناك « 
إجراءات عاجلة من وزارة املوارد املائية التي ننضوي 
فيها لتأمني مياه الرشب وضمان استقرار السكان».
وحـذر برنامج األمم املتحدة للبيئة عام ٢٠١٩ من أن 
«التغري املناخي من املتوقـع أن يقلل هطول األمطار 
السـنوي يف العراق، مما سـيؤدي إىل زيادة العواصف 
الرتابيـة وانخفاض اإلنتاجيـة الزراعية وزيادة ندرة 
املياه».ويقول برنامج األمم املتحدة للبيئة إنه يف عام 
٢٠١٥، كان لـدى كل عراقـي ٢١٠٠ مـرت مكعب من 
املياه املتاحة سـنويا، مضيفا أنه بحلول عام ٢٠٢٥، 
سـتنخفض تلك الكميـة إىل ١٧٥٠ مـرتا مكعبا، مما 
يهدد اسـتقرار الزراعة والصناعة يف البالد عىل املدى 
البعيد، فضال عن تهديد صحة سكانها البالغ عددهم 

٤٠ مليون نسمة.
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صالح الدين/الزوراء:

طوزخورماتو،  قضاء  يف  األهلية  املولدات  أصحاب  هدد 

رشقي صالح الدين، بزيادة أسعار االشرتاك لعدم تجهيزهم 

واملنتجات  املحلية  الحكومة  وعود  رغم  الوقود،  بحصص 

النفطية.

انتهاء  املايض،  األسبوع  أفاد  قد  حكومي،  مسؤول  وكان 

رشقي  طوزخورماتو  قضاء  يف  األهلية  املولدات  إرضاب 

صالح الدين عقب حلول حكومية أطلقتها املحافظة.

لرتا   25 بواقع  الوقود  حصص  زيادة  الحلول  وتضمنت 

املولدات  وتسجيل  املتبقية،  الصيف  فرتة  خالل   KV لكل 

الجديدة لتأمني حصتها من الوقود اىل جانب تشكيل لجان 

الرسمية  بالتسعرية  وااللتزام  األهلية  املولدات  عمل  ملتابعة 

مولدات  أصحاب  املقررة.وقال  التشغيل  وساعات  لالشرتاك 

من  ”أكثر  إن  صحفي:  ترصيح  يف  طوزخورماتو،  يف  أهلية 

75 مولدا موزعة يف الطوز بدون حصص وقود منذ شهرين 

وسط ضغوط ومطالبات من املواطنني بااللتزام بالتسعرية 

الزالت  الوقود  ”حصص  أن  وأضافوا  التشغيل“.  وساعات 

تكريت  يف  النفطية  املنتجات  بني  وتائهة  ورق  عىل  حربا 

املولدات  ازمة  بإثارة  يسموها  لم  جهات  متهمني  وكركوك 

مع بلوغ الصيف ذروة درجات الحرارة واعتربوه استهدافا 

املولدات  تجهيز  تلكؤ  من  املحافظات  أغلب  وتعاني  مبيتا.. 

األهلية بالوقود ألسباب متعددة منها اآلليات املعقدة وشح 

املنظمة  التهريب  عمليات  جانب  اىل  النفطية  املنتجات 

للمشتقات النفطية خالل األشهر األخرية.



بغداد/ الزوراء:
أكـد املحلل االقتصـادي، يونس الكعبـي، أن العراق لديه فـرص عديدة يف 
اسـتثمار النفـط مع العديـد من الدول الكـربى، عىل غـرار االتفاقية مع 
فرنسا التي تقيض بالحصول عىل النفط مقابل تصدير الطائرات للعراق.

وقـال الكعبـي يف حديث صحفي: إن“ هنـاك العديد مـن االتفاقيات التي 
لـم تر النـور وخاصة مع كوريا الجنوبية التي كانـت تقيض يف بناء البنى 

التحتية العراقية مقابل النفط“.
مؤكدا أن“ الحرب الروسـية مع أوكرانيا سـتزيد من ارتفاع أسعار النفط 

الن بوادر االزمـة العاملية بدأت تظهر 
مالمحها“.

وأضاف أن“ االتفاقيـة الصينية التي 
لـم يكتمـل عقدها مع العـراق كانت 
سـتخدم البلد كثريا من خالل التعهد 
واملجمعـات  املـدارس  آالف  بنـاء  يف 
السـكنية وايضـا مؤسسـات الدولة 
حسب التطور والحداثة التي لم تدخل 

العراق اىل حد اآلن“.
وتابـع أنه“ يف حال أتخـذ العراق امليض 

يف هكذا اسـرتاتيجيات وعقد اتفاقيات، فإن صعود أو نزول أسعار النفط 
العاملي يف املسـتقبل لن توثر بشـكل مبارش عىل عمل املشاريع املستقبلية 
للعراق“.وارتفعـت أسـعار النفـط العامليـة يف جميع الدول جـراء الحرب 
العاملية القائمة بني روسـيا وأوكرانيا وقرار روسيا بإيقاف تصدير النفط 

والغاز اىل أوروبا وامريكا. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة اإلحصاء الرتكية، امس 
السـبت، أن العراق جـاء رابعا كأكرب 
مسـتورد من تركيا يف شهر حزيران 
املـايض، مبينـة ارتفـاع الصـادرات 
الرتكيـة بنسـبة 18.7٪  والـواردات 

و٪39.7 عىل التوايل.
وذكـرت الهيئة يف تقريـر لها اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: أن ”صادرات تركيا 
لشهر حزيران بلغت 23 مليار و 428 
مليون دوالر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 
18.7 باملئـة، مقارنة بنفس الشـهر 

من العام 2021“.
يف  تركيـا  ”واردات  أن  وأضافـت 
حزيران بلغت 31 مليار و595 مليون 
دوالر، مسـجال ارتفاعا بنسبة زيادة 
39.7 باملئة، عن نفس الفرتة من عام 

.“2021
وأشـارت إىل أن ”العراق جاء رابعا يف 
صادرات الرتكية لدول العالم يف شهر 
حزيران املايض بقيمة 1 مليار و206 
مليون دوالر، يف حني كانت أملانيا هي 
الرئيسية للصادرات  الدولة الرشيكة 
بـ1 مليـار و875 مليون دوالر، تلتها 

الواليات املتحدة االمريكية بـ 1 مليار 
و555 مليـون دوالر، ومن ثم جاءت 
اململكة املتحدة ثالثا بـ1 مليار و209 
مليـون دوالر وايطاليا خامسـا بـ1 
مليـار و150 مليـون دوالر“، مبينـة 
أن ”نسـبة الدول الخمـس األوىل من 
إجمـايل الصـادرات بلغـت ٪29.9 يف 

حزيران 2022“.
”الصـادرات  أن  إىل  الهيئـة  ولفتـت 
الرتكية من كانون الثاني اىل حزيران 
الدولـة  هـي  أملانيـا  كانـت   ،2022

الرشيكة الرئيسية للصادرات بقيمة 
دوالر،  مليـون  و642  مليـارات   10
تلتهـا الواليـات املتحـدة األمريكيـة 
بمبلغ 8 مليارات و658 مليون دوالر، 
وإيطاليـا 6 مليـارات و612 مليونـا 
دوالر، واململكـة املتحـدة 6 مليـارات 
489 مليونا دوالر، والعراق 6 مليارات 
362 مليونا دوالر، وبلغت نسبة الدول 
الخمس األوىل مـن إجمايل الصادرات 
٪30.8 يف الفرتة من كانون الثاني إىل 

حزيران 2022“.

بغداد/ الزوراء:
بلغت مبيعـات البنك املركزي العراقي من العملـة الصعبة (للدوالر) خالل 

األسبوع املايض أكثر من مليار و300 مليون دوالر أمريكي . 
وذكـر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التي فتح بها املزاد وابتداًء من االحد ولغاية الخميس 1 مليار و304 ماليني 
و947 الفـاً و145 دوالراً بمعـدل يومي بلغ 260 مليونـاً و989 الفاً و429 

دوالراً، منخفضاً بمقدار %1.03 عن االسبوع الذي سبقه. 
واضـاف ان اعـىل مبيعـات للـدوالر كان ليـوم األربعاء، حيـث بلغت فيها 
املبيعـات 281 مليون و12 الفا و820 دوالرا، فيما كانت أقل املبيعات ليوم 

الثالثاء التي بلغت فيها املبيعات 251 مليوناً و25 الفاً و917 دوالراً. 
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف يف 

الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
دعـا وزيـر الزراعة العراقـي، محمد 
الخفاجي، إىل إطالق سـوق مشرتكة 
وروزنامـة زراعية موحدة بني الدول 
العربيـة بهـدف تحسـني التبـادالت 
التجارية بينها لسد النقص الحاصل 
يف الغذاء بفعل األزمة التي تشـهدها 
العالم. من جانـب اخر، اكدت رابطة 
سـوق األدوات الزراعيـة يف ديـاىل ان 
انهيار سـوق األدوات الزراعية شكل 
نقطة نشاط عىل مدار عقود طويلة.
وجاءت دعوة وزير الزراعة العراقي، 
محمـد الخفاجـي، إىل إطالق سـوق 
مشـرتكة وروزنامـة زراعية موحدة 
بـني الدول العربية، وذلك خالل لقائه 
رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشـال 
يف  مشـاركته  هامـش  عـىل  عـون، 
الرباعي ببريوت،  الزراعـي  االجتماع 

وفقا لبيان صادر عن مكتب الوزير.
وذكر البيان: ان الخفاجي عىل أهمية 
تضافـر الجهـود العربيـة ملواجهـة 
املنتجـات  وتأمـني  الغذائـي  األمـن 
الغذائيـة والزراعية لشـعوبنا، داعيا 
اىل رضورة اطـالق السـوق العربيـة 
املشرتكة لتحسني التبادالت التجارية 
ومعالجـة النقـص يف الغـذاء بهدف 

تحقيق التكامل الغذائي.
ونقـل البيـان عـن الوزيـر قولـه إن 
”طموحنـا ضم أكرب عـدد من الدول 
العربيـة اىل هـذا التحالـف وتقويـة 

العالقات عىل الصعيد الزراعي“.
مبينا أنه ”عندما نسـتطيع ان نصل 
اىل روزنامـة زراعيـة موحـدة بـني 
الدول سـيتم تحقيق قيمـة مضافة 

للفالحني، فضال عن املسـتهلكني من 
ناحية تخفيف الكلفة“.

من جانـب اخر، اكدت رابطة سـوق 
األدوات الزراعيـة يف ديـاىل ان انهيار 

سـوق األدوات الزراعية شكل نقطة 
نشاط عىل مدار عقود طويلة.

وقـال عضـو رابـط سـوق االدوات 
الزراعيـة، عبـد الحميـد العزاوي يف 
حديث صحفي: ان ”سـوق االدوات 
االليـات  تشـمل  والتـي  الزراعيـة 
واملبيدات والبذور ومواد اخرى تدخل 
يف عالم الزراعة بدياىل فقد %95 من 
نشـاطه بالوقت الحايل، أي اننا عىل 

أعتاب انهيار كبري“.
واضاف العـزاوي: ان“ دياىل حرمت 
مـن 3 مواسـم زراعيـة وربمـا لن 
تعطي اشارة خرضاء لعودة الزراعة 
يف االمد القريب“، مؤكدا ان ”نشاط 
املكاتب والـرشكات املعنية بالزراعة 
بالوقـت  خاصـة  متوقـف  شـبه 

الراهن“.
واشار اىل ان ”سـوق االدوات واملواد 
الزراعية مصدر رزق آالف االرس منذ 
عقود طويلة الفتـا اىل رضورة تغري 
انمـاط الزراعة لتصبح قـادرة عىل 
مواجهة التحديات يف كل املجاالت“.

وكانت وزارة الزراعـة قررت تأجيل 
الخطـط الزراعيـة يف ديـاىل أكثر من 
موسم بسبب عدم القدرة عىل توفري 

مياه السقي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف خطوة قد تزيد حرب الغاز اشـتعاالً، 
بدأت رشكة ”غازبروم“ عمالق الطاقة 
الروسـية يف خفض إمداداتها عرب خط 
أنابيـب ”نورد سـرتيم 1“ من روسـيا 
ألوروبـا إىل 20 يف املئـة مـن طاقتـه، 
يف خطـوة تضيـق الخنـاق عـىل الدول 
األوروبيـة خـالل فـرتة تخزيـن الغاز 
صيفـاً اسـتعداداً لتلبيـة الطلـب عـىل 
التدفئـة والكهربـاء خـالل ”عاصفـة 

الشتاء“ املقبلة.
ومـع تلـك الخطـوة سـترتاجع بذلـك 
تدفقـات الغاز عرب خط األنابيب إىل 33 
مليون مـرت مكعب يومياً انخفاضاً من 
الطاقـة الكاملة البالغـة أكثر من 160 

مليون مرت مكعب يومياً.
وأكـدت بيانـات رسـمية عـىل موقـع 
”نورد سـرتيم“ هذا الخفض إىل جانب 
ترصيحات رئيـس الشـبكة االتحادية 
املسـؤولة عن تنظيم الغـاز والكهرباء 
ملحطـة  مولـر،  كالوس  أملانيـا،  يف 
اإلذاعية  األملانيـة  ”دويتشـالند فونك“ 
بأن الغاز أصبح اآلن جزءاً من السياسة 
الخارجية ملوسـكو وربما اسرتاتيجية 

حرب روسية.
ويعد ذلك أحـدث خفض ملعدالت تدفق 
الغاز عرب خط األنابيب املهم الذي عزته 
روسـيا إىل مشـكالت فنية، لكن أملانيا 
وصفتـه بأنه خطـوة سياسـية لنرش 
حالة عدم اليقني ورفع األسـعار وسط 

تصاعد الحرب يف أوكرانيا.
وقال وزيـر االقتصاد األملانـي، روبرت 
هابيـك، إن الحجة القائلـة إن الصيانة 
هـي سـبب خفـض اإلمـدادات كانت 
”مهزلـة“، فيما أفاد الرئيس األوكراني 
فولوديمري زيلينسكي بأن هذه الخطوة 

بمثابة ”حرب غاز“ مع أوروبا.
وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستخفض 
تدفقـات الغـاز ألوروبا بسـبب إصالح 
املعدات، مربرة تلك الخطوة تحت إطار 
”اعتبـارات الصيانـة ووقـف تشـغيل 

أحـد توربينات الغـاز التابعـة لرشكة 
(سـيمنس) األملانية“، مـا زاد املخاوف 
من احتمال قطع موسـكو الغاز تماماً 
يف محاولـة لكسـب نفوذ سـيايس عىل 
أوروبا يف الوقت الذي تحاول فيه تعزيز 

مستويات التخزين لفصل الشتاء.
يف الوقـت ذاتـه، كانـت موسـكو قـد 
خفضت مرتني كميات شحنات الغاز يف 
يونيو (حزيران)، قائلة إن خط أنابيب 
الغـاز ال يمكنـه العمل بشـكل طبيعي 
مـن من دون توربني، كان يتم إصالحه 
يف كنـدا ولـم يعـد إىل روسـيا بسـبب 

العقوبات الغربية عىل موسكو.
إرجـاع  عـىل  وكنـدا  أملانيـا  واتفقـت 
التوربني إىل روسيا، لكن لم يرسل إليها 
بعـد، واعتـربت برلني أن ذلـك ”حجة“ 
وقرار ”سيايس“ للضغط عىل الغرب يف 

إطار النزاع يف أوكرانيا. 
واستأنفت موسـكو، الخميس املايض، 
ضخ شـحنات الغاز إىل أوروبا عرب خط 
”نورد سـرتيم 1“ عقـب توقفه عرشة 

أيام من الصيانة السـنوية يف 11 يوليو 
(تمـوز) الحايل، مـا هدأ املخـاوف من 

تمديد فرتة تلك الصيانة.
ومـن املتوقع أن تبقي روسـيا تدفقات 
الغاز إىل أوروبا عند مستويات منخفضة 
طاملا استمر الرصاع الجيوسيايس حول 
أوكرانيا.وأكدت الرشكة املشغلة للخط، 
والتـي تحمل االسـم نفسـه، أن تدفق 
الغاز الرويس عرب الخط الذي يربط بني 
روسـيا وأملانيا سـيكون بنسـبة 40 يف 
املئة، وهي السعة ذاتها التي كان يعمل 

بها الخط قبيل بدء أعمال الصيانة.
ومـن املتوقع أن تبقي روسـيا تدفقات 
مسـتويات  عنـد  أوروبـا  إىل  الغـاز 
الـرصاع  اسـتمر  طاملـا  منخفضـة 
الجيوسـيايس حول أوكرانيا، بحسـب 
ما ذكرته وكالـة ”بلومبريغ“ نقالً عن 

مصادر مطلعة.
وبحسب ما ورد يف وكاالت األنباء، فإن 
الكرملني يستخدم بالفعل االضطرابات 
يف خط األنابيب ”نورد سرتيم 1“ بهدف 

زيـادة الضغط السـيايس عـىل القادة 
األوروبيـني إلعادة النظـر يف العقوبات 

املفروضة عىل موسكو بعد الحرب.
يأتـي ذلك بعـد أن توصلت دول االتحاد 
لخفـض  اتفـاق  إىل  أمـس  األوروبـي 
اسـتهالك الغاز بشـكل طوعي بنسبة 
15 يف املئـة خالل فصل الشـتاء املقبل، 
ضمن خطة طوارئ لتقليل اسـتخدامه 
تأهباً الحتمالية قطع روسيا لإلمدادات 
بشـكل كامـل، ال سـيما مع اسـتمرار 
خشية األوروبيني من سياسة موسكو 

الغامضة يف شأن إمدادات الغاز.
الغـاز  إمـدادات  وعـىل وقـع خفـض 
الـرويس، واصلـت األسـعار صعودها 
الصاروخـي يف أوروبـا بعـد أن تخطت 
األمـس مسـتوى ألفي دوالر لـكل ألف 
مـرت مكعـب، وذلـك للمـرة األوىل منذ 

مارس (آذار) املايض.
وقفزت أسعار الغاز يف أوروبا، األربعاء، 
أكثر من 12 يف املئة مقرتبة من مستوى 
2350 دوالراً لـكل ألـف مرت مكعب من 

الوقود األزرق.
ويعد خط أنابيب ”نورد سرتيم 1“ أكرب 
أنبوب غاز يربط روسيا بأوروبا، وتبلغ 
طاقتـه 55 مليار مـرت مكعب يف العام. 
وكان مـورداً موثوقـاً للغـاز عىل مدى 
أكثر من عقـد من الزمـن، لكن األمور 
تغريت بعد أن بدأت الحرب يف أوكرانيا.

أنابيـب  خطـا   “1 سـرتيم  و“نـورد 
 1224 ملسـافة  يمتـدان  متوازيـان 
كيلومـرتاً تحـت بحـر البلطيـق، مـن 
”فيبـورغ“ يف روسـيا إىل ”لوبمـني“ يف 
شـمال رشقي أملانيا، ومن هناك، تتوىل 
شـبكات أنابيـب أخـرى نقـل الغاز إىل 

مختلف أنحاء القارة األوروبية.
وتعد روسيا أكرب مصدر للغاز يف العالم 
عىل اإلطالق، وثانـي أكرب مصدر عاملي 
للنفط بعد السعودية. وتستورد أوروبا 
40 يف املئة من احتياجاتها من الغاز من 
موسـكو و30 يف املئة مـن احتياجاتها 

من النفط أيضاً.
يف حني ستؤدي أسـعار الغاز الطبيعي 
والكهرباء املرتفعة بشكل استثنائي إىل 
اإلرضار بالقدرة التنافسـية الصناعية 
يف أملانيـا ومراكـز التصنيـع األخـرى، 
حيـث أشـارت وكالـة ”سـتاندرد أنـد 
بـورز“ إىل أنـه مـن املتوقـع أن يتباطأ 
نمو الناتج املحيل اإلجمايل الحقيقي يف 
منطقة اليورو من 5.4 يف املئة يف 2021 
إىل 2.5 يف املئة يف 2022 و1.2 يف املئة يف 
2023، قبل أن يتحسـن إىل 2.0 يف املئة 

يف 2024.
وكانت حكومات االتحـاد األوروبي قد 
اتفقـت يوم الثالثـاء املايض عىل تقنني 
الغـاز الطبيعـي يف الشـتاء املقبـل، يف 
محاولـة لعـزل نفسـها عـن مزيد من 
تخفيضات اإلمدادات من قبل روسـيا، 
مـع موافقـة وزراء الطاقـة يف الكتلة 
عىل مرشوع قانـون أوروبي يهدف إىل 
خفـض الطلب عـىل الغاز بنسـبة 15 
يف املئـة خـالل الخريف وحتـى الربيع 

املقبل.
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∂bÌÜ@¿@ÚÓ«aäç€a@paÎÜ˛a@÷Ïè€@7j◊@äbÓË„a@Âfl@paãÌâ•

@Úÿ‹Ënèæa@fiÎá€a@Û‹«@÷b‰©a@’ÓõÌ@paÜaáfl�a@ÏÿéÏfl@ùÓ–¶

ÚÓiã»€a@fiÎá€a@µi@ÒáyÏfl@ÚÓ«aäå@Úflb„åÎäÎ@Ú◊6ìfl@÷Ïé@÷˝†�@Ï«áÌ@÷aã»€a

Übón”a@ÜÏ◊ä@äÜaÏi@¡éÎ@ıbnì€a@Ú–ñb«@k”6m@biÎäÎcÎ@åbÃ€a@lãy@á»óm@bÓéÎä
بغداد/ الزوراء:

أكـد البنك املركزي العراقي االسـتمرار بمنح القـروض للمواطنني بفوائد 
مدعومـة، فيما أكـد تخصيص 5 تريليونـات دينار إىل املـرصف العقاري 
وصنـدوق اإلسـكان.وقال نائـب محافظ البنـك املركزي، عمـار خلف، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”مبـادرات البنك املركزي التـي أطلقها إىل املصارف 
عديـدة ومتنوعـة وتشـمل كل القطاعـات الصناعة، الزراعة، اإلسـكان، 
القروض امليـرسة، ورشاء أجهزة الرصاف اآليل وبمختلـف اآلجال الزمنية 
وبأسـعار فائدة مختلفة حسـب القطاع، وكذلك اختـالف مبلغ القروض 
التـي تبدأ من 5 ماليـني دينار إىل أكثر من مليار دينار وبحسـب القروض 
واملـرشوع الـذي يقدم“.وأضاف خلـف أن ”البنك املركزي حـدد أمواالً إىل 
املـرصف العقـاري وصنـدوق اإلسـكان بحـدود 5 تريليونات دينـار لكل 
مـرصف، تمنـح للعقـار أو صنـدوق االسكان“.وأشـار إىل أن ”القروض 
مسـتمرة عن طريق مبادرة ”واحد تريليون“ عرب املصارف األهلية لتوفري 

قروض االسكان وبفائدة مدعومة جداً وآجال تصل إىل 20 سنة“.

