
بغداد/ الزوراء:
أطلق رئيـس إقليم كردسـتان، نجريفان 
بارزاني، امس األحـد، مبادرة لحل األزمة 
األطـراف  داعيـاً  العـراق،  يف  السياسـية 
والبـدء  أربيـل  إىل  للقـدوم  السياسـية 
بحـوار مفتـوح جامـع واتفـاق قائمني 
عىل املصالـح العليا للبلد.وقـال بارزاني، 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ”نتابع بقلق 
عميق األوضاع السياسـية واملسـتجدات 
التي يشـهدها العراق“، داعيـاً ”األطراف 
السياسية املختلفة إىل التزام منتهى ضبط 
النفـس وخوض حـوار مبارش مـن أجل 
حلِّ املشـكالت“.وأضاف أن ”زيادة تعقيد 
األمـور يف ظل هـذه الظروف الحساسـة 
يعرض السلم املجتمعي واألمن واالستقرار 
يف البلد للخطر“، مشرياً اىل ”إننا يف الوقت 

السـلمي  التظاهـر  إرادة  نحـرتم  الـذي 
للجماهري، نؤكد أهمية حماية مؤسسات 
الدولة وأمن وحيـاة وممتلكات املواطنني 
وموظفي الدولة“.وتابع أن ”شعب العراق 
يستحق حياة وحارضاً ومستقبالً أفضل، 
والواجب واملسؤولية املشرتكة لكل القوى 
واألطراف هي العمل معـًا إلخراج العراق 
من هذا الظرف الحساس والخطر“.وذكر 
أن ”إقليـم كردسـتان سـيكون، كما هو 
دائمـاً، جزءاً من الحـل“، داعياً ”األطراف 
السياسـية املعنيـة يف العـراق للقدوم إىل 
أربيـل، عاصمتهم الثانيـة، والبدء بحوار 
مفتوح جامـع للتوصل إىل تفاهم واتفاق 
قائمـني عىل املصالـح العليـا للبلد“.وأكد 
أنه ”ال توجد هناك مشكلة ال يمكن حلها 

بالحوار“.

بغداد/الزوراء:
أكد وزيـر الرتبية، عيل حميد الدليمي، 
زيـادة القاعات االمتحانية للسـادس 
االعدادي وأعـداد املراقبني.وذكر بيان 
للـوزارة تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”وزير 
الرتبيـة، عـيل حميـد الدليمـي، تفقد 
املرحلـة  لطلبـة  االمتحانيـة  املراكـز 
اإلعداديـة يف تربية الرصافـة األوىل“.

واعـرب الدليمـي ”عـن ارتياحـه من 
سري االمتحانات التي جاءت عىل وفق 
االعتبـارات املتعلقة بمبدأ السـالمة“، 
املسـتمرة  ”الزيـارات  ان  اىل  مشـريا 
تأتـي لتعزيـز التواصل بني املسـؤول 
والطالـب، ودعم العمليـة االمتحانية 

حتى نهايتها، واملسـاهمة يف تخفيف 
التوتـر والقلـق لـدى الطـالب وزرع 
التفـاؤل والطمأنينـة يف نفوسـهم“.

واكـد الدليمي ان ”الـوزارة عمدت إىل 
إحداث زيادة كبـرية يف أعداد القاعات 
االمتحانية وكذلك املراقبني؛ للتخفيف 
عىل الطلبة وتقليل الزخم يف أثناء أدائهم 
االمتحان“.داعيـا ”الطلبة اىل رضورة 
التحيل بالثقة يف النفس، والهمة العليا 
والنشـاط، وتحديد الهدف املستقبيل، 
ليكون محفزاً ودافعاً إىل الرتكيز وعدم 
التشتت الجتياز هذه املرحلة بمعدالت 
عالية تؤهلهـم لدخـول الكليات التي 

يطمحون إليها“.

موسكو/ متابعة الزوراء:
نفى مسـؤول أوكرانـي أن تكون قوات 
بـالده قـد اسـتهدفت بطائرة مسـرية 
مقر األسـطول الرويس للبحر األسود يف 
مدينة سيباستوبول بشبه جزيرة القرم 

التـي ضمتهـا موسـكو إليهـا يف العام 
2014.وقال سريغي براتشوك، املتحدث 
باسـم اإلدارة اإلقليميـة يف أوديسـا، يف 
بيان: إّن االتهامات الروسـية بـ“هجوم 
أوكرانـي عىل مقر األسـطول الرويس يف 

سيباسـتوبول“ هي ”استفزاز متعّمد“. 
وأضـاف أّن ”تحرير شـبه جزيرة القرم 
األوكرانيـة املحتلّـة سـيحدث بطريقـة 
حاكـم  فاعلية“.وقـال  أكثـر  أخـرى 
سيباسـتوبول، الواقعة يف شـبه جزيرة 

إن  رازفوزجاييـف:  ميخائيـل  القـرم، 
هجوماً بطائرة مسـرية اسـتهدف مقر 
األسطول الرويس للبحر األسود يف مدينة 
سيباسـتوبول، وفقا ملا ذكرت صحيفة 
”الغارديـان“ الربيطانيـة، امس األحد.

وكتب رازفوزجاييف عىل تطبيق تلغرام 
”صبـاح امـس األحـد، قـرر القوميون 
األسـطول  عيـد  إفسـاد  األوكرانيـون 
الرويس“ الذي تحتفل به موسكو األحد.

بغداد/ الزوراء:
دعـا زعيـم التيـار الصـدري، السـيد 
مقتـدى الصدر، جميع العراقيني، ومن 
ضمنهـم العشـائر، اىل طلـب االصالح 
ومنـارصة «الثائريـن»، وفيمـا واصل 
متظاهرو التيار الصـدري اعتصامهم 
املفتـوح داخل مجلـس النـواب لليوم 
التـوايل، رفضـا ملرشـح  الثانـي عـىل 

رئاسـة الوزراء واملحاصصة يف تشكيل 
الصحـة  وزارة  اعلنـت  الحكومـة، 
التظاهـرات  جرحـى  أغلـب  مغـادرة 
مـن مؤسسـاتها.وذكر السـيد الصدر 
يف تغريـدة لـه تابعتهـا «الـزوراء»: أن 
«الثورة العفوية السـلمية التي حررت 
املنطقة (الخرضاء) كمرحلة أوىل لهي 
الفرصـة الذهبية لكل مـن اكتوى من 

الشـعب بنار الظلم واإلرهاب والفساد 
واإلحتـالل والتبعيـة، فكيل أمـل أن ال 
تتكرر مأساة تفويت الفرصة الذهبية 
األوىل عـام ٢٠١٦»، مضيفـًا أنـه «نعم 
هـذه فرصـة أخـرى لتبديـد الظـالم 
والظالمة والفسـاد والتفرد بالسـلطة 
والوالء للخارج واملحاصصة والطائفية 
التـي جثمـت عـىل صـدر العـراق منذ 

إحتاللـه وإىل يومنا هـذا، نعم، فرصة 
عظيمة لتغيري جذري للنظام السيايس 
والدسـتور واإلنتخابات التي إن زورت 
لصالـح الدولـة العميقة باتـت أفضل 
انتخابـات حـرة ونزيهـة، وإن كانـت 
نزيهة وأزاحت الفاسـدين باتت مزورة 
تنهشـها أيـادي الفاسـدين مـن جهة 
والدعـاوى الكيدية من جهـة أخرى».

وتابع أنه «يا أيها الشعب العراقي األبي 
الحـر املحـب لإلصـالح والديمقراطية 
واالسـتقالل  والقانـون  واملواطنـة 
السـالح  والهيبـة وحـرص  والسـيادة 
بيـد دولة قوية أبوية تفـرض القانون 
عىل نفسـها قبل الفقراء وال تسـتثني 
املتنفذين واملليشيات وما شاكل ذلك». 
وذكر السـيد الصدر أنـه «أيها األحبة، 

إنكـم جميعـاً مسـؤولون وكلكم عىل 
املحك.. إما عراق شـامخ بـني األمم أو 
عـراق تبعـي يتحكـم فيه الفاسـدون 
والتبعيون وذوو األطمـاع الدنيوية بل 
وتحركه أيـادي الخارج رشقـاً وغرباً، 
وحينئذ ليـس أمامي إال الدعاء والبكاء 

عىل نهاية العراق التي باتت قريبة. 

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
العاصمـة  يف  السـودانيني  آالف  خـرج 
بالحكم  الخرطـوم لالحتجـاج واملطالبـة 
املدنـي وتحقيـق العدالة وعودة العسـكر 
إىل ثكناتهـم، فيمـا أطلقـت اللجـان عـىل 
التظاهـرات «مليونية التعايش السـلمي» 
احتجاجـا عىل العنف القبيل الذي شـهدته 

البـالد خالل الفـرتة املاضيـة، خصوصاً يف 
إقليم النيل األزرق.ومنذ الخامس والعرشين 
مـن أكتوبـر، يعيـش السـودان أوضاعـا 
مضطربة بسـبب االحتجاجـات املتواصلة 
والرافضـة لإلجـراءات التـي اتخذها قائد 
الجيـش عبـد الفتاح الربهـان يف الخامس 
والعرشين من أكتوبر ٢٠٢١.وتصدت قوات 

األمن للمحتجني واسـتخدمت الغاز املسيل 
للدمـوع بكثافة لصدهـم قبل وصولهم إىل 
الشـارع املؤدي إىل القرص الرئايس.. وقبيل 
انطـالق االحتجاجـات بسـاعات، تحولت 
منطقـة وسـط الخرطـوم إىل مـا يشـبه 
«منطقة عسكرية»، حيث انترشت القوات 
األمنية بكثافة كما اغلقت بعض الشوارع 

انـزالق  مـن  املخـاوف  الرئيسـية.وتتزايد 
السودان نحو الفوىض خصوصا بعد أعمال 
العنف القبليـة التي شـهدتها البالد خالل 
األسـابيع املاضيـة والتي أدت إىل سـقوط 
عـرشات القتـىل يف منطقتي النيـل األزرق 
املتاخمة للحدود اإلثيوبية؛ وكسال يف رشق 
البالد.ويف ظل حالة الضبابية الشديدة التي 

تحيط باملشـهد السـيايس وتعطل الحوار 
الـذي تسـهله اآلليـة الثالثيـة املكونة من 
األمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي ومجموعة 
اإليقـاد؛ تعيش البالد أزمـة طاحنة أفرزت 
اقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة  تداعيـات 

وصفتها األمم املتحدة بـ»الخطرية».

ÂÌãˆbr€a@Òãñb‰æ@…Ó‡ßa@Ï«ÜcÎ@·ÿ‰†Î@¿@Å˝ñ�a@k‹�€@aÏjÁ@ZµÓ”aã»€a@k†b≤@äáó€a@áÓè€a

@ÚÓ„áfl@Ú�‹èi@Új€b�‡‹€@CÔ‡‹è€a@îÌb»n€a@ÚÓ„ÏÓ‹flD@Äi@aÜá™@ÊÏvn±@ÊÏÓ„aÜÏè€a

Ô€aÏn€a@Û‹«@Ô„br€a@‚ÏÓ‹€@Êbæ5€a@¿@ÂÌãÁbƒnæa@‚bón«a@äaã‡néa

Ü˝j€a@¿@Ô‹j‘€a@—‰»€aÎ@ãÿè»€a@·ÿ®@�bõœä

بكني/ متابعة الزوراء:
أكـد سـالح الجو الصينـي أن الصني «سـتحافظ 
بحزم عىل سـيادتها الوطنية وسـالمة أراضيها»، 
يف إشـارة إىل تايـوان مع تصاعد التوترات بشـأن 
الجزيرة التـي تعتربها بكني جزءا مـن أراضيها.

وقال املتحدث باسم القوات الجوية الصينية، شني 
جينكـي، يف معرض جوي عسـكري، امس األحد، 
إن القوات الجوية لديها أنواع عديدة من الطائرات 
املقاتلـة القـادرة عـىل التحليـق فـوق «الجزيرة 
الغالية لوطننا األم».وأضـاف أن «القوات الجوية 
لجيـش التحريـر الشـعبي الصيني لديهـا اإلرادة 

الراسخة والثقة الكاملة والقدرة الكافية لحماية 
سـيادة الصني وسـالمة أراضيها»، وفقا لشـبكة 
تلفزيون الصـني العاملية.وارتفعت حدة التوترات 
حـول مضيق تايـوان، األسـبوع املايض، بسـبب 
الزيارة املرتقبة لرئيسة مجلس النواب األمريكي، 
نانيس بيلـويس، وعدد من أعضـاء الكونغرس إىل 
دول يف رشق آسـيا، يف رحلة قد تشـمل التوقف يف 
تايوان، وهو األمر الذي حذرت منه الصني بشدة.
وتجري الصني يف األيام األخرية وتزامنا مع انطالق 
بيلويس يف جولتها، مناورات عسكرية كبرية قبالة 