بغداد/ نينا :
 أعلَن صندوُق النقِد الدويل عن تحديد املبالغ الجديدة للعمالت الخمس التي 
سـتحدُد قيمة حقوق السـحب الخاصة خالل مدة التقييـم الجديدة التي 

تمتدُّ من مطلع آب 2022 حتى 31 تموز 2027.
“ املجلَس التنفيذي قرََّر، ابتداًء من آب 2022، أن  وأكَد الصندوُق يف بيان أنَّ
تكون قيمُة حقوق السـحب الخاصة هي مجموع قيم املبالغ التالية لكل 
عملـة (الدوالر األمريكي 0.57813، واليـورو 0.37379 ، واليوان الصيني 
1.0993 ، والـني اليابانـي 13.452 ، والجنيـه اإلسـرتليني 0.080870 )، 

وفقا لوكالة أنباء السعودية ”واس“.
وأضاف أن“ املجلس قرر أن تكون سـلُة حقوق السحب الخاصة واألوزان 
املخصصـة لكل عملة يف السـلة 43.38 باملائـة للـدوالر، و 29.31 باملائة 
لليـورو، و 12.28 باملائة للرنمينبي الصيني، و 7.59 باملائة للني الياباني، 

و 7.44 باملائة للجنيه اإلسرتليني“.
“ سـعَر الفائـدة عىل حقوق السـحب الخاصة الذي سـيتم  وأشـار إىل أنَّ
تحديـده يف 5 آب وتطبيقه عىل األسـبوع الذي يبدأ يف 8 آب ، سـيكون هو 

السعر األول الذي يعكس سلة تقييم حقوق السحب الخاصة الجديدة“.

بغداد/ الزوراء:
أصدر مرصف الرافدين، امس السبت، توضيحاً جديداً حول سلف منتسبي 

الدفاع والداخلية.
وقـال املرصف يف بيان مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: إن ”سـلف 
املوظفـني ومنتسـبي الدفـاع والداخليـة مـن ٥ ماليني حتـى ٥٠ مليون 

دينار“.
واضـاف: ”التقديم عىل السـلف من فروع املرصف يف بغـداد واملحافظات 

حرصا“.

@Ú‹‡»€a@Üaçfl@pb»Ójfl@NN Ïjéc@fi˝Ç
@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@300Î@äbÓ‹æa@åÎbvnm

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بالعاصمة 

بغداد، امس السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ 363 الف دينار، وسـعر رشاء 359 الفاً، 
فيمـا كانت اسـعار البيع ليـوم امس الخميـس 358 الف دينـار للمثقال 

الواحد.
وأشـار اىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعاً أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 319 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار 21 يرتاوح بـني 365 الف دينار و 375 ألفـاً، فيما تراوح 

سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و335 الف دينار.

ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@b«b–mäa@áËìÌ@kÁâ€a

@p˝‡»€a@äb»éc@Üá±@Ô€Îá€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ
Úñb©a@kzè€a@÷Ï‘y@·ÓÓ‘m@Ú‹è€

@äb‰ÌÜ@pb„ÏÓ‹Ìãm@5@òó≤@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
Êbÿé�a@÷Îá‰ó€

@fiÏy@bzÓöÏm@äáóÌ@ÂÌáœaã€a
µjèn‰æaÎ@µ–√Ïæa@—‹é

@¿@Ò7r◊@ôãœ@ÈÌá€@÷aã»€a@ZÜbón”a
È»Ói@fiái@¡–‰€a@äb‡rnéa

ÊaãÌçy@¿@bÓ◊ãm@Âfl@ÜäÏnèfl@5◊c@…iaä@÷aã»€a
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@·«á€a@Ú‹”@ÏÿìÌ@ÚÌãñb‰€a@Üb„
ÔèÓˆã€a@Íã‘fl@Êaá‘œÎ

ذي قار/ زهراء صباح
يعانـي نـادي النارصية الريايض قلـة الدعم واالهمال وهما سـببا تراجـع الرياضة يف مدينة 
النارصية وعدم منافسة أندية املحافظات األخرى.وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي النارصية 
جليـل زغري إن «نادي النارصية الريايض يعاني قلة الدعم الحكومي سـواء املركزي أو املحيل، 
وبما يف ذلك دعم وزارة الشباب والرياضة، وأن النادي يعتمد عىل الدعم الخاص املحدود جداً». 
مبيناً أن «مقره بدالً من ترميمه اسـتؤجر اىل كلية أهلية».وأضاف زغري أنه «كان هناك اتفاق 
مع اللجنة األوملبية لرتميم النادي، إال أنها قامت بإيجار املقر اىل كلية مزايا األهلية، وأن النادي 

مستقر يف قاعة اإلدارة املحلية وأغلب املباريات تقام خارج املحافظة».

ãºcÎ@ã–ñc

@fiÎ˛a@Ô–Óó€a@È„buãËfl@·Ó‘Ì@ÚÓéÎã–€a@Üb•a

@ÔéÎã€a@Êaåb◊@…fl@Êb„á«@Ô‹«@·v‰€a@Ú‘–ñ
·è®a@Âfl@l6‘m

بغداد/ الزوراء
اختبـارات  جولـُة  اختتمـت 
الالعبات الجدد للمنتخِب الوطنّي 
لكـرِة الصاالت بـإرشاِف مدربِة 
املُنتخـب شـاهناز يـاري والتي 
جرت يف قاعِة نادي البيشـمرگة 
السـليمانّية  محافظـِة  يف 
واسـتمرت ملدة يومني. وأشادت 
مدربُة املنتخب الوطنّي شاهناز 
ياري بعدٍد من الالعباِت اللواتي 
قدمـن لالختبـاراِت واندفاعهن 

وحماسهن الكبري إلبراِز ُقدراتهن 
الفنّيِة من أجل تمثيِل املُنتخبات 
الوطنّية.مبينـًة إنها دّونت أكثَر 
من اسـٍم يف مفكرتها، وستكون 
لهم حصٌة يف اللعِب عىل مستوى 

املُنتخباِت الوطنّية . 
وبعد اختتاِم اختبارات ُمحافظِة 
يـوم  سـتنطلُق  السـليمانّية، 
غـٍد االثنـني جولـٌة أخـرى من 
االختباراِت سـتحتضنها قاعاُت 

مدينة أربيل.

@kÉn‰fl@pbj«¸@paäbjnÇa@‚bnnÇa
@ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@p¸bó€a

@@k»‹fl@åb≠�@äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@114@òÓó¶
bibi@Ï‡«@›yaã€a

بغداد/ الزوراء
اقـام االتحاد املركزي للفروسـية وبرعاية 
مرصف االتحاد العراقي املهرجان الصيفي 
االوتـاد  وإلتقـاط  االوملبـي  للقفـز  االول 
عىل حدائـق اتحاد الفروسـية يف الجادرية 
الوطنيـة  املنتخبـات  فرسـان  بمشـاركة 

للمتقدمـني و الشـباب وبحضـور رئيـس 
مجلـس ادارة مـرصف االتحـاد العراقـي 
عيل مفتـن واملدير التنفيذي الدكتور عقيل 
مفتن ورئيس اللجنة االوملبية رعد حمودي 
وعدد مـن الشـخصيات الرياضية ورجال 

االعمال والعوائل البغدادية.

 بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشـباب والرياضة استئناف 
العمـل يف ملعـب عمـو بابا سـعة 30 ألف 
متفرج يف العاصمـة بغداد، بعهدة الرشكة 

املنفذة االسبانية تري ارينا.  
وقـال إياد طـارق، معـاون مديـر الدائرة 
الهندسـية والفنيـة يف الـوزارة إن ملعـب 
(عمو بابا ) يعد من املشاريع االسرتاتيجية 
الرياضيـة التي عملت الوزارة عىل انجازها 
يف عـام 2012، وأضـاف :“توقف العمل به 
بسـبب العديـد من االزمـات منهـا االزمة 
املالية والحظر الصحي إزاء انتشار فريوس 
كورونا، واآلن تم اسـتئناف العمل من قبل 

الوزارة“.
واوضـح ” انـه تـم التنسـيق مـع وزارة 
التخطيـط واملاليـة يف توفـري الدعـم املايل 
إلنجاز املرشوع ودخوله للخدمة الرياضية، 
بعـد تذليل جميع املعوقات االدارية واملالية 
مـن قبـل عدنـان درجـال وزير الشـباب 

والرياضة ”. 

واشـار اىل ” ان امللعب يتسـع اىل (30) ألف 
متفرج فضال عن ملعبني ثانويني للتدريب 
األول سعته (2000) متفرج، واآلخر يتسع 
اىل (500) متفرج، وبناية فندقية تم انجاز 

األسس لها“.
ونـوه طـارق اىل: ان كلفـة املـرشوع هي 
والنسـبة  عراقـي،  دينـار  مليـار   (114)
االنجـاز الفني هي %62، ونسـبة االنجاز 

املايل هي 60%“. 
وختـم ”ان الرشكـة وفرت سـمات دخول 
بالعمـل يف  الخاصـة  اإلسـبانية  للكـوادر 
الهيكل الحديـدي الخارجي للملعب، فضال 
عـن العمل عـىل صب ”بريكاسـت“ جاهز 

لجميع املدرجات امللعب“.
يذكـر ان ملعب ” عمو بابـا“ يقع يف جهة 
الرصافـة من العاصمة بغـداد، وتم إطالق 
هذا االسـم عـىل الـرصح الجديـد، تثميناً 
لإلنجـازات الكبـرية التـي قدمهـا املـدرب 
الراحل عمو بابا للكرة العراقية عىل جميع 

االصعدة املحلية والعربية والقارية .

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل النجم، عيل عدنان، تدريباته مع 
فريـق روبن كازان ، تمهيـدا لتمثيله يف 
مبارياته املتبقية مـن الدوري الرويس 

الوطني.
وكثـف عـيل عدنـان، العـب املنتخـب 
الوطني وفايله الدنماركي السابق، من 
جرعاته التدريبيـة مع الفريق الرويس 
الذي يسـتعد ملواجهة أوفا يف االول من  
اب املقبـل، ضمـن الجولـة الثالثة من 

البطولة .
وعىل الرغم من االهتمام الكبري من قبل 
الجهـاز التدريبـي لنادي روبـن كازان 
بانضمام عدنان للتدريبات، اضافة اىل 
االهتمـام االعالمي من قبـل صفحات 

النادي عرب مواقع التواصل االجتماعي، 
إال ان الالعـب العراقي لم يوقع رسـميا 

مع الفريق حتى اآلن.
ويف حال اتمام الصفقة، سيكون عدنان 
املحـرتف العراقي الثانـي الذي يخوض 
تجربة احرتافية يف املالعب الروسية بعد 
الـدويل صفاء هـادي الذي سـبق له أن 
مثل كريليا سـوفيتوف سامارا الناشط 

بالدوري املمتاز.
للمنتخـب  االيـرس  ظهـري  ان  يذكـر 
لـه  سـبق  عدنـان،  عـيل  الوطنـي، 
االحـرتاف مـع تشـايكور ريزه سـبور 
الرتكـي، واودينيزي واتالنتا االيطاليني، 
وفانكوفـر وايتكابس الكنـدي، وفايله 

الدنماركي.
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املجتمـع  درع  لقـب  ليفربـول  أحـرز 
اإلنجليـزي لكـرة القـدم، بفـوزه عىل 
مانشسـرت سـيتي 1-3 مسـاء امـس 
بـاور  ”كينـج  ملعـب  عـىل  السـبت، 

ستاديوم“.
وسـجل ترينـت ألكسـندر أرنولد (21) 
ومحمـد صـالح (83 من ركلـة جزاء) 
أهـداف   (90+4) نونيـز  ودارويـن 
ليفربول، مقابل هـدف أحرزه جوليان 

ألفاريز (70).
وبدأ ليفربول املباراة دون أي من العبيه 
الجـدد، حيـث اعتمـد املـدرب يورجن 
كلوب عىل الالعبني أنفسهم الذين اعتمد 
عليهـم يف املوسـم املايض، وقـاد الدويل 
املرصي محمد صالح هجوم الفريق إىل 

جانب روبرتو فريمينو ولويس دياز.
مـدرب  أرشك  املقابلـة،  الجهـة  يف 
مانشسـرت سـيتي مهاجمه النرويجي 
الجديد إرلينـج هاالند، ليلعب إىل جانب 
رياض محرز وجـاك جريليش يف الخط 

األمامي.
وبدأ ليفربول املباراة مهاجما، حيث مرر 
القائد جوردان هنردسون كرة بينية إىل 
الكولومبي ديـاز يف الجهة اليمنى، لكن 
مدافع سيتي روبن دياز أوقف محاولة 

األخري يف الدقيقة الثالثة.
وكاد صالح يفتتح التسجيل يف الدقيقة 
الرابعـة، عندما تجاوز جواو كانسـيلو 
الشـباك  يف  يسـدد  أن  قبـل  بمهـارة، 

الجانبية من الخارج.
الدقيقـة  يف  سـيتي  مانشسـرت  ورد 
الثامنة، عندما التقط كيفن دي بروين 
كـرة مرتدة، وسـددها بيـرساه قبل أن 
ترتد مـن املدافع الهولندي فريجيل فان 

دايك.
ورفع ألكسـندر أرنولد كـرة مميزة من 
الناحية اليمنـى، قابلها ظهري ليفربول 
األيرس أندي روبرتسون برأسيه لم تجد 

طريق املرمى يف الدقيقة 14.
وافتتـح ليفربـول التسـجيل أخـريا يف 
الدقيقـة 21، عندمـا وصلـت الكرة إىل 
صالح، الـذي أعادها للـوراء إىل أرنولد، 
فما كان من األخري إال أن يطلق تسديدة 
محكمـة، ارتـدت مـن القائـم البعيـد 

ودخلت املرمى.
واقـرتب ليفربـول من تسـجيل الهدف 

الثانـي يف الدقيقـة 26، عندمـا وصلت 
تمريـرة ديـاز إىل فريمينـو الذي سـدد 
رغم مضايقة ظهري سـيتي كايل ووكر 

بجانب املرمى.
وأوشك هاالند عىل ترك بمصته الرسمية 
االوىل مـع سـيتي، عندمـا حصـل عىل 
تمريرة مـن برناردو سـيلفا، وتخلص 
بقوة من روبرتسـون، قبـل أن يتصدى 
الحـارس أدريـان ملحاولتـه يف الدقيقة 

.34
ومرت الدقائق املتبقية من عمر الشوط 
األول، دون وجـود فـرص حقيقـة من 
الطرفـني، حتـى الدقيقة األخـرية التي 
شـهدت سـيطرة أدريان عىل تسـديدة 

رودري العب وسط سيتي.
تدخـل أدريـان مجـددا يف الدقيقة 47، 
وأنقذ فرصة خطـرية ملحرز الذي تلقى 
تمريرة ماكرة من رودري وسدد بيرساه 
كـرة ارتطمت باألرض قبـل أن يبعدها 

الحارس اإلسباني برباعة.
فريقـه  هجـوم  أن  جوارديـوال  وأدرك 
بحاجة للتعزيز عىل الجناحني، فأخرج 
مكانهمـا  وأرشك  ومحـرز  جريليـش 

جوليان ألفاريز وفيل فودين.
ورد ليفربـول بـإرشاك دارويـن نونيز 
املهاجـم  وكاد  فريمينـو،  مـكان 
األوروجياني ان يسجل هدفا يف الدقيقة 
64، لوال براعة الحارس إيدرسون الذي 

تصدى النفراده.
تحقيـق  مـن  أخـريا  سـيتي  وتمكـن 
التعـادل يف الدقيقـة 70، عندمـا تلقى 
فودين تمريـرة من دي بروين، فارتدت 
محاولته من الحارس أدريان، لتتهادى 
الكرة أمام ألفاريز الذي لم يجد صعوبة 
يف إيداعهـا الشـباك، واحتـاج الحكـم 
لتقنيـة الفيديـو مـن أجـل التأكد من 

صحة الهدف.
لكن ليفربـول عاد إىل األجـواء رسيعا، 
عندما احتسـب لـه الحكم بمسـاعدة 
تقنيـة الفيديـو أيضا، ركلة جـزاء، إثر 
ملسـة يد عـىل روبن ديـاز، ونفذ صالح 

الركلة بنجاح يف الدقيقة 83.

وبعدهـا بأربـع دقائـق، رفـع البديـل 
جيمس ميلنر كرة من الناحية اليمنى، 
قابلها نونيز برأسـية اسـتقرت بجانب 

القائم البعيد.
التعويـض  مـن  تمكـن  نونيـز  لكـن 
يف الدقيقـة الرابعـة مـن الوقـت بـدل 
الضائـع، عندمـا رفع صـالح كرة من 
الناحيـة اليمنـى، قابلهـا روبرتسـون 
برأسـه، لتصل أمام املرمـى إىل املهاجم 
األوروجوياني رأسية قريبة يف الشباك.

وأصـاب هاالند عارضة مرمى ليفربول 
يف الدقيقـة السـابعة مـن الوقـت بدل 
الضائـع، بعدمـا تابع كـرة تصدى لها 

الحارس أدريان.
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عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميـل حسـني الخرسـاني، حـل 
ضيفا يف برنامـج (هاتريك) الذي يبث من عىل 
شاشة قناة (يو تي يف) الفضائية، حيث ناقش 
الربنامـج عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القدم 
ونتائج املنتخبات الوطنيـة يف البطوالت الخارجية 
وموضـوع تسـمية االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنيـة، فضال عن 
تخصيص مبالغ مالية للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة تدريب املنتخب 

الوطني.
 ********************

عضـو فريق اعداد برنامـج (الحكم الرابع) الذي 
يبث من عىل شاشـة قناة (العهـد) الفضائية، 
الزميـل نـوار الركابي، عضـو الهيئـة العامة، 
احتفـل بعيد ميـالده يوم امـس االحد، خالص 

االمنيـات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح 
يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ هشام السلمان 
العراق  بطوالت  انطالق  العراقية  الوطنية  الباراملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  قرر 
 (16) وعددها  العراقية  الباراملبية  اللجنة  لواء  تحت  املنضوية  االتحادات  لجميع 
يوم  بغداد  العاصمة  يف  الباراملبي  االثقال  برفع  العراق  بطولة  وستنطلق  اتحادا.. 
الحادي عرش من شهر آب، وذلك عىل قاعة  االلعاب الرياضية بمقر اللجنة الباراملبية  
إلقامة  موعدا  حدد  قد  الباراملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  وكان  العراقية.  الوطنية 

فعاليات البطولة، وذلك من الحادي عرش حتى الرابع عرش من شهر آب 2022 .

بغداد/ نوار الركابي
العراقي  الوطني  املنتخب  وصل 
مدينة  اىل  السبت،  امس  للركبي، 
معسكر  يف  للدخول  االماراتية  دبي 
تدريبي ل’كمال الجاهزية التامة قبل 
االسيوية  البطولة  منافسات  خوض 
لسباعيات  إندونيسيا  يف  ستقام  التي 
الركبي. واكد االمني العام رئيس الوفد 
املنتخب سيدخل يف  ان  محمد حنون: 
معسكر تدريبي مغلق يف دبي للوقوف 
عىل االستعدادات االخرية قبل الدخول 
يف رصاع القارة الصفراء يف إندونيسيا 

مطلع شهر اب املقبل .
استعد  املنتخب  ان  حنون:  واضاف 
معسكر  لكن  بغداد  يف  جيد  بشكل 

الالعبني  كون  مختلفا  سيكون  دبي 
تدريبات  يف  سينخرطون  املحرتفني 
مباراتني  خوض  عن  فضال  االسود، 

وديتني مع منتخب االمارات . 
ان  اىل  نسعى  حديثه:  حنون  وختم 
رقما  العراق  يف  الركبي  رياضة  تكون 
الخربة  قلة  من  برغم  اسيا  يف  صعبا 
لالعبني لكن مع وجود مزيج مختلط 
املنتخب  مدرب  خلقه  متجانس 
مصطفى عبد بني الالعبني املحرتفني 
واملحلني سيكون العراق منتخبا ليس 
املشاركة  هذه  ان  اىل  يشار  بالسهل. 
اسيا  بطولة  يف  للعراق  االوىل  هي 
ستشهد  التي  الركبي  لسباعيات 

مشاركة ١٢ منتخبا.
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سيدني / متابعة الزوراء
نفت أسـرتاليا االدعاءات املتعلقة بإمكانية تأجيل كأس العالم 
للسـيدات فيفـا أسـرتاليا ونيوزيلنـدا ألفني وثالثـة وعرشين.

توضيح القائمني عىل الكرة يف أسرتاليا، يأتي عقب تحدث بعض 
التقارير الصحفيـة األوروبية عن تواصل االتحـاد الدويل لكرة 

القدم مع عدة هيئات كروية بصورة غري رسمية، ملناقشة 
فكرة تقديـم موعد الحدث الكـروي املنتظر صيف 

العـام املقبل، مـن أجل زيـادة عوائد البث 
التلفزيوني للبطولة إال أّن املسؤولون 

مواصلـة  وأكـدوا  األمـر،  نفـوا 
التخطيط للبطولة التي تنطلق 

يف يوليو من العام املقبل.

رين / متابعة الزوراء
أعلـن نـادي رينـس الفرنـيس تعاقـده مـع املهاجم 
اليابانـي الدويل جونيا إيتو ألربعة مواسـم، قادماً من 

غنك البلجيكي مقابل 10 ماليني يورو.
وأصبـح إيتـو أول العـب يابانـي يحمل ألـوان نادي 

رينس.
وبقـي إيتو (29 عاماً) الذي تكّون يف جامعة كاناغاوا 
يف يوكوهامـا، يف الـدوري الياباني حتـى عام 2019، 
قبل االنضمام إىل غنك يف الدرجة البلجيكية األوىل حتى 

.2024
ويف موسـمه األول مع فريقه البلجيكـي، أحرز لقبي 

الدوري والكأس السوبر.
يف العـام التايل، أحـرز لقب الكأس ثـم أنهى مغامرته 
مع ”سمورفن“ بخوض 144 مباراة سجل خاللها 29 
هدفاً و49 تمريرة حاسـمة، فيما كان أفضل ممّرر يف 

جوبيلر ليغ املوسم املايض (16).
بمـوازاة ذلك، فـرض املهاجم الذي يفّضـل اللعب عىل 

الجبهة اليمنى، نفسه مع املنتخب 
الوطنـي (9 أهـداف يف 36 مباراة 

بثقـة  يحظـى  وهـو  دوليـة)، 
مورياسـو  هاجيمـي  املـدرب 

مـع االقـرتاب مـن نهائيات 
مونديـال قطـر يف ترشين 

الثاني/نوفمرب.
متابعـة   / الزوراءلنـدن 

تسـببت قائدة منتخب أملانيا للسـيدات، ألكسـندرا بوب، يف 
كثـري من الضحك خـالل املؤتمر الصحفـي للفريق، وقدمت 
نفسها كرجل باسم ”ألكسندر بوب“ يف واتفورد الربيطانية.

وظهرت الالعبة البالغة من العمر 31 عاما، والتي تلعب محليا 
لصالـح فريق فولفسـبورج األملانـي قبل يومني مـن املباراة 
النهائيـة لبطولـة أوروبا أمام إنجلـرتا يف ويمبيل وعىل وجهها 

”شارب“ ملتصق بإحكام.
وأوضحـت الهدافة وهي مبتسـمة: ”لقد مزحنـا نوعا ما عند 
اإلفطار هذا الصباح، ثم قلنا إننا سنفعل ذلك فقط، وأعتقد أن 

الحالة املزاجية هنا يف الفريق مناسبة“.
وصنعت بوب شـاربها مـن رشيط الصق ضد الجروح أسـود 

اللون، وارتدت قبعة سوداء فوق ذلك.
ويحـل منتخـب أملانيا ضيفا عـىل إنجلرتا، مسـاء اليوم األحد 
املقبل يف لندن، من أجل التنافس للحصول عىل اللقب التاسـع 

لبطولة أوروبا.
بوب هـي أفضل هدافة إىل جانـب منافسـتها اإلنجليزية بيث 

ميد، وحققت كلتاهما 6 أهداف يف البطولة حتى اآلن.
واختار االتحـاد األوروبي الحكمـة األوكرانيـة كاترينا مونزل 
إلدارة نهائي البطولة.وكانت مونزل قد تركت بالدها وسافرت 

إىل إيطاليا منذ عدة أسابيع بعد الغزو الرويس.
كمـا تعد الحكمـة البالغة من العمر 41 عامـا، األوىل التي تدير 

مباراة للرجال يف الدوري األوكراني املمتاز.
وتـم اختيار مونـزل إلدارة مباريات يف أربع نسـخ من بطوالت 
أمم أوروبـا، كما أنها أدارت ثالث مباريـات يف البطولة املقامة 

يف إنجلرتا حاليا.

برشلونة / متابعة الزوراء
أكـدت مصـادر صحفية إسـبانية بأن 
متوسط امليدان الدويل الهولندي فرينكي 
دي يونغ قد حسـم قراره بعدم االنتقال 
إىل مانشسـرت يونايتـد معلنـاً البقاء يف 

فريق برشلونة.
وكشفت تقارير إعالمية يف وقت سابق، 
عن وصول كل من برشلونة ومانشسرت 
يونايتد التفاق يقيض برحيل الهولندي 
إىل الفريق اإلنكليزي وسط رغبة كبرية 

من الالعب يف البقاء يف كاتالونيا.
أّن  اإلسـبانية  مـاركا  وقتهـا  وكتبـت 
”الطرفـني عـىل خـالف، النـادي يريد 

رحيله والالعب راغب بالبقاء“.
وأضافت مـاركا أّن مانشسـرت يونايتد 
مسـتعد لصفقة ضخمة، كي يلّم شمل 
الالعب الدويل مع مواطنه املدرب الجديد 
للشياطني الحمر الهولندي إريك تن هاغ 

الذي أرشف عليه يف أياكس أمسرتدام.
(املديـر  يونايتـد  أّن مسـؤويل  أردفـت 
والرئيـس  مورتـو  جـون  الريـايض 
التنفيـذي ريتشـارد أرنولد) سـافرا إىل 
برشـلونة (اإلثنني املايض) وعقدا أكثر 
مـن اجتمـاع مـع املـدراء الرياضيـني 
لوصيف الدوري اإلسـباني: ”سيحصل 
الالعـب عـىل راتـب سـنوي بقيمة 21 
مليـون يورو (نحو 21.1 مليون دوالر) 
املوسـم املقبل ويرتفع إىل 28 مليوناً يف 
التـايل، فضالً عن املكافـآت. هذه أرقام 

كبـرية نظراً للوضع (املـايل) الصعب يف 
النادي“.

لكن يف املقابل، يبدو دي يونغ مرتاحاً يف 
برشلونة بعد أن أصبح قطعة رئيسة يف 
تشـكيلة بالوغرانا تحت إرشاف العديد 

من املدربني يف فرتاته املتعثرة األخرية.
وكتبت سبورت الكاتالونية أّن دي يونغ 
الذي اشـرتى أخـرياً بيتاً يف برشـلونة، 
أبلـغ زمـالءه موقفه الرافـض للرحيل 
”مـن املسـتحيل أن أرحل. كيـف أترك 

برشلونة؟“.
وعىل الطرف اإلنكليزي، ذكرت صحيفة 
شـبكة بي بـي يس وصحيفة دييل ميل 
أن برشـلونة اتفـق مـع يونايتـد عـىل 
صفقة تبلغ 63 مليون جنيه اسرتليني 
 8.5 دوالر) مـع  مليـون   74.5 (نحـو 
ماليـني إضافيـة كمكافـآت ”لكن دي 
يونـغ يتواجه مـع النادي فيمـا يتعلق 
بأكثـر من 17 مليون جنيه من الرواتب 
التـي يديـن بهـا  املؤجلـة واملكافـآت 

لالعب“. وأضافت دييل ميل أن برشلونة 
كان قـد عرض عـىل الالعـب تخفيض 

راتبه أو الرحيل.
وأعلن نادي برشلونة بأنه سيقدم العبه 
الجديـد الفرنيس جول كوندي لوسـائل 

اإلعالم يوم اإلثنني 1 أغسطس.
وأشـار الفريق الكاتالوني إىل أن االتفاق 
النهائي مع إشـبيلية قـد تم وأن كوندي 
سـيوقع يوم غد االثنني عـىل عقد يمتد 
لـ 5 مواسـم  باإلضافة إىل بند ترسيحي 

بقيمـة مليـار يورو وذلك بحسـب بيان 
موقعـه  عـرب  برشـلونة  نـادي  نـرشه 

الرسمي.
وقـال كونـدي إنـه ”فخـور ويف الوقت 
ذاتـه متلهف ألنـي أصل إىل نـاٍد كبرٍي... 
برشلونة مرحلة جديدة يف مسريتي عىل 

كافة املستويات“.
وكشف ابن الـ23 عاماً أن مدرب الفريق 
الكاتالوني تشـايف هرنانديز: ”لعب دوراً 
كبـرياً يف وصـويل إىل هنـا. تحدثنـا مـع 

بعضنـا مرات عـدة. لقـد أحببـت حقاً 
حديثه، وكانت املناقشـات سلسـة جداً 

ولدينا نفس النظرة تجاه كرة القدم“.
وأضـاف: ”آمل أن أقـدم أفضل ما لدي 
وأن أحصـل عىل أكرب وقـت ممكن من 
الوقـت داخـل امللعب حتـى أتمكن من 

لعب دور رئييس يف هذا النادي“.
وأعرب رئيس نادي برشـلونة اإلسباني 
جـوان البورتا عن رغبتـه يف رؤية نجم 
األرجنتينـي  الـدويل  السـابق  النـادي 

ليونيل مييس ينهي مسـريته ”بقميص 
البارسـا“، حسـب ترصيحـات نقلتها 

الصحف اإلسبانية.
وأوضح رئيس النـادي الكاتالوني أّنها 
مجـرد أمنيـة وأّنه ”لـم تتم مناقشـة 
أّي يشء“ يف معـرض رده يف نيويـورك 
عىل ما أوردته وسـائل إعالم إسـبانية 
األسـبوع املـايض، أّن مدرب برشـلونة 
تشايف هرنانديس طلب من إدارة النادي 
دراسـة إمكانيـة إعـادة األرجنتيني إىل 

صفوف بالوغرانا.
ميـيس  ”مـرور  أّن:  البورتـا  وأوضـح 
يف برشـلونة لـم ينتـه كما كنـا نتمنى 
إىل  خـاص  بشـكل  مشـرًيا  جميًعـا“، 
أدت  التـي  االقتصاديـة“  ”األسـباب 
إىل رحيلـه إىل باريـس سـان جريمـان 
الفرنـيس يف عـام 2021 بعـد 16 عاًما 

قضاها يف إسبانيا.
وأضـاف: ”أعتقـد أن برشـلونة مدين 
معنويـاً لليـو ميـيس، نـود أن تنتهـي 
مسـريته بقميـص برشـلونة ووسـط 
التصفيـق له يف جميـع املالعب وأين ما 

ذهب“.
وتابع: ”كنت مسـؤوالً أيضـاً عن هذه 
النهاية. نهاية مؤقتـة النني أعتقد أننا 

سنحّول هذه االمنية إىل حقيقة“.
ويبقـى عـام واحـد يف عقـد مييس مع 
النـادي الباريـيس، مـع سـنة إضافية 

اختيارية
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فرانكفورت / متابعة الزوراء
أعلن االتحاد األملاني وجود اهتمام 
هائل يصل إىل مستويات قياسية، 
ببطولـة أمـم أوروبـا للسـيدات، 
وذلك قبل املباراة النهائية املقررة 
اليوم األحد، بـني املنتخب األملاني 
صاحـب  اإلنجليـزي  ونظـريه 

الضيافة.
وذكـر االتحـاد األملانـي يف بيـان 
أصـدره أن املتابعـة التلفزيونيـة 
ملباريات املنتخب تضاعفت، حيث 
شهدت املباراة األوىل ألملانيا يف دور 
املجموعات أمام الدنمارك، متابعة 
5.95 مليون مشـجع، بينما تابع 
مباراة املنتخب أمام فرنسا، نحو 

12.18 مليون مشجع.
وجرى إتاحة بث جميع املباريات 
باملجـان عرب قناتـي ”إيه آر دي“ 

و“زد دي إف“.
وأوضح االتحاد أن قنوات التواصل 

االجتماعـي الخاصة به شـهدت 
إقباال كبريا، حيث سجل حساب 

منتخب السـيدات عىل إنستجرام 
 67% بنسـبة  زيادة 

يف عـدد املتابعـني، كمـا أن القناة 
التي أطلقها االتحـاد األملاني عىل 
”تيك توك“ سـجلت نموا بنسـبة 

.122%
وكان االهتمام الهائل واضحا عرب 
استطالع أجراه معهد ”يوجوف“ 
لقيـاس الـرأي، ونـرشت نتائجه 
الجمعـة، حيـث أكـد %48 مـن 
2931 شخصا شملهم االستطالع 
أنهم سـيتابعون املباراة النهائية، 
علما بأن النسبة كانت %36 قبل 
دور الثمانيـة، و%40 قبل مباراة 

الدور قبل النهائي.
أمـا عن نتيجـة املبـاراة النهائية 
املقـررة عىل ملعـب ويمبيل، يرى 
%58 أن املنتخب األملاني سيحقق 
القيـايس  رقمـه  ليعـزز  الفـوز 
بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة، 
بينمـا يتوقع %11 فـوز إنجلرتا، 

وامتنع %31 عن التوقع.
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ميونيخ / متابعة الزوراء
افتتح بوروسيا دورتموند املوسم الجديد بفوزه عىل مضيفه 

ميونيخ 1860 املنافس يف الدرجة الثالثة بنتيجة -3صفر.
وبعدمـا وضع الهولندي دونييل مالـن دورتموند يف املقدمة 
د (8)، أضـاف اإلنكليـزي جـودي بيلينغهام الهـدف الثاني 
د (31) قبـل أن يفتتـح الوافد الجديد كريـم أدييمي باكورة 
أهدافه يف أول ظهور رسـمي له مـع الفريق املنتقل إليه من 

ريد بول سالزبورغ النمساوي د (35).
وتعاقـد دورتمونـد يف أيار/مايـو مـع الدويل األملانـي الذي 
أنهى املوسـم املايض من الدوري النمساوي كأفضل هداف، 
مـن أجل تعويض رحيل النروجي إيرلينغ هاالند ملانشسـرت 

سيتي اإلنكليزي.
ولحق دورتموند بمنافسـه يف الدرجة األوىل شتوتغارت الذي 
تخلّـص بهدف وحيد مـن دينامو درسـدن الهابط يف نهاية 

املوسم املايض إىل الدرجة الثالثة.
كما تأهل ممثـال الدرجة الثانية كارلرسوه ونورمربغ بفوز 
كاسـح لألول عىل نوسـرتيليتس -8صفر والثاني عىل كان 

ماريينبورن -2صفر.
وكان اليبزيغ أحرز لقبه الكبري األول برفعه الكأس املوسـم 
املايض عىل حسـاب فرايبورغ، ما منحه حق مواجهة بايرن 
ميونيـخ بطـل الدوري ليلة أمس السـبت يف مبـاراة الكأس 

السوبر.
وأرجئـت بالتـايل مباراتـا اليبزيـغ وبايـرن يف الـدور األول 
ملسـابقة الكأس ضد توتونيا وفيكتوريـا كولن حتى أواخر 

آب/أغسطس.
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باريس / متابعة الزوراء 
جـاء األرجنتيني، ليونيـل مييس، نجم باريس سـان جريمان، عىل رأس 

قائمة فريقه التي تستعد ملواجهة نانت، يف كأس السوبر الفرنيس.
ويلتقـي باريس سـان جريمان بطل الـدوري فريق نانـت بطل الكأس، 

السـوبر  كأس  يف  األحـد،  اليـوم  مسـاء 
الفرنيس.

الفريـق  قائمـة  وشـهدت 
كيليان  اسـتبعاد  البارييس 

سـان  نجـم  مبابـي، 
جريمان، الذي سـيغيب 
عـن املشـاركة باللقاء 
بسـبب اإليقاف لرتاكم 
مبابي  البطاقات.وكان 

قد حصل عىل 3 إنذارات 
يف أقـل مـن 10 مباريات، 

أواخر املوسم املايض.
وفيما ييل قائمة باريس للسوبر الفرنيس:

كيلور نافاس، جيجي دوناروما، سريجيو ريكو، أرشف حكيمي، بريسنال 
كيمبيمبي، سـريجيو رامـوس، ماركينيـوس، ماركو فرياتـي، لياندرو 
باريديـس، خـوان برينات، دانيلو برييـرا، فيتينيا، بابلو سـارابيا، عبدو 
ديالو، نونو مينديز، نوردي موكييل، إدريسـا جـاي، أرنود كاليمويندو، 

وارن زاير إيمري، ماورو إيكاردي، نيمار، ليونيل مييس.

ليسرت / متابعة الزوراء
أشاد اإلسباني، جوسـيب جوارديوال، بالتطور الذي تشهده 
كـرة القدم للسـيدات، يف الوقت الذي تسـتعد فيـه إنجلرتا 
ملواجهـة أملانيـا يف نهائي البطولـة، بملعب ويمبـيل، اليوم 
األحد.ومـن املقـرر أن يمتلـئ ملعـب ”ويمبيل“ عـن آخره 
يف نهائـي البطولـة التي حطمـت أرقاما قياسـية فيما يتعلق 

بمتابعتها.
ء وقال جوارديوال: ”أعتقد أنهن جديرات  لثنـا با

ة عليهـن، وأقصـد كل العبـات  كـر
هـن القدم يف العالم بسبب  ر تطو

كان  فعلنه  رائعا جدا“.وما 
 : ف ضـا أ قبـل و ”
لم  هناك سنوات  يكـن 
جانـب اهتمام  مـن 

وسـائل اإلعـالم بما 
يحـدث يف كـرة القدم 
النسـائية، وحدث ذلك 

اآلن ألنهن يقمن بعمل ال يصدق“.
وكان جوارديـوال مرتددا يف توقع الفائز، خاصة أن لديه تجربة 
سـابقة مـع بايـرن ميونيـخ، فيما يتواجـد عدد مـن العبات 
السـيتي يف الفريـق اإلنجليزي مثل إيلني وايـت ولورين هيمب 

وكريا والش.
وتوج املنتخب األملاني بلقب أمم أوروبا 8 مرات، فيما لم ينجح 

املنتخب اإلنجليزي يف الفوز باللقب من قبل.
وأوضـح جوارديوال، الـذي لعب فريقه مع ليفربـول يف مباراة 
درع املجتمع يف ملعب ليسـرت سـيتي أمس السبت: ”عملت يف 

أملانيا من قبل، وأرغب يف األفضل لكال الفريقني“.
وتابع: ”بالطبع أتمنى أن يكون النهائي جيدا، إنجلرتا يمكنها 
لعـب مبـاراة جيدة، وهـذا نجاح كبـري للمنتخبـني بالوصول 
إىل النهائـي، وبالطبـع كالهمـا يرغب يف الفوز، سـيكون ذلك 
سـيناريو ال يصـدق يف ويمبيل“.وواصـل جوارديـوال: ”أعتقد 
أن امللعب سـيكون ممتلئا بالجماهـري ونأمل يف أن نتمكن من 
االسـتمتاع بمباراة جيـدة وأن يفوز الفريق األفضـل، إنه أمر 

رائع إلنجلرتا أن تبلغ النهائي، هذا إنجاز كبري“.
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باريس/متابعة الزوراء:

مع احتدام الغـزو الرويس ألوكرانيا، 
يبذل اإلعـالم الحكومي ما بوسـعه 
لتربير العدوان، بينما يضطر الروس 
إىل ترك بالدهم. فكم عدد املغادرين؟ 
ملاذا يغادرون ومتى سيعودون؟ هل 
سـيعودون يوًمـا ما؟ ومـا رأيهم يف 
الحرب الروسية عىل أوكرانيا؟ هذه 
النقاط لم ُيكتب عنها سوى القليل.

سـعًيا لتوثيق ما وصفته بـ»الواقع 
املنكـرس» أطلقـت لينـور جوراليك 
منصـة Exodus ٢٢ مـن مقرهـا يف 
العاصمة الجورجيـة تبلييس، حيث 
تجمـع قصص من فّروا من روسـيا 
إىل الـدول املجـاورة مثـل جورجيا، 
أرمينيـا وتركيا إضافـًة إىل إرسائيل، 
وتنـرش هـذه الحكايـات يف هيئـة 
مجموعـات قصصيـة، وقـد نرشت 
بالفعـل ثـالث مجموعـات، وتعمل 

حالًيا عىل الرابعة.
ويف حديثهـا إىل شـبكة الصحفيـني 
«قبـل  جوراليـك:  قالـت  الدوليـني، 
ذهابـي إىل أي مـكان جديـد، كنـت 
أعلن عرب فيسـبوك أننـي أعمل عىل 
هذا املـرشوع وأرغـب يف الحديث إىل 
املهاجرين الجدد من روسـيا، وأنني 
سـأكون يف غاية االمتنان إذا تمكنت 
من لقـاء من يسـاعدون اآلخرين». 
وأضافـت: «قضيـت حوايل أسـبوع 
يف كل دولـة، حيـث تحدثـت إىل مـا 
يقرب من ٥٠-٦٠ شـخًصا، وأحياًنا 
عدة أشـخاص يف الوقت نفسه. وقد 
أجرينا هـذه املحادثـات يف املقاهي 

وأثناء الفعاليات وما إىل ذلك».
صيغـة  أّن  جوراليـك  وأوضحـت 
القصـص القصرية مثالية بالنسـبة 
للحكايـات التي جمعتهـا، «وأعتقد 
أّنها أفضل ما يناسـب هـذه الحالة 
املربكة التي يعيـش فيها العديد من 
الواقع  هـؤالء األشـخاص، وكذلـك 

املنكـرس الـذي نجـد أنفسـنا فيه». 
وأضافت أّن «الناس يخشون من أّن 

الوضع سيصبح أكثر رعًبا».
وقـد تحدثـُت إىل جوراليـك ملعرفـة 
املزيـد عـن Exodus ٢٢ ومبادراتها 
اإلعالميـة األخـرى التي تـدور حول 

.ROAR الحرب، مثل مرشوع
هانا فالينتس: ملاذا ال تنرشين أسماء 
األشـخاص الذين تجريـن املقابالت 

معهم؟
لينور جوراليك: هناك ثالثة أسـباب، 
أولها أّنه من املهم بالنسبة يل أن أتيح 
للنـاس فرصـة للتحـدث برصاحة. 
ثانًيـا، لتجنـب املناقشـات املزعجة 
الحًقا حـول ما قاله هـؤالء. وثالًثا، 
ألننـي أود أن أحميهم مـن هجمات 

املوالني للحكومة.
ففـي أعقـاب نـرش كل مجموعـة 
قصـص جديـدة، كان هنـاك وابـل 
مـن املقاالت املواليـة للحكومة التي 
وصفتهـم بكلمـات أقـل مـا يقـال 
عنهـا هـو أنها غري الئقـة. وآخر ما 
أريده هو أن يقوم من يكتبون هذه 

املقاالت بمضايقة أصحاب املقابالت 
عرب منصات التواصل االجتماعي.