سواحلها القريبة من تايوان.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن طبيب البيت األبيض، كيفني أوكونور، إصابة 
الرئيـس األمريكـي جو بايـدن مجـددا بفريوس 
كورونـا املسـتجد.وقال طبيـب الرئيس: «فحص 
جديـد للرئيس جـو بايدن يظهـر إصابته مجددا 
بفـريوس كورونا».وأضـاف: «الرئيس جو بايدن 
يف حالة جيدة، وال يشـعر بأي أعـراض من جراء 
إصابته بفريوس كورونا، لكنه سـيخضع للحجر 
الصحي».وتأتي اإلصابة الجديدة بعد ٣ أيام فقط 
من تعايف بايدن من الفريوس نفسه، حيث جاءت 
نتيجـة فحصني خضع لهما، ليلة الثالثاء وصباح 

األربعاء، سـلبية.وقىض بايـدن، البالغ من العمر 
٧٩ عامـا، ٥ أيام يف الحجر الصحي، قبل أن ينهي 

إجراءات العزل الصارمة.
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الزوراء/ حسني فالح:
حدد مراقبون للشأن السيايس العراقي 
ثالثـة سـيناريوهات محتملة التطبيق 
للخروج من االزمة السياسية الراهنة، 
وفيمـا أكـدوا أن أبرزهـا حـل الربملان 
بقانـون  مبكـرة  انتخابـات  واجـراء 
انتخابـي جديد، حـذروا مـن خطورة 
عـىل  وتداعياتـه  التصعيـد  اسـتمرار 

الحياة العامة للبلد.
وقال الباحث السـيايس، نواف الغزي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان العراق يمر 
بظـرف حسـاس جـدا يتطلـب تدخل 
السياسـية  الزعامـات  مـن  العقـالء 
الوطنيـة، وكذلـك الدينيـة، وإال فـإن 
اسـتمرار التصعيـد سـيلقي بظاللـه 
عـىل الحيـاة العامـة للبلد ويـؤدي اىل 
انزالقـات خطـرية ال تحمـد عقباهـا.

اسـتخدام  يمكـن  ال  انـه  واضـاف: 
الشـارع كوسـيلة ضغط سياسية الن 
ذلك يـؤدي اىل تداعيات خطرية سـواء 
عىل املسـتوى االجتماعي واالقتصادي 
وحتى السيايس. مؤكدا: ان هناك طرقا 
أخـرى كفلها الدسـتور يمكـن اللجوء 
إليها وهي لغـة الحوارات والتفاهمات 
وإبداء الرأي واالسـتماع للـرأي االخر.

واشار اىل: ان هناك ثالثة سيناريوهات 
محتملـة التطبيـق يف الفـرتة القادمة 
للخروج من االزمة السياسية الراهنة، 
االوىل جلوس التيـار الصدري مع قادة 
االطار التنسـيقي وترشـيح شخصية 

سياسـية مسـتقلة من خـارج االطار 
والتيار لتشـكيل الحكومة املقبلة وفق 
العرف السـيايس والتقسيم املكوناتي، 
وهذا مسـتبعد الحدوث بسـبب ارصار 
السـيد مقتدى الصدر عىل عدم العودة 
السياسـية،  التوافقـات  حكومـة  اىل 
والسيناريو الثاني يتمثل باالتفاق عىل 
بقاء رئيـس الوزراء الحـايل مصطفى 
الكاظمي رئيسـا للوزراء لدورة جديدة 
بكابينـة وزاريـة تفـرض عليـه مـن 

القوى السياسـية، وهذا ايضا مستبعد 
الحدوث لكون اغلب قادة االطار لديهم 
خالف مع الكاظمي ولن يرضوا بتمديد 
الثقـة له.وتابع: أما السـيناريو الثالث 
وهو االقـرب للتطبيق فيتمثل بجلوس 
التيـار واالطار بطاولة حـوار واالتفاق 
عىل تحديد موعد لحـل الربملان واجراء 
انتخابات مبكـرة عىل ان يرشع قانون 
جديـد لالنتخابـات مـع اضافة بعض 
الرشوط من قبـل التيار الصدري بعدم 

ترشيح بعض الشـخصيات السياسية 
خاصـة التـي حصلـت عـىل مناصـب 
سياسـية او عـزل بعـض الزعامـات 
كنـوري املالكـي وغـريه، وأيضـا حل 
املحكمة االتحادية وإعادة تشكيلها من 
جديد. مؤكدا: عىل أن يكون موعد اجراء 
االنتخابات ال يقل عن سنة.من جانبه، 
حذر املحلل السـيايس، احمـد الباوي، 
من خطورة املرحلة الحالية، مؤكدا انه 
ال يمكـن الخـروج من االزمـة الراهنة 

من دون وجود توافقات سياسية.وقال 
الباوي يف حديث لـ“الزوراء“: ان هناك 
جهات داخلية وخارجية تحاول تأجيج 
الوضع واثارة الفتنة من خالل االخبار 
املتداولة عىل املواقع الخربية والتواصل 
االجتماعي، حيث إن هناك منشـورات 
وصورا مفربكـة تنرش من اجل تأجيج 
الشـارع وانـدالع الفتنة.وأضاف: عىل 
القوى الوطنية ان تعـي جيدا خطورة 
املرحلـة الحاليـة والتفكـري بمصلحة 
البلد ال مصالحها الضيقة. الفتا اىل: ان 
البلـد ال يتحمل ازمـات وحروبا يف ظل 
الوضـع املعيـيش والخدماتـي الصعب 
عىل املواطنني.من جهتـه، قال الكاتب 
واملحلل السـيايس، باسل الكاظمي، إن 
الوضـع يف بغداد اآلن ال يحمـد عقباه، 
موضحـا أن األيـام والسـاعات املقبلة 
عـىل بغداد مليئة باألحداث السياسـية 
.وقـال الكاظمي يف ترصيـح صحفي: 
ان رئيـس الوزراء يعمل عـىل الحفاظ 
عىل حياة املواطنني يف العراق.واضاف: 
أن الشارع العراقي كان يأمل يف ظهور 
شـخصية غري جدلية ولكنه فوجئ أن 
اإلطار التنسـيقي جاء بشـخصية غري 
مناسـبة. موضحا: أن الشعب العراقي 
يرفض أي إمـالءات خارجية ويحارب 
الفساد لرتسيخ قيم الدولة.واستطرد: 
أن العراق غني بالشـخصيات الوطنية 
لتويل املناصب القيادية، والشعب يرفض 