ما الذي يهرب منه الناس؟
لكل شخص أسـباب مختلفة، ولكن 
العديد منهم يفرون لهذه األسـباب 
الثالثة: أولها أّنهم ال يريدون العيش 
يف الدولـة التي شـّنت هـذه الحرب 
ثانًيا،  القمعية.  الوحشية والحمالت 
القمـع يف حـد ذاتـه. وثالًثـا، ألّنهم 
يشـعرون بأّن رعًبا أكرب عىل وشـك 
أن يبـدأ، وربمـا يمكننـا أن نصفـه 
بأّنـه املرحلـة الثانيـة مـن «الرعب 
العظيم». وقـد قابلت أشـخاًصا تم 
اعتقالهم بسـبب تغريـدة أو تعليق 

عرب فيسبوك.
هل ُيعترب مصطلح «الرعب العظيم» 
إشارة إىل حملة ستالني عام ١٩٣٧؟

بالطبـع، فالعديد مـن الناس – بمن 
فيهم أنا – يخشـون مـن أن تصبح 
الحمـالت ضـد املعارضـني للحـرب 
والنظام أكثـر فظاعة مما هي عليه 

اآلن.
مشـاعر  وصـف  يمكنـك  هـل 

أصحـاب هذه القصـص باملزيد من 
التفاصيل؟

آخـر مـا أريـده هـو أن أقـع يف فخ 
التعميـم، فهـذه مـن بـني األخطاء 
الشائعة التي يقع فيها من يحاولون 
تحليل هـذه الهجـرة الجديـدة من 
روسيا. لكل فرد قصته، ولكن الكثري 
ممـن أجريت معهـم املقابالت كانوا 
مشوشني، كما بدا يل، والعديد منهم 
عانـوا مـن مشـاعر خطرية بشـأن 
مـا كان يحدث يف أوكرانيا وروسـيا، 
وكان لدى الكثـري منهم كل الحق يف 

الخوف من املستقبل.
وأخـىش أّن العديـد ممـن هاجـروا 
لن يسـتطيعوا البقاء خـارج البالد، 
ناهيـك عـن الحصول عىل جنسـية 
أخـرى. وأشـعر بالخـوف ألّنـه من 
الواضـح أّن عـدًدا كبريًا مـن هؤالء 
املهاجرين سيواجه صعوبة يف كسب 
لقمة العيـش، وقد فقد الكثري منهم 
وظائفهم بالفعـل. وال ينوي العديد 
منهـم العـودة تحـت حكـم النظام 
الحايل. فقـد اعرتفوا يل أكثر من مرة 

يف املقابـالت بأّنهم يشـعرون بحالة 
من عـدم اليقني، وأنا أقلق بشـأنهم 

للغاية.
ثانيـة  مبـادرة  جوراليـك  أطلقـت 
تـدور حـول الحرب، وهـي مرشوع 
ROAR، أو «مجلة الفنون املعارضة 
الروسية». يدير املنصة ٧٠ متطوًعا، 
وقد وصفتهـا جوراليك مؤخرًا بأنها 
تعـارض «الثقافة الرسـمية الذليلة 
تتماهـى  التـي  للنظـام،  واملواليـة 
الدعايـة  املتطـرف مـع  يف شـكلها 
الروسـية املجرمة  وتخدم الحكومة 

الحالية».
وقد نـرشت املنصة عددهـا األول يف 
أواخـر أبريل/نيسـان، وركزت فيه 
عـىل الغـزو الـرويس ألوكرانيـا. ويف 
اليوم التايل، تعرّض املوقع اإللكرتوني 
 .(DDoS) إىل هجوم حجب الخدمات
Exodus ٢٢، رفـض  وعـىل عكـس 
العديد مـن أصحاب املقابالت إخفاء 
هوياتهم، عىل الرغـم من بقائهم يف 

روسيا.
ومثـل العـدد األول، سـيكون العدد 
الثانـي مـن مجلـة ROAR متاًحـا 
والفرنسية.  واإلنجليزية  بالروسـية 
كما يجـري العمـل اآلن عىل ترجمة 

العدد األول إىل اإليطالية.
فالينتـس: يبـدو يل أّنـه ال يوجد ما 
يكفـي مـن الكتابات حـول الروس 
عـىل  بالدهـم  لحـرب  املعارضـني 
أوكرانيا. فما رأيك بشأن مدى تغطية 

هذا املوقف يف املجال العام؟
جوراليك: أحد أسـباب إطالق مجلة 
ROAR هـو أّننـا أردنا إثبـات وجود 
مواطنني روس يعارضون النظام وال 
يخشون التحدث عنه. وال يمكننا أن 
نضمن سـماع هذه األصوات. لكننا 
نـرى أّنه مـن الـرضوري أن يتمكن 
ُكتابنا مـن نرش أعمالهم الشـعرية 

واملوسيقية والفنية.

ويدور العـدد الثاني من املجلة حول 
«مقاومـة العنـف». وبالطبـع تظل 
الحرب الروسـية عـىل أوكرانيا أهم 
املوضوعـات بالنسـبة لنـا، ولكننـا 
أردنا أن نتيح للُكتاب فرصة الحديث 
عـن القمـع يف روسـيا وكذلـك عن 
تجربـة املقاومة الشـخصية للعنف 
ضـد األفراد. فهـذه املفاهيم ترتبط 
ببعضهـا يف الثقافة الروسـية: إذ أّن 
العنف ضـد األفراد يبدأ مـع النظام 
ويصـل إىل عنـف الدولة ضـد الدول 

األخرى.
ولدينـا اآلن مـا يكفي مـن األعمال 
إلصـدار العـدد الثانـي، بمـا يف ذلك 
مجموعة شـعرية كبرية (حوايل ٥٠ 
قصيدة)، ومجموعة فنية (أكثر من 
٣٠ عمل)، ونعمل حالًيا عىل االنتهاء 
من املجموعة الصوتية. ولدينا أيًضا 
مجموعة جيدة من املقاالت واألعمال 

النثرية.
هل يمكنـك توضيح بعـض األفكار 
املؤلفـون  التـي يحـاول  الرئيسـية 

التعبري عنها من خالل أعمالهم؟
أعتقـد أّن األفـكار املهمـة للغاية ال 
تقتـرص عـىل شـعار «ال للحـرب»، 
املسـؤولية  فكـرة  تشـمل  وإنمـا 
الفردية عـن األفعال الشـخصية يف 

سياق تاريخي.
مرشوعات أخرى تدور حول الحرب

تعمل جوراليك عىل مرشوعات أخرى 
تتعلـق بالغـزو الـرويس ألوكرانيـا، 
وتهدف كلها إىل اسـتخدام األصوات 

الفردية لتسجيل ما يحدث اليوم.
ويف هـذا السـياق، قالـت جوراليك: 
الشـخصية  التجـارب  أّن  «أعتقـد 
مهمـة للغايـة، مقارنـة بالروايات 
الرسـمية. وأنا من أشد املؤمنني بأّن 
مـا نتعلمه عن الحقبـات التاريخية 
يأتي أوًال وقبل كل يشء من القصص 
الشـخصية لألفراد الذين عاشـوها، 

وأحـاول تقديـم أصغـر مسـاهمة 
ممكنة لتسجيل تلك القصص».

فالينتس: هل لديك قصة مفضلة؟
لـدي موضـوع مفضل:  جوراليـك: 
هناك الكثري من القصص حول اآلباء 
غـري الراضني عـن هجـرة أوالدهم، 
ولكـن هنـاك بعـض القصص حول 
اآلبـاء الذيـن أظهـروا دعًمـا كبـرًيا 
لرغبـة أوالدهـم يف مغادرة روسـيا 
وفعلوا كل ما بوسـعهم وقدموا آخر 
ما يملكون من أموال ملسـاعدتهم يف 

تحقيق ذلك.
ما الذي يعجبك يف هذه القصص؟

تعجبنـي فكـرة أّن البقـاء مًعـا ال 
يعنـي بالـرضورة التواجـد يف نفس 
املـكان جغرافًيا. فهنـاك معنى أكرب 
لكلمة «مًعـا»، وهو الدعم والتفاهم 
ومشـاركة القيم املشـرتكة ورعاية 
بعضنـا البعـض. وهـذه القصـص 

ملهمة للغاية.
املراقبـني  عـىل  ينبغـي  الـذي  مـا 
الخارجيـني معرفتـه عـن الناس يف 

روسيا؟
أوًال، أّنهـم مختلفـون: فأنـا أرى أّن 
التعميـم يؤدي إىل فقـدان أي تفاهم 
بشـأن الناس. وثانًيا، أعتقد أّنه من 
الرضوري أن نفهم عدد األشـخاص 
يف روسيا اآلن الذين يكرهون النظام 
الحـايل والحـرب والحكومة، وهؤالء 
الذيـن يشـعرون حًقـا بسـوء غـري 
محتمل بشـأن ما يحـدث، والذين ال 
يقلقون بشـأنه ذلك، بل يبذلون كل 

ما يف وسعهم لتغيري الوضع.
وقد تبدو هـذه الجهود كأنها قطرة 
يف بحـر، ولكـن بإمكانهـا تنظيـف 
البحر. وأعتقد أن سـقوط أي نظام 
قمعـي يبدأ من النشـاط السـيايس 
وتثقيف املتشـككني والدعم املتبادل 

واإلبداع. 
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

الرباط/متابعة الزوراء:
الوطنيـة  النقابـة  شـددت 
للصحافـة املغربيـة عـىل أن 
التقريـر األخري الذي أصدرته 
رايتـس  هيومـان  منظمـة 
ووتش حـول أوضـاع حرية 
يف  يختلـف  لـم  الصحافـة 
مضمونه عن التقارير األخرية 
التي أصدرتها املنظمة نفسها 
خالل السنني القليلة املاضية، 
إذ يكرر رسد الوقائع نفسها 
التي اسـتجدت يف السـنوات 

املاضية.
ذاتهـا،  النقابـة  وأضافـت 
ضمن بـالغ لهـا، أن املنظمة 
تعيد إصـدار التقرير نفسـه 
باملحتويات نفسها كل سنة، 
مسـجلة يف هـذا السـياق أن 
التقريـر يتطـرق إىل وقائـع 
وقضايا وقعت قبل سـنوات 
خلـت، كما لو أنهـا وقعت يف 
الفـرتة الوجيـزة املاضية، ما 
إنتاج  إعادة  يكشف منهجية 

الروايات نفسـها.
وأوضح البـالغ ، أن املنهجية 
املرشفـون  اعتمدهـا  التـي 
عـىل التقريـر املذكـور تكاد 
محتـواه  مـن  تفرغـه  أن 
وتحولـه إىل وثيقـة رسديـة 
تعتمـد عىل حاك وحيد، وعىل 
راو يقـدم روايتـه من وجهة 
نظره الشـخصية، تفتقد إىل 
املنهجيـة العلمية املعتمدة يف 
إنجـاز تقريـر ذي مصداقية 
غري منحاز، بعيد كل البعد عن 

خلفيـات ومراجع سياسـية 
رصفـة، عـىل اعتبـار تغييب 
أطراف أخـرى معنية بصفة 
مبارشة باألحـداث والقضايا 
التـي يتطرق إليهـا التقرير، 
حيث ال يقدم أي رواية أخرى 
صـادرة عـن أطـراف معنية 

بامللفات التي أوردها.
كمـا افتقد التقرير، بحسـب 
الوطنيـة للصحافة  النقابـة 
املغربية، إىل مصداقية الرصد 
العلمي، حيث اكتفى بتجميع 
مـا نـرش يف بعـض وسـائل 
اإلعـالم داخليا وخارجيا، ويف 
شبكات التواصل االجتماعي، 
دون أي تحـر أو تقص، وعىل 
ما تناقلته مكاملـات هاتفية 
شـخصية ومبارشة؛ يف حني 

غيب آليـات الرصد الحقيقية 
من خالل مالحظات مبارشة 
فئـة  وإرشاك  للمحاكمـات 
عريضة من شـأنها أن تمثل 
عينـة ذات مصداقيـة، مثـل 
للصحفيني  املهنية  املنظمات 
والنارشيـن، وكـذا املنظمات 
لكنـه  املتعـددة؛  الحقوقيـة 
يعتمـد عـىل روايـة منظمة 

حقوقية واحدة.
الوطنيـة  النقابـة  وأكـدت 
للصحافة املغربية أن التقرير 
سياسـية  مواقـف  تضمـن 
وأحكام قديمـة، ولغة بعيدة 
كل البعـد عـن لغـة التقارير 
املهنيـة والعلمية، عالوة عىل 
عينة مـن أشـخاص فاعلني 
سياسـيني، لهـم كامل الحق 

مواقـف  لهـم  تكـون  أن  يف 
سياسية إزاء األوضاع العامة 
يف  الدسـتورية  واملؤسسـات 
البـالد، وال يقبـل نهائيـا أن 
تعمـل أي جهة عىل مصادرة 
حقوقهم املرشوعة يف التعبري 
وإبداء الرأي، غري أنه ال يمكن 
ملنظمـات ذات مصداقيـة أن 
تقتـرص عىل وجهـة نظرهم 
وعىل مواقفهـم، وحدهم، يف 

إنجاز تقاريرها.
كما قالت النقابة إن األحداث 
والحاالت التي ادعى التقرير 
رصدهـا حصلـت يف شـأنها 
فـإذا  وتباينـات،  خالفـات 
كانـت أطراف معينـة أكدت 
أن الوقائع محاكة ومخطط 
بأشـخاص  لإليقـاع  لهـا 

معينني، وتم توظيف القضاء 
املخطط  األهـداف  لتحقيـق 
أخـرى  أطرافـا  فـإن  لهـا، 
وأشخاصا  ومهنية  حقوقية 
رأوا خـالف ذلك، وأن األفعال 
املنسـوبة ألولئك األشخاص 
صحيحة وثابتـة، وأن هناك 
ضحايـا تقدموا بشـكايات، 
مـن بينهـم صحفيـات، وال 
يمكـن إنكار حقـوق هؤالء 
يمكـن  ال  كمـا  الضحايـا؛ 
مسـاءلة النوايا دون اإلقناع 
بوسائل إثبات صادقة، لذلك 
مـن العيب أن تنحاز منظمة 
إىل طـرف  حقوقيـة دوليـة 
دون اآلخـر وتنـارص جهـة 
عىل أخرى بمـا ينكر حقوق 

طرف من األطراف.
وسـجلت النقابـة الوطنيـة 
للصحافة املغربية، يف سابقة 
من نوعها يف تاريخ التقارير 
الدولية، العداء الواضح الذي 
إزاء بعـض  التقريـر  أبـداه 
الوطنيـة،  اإلعـالم  وسـائل 
والهجـوم عليهـا بتعبـريات 
حاطـة مـن الكرامـة؛ وذلك 
بغـض النظر عن املوقف من 
التحريري ألي وسيلة  الخط 
إعالم يف بالدنا، إذ إن منظمة 
مختصة،  ليسـت  حقوقيـة 
وليس من وظيفتها تصنيف 
الخطوط التحريرية وإصدار 
أحكام قيمة عىل املؤسسات 
وتنقيـط  اإلعالميـة، 

الصحفيني.

موسكو/أ.ف.ب:
مارينـا  الصحافيـة  ُغرّمـت 
أوفسـيانيكوفا، مرة أخرى لشجبها 

الحرب يف أوكرانيا.
وكانت أوفسـيانيكوفا قد اشـتهرت 
بعد مقاطعتها النرشة اإلخبارية عىل 
قناة حكومية روسية حاملة ملصقاً 

ضّد الحرب يف أوكرانيا.
وأفاد صحفي يف وكالة فرانس برس 
بأّن محكمة يف موسـكو فرضت عىل 
الصحفيـة غرامـة قدرهـا ٥٠ ألـف 
روبل (٨٠٠ يورو)، بتهمة «تشـويه 

سمعة» القوات املسلّحة الروسية.
ودينت أوفسيانيكوفا هذه املرة أيضاً 
ألنها ّرصحت بأّن العملية يف أوكرانيا 
كانـت «جريمـة» خـالل حديثها إىل 
صحفيـني يف ١٣ يوليـو/ تمـوز، يف 

جلسـة تتعلّـق باملعارض املسـجون 
إيليا ياشني. وبعد أربعة أيام، اعُتقلت 
الصحفية البالغة من العمر ٤٤ عاماً 

لفرتة وجيزة يف منطقة موسكو.
واشتهرت أوفسيانيكوفا يف منتصف 
مـارس/ آذار املايض، بعـد ظهورها 
خالل تصوير النـرشة اإلخبارية عىل 
قنـاة تلفزيونيـة مؤّيـدة للكرملني، 
حيـث كانت تعمـل. وحملـت يف تلك 
اللحظـة الفتـة تنـّدد بالهجـوم عىل 
أوكرانيا وبـ»الدعاية» التي تمارسها 
وسـائل اإلعالم التي تسـيطر عليها 

السلطة.
وبعد احتجازها لفرتة وجيزة، أُطلق 
رساحها مع دفـع غرامة. وانترشت 
صـور مـا قامـت بـه يف كّل أنحـاء 

العالم.

مع ذلـك، ال يوجـد إجماع عـىل أّنها 
معارضة روسـية، إذ ال يزال البعض 
يلومها بسبب السنوات التي أمضتها 
يف العمل يف قناة بـرييف كانال املقرّبة 

من الكرملني.

بعد عملها لعّدة أشـهر يف الخارج، ال 
سـيما يف صحيفة دي فيلت األملانية، 
أعلنـت يف أوائـل يوليـو الحـايل أّنها 
عادت إىل روسـيا لتسوية نزاع يتعلّق 

بحضانة طفليها.

بريوت/متابعة الزوراء:
عـادت الوكالة الوطنيـة لإلعالم 
نـرش  إىل  لبنـان  يف  الرسـمّية 
األخبار عىل موقعها اإللكرتوني، 
الجمعـة، بعد توقٍف عـن العمل 
اسـتمّر أسـبوعاً كامالً، يف إطار 
الـذي نفـذه  اإلرضاب املفتـوح 
موظفو القطـاع العام للمطالبة 
املاليـة واالجتماعية  بحقوقهـم 
يف ظّل األزمة االقتصادية الحادة 

التي تعيشها البالد.
وأتى فّك اإلرضاب يف الوكالة بعد 
اللبناني ميشـال  الرئيس  توقيع 
عـون مرسـوماً بإعطـاء وزارة 
بقيمـة  خزينـة  سـلفة  املاليـة 
١٤٠ مليـار لرية (سـعر الرصف 
الرسمي ١٥٠٧ لريات – و٣٠ ألف 
لرية تقريباً يف السـوق السوداء)، 
لدفع تعويـض إنتاجية ملوظفي 
والعاملـني  العامـة  اإلدارات 
الدولـة،  موظفـي  تعاونيـة  يف 
ومرسوماً بتعديل مقدار تعويض 
النقل املؤّقت للعاملني يف القطاع 
العام ومرسوماً بإعطاء تعويض 
اإلدارات  ملوظفـي  إنتاجيـة 

العامة.

وقال وزيـر اإلعـالم يف حكومة 
ترصيف األعمـال زياد املكاري، 
يف تغريـدة عىل «تويـرت»: «بعد 
املتعلقـة  املراسـيم  صـدور 
برواتب القطاع العام واملساعدة 
اإلنتـاج  وبـدل  االجتماعيـة، 
وبـدل النقل الجديـد، ويف ضوء 
عودة موظفـي وزارة املالية إىل 
العمل تحضـرياً لرصف الرواتب 
ملستحقيها، ينتفي السبب الذي 
من أجله أعلن اإلرضاب املفتوح 
يف  والحقـاً  العـام،  القطـاع  يف 

الوكالة الوطنية لإلعالم».
وأضـاف: «كّيل ثقة بأن العاملني 
يف الوكالة سـيكونون عىل عهدي 

مهنيـة  مسـؤولية  ذوي  بهـم، 
ووطنية ويعاودون العمل اعتباراً 
من يوم الجمعة ويعودون إىل ملء 

فراغ كبري يف فضاء اإلعالم».
وتـرك توقـف الوكالـة الوطنية 
األخبـار  نـرش  عـن  لإلعـالم 
بكافة أقسـامها منذ االسـبوع 
املـايض، يف خطـوة تصعيديـة 
غري مسـبوقة يف تاريخ الوكالة، 
فراغاً كبرياً يف الساحة اإلعالمية 
عّرب عنـه الكثري من املراسـلني 
والصحفيـني الذيـن يعتمـدون 
عىل أخبارها الرسمية والبيانات 
التي تنـرش بدايًة عىل صفحتها 

لضّمها إىل تقاريرهم.

لندن/متابعة الزوراء:
النارشيـن  مـن  العديـد  أبلـغ   
يف  بمـا  املتحـدة  اململكـة  يف 
ذلـك ”ذي غارديـان“ و“دايـيل 
إيفنيـغ  و“مانشـرت  مـريور“ 
اليـف“  و“كرونيـكال  نيـوز“ 
و“برس غازيت“ عن استنساخ 
مواقعهم اإللكرتونية ومقاالتهم 

اإلخبارية.
وأعلنت هيئة ترخيص املحتوى 
عن إزالة  أكثر من ٥٠ ألف مقالة 
من ١٠٠٠ موقع إخباري مزيف 
وغـري رشعـي العـام املـايض. 

وأزالـت الهيئـة حـوايل ٢٠٠٠٠ 
مقالة من أكثر من ٧٠٠ مصدر 

يف عام ٢٠٢٠.
واشـتدت الحرب ضـد املقاالت 
اإلخباريـة املستنسـخة بعد أن 
تضاعـف عدد ”املواقـع املزيفة 
املعقـدة للغايـة“ التـي أغلقها 
نـارشون بريطانيـون يف عـام 

٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق.
وقـال مـات أسـبينال، رئيـس 
خدمـات النارشيـن يف منظمـة 
ترخيص املحتوى، إن ”املشكلة 
منتـرشة عىل نطاق واسـع. وال 

يـزال الدافع وراء هذا النشـاط 
غري واضح“.

وقالت هيئـة ترخيص املحتوى 
تعتمـد  النـرش  ”رشكات  إن 
اإلعالنـات  عـىل  كبـري  بشـكل 
لتحقيـق إيراداتهـا، وال تعرض 
إعالناتها  املستنسـخة  املواقـع 
الخاصـة أو تطلـب مـن الزوار 
االشـرتاك يف يشء ما. ويف بعض 
إعـادة  تمـت  فقـط،  الحـاالت 
توجيه املسـتخدمني، عند النقر 
للوصول إىل القصـة، إىل مواقع 
الويـب املشـفرة، وهو نشـاط 

.“clickbait يسمى
تكـون  أن  يمكـن  ذلـك،  ومـع 
العواقـب وخيمة عىل النارشين 
يف اململكة املتحدة، مما يؤدي إىل 
اإلرضار بسـمعتهم. ويمكن أن 
يكـون الرضر املحتمـل مرتفًعا 
لـ“بـرس  حديـث  جـًدا.ويف 
املـايض، حذر  العـام  غازيـت“ 
ريتشـارد ريفز، املديـر اإلداري 
لجمعية النارشين عرب اإلنرتنت، 
من أن التأثري املايل عىل النارشين 

قد يكون كبريًا“.
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    • ناهض الخياط   
   للفنـون اللغوية املبدعـة تأثريها الفاعل العميق 
عىل النفس البرشية يف نزوعها الجمايل والفكري يف 
عالقاتها الحيويـة الدائمة مع واقعها املتغري نحو 

األمـام .
وللقـرآن الكريـم بإعجـازه املبهر تأثـريه العظيم 
عـىل اللغة العربيـة بفنونها اللغويـة كلها . فكان 
للشـاعر نصيبـه الـوارف منه ، منـذ خروجه من 
خيمـة الشـعرالعمود ، وعـرب طريقـه يف تحوالته 
الواثبـة . فـكان لقصائـده تأثري من إيقـاع اللغة 
القرآنية املتمثل يف اندماج الوزن الشـعري بإيقاع 
نثـره البليغ دونما تكلف أو نشـا ، فـريى القارئ 
تفعيلة الوزن الشعري واضحة يف تعاقبها املتداخل 
يف إيقاع نثره بسالسـة وانسجام ، ويف اندماجهما 

معا بجرس بالغته .    
ومـن ذلـك مثال مـا ورد يف آياته الكريمـة : ( تبت 
يدا أبي لهب وتْب ، ما أغنى عنه ماله وما كسـب ، 
وآمرأته حمالة الحطب ، يف جيدها حبل من مسـد  
) ، والتفعيلـة هنا مـن وزن الرجز ، وكذلك يف آيته 
الكريمة : ( إّنا أعطيناك الكوثر ’ فصلٍّ لربك وانحر 
، إن شانئك هو األبرت ) ، و تفعيلته من وزن الرجز 
أيضـا . ولتفعيلـة املتـدارك حضورها يف سـورة ( 
يوسـف ) : ( يوسـُف أعـرْض عن هـذا  ) . وهناك 
العديد من سـوره التي تدوزن التفعيلة فيها إيقاع 

آياتها . 

ليجد فيها سـادة ( قريش ) حينها حجة آدعائهم 
بأن ( محمداً \ ص ) شـاعر .. وليس نبيا ً موحى 

إليه كما يدعي ! 
لقد انعكسـت هـذه الخصيصة األسـلوبية املائزة 
فيه عىل قصائـدي دون تعمد مني  ، ليس يف جمل 
معينـة منها ، بـل تخطتها إىل دمـج التفعيلة مع 
النسـق النثري لبنيتهـا حتى نهايتهـا ، وقد تمثَل 
ذلـك الدمـج بأشـكاله يف العديد مـن قصائدي .. 
ومنهـا مثال يف قصيدتـي ( ال أدري ) \ مجموعتي 
الشعرية ( حدائق النهار\ سنة 2021م \ صفحة  

: ( 89
ال أدري ..

ملاذا أراني ..
يف قفار وحدتي

واقفـاً ..

عند وردة ٍ وحيدة ٍ بني أشواك طلول ْ
فيا لَقلبي !

حينما أرى ..
مالَك شعري واقفا ً بصمته ِ معي !

كمـا ورد مثـل ذلـك يف مجموعتـي \ ( آلفاقهـا 
يف   84 صفحـة   \ 2022م  سـنة   \  ( قصائـدي 

قصيدتي 
( بني حني وحني ) :

( بني حني وحني ..
أسمع األفق يخاطبني

وأمواُج البحْر ..
تتهادى متأللئًة نحوي 

وتسري األشجاُر يل لتحدثني ...
نعم ! ..

وهذا ما كان يل معها يف حُلمي !
وظاللها يف صباحنا اآلن ..

تميس يف زجاج نافذتي ... !
وترشئب الوردُة من أصيصها عىل منضدتي ..

لتقبلني ! )
يف الجمل األوىل منها تكتفها تفعيلة املتقارب ( بني 
حـني وحـني ) ، لتعقبها جملة نثر ( أسـمع األفق 

يخاطبني ) ، ثـم تلحقها تفعيلة املتدارك يف جمله 
األخـرى ( وأمواج البحر .. تتهادى متأللئة ًنحب \ 
وتسري األشجار يل لتحدثني ) ، لتليها جمل النثر .

وقبل هاتني املجموعتني يف أعمايل الشعرية الكاملة 
\ ج4 \ صفحة 14\ سنة 2014م

قصيدتـي ( من يغنيك ) بسـياقها الطويل تنبض 
التفعيلة يف العديد من جملها ، سـيما يف صفحتها 

األوىل :

( ولم تزل قصيدتي به ِ

محلّقة ِ ببياضه ِ
لتعـود يل ..

برائحة النخل عند الظهرية ِ

وِغـبَّ انقطـاع املطـر ْ

وكيف تمّر الزوارُق هادئة ًتحته ُ

يف هدوء القمر ْ
وهي تلقي عىل أمواجه الشباك ْ )

ففـي جملتهـا ( برائحـة النخل ) ومـا يليها .. إىل 
هـدوء القمـر ) تبـدو تفعيلة املتقـارب مكثفة يف 

السياق .
إن هـذه املقتبسـات الشـعرية تمّثـل امتـدادا ملا 

يماثلها يف قصائد أخرى يل سبقتها بسنني .
إن هذه األمثلة التي تضمها قصائدي تبني لنا مدى 
التأثـري القرآني يف شـعرنا العربـي الحديث ، مما 
يدفعنـا إىل التحري عن تأثريه يف قصائد أخرى من 

شعرنا الحديث !

@Zãófl@O@fib‡◊@ãñb„
 - أحاول أن أكتب مقايل األسـبوعي عيل 
شاشة الحاسـب، وأنا أرتشـف فنجانا 
مـن القهـوة كعادتي وقت املسـاء لكن 
أشـعته تخرتق خاليا الدمـاغ لتحفر به 
صداعا ال يتوقف.. أنزع من درج املكتب 
أوراقـي البيضـاء وقلمـا.. أبـدأ أخـط 
كلماتي.. تجذبني رائحة القهوة ثانية.. 
أمـد يـدي اليـرسى أللتقـط الفنجان.. 
يسـقط.. تغـرق األوراق يف بحـر مـن 
القهـوة الداكنة.. أعلم أنني سـأعود إىل 

ذلك الصداع من جديد.
  *                                 

-كنـت مضطـرا أن أضـع قناعـا مـن 
األكسـجني قبـل أن أسـتغرق يف النـوم 
العميق، وكنت أنزعه قبلها ويف تلك الليلة 
نسـيته مثبتا عىل وجهي.. أسـتيقظ يف 

الصبـاح.. أجده مفصوال والقناع معلقا 
يف مكانـه بجانـب األسـطوانة املغلقـة 
تمامـا، واالغـرب انني وجـدت فنجانا 
مـن القهوة السـاخنة تتسـلل رائحتها 
املحببة إىل نفيس خاصة وقت الصباح.. 
ينتظرنـي عىل الطاولـة بجانب الرسير 
عىل غري العـادة، فأعتقـدت أن زوجتي 
الحبيبة هي مـن اهتمت بأمري وفعلت 
ذلـك، ولكنهـا أقسـمت بأنها لـم تفعل 

فـرتي مـاذا حـدث يف تلـك الليلـة.
*                                

أخربنـي طبيـب القلـب أن أمتنـع عـن 
اإلتيـان بثالثة من األشـياء وهم: رشب 
الشـاي، ورشب القهوة، والتدخني، وقد 
نـزل كالمه علـىل رأيس مثـل الصاعقة 
..فأنا ال يمكننـي اداء مهامي الحياتية 
بشـكل صحيح إال بعـد أن ألبي مطالب 
عقيل امللحة من الكافيـني، أما التدخني 

فهو ليس ذا شـأن كبـري يف ذلك..ظللت 
أليام أتسـكع أمام املقاهي حتى أشـتم 
رائحة القهوة، لربما تغنيني عن رشبها 
..بعـد ميض األسـبوع قـررت أخريا أن 
أرضب بأوامر الطبيـب عرض الحائط، 
واتخذت مقعدا يف املقهى ألطلب كوبا من 
الشـاي، وفنجانا من القهوة، وأرجيلة، 
وبعـد ان أنتهيت منهم أحسسـت وكأن 
زفـة بلدي قـد أنطلقت يف صـدري.. زاد 
خفقـان قلبي فجـأة وزادت رسعته ثم 
راح جسدي ينتفض بشدة ..بعدها فقت 
ألجد نفيس يف قسـم العناية بمستشفى 
خاص، بعد أن أصبت بجلطة يف القلب..
دخلت املمرضة إىل غرفتي وهي تمسـك 
كوبا تفوح منه رائحة القهوة.. ترتشف 
منـه وهي تقـول كيـف حالـك اليوم..
يبدو أن القهوة مصممة عىل قتيل، فقد 
استطاعت التسلل إىل رغم كل املحاذير.

@@›ÓË �ó€a@�Â�ÿ�é
µ�è‹œ@O@ã‡«@ÛË„

@NNN@ÔiÜ˛a@á‘‰€a@lbyä@¿@@@@@
·Ìãÿ€a@Êeã‘€a@ÚÃ€@¿@Òã†bÇ

ُمَتفاِنياً بالَنأِي يا أَرَق الُظنوِن  َوَنبَضها املَُتعايل
كنَت اُنَبَهرَْت ِبأنُهري َوِتاليل

َوَسعيَت ُمْنَدِهشاً لَِنْبِع ِخصايل 
َكم ُكنَت ُتْغِدُق بالُعطوِر الناِعَساِت

َوَهمِس روِحَك بالُحروِف املوِرَقْة 
ُلغة الَشَغْف

لُِتثريَني ..
لَيفيَض بعُض الدفِء يف إحسايس

لَِتعوَم يف َعَبقي، َوَيفِء ِظاليل
راَوْدَت ِحّساً غاِفياً ُمَتناَىس ..

َوُجنوَن َعقٍل جاِمٍح،
َوَرِكبَت ُجنَح َسحاَبٍة ُمثىل َوَفْت ..

حتى َهداَك َفناري
لَِتغوَص يف ُلَججي،

َوَتسُربَ أدُمعي َوِقفاري
َوَدَنْوَت ِمني ُمدَنفاً، 

ُمَتأَلِّقاً
َحِذقاً ..

َبَدْوَت ِمثايل
حتى أََثرَْت َمشاِعري، 

أو ربَّما َفيَّقَتها ..
هاَدنُت قلبي َرغَبًة

راوَْغُت عقيل .. إذ َنزَْعُت ِغاليل
لكّن َعيَنَك هاَجرَْت لِلتيِه يف ُسُبِل الِنفاِق،

رَْت لَِحداِئقي وِجناني َتَنكَّ
أَوَْغلَْت بالغدِر الَلئيِم ِبال َمَطْر

ال لسُت أَْرُكُض َخلَف أعتاِب املُقاِمِر بالَنقاْء
سّياُن عندي ..

ياً، أو غاِدراً  إْن َرَحلَْت َتَشفِّ
لَن أنَهزِْم

إضَحك، َودَْع عنَك الِقناَع َفقد َهوى
ْل عن ُغيوِم املَسأََلْة َهّيا َترَجَّ

َسَكَن الَصهيُل، 
ََوناَمت الَفرَُس األََصيلَُة َوْحَدها ..

يف قلِب نجٍم ُمؤَتلِْق
ِمن نوِر شمٍس ساِئدْة
ال لن َتغيَب َعِن الوَعْي

فالَضوُء منها َينَبِثْق
ِتلَك الَتي فيها أَنا ...

منها الُنجوُم ُتاليل
َتشدو َمَع األطياِر لَحناً داِئماً

قاً .. ُمَتَدفِّ
ِمن  َنسيِج َخيايل...

ÒÏË‘€a@Úzˆaä
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حاورته  االديبة اللبنانية فاطمة منصور
الزوراء / خاص:

نـارص سـالم عثمـان الجاسـم (25 أكتوبر 
يف  ولـد  سـعودي.  قصـيص  كاتـب   (1965
العيون باألحسـاء.. حصل عىل بكالوريوس 
لغة عربية من جامعة امللك فيصل عام 1990 
وعىل ماجستري يف األدب والنقد من الجامعة 
نفسـها عام 1999. عمـل معلًمـا ومحرًرا. 
تميز بأسلوبه الرسدي ويعد من أبرز الكتاب 
القصة القصرية السـعودية منذ التسعينات. 

ونال عدة جوائز محلية وإقليمية.
تميز الجاسـم بخطـه الرسدي، حيـث أبدع 
كثريًا يف الرسد األسـطوري وابدع أسـاطريه 
الخاصـة به.. ولـه ابداعـات أدبيـة رسدية 

كالقصة الطويلـة والقصـة القصـرية جـدا 
درس أدبـه نقـاد مـن السـعودية ومـرص 
وسـوريا وغريها من بلـدان العربية، ودرس 

رسده ضمن رسائل جامعية يف السعودية. 
تعد روايته (العاصفة الثانية) األبرز من بني 
روايته الثالث، ومجموعته القصصية (النور 
األسـود) من اكثر املجموعـات جماال وإثارة 

للجدل.
ولـه من املخطوطات مـن العدد ما يعادل ما 

نرش.
* يقـول البعض ان الروايـة تعيش عرصها 
الذهبـي بينما نجدك مهتمـا بكتابة القصة، 

رغم مهارتك العالية يف كتابة الرواية .
- الحالـة الكتابيـة اإلبداعيـة لـدّي ليسـت 
ترشيفاً أو امتيازاً لجنس أدبي دون غريه، أو 
أنها تأتي بقرار قبيل، وليس فيها أي نوع من 
أنواع التفضيل الظاهـرة أو الباطنة، املعلنة 
أو املخفية، هي فكـرة باختصار تأتي غالباً 
مفّصلـة عـىل مقاس شـخصية، شـخصية 
لها نمط حياتّي وسـلوك معروف تكون هي 
البطلـة دائمـا، وهـذان العنـرصان (الفكرة 
والشـخصية) يحددان غصباً جنس الكتابة 
الرسدية ومسـارها، فليست أي فكرة تصلح 
ألن تكون فكرة روائية وكذا الحال بالنسـبة 
للقصة القصرية لها ما يالئمها من األفكار.

 * للمـكان سـطوة عـىل معظـم قصصـك 
ورواياتك ، هذا ما نجده واضحا يف مجموعتك 
( املـوت يف املدينـة ) ويف روايتـك ( الغصـن 

اليتيم ) . 
ذو  وطـن  السـعودية  العربيـة  اململكـة  ـ 

بيئات متعـددة ومتنوعة، والثـورة الرسدية 
القصصية والروائية كائنـة ومتحققة لدينا 
يف كل البيئـات، فلـم تعـد بيئـة الحجاز هي 
البيئة األدبية الوحيدة يف السعودية، فقد كان 
ذلـك يف زمن مىض منذ مدة بعيدة، وبعد هذه 
البيئة ظهرت ثالث بيئـات أدبية جديدة وإن 
لم يكن ظهورها يف وقت زمني واحد، وأعني 
بذلـك بيئـة األحسـاء األدبيـة وبيئة وسـط 
اململكـة العربيـة السـعودية (نجـد) وبيئة 
املنطقـة الجنوبية، وقـد كان طابع الرسد يف 
هـذه البيئات الجديـدة يف أوله ريفيـاً قروياً 
زراعياً، ويظهر ذلك بجالء عند كّتاب القصة 
القصـرية يف املنطقـة الجنوبيـة، ولكن تجد 
القصـة القصرية املدنيـة الحديثة التي تقّدم 
واقـع املدينة الجديدة ماثلة بجالء عند كتاب 
القصة القصرية لدى عموم الكّتاب يف الوطن 

منذ بداية الثمانينيات امليالدية حتى اليوم.
ومكاني األحسـاء ووطني الكبري السعودية 
هما كنزي اإلبداعي الـذي أفاخر به، وخزان 
أسـاطريي الواسع، ومسـتودع شخصياتي 
الكبـري جـدا، والحقل الـذي يغـذّي مخيلتي 
بأروع األفـكار ويلهمني بأعذب السـياقات 
اللغويـة، مكانـي هذا شـاعري جـدا، وثري 
بكل ما هـو إبداعي وجميـل ومؤثر وخالق، 
فخصوصيـة رسدي وتميزه مـا كان لها أن 
تكون لـوال أننـي سـعودي الهويـة ومكان 
ميالدي مدينة اسـمها العيون تابعـة إدارياً 
ملنطقـة األحسـاء، لذلـك تجديـن املـكان يف 
أعمايل األدبية شاخصاً فيها وحارضاً بجالء، 
وستعرف بيئة النص وتحدد انتمائه حتى لو 

لم ُيمهر باسمي.