التحزبية والتعصب يف السياسة.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز األمن الوطني االطاحة بـ ٦ إرهابيني 
األمن  «مفارز  أن  للجهاز:  بيان  نينوى.وذكر  يف 
إلقاء  من  تمكنت  نينوى،  محافظة  يف  الوطني 
مذكرات  بحقهم  صدرت  إرهابيني  عىل  القبض 
قبض قضائية يف مناطق متفرقة من املحافظة 
«اإلرهابيني  أن  املاضية».وأضاف  األيام  خالل 
نينوى)  (والية  سابقاً  ُيسمى  ملا  ينتمون  كانوا 
مقاتلني،  بصفة  الجند  ديوان  ضمن  وعملوا 
خالل  األمنية  القوات  ضد  بالقتال  وشاركوا 

عمليات التحرير».

@µÓibÁäg@6@Äi@Úyb†�a
ÙÏ‰Ó„@¿

@“aã†˛a@Ï«áÌ@Ô„aåäbi@Êbœ7≠
@›Óiäc@∂g@‚Îá‘‹€@ÚÓébÓè€a
ÅÏn–fl@äaÏ¢@ıáj€aÎ
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µj”aãæa@Üaá«cÎ@Üaá«�a@ëÜbè‹€
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 بغداد/ الزوراء:
دعا األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوترييـش، جميـع األطـراف العراقية 
الفاعلة التخـاذ خطوات فاعلة للتهدئة 
وتجنـب العنـف، مشـدداً عـىل أهميـة 
وتشـكيل  الخالفـات  فـوق  االرتقـاء 
حكومة وطنية فعالة.وقال غوترييش، 
يف بيـان تلقته « الـزوراء « : أتابع بقلق 
االحتجاجات املستمرة يف العراق، والتي 
أصيب خاللها العديد من األشـخاص».

وأشـار إىل أن «حرية التعبـري والتجمع 
السـلمي مـن الحقوق األساسـية التي 
يجـب احرتامهـا يف جميـع األوقـات».
الجهـات  جميـع  غوترييـش  وناشـد 
الفاعلـة ذات الصلة، بـ»اتخاذ خطوات 
فوريـة لتهدئـة املوقف، وتجنـب املزيد 
من العنف، وضمان حماية املتظاهرين 
السـلميني ومؤسسـات الدولة».وحـث 
األمـني العام جميع األطـراف والجهات 
الفاعلـة اىل «االرتقـاء فـوق خالفاتهم 
وتشـكيل حكومـة وطنيـة فعالة، من 
خالل الحوار السـلمي والشامل، تكون 
قـادرة عـىل تلبيـة مطالـب اإلصـالح 
القائمـة منذ فرتة طويلـة، بدون مزيد 

مـن التأخـري».يف غضـون ذلـك، دعـا 
االتحاد األوروبي، امس األحد، األطراف 
العراقيـة إىل ضبـط النفـس واللجـوء 
للحوار السيايس.وذكر االتحاد يف بيان : 
«نشعر بقلق إزاء االحتجاجات املستمرة 
بغداد».ودعـا  يف  املحتمـل  والتصعيـد 
«جميـع األطـراف إىل ممارسـة ضبط 
النفـس ملنع املزيد من العنف»، مشـدداً 
عىل رضورة «أن تحل القوى السياسية 
القضايـا مـن خـالل حـوار سـيايس 
بنـاء يف اإلطـار الدسـتوري».وتابع أن 
«الحـق يف االحتجاج السـلمي رضوري 
للديمقراطية»، الفتاً اىل «أهمية احرتام 

القوانني ومؤسسات الدولة».

@Ô–‰m@—ÓÓ◊Î@\ÚÓ„aã◊Îc@Ò7èfl\Äi@ÜÏé˛a@ãzj‹€@ÔéÎã€a@fiÏ�é˛a@ÒÜbÓ”@“aáËnéa@Â‹»m@bÓéÎä
@bÓ„aã◊Î˛@bÁÎçÀ@â‰fl@‚ÏvÁ@aâÿÁ@Â«@∂Î˛a@Òã‡‹€@táznm@ÏÿéÏfl

بغداد/ الزوراء:
رحب الربملان العربي، امس األحد، بقرار رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، تعليق 
«يرحب  إنه  «الزوراء»:  عليه  اطلعت  مقتضب  بيان  يف  الربملان،  الربملان.وقال  جلسات 
وسالمة  العراق  واستقرار  أمن  عىل  للحفاظ  العراقي  النواب  مجلس  رئيس  بقرار 
تعليق  امس،  اول  قرر  قد  الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  مواطنيه».وكان 
جلسات الربملان حتى اشعار آخر، فيما وجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
السياسية  الكتل  طالب  حني  يف  املتظاهرين،  وحماية  املؤسسات  لحماية  الكاظمي، 
بعقد لقاء وطني عاجل؛ إلنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل 

الوطن، وتغليب مصلحته عىل كل املصالح الحزبية والفئوية.

@ÔéÏj‹®a@äaã‘i@kyãÌ@Ôiã»€a@Êbæ5€a
laÏ‰€a@ê‹™@pbè‹u@’Ó‹»m
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بغداد/ الزوراء:
السيد  الصدري،  التيار  زعيم  دعا 
مقتدى الصدر، جميع العراقيني ومن 
االصالح  طلب  اىل  العشائر  ضمنهم 
واصل  وفيما  ”الثائرين“،  ومنارصة 
متظاهرو التيار الصدري اعتصامهم 
لليوم  النواب  مجلس  داخل  املفتوح 
ملرشح  رفضا  التوايل،  عىل  الثاني 
رئاسة الوزراء واملحاصصة يف تشكيل 
الصحة  وزارة  اعلنت  الحكومة، 
مغادرة أغلب جرحى التظاهرات من 