واإلنسان يف األحساء هو اإلنسان ذاته يف كل 
مـكان وزمان، الفـرق أنه يف األحسـاء يبدو 
كائنـاً شـعرياً، عفـوَي الطابع، مسـاملاً إىل 
حّد كبري، عاشـقاً غري عـادي لألرض وللماء 
وللنخلـة وللطـري، ينبـذ العنـف وكأنه غري 
موجـود يف يومياتـه أو يف معجم حياته. هي 
ثقافة توارثها اإلنسان يف هذه البقعة الطيبة 
املباركـة منذ مئات السـنني، ثقافـة جميلة 
جعلتنـا نظن أنهـا إحدى مكونـات دمه، أو 

أنها جني وراثي ينتقل عرب األجيال >
 * يعتقد البعـض ان كتابة القصة القصرية 
هو الفن االسهل عندما نقارنه بفن الرواية ، 

ما رأيك يف هذا القول ؟
ـ كاتـب القصة القصرية هـو كاتب الجنس 
األصـل، الذي تفرعـْت منه أجنـاس رسدية 
أخرى، وألن من يكتب جنس القصة القصرية 
فإنني أرجم بالغيب، وأقول: إنه قادر عىل أن 
يكتـب الرواية واملرسحيـة والقصة الطويلة 
واملقامـة والقصـة القصرية جـداً، فالقصة 
القصرية جنس مرن، جنس يستطيع الكاتب 
أن يطّوع فيه لغته ومهارته وأفكاره حسـب 
درايتـه بعنـارصه الفنية وبقالبـه الرسدي، 
كمـا يمكنه التحرر من هـذا القالب إىل عالم 
الرواية الرحب أو أن يرتّد ويقوقع نفسـه يف 
القالب الفنـي الصغري جـداً، قالب ق. ق.ج، 
أو يفلت من سـجنه وإسـاره ويقع يف غرام 

الحوار املرسحي.
والقصة القصـرية فٌن يتناسـل تاريخياً، فٌن 
عابٌر لذائقة األجيال القرائية، فٌن صامد ألكثر 
من قرنـني من الزمان، يخبـو وهجه لكنه ال 
ينطفـئ، يمرض ولكنـه ال يمـوت، يبدو أنه 

يستحق أن نسميه الفن الدائم أو الفن املعّمر، 
فقد عاش طويالً ويبـدو- لجاذبيته ولتمتعه 
بصحـة جيدة- أنه سـيعيش لفـرتات زمنية 
قادمـة. لقد رأيته مع فـن الرواية يف مضمار 
سبق، الرواية فقط كانت تركض برسعة أكرب 
وكانـت تقطـع املسـافة يف زمن أقـل، ولكنه 
يصل بطيئاً إىل خط النهاية دون أن يسقط أو 

يتعثر يف ركضه.
* الكتابـة وجع ومخاض ، كيف تتعامل مع 
وجعـك الداخيل وانت تمـارس الكتابة ؟ وما 
هو شعورك عندما تنتهي من كتابة النص ؟

- األلم اإلنسـاني، وجمال الطبيعة، واإلبداع 
البـرشي، وجمـال اإلنسـان نفسـه، هـذه 
املحـددات األربـع هـي البواعـث والحوافـز 
املهمـة، ويكـون يف داخلهـا قائمـة صعـٌب 
إحصاؤها من األشـياء والتفريعات، تلك هي 
حقـويل التـي أدرج فيهـا كالطفل يكتشـف 
كل يشء مخبـأ عنه يف املحيط الذي هو فيه، 
وأمارس الكشف فيها كرجِل كشافٍة وحيٍد يف 
غابة، ُيعمل حواسه كلها، وبطاقٍة تشغيليٍة 

مضاعفة يوصلها إىل حّد اإلجهاد.
* كيف تنظـر اىل القصة القصرية يف اململكة 

العربية السعودية قياسا بالقصة العربية ؟
- الكتابـة الرسديـة لدينـا إجمـاالً يف الفرتة 
األخرية تنمو رأسـياً باجتهادات فردية يقوم 
بها محبون للـرسد بالفطـرة، أو مغامرون 
رسديـون إن صـّح التعبري، وهـي تأتي عىل 
أشـكال ثالثـة، الشـكل األول: فئـة تمارس 
يف  تعلمهـا  خـالل  مـن  الرسديـة  الكتابـة 
الصفوف الدراسية بشكل نظري وتطبيقي، 
دروس  طريـق  عـن  بعـد  عـن  تعلّمهـا  أو 

اإلنرتنـت، وهي الفئة الظاهرة عىل السـطح 
أو الغالبة. والشـكل الثاني: فئة اتخذت مبدأ 
التعلـم عن طريـق املحـاكاة والتقليد الذاتي 
بالقراءة ألعـالم ورموز الكتابـة القصصية 
والروائية يف العالم، وامليل بشكل واضح نحو 
أدباء أمريكا الالتينية وأدباء القارة السـوداء 
والبوكـر  نوبـل  بجائـزة  الفائزيـن  ونحـو 
والروائيـني الجدد من الصـني والهند وكوريا 
واليابان، مع تراجع الرغبة يف محاكاة كّتاب 
العـرب البارزين كنجيب محفوظ ويوسـف 
إدريس وأدباء الروس البارزين كتشـيخوف 

وتولستوي ودوستويفسكي وغريهم.
والشـكل الثالـث: َمن بقي مـن كّتاب الجيل 
القديـم وكّتـاب السـبعينيات حتـى نهايـة 
التسـعينيات، منهـم من توقف عـن الكتابة 
القصصيـة وتحـول إىل الروايـة، ومنهم من 
ظـل يمـارس الكتابة القصصيـة عىل نفس 
وضعه السـابق مـن دون تغيري يف مسـتواه 
الفنـي، ومنهم من جدد يف كتابته القصصية 
وتقاناته الرسديـة وزاوج بني كتابة القصة 

والرواية وربما املرسح أيضاً.
وقد ظهر يف العقـد األخري ما يعرف بالورش 
القصصيـة التي تقام يف أكثر من جهة أدبية 
أو تعليمية ويف الكليات الجامعية، ولكن مع 
كل ذلـك بقـي أمر ظهـور الكاتـب العبقري 
شـحيحاً، فعندنا تقريباً يف كل عرش سنوات 
يظهر كاتب مبدع أو كاتبة مبدعة يف القصة 

القصرية تحديداً.
 *كيف تتجىل صورة املرأة يف قلمك القصيص 

والروائـي ؟
- املرأة يف كتاباتي الرسدية مادة خام أصيلة 
ونفسية، ويحق يل أن أفاخر بأن شخصياتي 
ها شخصيات  ـُ القصصية األنثوية التي شّكلت
مميـزة ونـادرة، ويمكـن اعتبارهـا نماذج 
إنسـانية خالـدة يف األدب؛ فهي شـخصيات 
طريفة أوالً، وشـاهدة عىل منـاخ اجتماعي 
ظهـرت فيـه، وتعـّرب عـن أزمـان ماضوية 
لـم ُيتح للجيـل الحـايل ولألجيـال املاضوية 
وربمـا للقـارئ يف مناطق أخرى مـن العالم 
أن يتعرّف عليها؛ شـخصيات نسوية حملْت 
أفكاَر بيئٍة سـعودية إجماالً، وبيئة األحساء 
تحديداً، هي عنوان للمـرأة العربية الرشقية 
انكسـاراتها  ويف  النفسـية  تقلّباتهـا  يف 
الشـخصية، وكيـف هـي حني تكـون تحت 

الضغـط الذكـوري، وكيف هي حـني تعاني 
من السلطة املجتمعية. وتبدو املرأة يف جانب 
آخر الركن األسـاس الذي يقوم عليه الرسد، 
وليس رشطـًا أن يكون حضورهـا ديكورياً 
مشهدياً يأتي عرب وصف حيس ينال جمالها 
الظاهري ويغفل عن أثرها املعنوي يف الحياة 

بإطارها العام
* كيـف ترى العالقـة بني املؤلـف والناقد يف 

عرصنا هذا ؟
- النقـد- ليـس لدي وحـدي وال عنـد النقاد 
الطفـرة  يواكـب  لـم  كافـة-  السـعوديني 
اإلبداعيـة يف اململكة العربية السـعودية، بل 
إنـه متخلف كثـرياً عنها، ويمكـن أن نصف 
البـون بينهمـا بأنه واسـع جـداً رغم وجود 
كثـري من األسـماء املجتهـدة التي لـم تكّف 
عن ممارسـة الفعل النقدي من بدايتها منذ 
ثالثني سنة حتى اآلن، ولكنها ال تستطيع أن 
تسـد هذه الفجوة، ذلك أن األدباء واألديبات 
الذيـن يولدون لدينا يفوق عدد مواليد النقاد 
والناقدات، بينما إنه ال يصّح املقارنة بينهما 
مـن حيـث العدد، ولكـن ثمة ظاهـرة تدعو 
للتفـاؤل وتبـّرش بنهضة مسـتقبلية يف هذا 
الشأن عىل مستوى النقد األكاديمي تحديداً، 
ذلك أن عدداً كبرياً جداً من موضوعات رسائل 
املاجستري والدكتوراه يف الجامعات السعودية 

ُتسجل عن أدباء وأديبات سعوديني.
وكل ناقـد َكتب عني قد أبـان جماالً محدداً، 
وتعدد النقاد الذين درسـوا أعمايل أكسـبني 
شـعوراً بالرضـا أيضـاً، ذلـك أن جماليـات 
الكتابـة لـدّي يف هـذه الحالة تكـون كثرية، 
وشـكراً جزيالً لجميع النقـاد الذين تفّضلوا 
بدراسـة أعمـايل، وجمـال أدواتهـم النقدية 
ساهم كثرياً يف التسويق السمي األدبي، إنني 
أحرتم كل ناقـد درس عمالً يل، ألنه يف األصل 
قـد احرتم عقـيل واحرتم عاطفتـي، والبد يف 
هذه الحالة أن تتخلق عاطفة الحب يف نفيس 

تجاهه.
وأعتقـد أنني محظوظ جـداً بالنقـاد الذين 
تصـدوا ألعمـايل؛ فأسـماؤهم كبـرية عـىل 
مستوى بلدانهم، ومنهم َمن هو معروف عىل 
مستوى عاملنا العربي، وممارستهم النقدية 
طويلة، وُجلّهم مـن األكاديميني واملوهوبني 
تخصصاتهـم  مجـاالت  يف  واملشـهورين 

الكتابية يف الشعر ويف الرواية.
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إىل كل فتاة تحلم باالرتباط وتبحث عن 

فارس األحالم الذي تكمل معه مشـوار 

حياتهـا، نقدم لك يف املقال الحايل، هذه 

النصائح والصفات التي يجب أن تتحيل 

بهـا لكي تكـون محط أنظـار الرجال 

الراغبني يف االرتباط، والتي تتمّثل يف:

• بدايـًة، حققي ذاتـك: فال تبحثي عن 

الشـخص أو عـن عالقة فقـط، ابدئي 

بالعمـل عـىل ذاتـك لتكونـي حارضة 

وجاهزة عندما يطل الشخص املناسب. 

وبهـذا سـتحصلني عىل رشيـك مالئم 

وعـىل نفسـك يف آن معـاً، بـدالً من أن 

تنتهي مع شـخص غري مناسـب ومع 

ذات ضعيفة وهشة.

• تحـيل بقليـل مـن املرونـة: يجب أن 

تكونـي منفتحة ومتسـامحة ومرنة، 

ال تتخـيل عـن رجـل يتحـىل بصفـات 

الشـهامة واألخالق ملجرد أن مالبسـه 

ال تعجبـك أو أنه ال يجيـد إحدى قواعد 

االتيكيت.

• ال تستعجيل األمر: أحيانا تشعرين أن 

بعض الفتيات يرمني بأنفسـهن ملجرد 

االرتباط، وهذا ما يهمنا تحذيرك منه.

• اعرتيف بأخطائك: بدون أن تغريي من 

ذاتـك ومن شـخصيتك، فـإن االعرتاف 

التخـاذ  يمهـد  الخاطئـة  بالقـرارات 

قـرارات مسـتقبلية أسـلم. وهـو مـا 

ينسـحب أيضاً عىل اختيارك للشخص 

املناسب.

• ابحثـي يف األماكـن املالئمـة: كونـي 

حريصـة ودقيقـة عنـد البحـث عـىل 

الرشيك املناسـب، فالتعرف عىل شاب 

يف النادي مثالً ليـس معناه أنك وجدت 

الشخص املنشـود، فكثري من الشباب 

يبحثـون عـن عالقـات قصـرية وغري 

جدية يف هذه األماكن.
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مقادير تتبيلة الدجاج

- دجاجة كاملة.

- ملعقـة كبـرية مـن الثـوم 

املفروم.

- ثالثة فصوص من الثوم.

- ملح (حسب الرغبة).

- نصـف ملعقـة كبـرية من 

الفلفل األسود.

- رشة زعرت.

- ملعقة كبرية من الشمر.

- ملعقـة صغرية مـن رقائق 

الفلفل األحمر.

- ربـع ملعقـة صغـرية مـن 

الكركم.

- ملعقـة كبـرية مـن عصري 

الليمون.

- ملعقتـان كبريتان من زيت 

الزيتون.

طريقة التحضري:

- ضعـي الثـوم املفـروم مع 

زيت الزيتون وامللح والشـمر 

األحمـر  الفلفـل  ورقائـق 

والكركـم  األسـود  والفلفـل 

وعصـري الليمـون واخلطيهم 

الخليـط  اتركـي  ثـم  جيـداً، 

جانباً.

جيـداً  الدجاجـة  اغسـيل   -

وصفيها من السوائل، وتبليها 

باملكونات السابقة من الداخل 

والخارج، واتركيها يف التتبيلة 

ملدة ال تقل عن ساعة.

الثـوم  فصـوص  ضعـي   -

املتبقيـة يف تجويف الدجاجة 

الليمـون والزعرت  مع رشائح 

، ثـم اربطـي أرجـل الدجاج 

بالخيـوط واحكمـي إغالقها 

جيـداً، ثم ضعـي الدجاجة يف 

الفرن ملدة ال تقل 3 ساعات.

- أخرجي الصينية من الفرن 

واتركـي الدجاجـة لكي تربد 

قليـًال، ثـم ضعيهـا يف طبـق 

برشائـح  وزينيهـا  التقديـم 

الليمـون املطهـوة وقدميهـا 

بجانب أطباقك
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أكدت دراسـة لباحثني من كلية الطب 
يف جامعة شيكاغو، أن تدهور حاسة 
الشم لدى األشـخاص بمرور الوقت، 
ال يتنبـأ بفقـدان الوظيفـة اإلدراكية 
فحسـب، بـل إن فقدانهـا الرسيع قد 

ينـذر بالتغـريات الهيكليـة يف مناطق 
الدماغ التـي يصيبها مرض الزهايمر 

والخرف.
وقـال جايانـت بينتو، أحـد الباحثني 
املشـاركني يف الدراسـة: “االسـتنتاج 

الرئييس للبحث، يقدم دليال آخر حول 
كيـف أن الرتاجـع الرسيع يف حاسـة 
الشم هو مؤرش ملا سيحدث يف مناطق 

معينة من الدماغ”.
وعادة ما تظهر اللويحات والتشابكات 
التـي تميز األنسـجة املصابة بمرض 
الزهايمر يف مناطق الشـم من الدماغ 
واملناطـق املرتبطة بالذاكـرة، قبل أن 
تتطور يف أجزاء أخرى من هذا الدماغ، 
وفقا لصحيفة “هريديرو” اإلسبانية.

وحسب الدراسـة التي شملت بيانات 
515 مـن كبـار السـن، ال يـزال غري 
معـروف مـا إذا كان هـذا الرضر هو 
سـبب انخفـاض حاسـة الشـم لدى 

الشخص.
وأراد بينتو وفريقه معرفة ما إذا كان 
من املمكن تحديـد التغريات يف الدماغ 
التي ترتبط بفقدان الشخص الرائحة 

والوظيفة اإلدراكية بمرور الوقت.
وقالـت راشـيل باسـينا، مـن فريـق 
البحث: “كانت فكرتنا أن األشـخاص 
الذين يعانـون من انخفاض رسيع يف 
حاسة الشم بمرور الوقت سيكونون 
يف حالة أسوأ – وأكثر عرضة لإلصابة 

بمـرض الزهايمر – مـن أولئك الذين 
يعانون من انخفاض بطيء يف حاسة 

الشم أو استمرارها”.
واسـتخدم الفريـق بيانـات مجهولة 
املصدر مـن مرىض مـرشوع الذاكرة 
والشـيخوخة يف جامعـة راش، والذي 
بـدأ يف عام 1997 للتحقيق يف الحاالت 
واألمـراض  للشـيخوخة  املزمنـة 
مـرض  مثـل  التنكسـية،  العصبيـة 

الزهايمر.
ويخضع املـرىض الختبارات سـنوية 
للتحقـق من قدرتهم عىل التعرف عىل 
روائح معينة أو وظائفهم املعرفية أو 
عالمـات الخرف، كمـا خضع البعض 

لتصوير بالرنني املغناطييس.
أن  مالحظاتهـم  يف  العلمـاء  ووجـد 
االنخفاض الرسيع يف حاسة الشم لدى 
الشخص خالل فرتة اإلدراك الطبيعي، 
يتنبأ بسمات متعددة ملرض الزهايمر، 
بمـا يف ذلـك انخفـاض حجـم املـادة 
الرماديـة يف مناطق الدمـاغ املتعلقة 
اإلدراك  وضعـف  والذاكـرة،  بالشـم 

وزيادة خطر اإلصابة بالخرف.
الشـم  حاسـة  فقـدان  خطـر  وكان 

مشابها لخطر أمراض الخرف، كونه 
حامال جني (APOE-e4)، وهو عامل 
خطر وراثي معروف لإلصابة بمرض 

الزهايمر.
وكانـت التغيـريات أكثـر وضوحـا يف 
مناطق حاسـة الشـم األوليـة، بما يف 
ذلك اللوزة والقرشة الشمية الداخلية، 
الهامـة  املدخـالت  والتـي تعـد مـن 
للحصـني، وهـو جزء مهـم يف مرض 

الزهايمر.
واختتم بينتو: “لقد تمكنا من إظهار 
أن حجـم وشـكل املـادة الرماديـة يف 
مناطق حاسـة الشـم والذاكـرة لدى 
األشخاص الذين يعانون من انخفاض 
رسيع يف حاسـة الشـم، كانت أصغر 
مقارنـًة بأولئـك الذيـن يعانـون من 

انخفاض حاد يف حاسة الشم”.
وبالنسبة إىل راشيل باسينا، فإن كان 
من املمكن تحديد األشـخاص يف عمر 
األربعني والخمسـني والذين هم أكثر 
عرضـة للخطر يف وقت مبكر، فيمكن 
أن تكـون لديهـم معلومـات كافيـة 
الرسيريـة  التجـارب  يف  لتسـجيلهم 

وتطوير عقاقري أفضل.

الولد غري املتعاون هو االبن األناني االنطوائي الذي يحب نفسـه فقط وال يحب 
أن يقدم الخري واملسـاعدة لآلخرين، هو االبن الـذي ال يمد يده بالبيت- تنظيم، 
تنظيـف، رشاء حاجة- ويبخل عىل اآلخرين- الزمالء واألصدقاء- أيضا بعطائه 

وجهده ومعارفه وخرباته !
عـن صور عدم تعـاون االبن املراهق وتأثـري صورة األب غري املتعـاون تحدثنا 

دكتورة متخصصة يف رياض األطفال.
- الشك أن االبن- الطفل أو الشاب- يستمد صورة الحياة وطرق معايشتها مما 
يشـاهده أمامه؛ فإن كان أفراد البيت وعىل رأسـهم األب- وهو الجانب الذكرى 
بالبيت- يتعاونون فيما بينهم ويتشـاركون املسؤولية، ومعاً يقيمون بأنشطة 
ايجابيـة كالحوار وعرض اآلراء والتنازل عن بعضها، والتمسـك بالبعض اآلخر 

ألفضليتها... شب االبن عىل هذا السلوك التعاوني واعتاد عليه.
- مظاهر سلبية هذا االبن وعدم رغبته يف التعاون تتضح مالمحها يف عدة صور 
نفسـية وشـكلية؛ منها حب العزلـة واالنفراد بالنفس، الهـرب من الصداقات 

والعالقات، وعدم االندماج اجتماعيا معهم.
- يفضل الصمت فال يتدخل يف أي حديث وال يبدى رأيه، أو يوجه النصح ألحد.

- يقـيض معظـم سـاعاته بالبيت يف أنشـطة سـلبية كمشـاهدة التليفزيون، 
واأللعاب االليكرتونية.

- يتضجر وينفر أمام أي خدمة تطلب منه محاوال الهروب والتعذر، وإن اضطر 
لالستجابة قام بها مترضراً ومقرصاً معاً، والنتيجة أن يشب عىل عدم االعتماد 

عىل النفس وطلب املساعدة من اآلخرين، رغم عدم مساعدتهم عند طلبهم.
لألب تأثري

”نعـم هـو دور األب وتأثريه عـىل االبن املراهـق كبري خاصة وهـو عىل أعتاب 
املراهقة ”، وتضيف الدكتورة:

1. كـن القدوة يف هذا الشـأن، ودع ابنك يراك وأنت تعـاون الزوجة ” األم“ وقت 
انشـغالها بأعبـاء كثرية، هيا: نظـم غرفتك وحاجاتك وال ترتكهـا مبعثرة هنا 

وهناك.
2. عـىل األب أن يبدي شـيئاً من الحزم أمام هذه املشـكلة -عـدم التعاون- وال 

يرتكها تنمو دون عالج.
3. ال تسـتجب لكل مطالـب االبن، وال تدلله كل الـدالل، وال تيأس – أيضا- من 

عدم تعاونه وخدمة نفسه.
4. اتركـه يجرب ويخطأ ويتحمل النتيجة، فال تسـاعده يف تنظيم وقته واتركه 

لفرتات طويلة بال تعاون حتى يجمع أطراف املشكلة.
5. احذر التسليم بعدم تنظيم املهام بالبيت أو تركها بال متابعة، وال تحمل األخ 

األخر كل املهام.
6. أكثـر مـن الجلوس مع االبـن واملحاورة معه يف هذا الشـأن؛ مـاذا فعلت يف 
املدرسة؟ ماذا أنجزت من عمل؟ ماذا قدمت للبيت أو ألمك من مساعدة؟واختمها 

بالقول: أرى الناس من حولك يخدمونك فماذا قدمت أنت لهم؟
7. أحسن االستماع إىل كالمه وإجاباته، ومن مفرداته يكون العالج.

8. داوم عـىل طلب املسـاعدة منه بأسـلوب محـرتم جاد،مثـل: تنظيم املكتب، 
البحـث يف ألنـت عن موضـوع ما، والتنس شـكره والثنـاء عليـه عندما يبدى 

استجابة وتعاونا.
9. حـاول بصـورة غـري مبارشة تنظيـم وقت االبـن، بمعنى وضـع حد أقىص 
ملشـاهدة التلفاز، واالندماج يف األلعـاب، ويتم ذلك باملحـاورة والتنويه بقيمة 

الوقت.
10. كل الحـذر من التدليل املفرط، مع السـعي نحو دفع االبـن للقيام بخدمة 

نفسه بشكل تدريجي.
11. تنظيم املهام يف البيت وتوزيعها عىل كل أفراد األرسة-البنني والبنات- دون 

تفريق يف املعاملة، ومتابعة ذلك لفرتة حتى تنتظم األمور.

تعرف حرقة املعدة، أو عرس الهضم 
الحميض، بأنها إحسـاس بالحرقان 
وسـط الصدر أو أعىل وسط البطن، 
وهـي حالة مزعجة لدرجـة أنها قد 

تعطل سري الحياة اليومية.
ورغـم أن الحالـة قد تكـون ناتجة 
عـن ارتجـاع حمـض املعـدة، إال أن 
األمـر قد يصبـح أكثر جديـة، حيث 
تظهر األبحاث أنه يمكن أن يزيد من 
خطر اإلصابة بمـرض قاتل يصعب 

اكتشافه.
ويف حني أن نوبات حرقة املعدة ال تثري 
القلق عادة، إال أنه ال ينبغي تجاهلها 
إذا كانت متكررة، فهي ليست قابلة 
للعالج فحسـب، بل يمكـن أن تقينا 

من العواقب الوخيمة.
ووجدت دراسـة أجريـت عىل نصف 
الذيـن  أن  بالـغ  شـخص  مليـون 
يعانون من حرقة املعدة أكثر عرضة 
لإلصابة برسطان املريء أو الحنجرة 

يف حياتهم بأكثر من الضعف.
وقـال الباحثون إن نحـو %17 من 
هـذه الرسطانـات لدى األشـخاص 
 50 الذيـن تـرتاوح أعمارهـم بـني 
و70 قد تكـون مرتبطـة باالرتجاع 

الحميض.
ولوحظ ارتفـاع املخاطر بني الناس 
بغـض النظر عن جنسـهم، سـواء 
كانـوا يدخنون أو يرشبـون الخمر، 
وعوامل الخطر األخرى لبعض أنواع 

الرسطان.
وحرقـة املعـدة ليسـت فقط سـببا 
محتمال للرسطان، ولكنها أيضا من 
األعراض الرئيسية لرسطان املريء.