مؤسساتها.
له  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وذكر 
”الثورة  أن  ”الزوراء“:  تابعتها 
العفوية السلمية التي حررت املنطقة 
لهي  أوىل  كمرحلة  (الخرضاء) 
اكتوى من  لكل من  الذهبية  الفرصة 
الشعب بنار الظلم واإلرهاب والفساد 
أن  أمل  فكيل  والتبعية،  واإلحتالل 
الفرصة  تفويت  مأساة  تتكرر  ال 
مضيفاً   ،“2016 عام  األوىل  الذهبية 
لتبديد  أخرى  فرصة  هذه  ”نعم  أنه 
والتفرد  والفساد  والظالمة  الظالم 
بالسلطة والوالء للخارج واملحاصصة 
صدر  عىل  جثمت  التي  والطائفية 
يومنا  وإىل  إحتالله  منذ  العراق 
لتغيري  عظيمة  فرصة  نعم،  هذا، 
والدستور  السيايس  للنظام  جذري 
لصالح  زورت  إن  التي  واإلنتخابات 
الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات 
نزيهة  كانت  وإن  ونزيهة،  حرة 
مزورة  باتت  الفاسدين  وأزاحت 
جهة  من  الفاسدين  أيادي  تنهشها 

والدعاوى الكيدية من جهة أخرى“.
العراقي  الشعب  أيها  ”يا  أنه  وتابع 

لإلصالح  املحب  الحر  األبي 
والقانون  واملواطنة  والديمقراطية 
واالستقالل والسيادة والهيبة وحرص 
تفرض  أبوية  قوية  دولة  بيد  السالح 
الفقراء وال  القانون عىل نفسها قبل 
وما  واملليشيات  املتنفذين  تستثني 

شاكل ذلك“. 
أنه ”أيها األحبة،  السيد الصدر  وذكر 
عىل  وكلكم  مسؤولون  جميعاً  إنكم 
املحك.. إما عراق شامخ بني األمم أو 
الفاسدون  فيه  يتحكم  تبعي  عراق 
الدنيوية  األطماع  وذوو  والتبعيون 
رشقاً  الخارج  أيادي  وتحركه  بل 
وغرباً، وحينئذ ليس أمامي إال الدعاء 
باتت  التي  العراق  نهاية  والبكاء عىل 

رصخة  إنها  األحرار  أيها  قريبة. 
الذلة..  منا  هيهات  الحسني:  اإلمام 

ورصخته:
ينرصنا...  ولم  واعيتنا  سمع  من 
اإلصالح  واعية  سمع  من  فأقول: 
العنف  أسري  فسيكون  ينرصها  ولم 
والتطميع  والخطف  واملليشيات 
والذلة  والفقر  والتهميش  والرتهيب 
الشعب  أيها  ويا  الكرامة،  ومحو 
يف  اإلصالح  لطلب  هبوا  الحبيب: 
الحسني  اإلمام  خرج  كما  وطنكم 
جده  وأمة  أمته  يف  اإلصالح  لطلب 

رسول الله صىل الله عليه وآله“.
املقدسات  عراق  ”فعراقكم  ونوه 
وعراق الحضارة وعراق الجهاد وعراق 

الربيع اإلصالحي فال تفوتوا الفرصة 
وإال فالت حني مندم، لذا أدعو الجميع 
فيهم  بما  لإلصالح  الثائرين  ملنارصة 
عشائرنا األبية وقواتنا األمنية البطلة 
الذين  وأفراد الحشد الشعبي املجاهد 
وكل  والخنوع  الخضوع  يرفضون 
فئات الشعب ملنارصة االصالح رجاال 
ونساء وشيباً وشباباً وأطفاالً ال تحت 
لوائي أو قيادتي بل تحت لواء العراق 
أن  البعض  ادعى  وإن  الشعب،  وقرار 
أنه  مضيفاً  صدرية“.  الحالية  الثورة 
تكيلوا  فال  الفرصة،  فوتم  إذا  ”أما 
فيه  ما  اىل  أدعوكم  فإني  عّيل  اللوم 
وإنقاذ وطنكم  صالحكم وإصالحكم 
وخرياتكم،  ولقمتكم  وكرامتكم 

وهيبتكم، ووالت حني مناص“.
يف غضون ذلك، قال مراسل ”الزوراء“: 
التيار  انصار  من  املتظاهرين  ان 
الصدري يواصلون اعتصامهم املفتوح 
احتجاجا  النواب  مجلس  قبة  داخل 
عىل مرشح االطار التنسيقي لرئاسة 
تشكيل  يف  واملحاصصة  الوزراء 

الحكومة.
اىل ذلك، أعلنت وزارة الصحة مغادرة 
من  التظاهرات  جرحى  أغلب 

مؤسساتها.
سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
”عدد  إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر، 
وزارة  مؤسسات  يف  املتبقية  الحاالت 
الصحة من جرحى التظاهرات بلغت 
6 حاالت“، مشرياً اىل ”تلقيها الرعاية 

الطبية الالزمة“.
مؤسسات  ”استمرار  البدر  وأكد 
املعتادة  خدماتها  بتقديم  الوزارة 

للمواطنني“.
ومنذ صباح اول أمس أدت تظاهرات 
إىل  الصدري  التيار  أنصار  بها  خرج 
شديدة  الخرضاء  املنطقة  اقتحام 
التحصني وسقوط ضحايا يف صفوف 
املدنيني والعسكرين، وصل عددهم إىل 
أعلنت عنه  ما  125 شخصاً، بحسب 

وزارة الصحة العراقية.
وأمىض املتظاهرون ليلتهم اول أمس 
داخل مبنى الربملان، كما أظهرت صور 
قيام املعتصمني بنصب الخيام خارج 
استمرار  إىل  منهم  إشارة  يف  املبنى، 
مطالبهم،  تحقيق  لحني  اعتصامهم 
من  برملانية  جلسة  أي  عقد  وإفشال 
املمكن أن يمرر من خاللها مرشح ال 

يدعمونه.

الزوراء/ مصطفى فليح:
مواقف  طبيعِة  عن  مستقالن  نائبان  كشَف 
النواب املستقلني من ترشيح اإلطار التنسيقي 
الوزراء  رئيس  ملنصب  السوداني  شياع  ملحمد 
واملشاركة يف حكومته، فيما أكد أحدهما وجود 
من  الربملان  رئيس  نائب  يكون  بأن  مطالب 

املستقلني الذين ال يشاركون يف الحكومة.
يف  حسن،  عيل  حسني  املستقل،  النائب  وقال   
املستقلني  ”النواب  ان  لـ“الزوراء“:  حديث 
ذاهبون باتجاهني اتجاه مع تشكيل الحكومة 
والدخول فيها واالتجاه االخر ذاهب للمعارضة 

اإليجابية، أي العمل الربملاني الرقابي“.
واضاف ”فالذين يريدون دخول معرتك تشكيل 

محمد  السيد  ترشيح  يف  رأي  لديهم  الحكومة 
وأنا  للبقية،  بالنسبة  أما  السوداني،  شياع 
املستقلني  وصوت  كانون  كإرشاقة  منهم، 
نحو  ذاهبون  فنحن  االخرين،  النواب  وبعض 
املعارضة ولم يؤخذ رأينا باملوضوع وليس لدينا 

يد بالرتشيح ”.
 ولفت اىل ان ”ترشيح رئيس الوزراء ليس من 
اختصاص  من  وإنما  املستقلني  اختصاص 

الجانب االخر“.
اكد  الربملان،  رئيس  نائب  منصب  وبخصوص 
النائب ”طالبنا بأن يكون نائب رئيس الربملان 
من املستقلني الذين ال يشاركون يف الحكومة“. 
واوضح ”من البداية كانت هناك مبادرة لصوت 

ان  من  البد  بأنه  كانون  وارشاقة  املستقلني 
وهذا  املعارضة  اىل  الذاهبون  املستقلون  يمكن 
بالهيئة  منصبا  إعطائهم  خالل  من  التمكني 
للجان  رئاسات  األول، وكذلك  النائب  الرئاسية 
العمل  يكون  حتى  املستقلة  والهيئات  مهمة 
الرقابي عمال تقويميا ترشيعيا، وبالتايل يصب 
حكومة  هناك  تكون  وحتى  البلد،  مصلحة  يف 

قوية ومعارضة قوية“. 
 من جانبه، قال النائب املستقل، سجاد سالم، 
موقف  يوجد  ”ال  انه  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 
التصويت  السوداني“، وعن  ترشيح  حاليا من 
املعطيات  حسب  عىل  يعتمد  ”هذا  ان  اكد  له، 

السياسية يف االيام القادمة“. 

وعن املشاركة بالحكومة، اوضح ان ”موقفنا 
املحاصصة  أي  القديم،  النهج  استمر  إذا 
الكتل  نرتقب  ونحن  نشارك  فلن  والطائفية، 
الرتشيح  من  النهائي  املوقف  هذا  كان  ان 
ويف  واملستقلني  االخرى  الكتل  والتحركات عىل 
السياسية ونعطي موقفا  البيئة  وقتها نقيس 

حسب الظروف“.
واقتحم متظاهرون من انصار التيار الصدري، 
يوم السبت، املنطقة الخرضاء ومبنى مجلس 
النواب وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً داخل املبنى، 
التنسيقي  اإلطار  ملرشح  رفضهم  معلنني 
شياع  محمد  املقبلة  الحكومة  لرئاسة 

السوداني.

بغداد/ الزوراء:
امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
األحد، حالة الطقس يف البالد لألسبوع 
حاراً  طقساً  توقعت  وفيما  الحايل، 
وجهت  الحرارة،  بدرجات  وارتفاعاً 
باالستنفار  مالكاتها  الكهرباء  وزارة 

التام ملواجهة موجة الحر.
وذكر بيان للهيئة تلقته ”الزوراء“: ان 
صحواً  سيكون  االثنني  اليوم  ”طقس 
حاراً يف عموم اقسام البالد، وسرتتفع 
درجات الحرارة يف املنطقتني الوسطى 

لليوم  مقاربة  وستكون  والجنوبية 
السابق يف املنطقة الشمالية“.

الثالثاء  ليوم غد  ان ”الطقس  واوضح 
سيكون صحواً وحاراً ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق يف عموم مناطق 

البالد“.
االربعاء  يوم  ”طقس  ان  واضاف 
اقسام  عموم  يف  حاراً  صحواً  سيكون 
البالد، يف حني سرتتفع درجات الحرارة 
والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف 
يف  السابق  لليوم  مقاربة  وستكون 

املنطقة الشمالية“.
الخميس  يوم  ”طقس  ان  اىل  ولفت 
عموم  يف  حاراً  صحواً  سيكون  املقبل 
املناطق، أما درجات الحرارة فستكون 
املنطقتني  يف  السابق  لليوم  مقاربة 
وسرتتفع  والشمالية  الوسطى 
املنطقة  يف  السابق  اليوم  عن  قليالً 

الجنوبية“.
مالكاتها  الكهرباء،  وزارة  وجهت 
الحر  ملواجهة موجة  التام  باالستنفار 

املقبلة.

”الزوراء“:  تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 
أن ”وزير الكهرباء، عادل كريم، وّجه 
مالكات الوزارة باالستنفار التام للجهد 
الهنديس والفني والحريف واآليل ملواجهة 

موجة الحر خالل االيام املقبلة“.
عىل  ”بالدوام  الكهرباء  وزير  وأوعز 
والتواجد  كاملة  ساعة   24 مدار 
وقطاعات  والفروع  الدوائر  بمقرات 
ألي  الرسيعة  لالستجابة  الصيانة 

طارئ ومعالجته بشكل فوري“.
املخازن  جميع  ”فتح  عىل  وشدد 

للصيانات،  الحاكمة  املواد  لتجهيز 
ومراعاة التشديد عىل مراكز السيطرة 
مع  وموازنتها،  األحمال  بمراقبة 
استثناء  استمرار  عىل  الحرص 
الصحية  واملراكز  املستشفيات، 
ومحطات  املياه،  ومشاريع  والطبية، 

ترصيف املياه الثقيلة“.
وأوضح أن ”الوزارة عملت بجهد بالغ 
بأداء  كبريا  تطوراً  وحققت  األهمية 
الكهرباء  تجهيز  وساعات  املنظومة 

للمواطنني“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت قائمقامية الطارمية، امس األحد، 
بالقضاء  الزراعي  القطاع  انتعاش 
مشرية  األمني،  الوضع  استقرار  بعد 
عمرانية  حركة  يشهد  القضاء  أن  إىل 
نفسه  بالوقت  وجهت  وفيما  كبرية، 
إلكمال  املسؤولة  للجهات  استغاثة  نداء 
مرشوع املجاري، الفتة إىل أنه تم افتتاح 
مستمر  والسعي  خدمية  دوائر  خمس 
الفتتاح ثالث دوائر أخرى، حددت لجنة 
استثمار  من  موقفها  النيابية  الزراعة 

املياه الجوفية.
وقال قائمقام الطارمية، رائد محمد، يف 
يف  األمني  ”الوضع  إن  ترصيح صحفي: 
بجهود  وذلك  مستقر،  الطارمية  قضاء 
املاسكة  والقطعات  األمنية  القوات 
”الحياة طبيعية يف  أن  للقاطع“، مؤكداً 