ويمكـن أن ُتخفي املـرض ألن أولئك 
الذيـن اعتادوا عىل العيش مع حرقة 
املعـدة قد ال يفكرون بأنها قد تكون 
عارضـا لحالـة صحية أخـرى أكثر 

خطورة.
عالمات ال يجب أن تتجاهلها

املريء عبارة عن أنبوب مجوف ينقل 
الطعام والسـائل من الفم إىل املعدة. 
وتقـول هيئـة الخدمـات الصحيـة 
األعـراض  إن   (NHS) الوطنيـة 
الرئيسـية لرسطان املـريء يصعب 
للغايـة اكتشـافها. وهـي شـائعة 
جـدا يف الحيـاة اليوميـة، لكننـا قد 
نتجاهلها، خاصـة إذا كنا معتادين 

عىل ارتداد الحمض.
وحـذرت الهيئـة: ”من املهـم إجراء 
الفحـص مـن قبـل طبيب عـام إذا 
تغـريت األعـراض أو سـاءت أو لـم 

تشعر أنك طبيعي“.

وتتضمن األعراض:
- حرقة من املعدة
- مشاكل يف البلع
- الشعور باملرض

- عرس الهضم
- التجشؤ كثريا

مـن  املوسـعة  القائمـة  وتشـمل 
األعراض املحتملة:

- سعال أجش ال يتحسن
- فقدان الشهية أو فقدان الوزن

- الشعور بالتعب
- ألم يف الصدر

هل حرقة املعدة لديك خطرية؟
ُيطلق عـىل الحموضـة املعوية التي 
تسـتمر يف الحدوث مـرض االرتجاع 

املعدي املريئي (GERD). وباختصار، 
تحـدث الحالـة ألن العضـالت التي 
تسـمح بتدفق الطعام من املريء إىل 

املعدة ال تعمل كما ينبغي.
ويديـر حمـض املعـدة التـرسب إىل 
املريء حيث يسـبب تهيجا. ويمكن 
أن يصيـب أي شـخص ولكـن مـن 
عنـد  تشـخيصه  يتـم  أن  املرجـح 
األشـخاص املصابني بالسمنة أو 
الحوامـل أو املدخنـني أو الذين 
يتناولون أدويـة معينة. ولذلك، 
ينصح األطبـاء دائمـا باإلقالع 
عن السجائر وفقدان الوزن (إذا 

لزم األمر).
ويـويص الخرباء أيضـا بتجنب 

التي تزيد  األطعمة واملرشوبات 
من سوء املشـكلة، مثل القهوة 

والطماطم والكحول والتوابل.
ويمكـن عـالج ارتجـاع املريء 
بأدويـة مثل مثبطـات مضخة 
الربوتون التـي يصفها الطبيب 

العام.
وتتمثل األعراض الرئيسية يف ألم 
حارق يف الصـدر، وطعم مزعج 
يف الفـم، والفواق أو التجشـؤ، 
وصـوت أجـش، ورائحـة الفم 

الكريهة أو االنتفاخ.
وهـذا يميـل إىل أن يكون أسـوأ 
بعـد تناول الطعـام، خاصة إذا 

كنت جالسا أو مستلقيا.
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يف  العطور  عبوات  وضع  إىل  الناس  معظم  يميل 

يف  خطر  هل  لكّن  الحمام.  يف  أو  أيديهم  متناول 

بالك أن أفضل طريقة لحفظ العطور هي وضعه 

يف الثالجة؟

ورغم أن ال إجابة حاسمة وعلمية حول املوضوع، 

يؤكد قسم من الخرباء أن حفظ العطر بالثالجة 

ممكن أن يزيد من فعاليته ويجعل رائحته أقوى 

ال سيما يف فصل الصيف.

املشعات  عن  الناتجة  والحرارة  الشمس  فأشعة 

العطر  تدمر  أن  الحرارة  درجة  يف  والتغريات 

بمرور الوقت.وينصح الخرباء بتربيد العطر ملدة 

إىل  ٢٠ دقيقة قبل رشه وإعادته بعدها مبارشًة 

قد  الحرارة  درجة  يف  الشديد  التغري  ألن  الثالجة 

يؤدي إىل إتالف العطر.وعند تخزين العطر، ال بّد 

من التأكد من عدم وضع العطر بالقرب من أي 

أطعمة نفاذة الرائحة، لذلك ينصح بوضع العطر 

يف عبوته الخاصة كي ال يتالمس مع أي يشء يف 

الثالجة.ولكن إذا كنت ال ترغب بوضع العطر يف 

العطر يف مكان حرارته  األقل ضع  الثالجة، عىل 

ثابتة ومعتدلة.



- الدالفـني الربية 

بعضهـا  تنـادي 

البعض باالسم.

- األفيـال لديهـا 

نداء إنـذار محدد 

يعني اإلنسان.

الشـم  -حاسـة 

لدى الكالب أقوى 

بنحـو 100 ألـف 

مـرة من حاسـة 

الشم لدى البرش.

ذات  الحيوانات   -

األجسام الصغرية 

الغذائي  والتمثيل 

هـي األرسع مثل 

السنجاب.

-بلـغ طـول البطريق الضخـم املنقـرض اآلن 2.03 مرت 

كأسطورة كرة السلة ليربون جيمس.

- الدببة القطبية لها جلد أسود وفراء شفاف.

-تغلـق الدالفني نصف دماغها فقـط عند النوم، النصف 

اآلخر يبقى عند مسـتوى منخفض من اليقظة للحماية 

الحيوانـات  أو  العوائـق  أو  املفرتسـة  الحيوانـات  مـن 

األخرى.

-الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي ال تستطيع القفز.

زوجـة  إليهـا  لجـأت  حيلـة 

مدخن... احتارت الزوجة كيف 

تقنـع زوجها بـرتك التدخني ، 

الصحية  بمضـاره  فنصائحها 

لـم تقنعه ، فقالت لـه أن املال 

السـجائر  الـذي يرصفه عـىل 

ليس ملكه فقط ، وإنما لألرسة 

نصيب فيه.

وطلبت منه أن يدفع ألرسته يف 

كل يوم خمسة دوالرات مقابل 

املبلغ الـذي يدفعـه يومياً عىل 

السجائر ...

فقـال لهـا انـه مسـتعد حتى 

لدفـع عـرشة دوالرات يومياً ، 

مقابـل أن ترتكه يف سـالم مع 

سـجائره ، وهكذا بـدأ يدفع يف 

كل يوم عـرشة دوالرات ، وهو 

مرسور يتابع تدخينه ...

فشـعرت الزوجـة بـأن هذا لم 

يقنعه بالعدول عـن التدخني ، 

ففكـرت ، ثم خطـرت يف بالها 

الخطة الرائعة :

تحـرق  يـوم  كل  يف  صـارت 

العرشة دوالرات أمامه ، وطبعا 

تحّمـل األمر لعدة أيـام ، ثم بدأ 

يؤملـه ، واعـرتض عـىل عملها 

وقال انها تحرق املال وتضّيعه 

عبثاً بال فائـدة ، فكان جوابها 

أن كالهما يحـرق املال ، ولكن 

كل بطريقته املختلفة !

صــــورة و حــــدث
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سـتقوم اليـوم بإجـراء العديـد من االتصاالت سـواء 
التـي تتعلق بحياتك الشـخصية أو املهنية إلنجاز بعض 
األعمال بشـكل أرسع. يطلب بعض األشخاص املحيطني بك 
أن تعريهم انتباهك وربما يشـجعونك عـىل العمل ويقدرون 

مجهودك فال داع لالرتباك أو الشعور بالذنب.

ملاذا تتحمل كل هذه املشـاكل التـي تتعرض من قبل 
اآلخريـن؟ عليـك أن تدافـع عـن حقـك يف كل األوقات! 
االنتظـار لـن يحل شـيئا. يجـب أن تركز أكثر عـىل إيجاد 
حل لهذه املشاكل، وسـتالحظ أن يومك أصبح أفضل بكثري. 
زيارتـك إلحـدى الصـاالت الرياضيـة ستسـاعدك كثريا عىل 

تفريغ طاقتك السلبية.

عالقتـك برشيك الحياة تبدو متقلبة هذه الفرتة. 
حـاول أن تكـون أكثر هـدوءا من ذلـك، وأعط له 
املسـاحة الكافية كى يعرب لك عن مشاعره الحقيقية. 
ال تجربه عـىل بعض الترصفات حتى تسـتطع حماية 

عالقتكما من أي أزمات متوقعة.

تصادفـك الكثري من املشـاكل يف محيـط العمل 
حاول أن تتخطاها بالصرب والهدوء، ال تنظر خلفك 
فتخرس الذى أمامك. ضع يدك عىل املشاكل حتى تجد 
لها الحلول املناسـبة، فال توجد مشكلة بال حل وأحيانا 

يكون الحل أمامنا ولكن ال نراه.

تكتمك الشديد يثري جنون رشيكك، ويجعله 
يشـعر بأنك ال تبادله الحب وال تشـعر تجاهه 
بالثقـة، حـاول أن تكون أكثر شـفافية ووضوحا 
معـه وتجنـب الغمـوض الـذى يخلـق الكثري من 

الحواجز بينكما.

اإلحباط يسـيطر عليـك يف الفـرتة املاضية، مما 
يؤثر عىل عالقتك بكل من حولك، حاول أن تتخلص 
من هذه املشـاعر السلبية، ألن ذلك سيكون لها عواقب 
وخيمة إذا لم تتحكم بها، فكن عىل قدر املسـئولية، وال 

تفقد عملك ألسباب واهية.

كـن جاهزا ومسـتعدا فسـيزورك اليـوم زمالؤك يف 
العمل وربما يتحدثون عن أمور كثرية إال أنها إيجابية. 
ستناقشـون العديد من املوضوعات التـي ربما تتيح لكم 
فـرص للدخـول يف مرشوعـات أخـرى سـويا. احـرتس من 
مقاطعـة حوارهـم حتى وإن كان لديك رغبـة يف تغيري هذه 

املوضوعات.

ربمـا يكـون الوقـت غـري مناسـب اليـوم 
السـتكمال ما بدأت فيه من مهام ومشاريع 
أمـس. أحيانا نكـون بحاجة إىل اخذ قسـط من 
الراحـة للحفاظ عىل جـودة املـرشوع. كلما كنت 

مسرتخيا، سيكون أداؤك أفضل بالتأكيد.

ستشهد األيام املقبلة الكثري من املعارك من 
أجـل تصفية الحسـابات مع بعـض الزمالء. 
حـاول أن تبتعد عن أي معـارك ال تخصك فلديك 
الكثـري من الهمـوم. ال تهمل أرستك بسـبب كثرة 

الضغوط وحاول أن تخصص لها جزءا من وقتك.

تمر بمشاكل مع الحبيب مما يهدد بفشل العالقة، 
حـاول أن تهـدأ للتفكري يف حلول لرجـوع األمور إىل 
طبيعتها، فأنت تعلم أن عالقـة الحب املوجودة بينكما 

من النادر أن تتكرر مرة أخرى.
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الحوت

ضيعت من يدك أفضل إنسان كان يشعر بك. قد تكون 
األجواء مالئمة ألن تعتذر اآلن وتبدأ احلياة من جديد. لديك 
بعض املشاكل الصحية التي تعاني منها من فترة وال حتاول 
عالجها، قم مبراجعة الطبيب حتى تتخلص منها. الوقت مالئم 
لتصحيح أخطاء املاضي ليكون املستقبل مشرقا، لديك الكثير 

من األعمال املفيدة لتقوم بها في الفترة القادمة.

626 - النبـي محمـد ملسو هيلع هللا ىلص يخرج عىل رأس جيشـه إىل 
دومة الجندل وذلك لتأمني طريق القوافل.

634 - انتصار املسـلمني بقيـادة خالد بن الوليد عىل 
الـروم يف معركـة أجناديـن (قـرب مدينـة الرملة يف 

فلسطني)، وقد قتل من الروم ثالثة آالف جندي.
1914 - أملانيا تعلن الحرب عىل روسـيا أثناء الحرب 

العاملية األوىل.
1913 - دول البلقان توقع هدنة يف بوخارست.

1947 - اإلعالن عن انتهاء عصبة األمم.
1954 - رئيـس وزراء فرنسـا بيـري منديس فرانس 
يعلـن يف قرطـاج عـن اسـتعداد بـالده ملنـح تونس 

استقاللها.
1958 - انتخـاب قائد الجيـش اللبناني اللـواء فؤاد 

شهاب رئيًسا للجمهورية اللبنانية.

162 شـخصاً يف اصطـدام طائـرة  1971 - مقتـل 
يابانيـة من طـراز بوينغ 727 مـع مقاتلة من طراز 

«إف 86».
1978 - الرئيس املرصي محمد أنور السادات يؤسس 
الحـزب الوطنـي الديمقراطي، وانضـم للحزب فور 

تأسيسه أعضاء حزب مرص العربي االشرتاكي.
1988 -امللـك حسـني يعلـن فك االرتباط بـني األردن 

والضفة الغربية.
مقتـل 32 شـخصاً واصابـة 1.674 آخرين، بسـبب 
انهيـار محطة جرس العبـارة يف بـرتوورث، بينانق، 

ماليزيا.
1990 - انعقاد املؤتمر التاسع عرش لوزراء خارجية 
الـدول اإلسـالمية ألول مـرة يف القاهرة منذ إنشـاء 

منظمة التعاون اإلسالمي.

1996 - إرسائيل تعثر عىل جثة الجندي ايالن سعدون 
بعـد أن اختطفـه مقاومون من حركـة حماس عام 

.1989
2001 - إرسائيـل تغتال القياديـني يف حركة حماس 
جمال سـليم وجمـال منصور يف قصـف ملكتب كانا 

يتواجدان فيه بنابلس يف الضفة الغربية.
2002 - كتائـب القسـام تقـوم بعمليـة الجامعـة 
العربيـة بتفجـري قنبلـة يف كافترييا مما أسـفر عن 

مقتل 9 أشخاص.
2015 -انطـالق احتجاجـات يف بغـداد ومحافظـات 
وسـط وجنوب العراق للمطالبة بتحسـني الخدمات 

وتقليل مخصصات املسؤولني والسياسيني.
2021 - اليونيسـكو تصنف السـلط يف وسط األردن 

ضمن مواقع الرتاث العاملي.

للنساء .. اكتشفي أهم ١٠ أسئلة تساعدك على تحليل 
شخصية من تحبين

NNNÚÓóÉí@paäbjnÇaNNNÒ5«Î@Úó”

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

ــمـا اصـد للنــــــاس يشوفـونك بعينـي ش

ـــــــرك ــا بحـت س ــك ..ومـ ــألـوني علي ويس

ــروح ــاكن بـــال ــدي وس ــت عنـ ــوك ..ان عـرف

ــم عطرك ــلون أظـ ــرك فضحني ش ألن عطـ

ــي مثلك صــــار ـــأل لـو نـاس گلبـك.. ما س

ــذت قهــرك  ــيـت ومـا خـ ـــو.. رحت ومش ش

ــة نــار ــي قطعـ ــرد .. رّد گلبـ ــك بـ اذا جـاس

ــرك ــر جمـــ ـــ اجلمـ ــه و ه دف ــه .. تـّ نـ ــال مِ بـ

ــا رديـــت ــت مـ ــري  وان ــه صبـ ــت انـ خلصـ

ــا خلـص صبرك ـــاعة بعـدك مـ عجـب للس

acebook
⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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1. عىل رأس العمل - رصخ باسمه.
2. عالم مرصي حاصل عىل نوبل.
3. نضاحك ونلقي الطرائف بيننا.

4. ذات حنان ومودة.
5. حرشات ذات نظام اجتماعي دقيق - نصف قالت - 

نظف القطن من البذور.
6. متشابهان - ينفي علمه باليشء - ثلثا ثلة.

7. يعمـل بتعب وكد - مادة مطهـرة للجروح توجد يف 
ماء البحر.

8. حلقات معدن متشابكة - من أقطاب البطارية.
9. نصف واحد-سـئم - ودي.

10. نزيل األوسـاخ - مقاتلون غري راجلني.

1. مالكم أمريكي مسلم معتزل.
2. جديـد باللغة الفرعونية القديمة - أول من اكتشـف كروية 

األرض عمليا.
3. يهبن بال مقابل - صوت الضحك.

4. هلن الرتاب (ىف البرئ) - يخبئ شيئا خلسة.
5. مارسن - حرف جزم.

6. يجمعون املال والذهب (معكوسه ) - دار حول اليشء.
7. حياه (مبعثرة) - مواطنو أكرب دولة آسيوية مساحة.

8. أرشـد إىل اليشء املطلوب - اسـم فرس تسـببت يف حرب 40 
سنة بني القبائل العربية.

9. عرش مئات – ما يدره الثدي قبيل الوالدة وبعدها مبارشة.
10. مـن مكونـات الـدم ونقصـه ناتـج عـن االنيميـا.

ذكاء زوجة

يمكن أن يسـاعدك طرح السـؤال الصحيح يف الوقت 
املناسـب يف الكشـف الكثـري عـن صفات شـخصية 
رشيكك، وقيمـه، وماضيه ورؤيته للمسـتقبل. إنها 
فرصـة ملعرفة املزيد عن رشيـك حياتك، ويف النهاية، 
املزيد عن نفسـك. ولكن، ما هي األسـئلة الصحيحة 
لطرحهـا عىل صديقـك أو زوجك أو رشيـكك ملعرفة 

سبب ترصف رشيكك أو تفكريه بطريقة معينة؟ 
اكتشـفي أهم 10 أسئلة تساعدك يف تحليل شخصية 

من ُتحبني:
1. ماذا سـتفعل بحياتك إذا حصلت فجأة عىل مليار 

دوالر؟
بينما قد يبـدو الفوز بمليار دوالر أمراً مسـتبعداً إىل 
حـد كبـري، إال أن كل يشء ممكـن. ما يكشـفه هذا 
السـؤال حقاً هو كيف سـينفق ثروة غـري محدودة 
تقريباً. إنه يكشـف أين تكمـن أولويات رشيكك عند 
إزالة العقبات والعوائق املعتادة، وما هي أكرب أحالمه 

التي يرغب يف تحقيقها.

2. هل هناك أي يشء تعتربه ال يغتفر إطالقاً؟
إذا كان لـدى رشيـكك مواقـف مرتبطـة بأفعـال ال 
ُتغتفر، فال ضري يف معرفة ماهيتها حتى تتأكدي من 
أنهـا ال تتعارض مع معتقداتك. باإلضافة إىل ذلك، إذا 
كنت ال توافقني عىل ما يمكن مسـامحته أم ال، فهذا 

أمر يستحق املناقشة.
3. ما السلوكيات التي ال تتسامح معها؟

قد ال يتسامح رشيكك مع الفوىض يف منزله، أو قد ال 
يحب فكرة وجود أصدقـاء يف وقت متأخر من الليل. 
يجدر املقارنة والتباين بني السـلوكيات التي تجديها 

مقبولة والتي ال يمكنك تحملها. 
4. ما اليشء الوحيد الذي يجعلك تشـعر أنك عىل قيد 

الحياة؟
سـواء كان األمر يتعلق بالسـفر إىل أماكـن جديدة، 
أو مجرد اإلبداع بشـكل منتظم، فإن األمر يسـتحق 
معرفة ما الذي ُيحفز رشيـكك. ألنه يمكن القول إن 

الشعور بالحياة هو كل يشء.

5. كيف سيبدو يومك املثايل؟
ال يمكـن أن يسـاعدك هـذا السـؤال يف التخطيـط 
ملفاجـأة مثالية لرشيكك فحسـب، بـل يمكنه أيضاً 
أن يعلمـك الكثري عن كيف يحب رشيكك االسـرتخاء 

واالستمتاع.
6. مـا رأيـك عندمـا قابلتنـي ألول مـرة؟

إذا لم تكن قد ناقشت انطباعاتك األوىل عن بعضكما 
البعـض، فليس هناك حقـاً وقت مثـل الحارض. قد 
تكـون اإلجابـة عىل هذا السـؤال مسـلية؛ قد يكون 
رومانسـياً أيضاً. هناك يشء واحد مؤكد، سـيمنحك 
نظـرة مـن الداخل عىل املسـار الذي سـلكه رشيكك 

الختيارك.
7.  ما مخاوفك من هذه العالقة؟

القلق من العالقة أمر شائع بشكل غري عادي، ولكن 
ال يوجد أفضل من التحدث عنه مع رشيك متعاطف.
غالبـاً مـا يعتمد الخوف مـن العالقة عـىل التجارب 
السـابقة، وبمجـرد ظهورها يف العلـن  تزداد فرصة 

تبددها.
8. مـا اليشء الوحيـد الذي تخىش أن تسـألني عنه ، 

ولكنك تريد حًقا معرفة اإلجابة عليه؟
من املحتمل أنك سـرتغبني يف طرح هذا السـؤال. من 
األفضل نرش كل يشء يف العلن عاجالً وليس آجالً. قد 
ينتهي األمر بكونها فرصة لسماع الحقيقة األصعب، 

لكنها فرصة تقـوي العالقـة عـىل املـدى الطويـل.
9. ما لغة حبك؟

تعتـرب لغات الحب مهمة جداً لفهمها عند بدء عالقة 
جديدة. سيساعدك سؤال رشيكك عن طرقه املفضلة 
إلعطـاء الحـب وتلقيه عـىل دعمه يف املـيض قدماً يف 

العالقة.
10.  ما عالمة برجك الفلكي؟

عـىل الرغـم مـن عـدم اعتقـاد الجميع بعلـم الفلك 
واألبـراج، فقد يكون من املفيـد معرفة عالمة الربج 
الخاص برشيكك حتـى تتمكني من مقارنة التوافق 

والحصول عىل إحسـاس عام بشـخصيته.

العـروض كثـرية يف الفـرتة القادمة لتغـري مجال 
عملك. حاول أن تسـتفيد من األفـكار الجديدة وكن 
عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقك. هناك حب جديد 
يدق الباب ليدخل حياتك حاول أن تفتح الباب وال تجعل 
الذكريات القديمة تؤثر عىل الحياة الجديد بأى حال من 

األحوال.



أعلنت النيابة العامة يف برشلونة (شمال رشق إسبانيا) أنها 
ستطلب السجن ألكثر من ٨ سنوات بتهمة التهرب الرضيبي 

يف حق النجمة شاكريا.
وأعلنت النجمة الكولومبية املتهمة بالتهرب الرضيبي رفضها 
حتى  القضية  يف  امليض  عىل  عزمها  عن  وأعربت  اتفاق،  عقد 

املحاكمة.
النيابة العامة كذلك إىل أنها ستطلب  ويف الئحة االتهام، أشارت 
 ١٤,٥ بقيمة  رضائب  دفع  عن  بالتهرب  املتهمة  النجمة  تغريم 
مليون يورو بني ٢٠١٢ و٢٠١٤ بمبلغ ٢٤ مليون يورو تقريبا. 
موعد  ويعلن  املحاكمة  إجراء  يف  يبت  أن  حاليا  القضاء  وعىل 

انطالقها.
وأعلنت  رضيبي،  تهرب  عملية  أي  من  براءتها  شاكريا  وتؤكد 
األربعاء املايض رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربًة عن 

عزمها عىل امليض يف القضية حتى املحاكمة.
اتفاق يبقى مع ذلك  إىل  التوصل  وأفاد وكالء شاكريا بأن احتمال 
مفتوحا حتى انطالق املحاكمة أمام محكمة يف برشلونة، علماً أن 
قرار إحالة النجمة، البالغة من العمر ٤٥ عاما، رسميا عىل املحكمة 

لم يصدر بعد.
ونقل محامو النجمة يف بيان أصدروه األربعاء استنكارها «االنتهاك 
التام» لحقوقها و»األساليب التعسفية» التي تلجأ إليها النيابة العامة، 

وشددوا عىل أن املغنية «واثقة من أن القضاء سيثبت أنها عىل حق».

ملاذا تأخر تصوير الجزء الثاني 

زهرة»  «صالون  مسلسل  من 

يف  تصويره  مقرراً  كان  بعدما 

الصيف، وعرضه نهاية الشهر 

املقبل أغسطس ٢٠٢٢؟

الكاتبة  أن  علم  اإلطار،  هذا  يف 

مرشليان  كلوديا  اللبنانية 

جديدة  عنارص  اعتمدت 

القصة  أحداث  إىل  أدخلتها 

بعدما كتبت الجزء األول نادين 

بو  جو  املخرج  واختري  جابر، 

عيد أيضاً لتويل إخراج ٨ حلقات 

إمكانية  عن  وُيحكى  جديدة، 

بمعتصم  الخاص  الدور  تبدل 

يف  انقالب  وإحداث  النهار 

يف  دوره  ينسف  قد  شخصيته 

الجزء األول.

قريباً  وينتظر 

عملية  تبدأ  أن 

وتنجز  التصوير 

نادين  املمثلة  لتبدأ 

بدراسة  نجيم 

مسلسل  يف  دورها 

تقرر  رمضاني 

دون  من  إنتاجه 

كثرية  تفاصيل 

نجيم  لكن  حوله، 

رمضان  يف  ستحرض 

ما  بحسب   ٢٠٢٣

أعلنت رشكة الصباح.

شارك يف بطولة «صالون 

كارول  املمثلة  زهرة» 
ومجدي  عيىس  وطوني  عابود 

نفسه  الوقت  يف  مشمويش، 

ُيحكى عن شخصيات مستجدة 

عىل الجزء الثاني.

زفاف  حفل  إليسا،  اللبنانية،  الفنانة  أحيت 

العديد  غنت  حيث  العراق،   - بغداد  يف  ضخم 

الجديدة  أغنيتها  بينها  املشهورة،  أغانيها  من 

«من اول دقيقة» التي حصلت عىل ٢٠٠ مليون 

مشاهدة تقريباً عىل اليوتيوب.

ديو  هي  األغنية  هذه  ان  بالذكر  الجدير 

وكان  سعدان.  سعد  املغربي  بالفنان  يجمعها 

قد حرض حفل الزفاف، الفنان اللبناني، راغب 

ليلتقطا  إليسا  زميلته  مع  وإجتمع  عالمة، 

صورة معاً، بحيث أطلت بفستان أسود طويل 

أنيق، أما راغب فكان يرتدي بدلة سوداء اللون 

وتفاعل  جداً  ناجحاً  كان  الحفل  كالسيكية.. 

بدورها  التي  إليسا  مع  كبري  بشكل  الحضور 

عربت عن مدى إشتياقها للجمهور العراقي.
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أعلـن، دميـرتي مايسـرتينكو، مدير 
املركـز العلمـي لألشـعة والتقنيـات 
الجراحية، أن األطباء الروس يختربون 
طريقة جديـدة ملكافحة الرسطان يف 
مراحلـه األخرية، باسـتخدام األدوية 

املشعة.
ويشـري مايسـرتينكو إىل أن املقصود 
هنـا اتجـاه جديـد يف الطـب وعلـم 
املتضمـن   ،theranostics األورام- 
اسـتخدام األدويـة اإلشـعاعية ليس 
فقـط يف التشـخيص، بـل ويف عـالج 

الرسطان يف مراحله األخرية.
ويقول: ”نستخدم األدوية اإلشعاعية 
املصابـني  املـرىض  عـالج  يف  حاليـا 
الذيـن يعانون  الربوسـتاتا  برسطان 
مـن مقاومـة الهرمونـات، والطـرق 
األخـرى لـم تعـد تفيـد يف عالجهـم، 
وكذلك األشـخاص الذين يعانون من 

أورام الغدد الصـم العصبية (أمراض 
تصيـب البنكرياس وأقسـام الجهاز 
الهضمي ومنظومة القصبات الرئوية 

وأعضاء أخرى)“.
ويضيـف ”كانـت نتائـج االختبارات 
املـرىض  عـاد  وقـد  إيجابيـة.  األوىل 
امليـؤوس مـن شـفائهم الذيـن كان 
عليهـم البقاء يف مستشـفى الحاالت 
النهائية، إىل عوائلهم وال يواجهون أي 
صعوبات يف حياتهم اليومية، حتى أن 
نصفهم عاد إىل عمله“.ووفقا له، كما 
أن نتائـج اسـتخدام أدوية شـعاعية 
يف عـالج املصابني بورم الغـدد الصم 
العصبيـة يف مرحلـة االنتشـار غـري 
املنضبـط، تثـري اإلعجـاب، حيث بعد 
ثالث دورات عالجيـة، أثبت الفحص، 
أنه لم تبق عندهـم نقائل حية يمكن 

أن تؤدي إىل تطور املرض.ا

لتحويل  طريقة  مهندسون  ابتكر 
العناكب امليتة إىل روبوتات ميكانيكي، 
حيث قام باحثون من جامعة «رايس» 
عنكبوت  جثث  بضخ  تكساس،  يف 
الذئب، بالهواء لتنشيط أرجلها لتلتف 
اكتشف  بعدما  وذلك  األشياء،  حول 
العناكب كانت قادرة عىل  أن  العلماء 
رفع ١٣٠ يف املائة من وزن جسمها، 
الدائرة  بلوحة  التالعب  ويمكنها 
لصحيفة  تقرير  الكهربائية.ويقول 
«ديىل ميل» إنه من املأمول استخدام 
اإللكرتونيات  ىف  الدقيق  القابض 
الطبيعي  التمويه  أن  أو  الدقيقة، 
يمكن أن يكون مفيًدا يف حالة التقاط 
وقال  للدراسة،  الصغرية  الحرشات 
املساعد  األستاذ  بريستون»  «دانييل 
يف الهندسة امليكانيكية: «تصادف أن 
الهندسة  هو  وفاته،  بعد  العنكبوت، 
الصغري  للقابض  املثالية  املعمارية 
طبيعي»،  بشكل  واملشتق  الحجم 
استخدامه  يتم  لم  «يشء  أنه  مضيًفا 
من  الكثري  لديه  ولكن  قبل  من 
املهندسون  اإلمكانات».استلهم 
تتخذ  التي  املؤسسة  يف  امليكانيكيون 
بعد  الفكرة،  لها،  مقراً  هيوستن  من 
أثناء  ملتوية  عناكب  عىل  العثور 
وأرادت  األشياء يف مختربهم،  تحريك 
أن  ياب»  «فاي  الرئيسية  املؤلفة 
العناكب  أرجل  ثني  سبب  يكتشف 

للداخل بعد موتها.
أزواج  العناكب  لدى  «ليس  وقالت: 
ذات  العضلة  مثل  معادية  عضلية 
الرؤوس  ثالثية  والعضلة  الرأسني 
عضالت  لديهم  لكن  اإلنسان،  عند 

مثنية فقط، والتي تسمح 
بااللتفاف،  ألرجلهم 

للخارج  وتمددهم 
طريق  عن 

لضغط  ا

الهيدروليكي»، 
وتابعت «الصمامات 

الغرفة  يف  الداخلية 
أو  للعناكب،  الهيدروليكية 

الربوسوما، ترسل الدم إىل أطرافها 
يتم  وعندما  التمدد،  عىل  وتجربها 
تخفيف هذا الضغط فإنها تنقبض».
يفقدون  يموتون،  «عندما  وأضافت: 
عىل  بنشاط  الضغط  عىل  القدرة 
أنهم  يف  السبب  هو  وهذا  أجسادهم، 
الوقت، كنا نفكر  يتجعدون، ويف ذلك 
ىف إيجاد طريقة لالستفادة من هذه 
الصمامات  تسمح  بحيث  اآللية 
عىل  ساق  كل  يف  بالتحكم  للعنكبوت 
جميع  لتحريك  واستخدامها  حدة، 

األرجل يف نفس الوقت».

أعلنت رشكة مايكروسوفت أنها بدأت باختبار تقنيات جديدة ستجعل أنظمة 
االختبارية  النسخة  فإن  املتوفرة  للمعلومات  ووفقا  االخرتاق،  صعبة  ويندوز 
الجديدة من أنظمة Windows ١١ حملت معها حماية محسنة ضد ما يسمى 
أجهزة  الخرتاق  الهاكرز  يستغلها  والتي   ،Brute force attacks بهجمات 
الكمبيوتر.وأشارت مايكروسوفت إىل أن مثل هذه التحسينات ستمنع قراصنة 
فبعد عرش محاوالت  وبرمجياتها،  الحواسب  بيانات  إىل  الوصول  من  اإلنرتنت 
من إدخال كلمة مرور غري صحيحة للدخول إىل نظام الحاسب يف غضون ١٠ 
أو  بياناته  إىل  الوصول  املستحيل  تماما، ويصبح من  النظام  يتم حظر  دقائق 
 Windows أنظمة  ملستخدمي  الجديدة  األمان  ميزات  الحاسب.وتتوفر  تشغيل 
 ،Windows Insiders ١١ بصيغة ٢٢H٢ االختبارية، واملستفيدين من برنامج 
١١ يف سبتمرب   Windows أنظمة  لجميع مستخدمي  أن تطرح  املفرتض  ومن 

املقبل.
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شهدته  مثلما  واملوت  بالدم  حافال  تاريخا  الشعوب  تاريخ  يشهد  لم 
ارض العراق فمنذ مجزرة او جريمة قتل االمام الحسني «ع»  وصحبه 
الله ولو  ارادة  إال  لم توقفه  الدم جاريا  نهر  االطهار ومازال  االرشاف 
تتبعنا التاريخ العراقي فلن نشاهد ايام فرح وسعادة إال ماندر وكأنما 
كتب عىل هذا الشعب ان يكون ضحية للحكام الطغاة، خاصة ان آخر 
خليفة عبايس هو املستنرص بالله حكم بغداد يف العام ١٢٢٧ و ١٢٤٢  
وكانت نهايته مؤملة، حيث اخذه املغول أسريا فقتل رفسا وكان عمره 
٤٦ عاما وبمقتله انتهى عرص الخالفة العباسية وتعاقبت عىل حكم 
النهضة  عرص  وجاء  الظلمات  عرص  وانتهى  ودويالت  دول  العراق 
وقتل  بريطانيا  قبل  من  العراق  عىل  ملكا  االول  فيصل  امللك  بتنصيب 
مسموما يف رحلة عالج خارج العراق وخلفه ولده امللك غازي وقتل يف 
الثاني، وكان قتله يف  حادث سيارة غامض وخلفه ولده امللك فيصل 
عملية تعسفية خالية من االنسانية عام ١٩٥٨ مع افراد عائلته من 
السلطة من بعده  العراقي، حيث تسلم  الجيش  قبل عدد من ضباط 
الزعيم عبد الكريم قاسم وقتل مع رفاقه العسكر عام ١٩٦٣ ورميت 
جثثهم عىل مكب لالزبال، وتسلم الحكم من بعده العقيد عبد السالم 
زالت  وما  العراق  جنوب  سمتية  طائرة  حادث  يف  قتل  حيث  عارف 
عملية القتل تثري الكثري من االلغاز، وتسلم الحكم من بعده شقيقه 
عبد الرحمن عارف الذي نجا من مسلسل املوت بعد ان ترك السياسة 
بعيد، ومن  املوقف من  يراقب  ببغداد  املنصور  بيته يف حي  وانزوى يف 
إلجراء  للعراق  االمريكي  االحتالل  بعد  قابلته  اني  الصدف  محاسن 
تم السقاط حكم عارف  ما  الهالل عن حقيقة  اىل جريدة  حوار معه 
ولده  اللقاء  اجراء  عىل  واعرتض  السلطة  عىل  البعث  حزب  واستيالء 
العميد املتقاعد قيس، وقال انه يخىش اجراء اللقاء كون اغلب القيادة 
العراقية السابقة مازالت طليقة وهو يخىش انتقامهم من الوالد فيما 
لو قال الحقيقة، لكنه قال يل ان والده كان يأتمن كلبا لحمايته لكن 
هذا الكلب خان االمانة وادخل املتآمرين عىل الوالد وهو نائم فكان ما 
الوالد  ان  الجمهوري، وقال  الحرس  املسؤول عن قوات  كان، ويقصد 
أملا  يزداد  االمريكي  العدوان  نتيجة  املدمر  املأمون  برج  اىل  نظر  كلما 
العراق اىل هذه املرحلة، ومات عارف مهموما يف  وحرسة من وصول 
بوباء  اصابته  إثر  قيس  العميد  الخلوق  ابنه  بعده  من  ومات  االردن 
الكورونا، وبقي العراق ينئ أملا بعد ان استمر حال البلد يسوده التشتت 

والرصاع السيايس غري املربر. 
رحم الله الرئيس االسبق عبد الرحمن عارف الذي شهد حكمه استقرارا 
امنيا حتى إنه لم يشهد اعدام مواطن عراقي واحد بعد ان ألغى عقوبة 
االعدام.. ونحن من جانبنا كمواطنني بسطاء ال حول لنا وال قوة ندعو  
الباري -عز وجل- اىل ان يصلح النفوس باالتجاه الذي يخدم العراق 
واالستقرار..  البال  راحة  الحديث  تاريخه  يجد خالل  لم  الذي  وشعبه 

وكان الله يف عوننا.

@›Ó‹Ç@Âè´@á»é

@áÌÎ@lãõm@áÌ
k�j�m

أحدث  نجاح  عجرم  نانيس  تحصد 
صح»  «صح  الغنائية  أعمالها 

التي تصّدرت الرتيند يف كثري 
بمجرد  العالم  دول  من 

املنصات  عرب  طرحها 
والسوشيال  الرقمية 
أصبحت  حتى  ميديا، 

حديث الجمهور. وبتجربة 
تصدرتها  التي  امليتافريس 

مع  أغنياتها  أحدث  يف  نانيس 
الدي جي العاملي مارشميلو، يبدو أن 

نانيس ما زال يف خريطتها الكثري من املفاجآت.
فما بني لبنان ومرص والسعودية حتى كندا وإسبانيا وأمريكا، نجحت نانيس 
السباق  إنها تصدرت  املاضية، حتى  الفرتة  املنافسة خالل  أن تسيطر عىل  يف 
الرسمي للموسيقى العربية قبل ساعات.وقد علم أن نانيس لديها الكثري من 
املفاجآت لجمهورها خالل الفرتة القادمة تعمل عىل التحضري لها حالياً؛ وهو 
هي  مفاجآتها  وأوىل  لبنان..  جمال  ملكة  اختيار  حفل  خالل  به  رصحت  ما 
بناًء  القادم  الشتاء  أغنية «بدي حدا حبو» مع بداية فصل  استعدادها لطرح 
عىل رغبة الجمهور لتتناسب مع أجواء األغنية التي أجلتها أكثر من مرة لحني 

الوقت املناسب.
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أنه  الجنوبي  الكوري  إس»  تي  «بي   BTS البوب  موسيقى  فريق  أعلن 
باالتفاق مع  ذلك  ويأتي  ملونديال قطر ٢٠٢٢..  أغنية  سيشارك يف مرشوع 
رشكة السيارات الشهرية هيونداي، الراعي الرسمي الحتفاالت كأس العالم.
ووفقا للتقارير ستشارك فرقة الكي بوب الكورية الجنوبية يف مرشوع أغنية 
مونديال قطر ٢٠٢٢ كسفراء عامليني للعالمة التجارية لرشكة هيونداي يف 
مرشوع التعاون الغنائي الذي سيتم الكشف عنه يف النصف الثاني من العام، 
أي قبل فرتة من بدء البطولة املقرر رسميا من ٢١ نوفمرب/ ترشين الثاني 

حتى ١٨ ديسمرب/ كانون األول.
BTS سفريا منتظما لرشكة Hyundai التي أطلقت حملة عاملية يف  وتعترب 
كأس العالم حملت عنوان «فريق القرن» Team of the Century، بالتعاون 
مع نجم كرة القدم اإلنجليزي ستيفن جريارد، وقائد منتخب كوريا الجنوبية 
الكوري، بارك جي سونغ، وسفرية اليونسكو الالعبة الدانماركية ناديا نديم، 
ومصمم األزياء جرييمي سكوت، والنحات الشهري لورنزو كوين، وغريهم.
وتسعى هذه الحملة إىل مجتمع عاملي مستدام، يقوم عىل احرتام الطبيعة، 
السالم.وستشهد  وثقافة  االقتصادية،  والعدالة  العاملية،  اإلنسان  وحقوق 
 «Hyundai Goal of the Century Pledge» هذه الحملة حدثا أطلق عليه
سيبدأ يف ٢٩ يوليو/ تموز، وينتهي يف ٣٠ سبتمرب/ أيلول، وسيفوز خالله 
١١ شخصا من حول العالم بجائزة تذكرة ملشاهدة كأس العالم مبارشة يف 
الدوحة.BTS هو اسم مخترص ملصطلح ـBeyond the Scene أو «ما وراء 
املشهد»، تستخدمه الفرقة الكورية لتقديم موسيقى بوب متطورة تجمع 

بني الرتاث الكوري واأللحان العرصية.

@Âvè€bi@ÒÜáËfl@a7◊bí
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خاصة  معلومات  كشفت 
تسعى  الصباح  رشكة  أن 
السوري  املمثل  اجتماع  إىل 

بد  فهد عا

مع  بشار  كاريس  ومواطنته 
الفنان اللبناني جورج خباز يف 

عمل درامي لرمضان املقبل.
لم  الساعة  حتى  أنه  ويبدو 
املخرج  اسم  الرشكة  تقرر 
الذي سيرشف عىل العمل، لكن 
معلومات غري مؤكدة تقول إن 
رشكة الصباح رشحت املخرجة 
اإلخراج،  لتويل  رشبتجي  رشا 
بني  التنسيق  حالياً  ويتم 
الكاتب رامي كوسا  صاحب 
رشبتجي  واملخرجة  العمل 

ورشكة الصباح.
التعاون  هذا  أن  ُيذكر 
يف  لرشبتجي  األول  ليس 
قدمت  بعدما  بريوت 
«ما فيي» و»طريق» 
من  ومجموعة 
مع  األعمال 

الرشكة.

غانم  سمري  دنيا  الفنانة  طرحت 
نفيس  «أسيب  الجديدة  أغنيتها 
الرسمية  قناتها  عرب  وأغني»، 
إعجاب  وحازت  يوتيوب،  عرب 

الكثريين.
غانم  سمري  دنيا  ونرشت 
الجديدة  لألغنية  فيديو  مقطع 
عىل  وأغني»  نفيس  «أسيب 
موقع   عىل  الشخيص  حسابها 
«إنستجرام»، واألغنية من كلمات 
عمرو  وألحان  نارص،  مصطفى 

مصطفى.
دنيا  النجمة  كشفت  ان  وسبق 
طرح  موعد  عن  غانم  سمري 

أهايل،  تسليم  الجديد  فيلمها 
عرب  الفيلم  بوسرت  دنيا  ونرشت 
وكتبت  إنستجرام،  عىل  حسابها 
 ٣ أهايل  تسليم  «فيلم  قائلة: 
جميع  يف  الله  شاء  إن  أغسطس 

سينمات مرص والوطن العربي».
دنيا  بطولة  أهايل»  «تسليم  فيلم 
سمريغانم وهشام ماجد وبيومي 
الرشف  ضيوف  من  وعدد  فؤاد، 
عبد  ودالل  ممدوح  محمد  منهم 
العزيز ولويس، والعمل من تأليف 
خالد  وإخراج  نجيب،  رشيف 
رشكتي  إنتاج  ومن  الحلفاوي، 

سينرجي وروزناما، 