املركز والنواحي“.
الوزراء  رئيس  زيارة  ”بعد  أنه  وأضاف 
مصطفى الكاظمي للقضاء، تم تشكيل 
 2021 لسنة  الديواني  األمر  وفق  لجنة 
قضاء  يف  الخدمات  بملف  والخاصة 

الطارمية“.
الوزارات  مع  التعاون  ”تم  أنه  وتابع 

جديدة،  دوائر  خمس  وفتح  املعنية 
ودائرة  العديل  والتنفيذ  الرضيبة  وهي 
كاتب العدل وتخصيص البناية املناسبة 
الطارمية  بمحكمة  العمل  وإعادة  لها، 
األعىل  القضاء  مجلس  مع  بالتعاون 
إىل  إضافة  االستئناف،  محكمة  ورئيس 
فتح شبكة رعاية للرجل واملرأة، وكذلك 
مبيناً  الطارمية“،  يف  مرور  قاطع  فتح 
العدل  وزارتي  مع  مستمر  ”العمل  أن 
العقاري  تسجيل  دائرة  الفتتاح  واملالية 

ومرصف الرشيد ودائرة التقاعد“ .
مالية  تخصيصات  ”لدينا  وأوضح 
الطرق  إلكساء  الخاصة  املشاريع  من 
وكذلك  باملقاطعات،  الخاصة  الفرعية 
نتيجة  تهدمت  التي  املدارس  بناء 
بنائها  إعادة  أو  اإلرهابية  العمليات 
بسبب قدمها من قبل املحافظ من خالل 
عن  فضالً  املترضرة،  املناطق  صندوق 
للمناطق  املاء  شبكات  بعض  تخصيص 

النائية“.
وأشار إىل أن ”املشكلة الرئيسية يف القضاء 
املجاري“،  مرشوع  اكتمال  عدم  هي 
الذي  املجاري  مرشوع  ”إكمال  إىل  داعياً 
تلكؤ  بسبب  سنة،   11 منذ  ينجز  لم 

عىل  للمرشوع“، مشدداً  املنفذة  الرشكة 
”رضورة وضع حلول ملموسة من قبل 

الرشكة املنفذة يف وزارة الصناعة“.
اجتماعات  عقد  ”تم  إنه  بالقول  وأكمل 

مع  الوزراء  رئيس  قبل  من  بتوجيه 
فؤاد  الدكتور  برئاسة  املشكلة  اللجنة 
الرشكة  من  ممثلني  وحضور  نعمة، 
التابعة للصناعة ومحافظ بغداد لوضع 

خطة عمل“، مؤكداً أن ”العمل بطيء وال 
االسرتاتيجي  املرشوع  وحجم  يتناسب 

الذي يخدم الجميع يف القضاء“.
وعن الزراعة يف القضاء، أكد أن ”القطاع 

بسبب  ينتعش  بدأ  القضاء  يف  الزراعي 
مزارع  ستبقى  حيث  األمني،  االستقرار 

الطارمية داعمة لسلة بغداد الغذائية“.
حتى  الفالح  دعم  ”رضورة  عىل  وشدد 
نضمن نجاح الخطط للمواسم الزراعية 
إىل  إضافة  الصيفية،  او  الشتوية  سواء 
عىل  للحفاظ  البساتني  مكافحة  أهمية 

التشجري“.
ولفت إىل أن ”موقع الطارمية أفضل من 
باقي األقضية كونها تقع عىل نهر دجلة 
يأتي  الذي  اإلسحاقي  نهر  عىل  وتعتمد 

من سامراء عن طريق بلد والدجيل“.
بعض  يف  باملياه  شحا  ”هنالك  أن  وبنّي 
املناطق، ونعمل عىل إنهائها“، منوهاً إىل 
”وجود إجراءات من وزارة املوارد املائية 
لدفع  املحطات  وتشغيل  املاء  برتشيد 
والجنوب“،  الوسطى  للمناطق  املياه 
األمور تسري بصورة  اآلن  ”لغاية  مؤكداً 

جيدة“.
الزراعة  لجنة  حددت  ذلك،  غضون  يف 
استثمار  من  موقفها  النيابية  واالهوار 

املياه الجوفية ملعالجة شح املياه.
يف  مخيف،  ثائر  اللجنة،  رئيس  وقال 
الجوفية  ”املياه  ان  صحفي:  ترصيح 

وخزين  صحية  ظاهرة  العراق  يف 
اعطاء  نريد  ال  ونحن  اسرتاتيجي، 
رشعية لرتكيا وايران بقطع مياهنا ألنها 

حقوقنا املرشوعة“.
رشعية  الحديث  ”رضورة  عىل  وشدد 

العراق يف املياه حتى يف اإلعالم“.
واكد مخيف انه ”ال ضري من رسم خطط 
الشحة  الجوفية يف  املياه  لالستفادة من 

املائية“.
لسان  عىل  املائية،  املوارد  وزارة  وأعلنت 
املائية  مدير املركز الوطني للمسطحات 
ألغراض  برئ  آالف   6 حفر  حميد،  حاتم 
ظل  يف  الزراعة  واستخدامات  السقي 

جفاف املياه يف البالد.
من  مخاوف  اىل  حميد،  حاتم  وأشار، 
والخزين  الجوفية  املياه  يف  اآلبار  تأثري 

االسرتاتيجي الوطني من املياه.
يشار اىل ان العراق يعيش جفافاً حاداً 
االمطار  شح  بسبب  للمياه  وأزمة 
مع  املاضية  الثالث  السنوات  طيلة 
دجلة  لنهري  املنبع  دول  وتقليل  قطع 
القادمة  األخرى  والروافد  والفرات 
درجات  يف  كبري  ارتفاع  مع  البالد  اىل 

الحرارة.

دبي/ متابعة الزوراء:
لرئيس  الدبلومايس  املستشار  أكد 
اإلمارات، أنور قرقاش، أن استقرار 
للمنطقة  ”استقرار  هو  العراق 

وتعزيز ألمنها“.
وقال عرب حسابه عىل تويرت: ”كما 
يشكل أولوية للمواطن العراقي فهو 

محل اهتمام عربي وإقليمي“.
كما أضاف ”نتطلع إىل عراق مستقر 
ومزدهر وقادر عىل معالجة مسائله 
والتوافق  الحوار  عرب  الداخلية 
عىل  والحيوي  الرائد  دوره  ليستعيد 

املستويني العربي واإلقليمي“.
من  حالة  العراق  ويشهد  هذا 
االحتدام السيايس بعدما أعلن أنصار 
التيار الصدري اعتصاما مفتوحا يف 
الربملان احتجاجا عىل مرشح اإلطار 
وسط  الحكومة  لرئاسة  التنسيقي 

دعوات للتهدئة وتجنب التصعيد.
املتظاهرين  من  مئات  أن  يذكر 
الرئيسية،  وقاعته  الربملان  دخلوا 
العراقية  األعالم  رافعني  السبت، 

وصور السيد مقتدى الصدر.
أن  بيان،  يف  الصحة،  وزارة  وأفادت 
استقبلت  الصحة  وزارة  مؤسسات 
مدنيون  منهم   100 جريحاً،   125

و25 من رجال األمن.
التطورات،  هذه  مع  أنه  إىل  يشار 
العراق  يبدو أن األزمة السياسية يف 
عىل  أشهر   10 فبعد  تعقيداً.  تزداد 
يف  املبكرة  الترشيعية  االنتخابات 
شلالً  البالد  تشهد   ،2021 أكتوبر 
عن  العجز  ظل  يف  تاماً  سياسياً 
للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 
حكومة  وتشكيل  للوزراء  ورئيسا 

جديدة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس االحد، 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
اكدت تسجيل 1026 اصابة جديدة 
وحالتي وفاة وشفاء 3215 حالة.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،4253 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
19070601. مبينة: انه تم تسجيل 
1026 اصابة جديدة وحالتي وفاة 

وشفاء 3215 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(97.8%)  2390921 الكيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
التي  الحاالت  أما عدد   ،2444798
ان  حني  يف   ،28562 العالج:  تحت 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 
املركزة: 30، وعدد حاالت الوفيات 
عدد  ان  اىل:  الفتة   .25315 الكيل: 
 ،2064 امس:  ليوم  امللقحني 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح 

.10989527

بغداد/ الزوراء:
تخصيص  الربملان  عزم  األحد،  امس  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  أعلنت 
موازنة لسد الحاجة بمجال الدفاعات الجوية، فيما أشارت إىل إعداد خطة 

خمسية لرفع قدرات الجيش.
إن ”جلسة مناقشة  أحمد رحيم، يف ترصيح صحفي:  اللجنة،  وقال عضو 
االعتداءات الرتكية عىل العراق تمت من خاللها مناقشة امكانيات الجيش 
الدفاع والقادة  أو توغل تركي مع وزير  اعتداء  والحاجة املطلوبة لردع أي 
األمنية  األجهزة  دعم  عىل  عازم  النواب  ”مجلس  أن  اىل  الفتاً  األمنيني“، 
وتخصيص موازنة تكون قادرة عىل سد الحاجة والنقص يف مجال األسلحة 

يف ما يخص الدفاعات الجوية“.
وأضاف أن ”وزير الدفاع قدم خطة خمسية بـ 24 مليار دوالر تقريباً لسد 
ورفع قدرات الجيش العراقي“، مبيناً أن ”مجلس النواب ليس لديه مشكلة 

يف تخصيص تلك األموال“.
وتابع أن ”تخصيص تلك األموال سيتم خالل املوازنة املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
القوانني  الوزراء، مظهر صالح، امس األحد،  املايل لرئيس  أوضح املستشار 
البديلة للموازنة يف معالجات الحد األدنى، فيما حذر من خمسة آثار سلبية 
”القوانني  إن  صحفي:  ترصيح  يف  صالح،  املوازنة.وقال  إقرار  تأخر  عند 
للحد  عالجات  هي  السنوية  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  عن  البديلة 
األدنى يف تسيري الحياة االقتصادية يف البالد، كقانون اإلدارة املالية وتطبيقاته 
واضاف  مؤخراً“.  اعتمد  الذي  الغذائي  لالمن  الطارئ  القانون  او  الراهنة 
تعطل  هو  العامة،  للموازنة  قانون  إقرار  عدم  يف  سلبية  النقاط  ”أكثر  أن 
الكبرية  املشاريع  الجديدة، والسيما  الحكومية  املشاريع االستثمارية  اقرار 
واالسرتاتيجية، ما يؤدي اىل تأخر او تقصري يف معدالت النمو االقتصادي“.
وتابع أن ”هذا التقصري تمتد آثاره السلبية اىل السنوات القادمة بسبب تعثر 
نمو الرتاكم الرأسمايل الوطني الكبري، وتحول االنفاق اىل ظاهرة تقترص عىل 
االستهالك فحسب، والذي يغذى عن طريق االستريادات“، مشريا اىل أن ”ذلك 
يؤدي اىل تنامي حاالت من الركود والتعثر االقتصادي يف نهاية املطاف تعلوه 

مستويات قصور التشغيل او تزاحم درجات البطالة يف االحوال كافة“.
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تونس/متابعة الزوراء:
 اعتـربت أوسـاط سياسـية تونسـية 
الترصيحـات األمريكية بشـأن تونس 
بأنهـا تأكيد جديد عىل عجـز الواليات 
املتحـدة عـن فهـم الوضـع يف شـمال 
أفريقيا عامة، ويف تونس بصفة خاصة، 
معتربة أن هـذه الترصيحات زادت من 
التفاف التونسـيني حول الرئيس قيس 
سـعيد واإلجـراءات التـي اتخذها منذ 
عام وكان آخرها االسـتفتاء الذي قاد 

إىل تبّني دستور جديد.
ثقافـة  إن  األوسـاط  هـذه  وقالـت 
االسـتعالء األمريكيـة ال تتمـاىش مـع 
تونـس وخاصـة مـع الرئيـس قيـس 
سـعيد الذي باتت له حساسية خاصة 
من التدخـالت الخارجيـة التي تحاول 
التأثـري بشـكل أو بآخر عـىل خيارات 
الشـعب التونـيس، معتـربة أن سـعيد 
يسـتمد قوّته من شعبيته ومن غضب 
التونسـيني عىل األحزاب السابقة التي 
كانـت قد فتحـت األبواب أمـام التأثري 

الخارجي عىل الوضع يف تونس.
وأشـارت هـذه األوسـاط إىل أن هدوء 
عنجهيـة التعامل مـع املنطقة يف دول 
الخليـج ال يغري من اسـتمرار الواليات 
املتحدة يف ممارسة االستعالء يف شمال 
بخصوصيـات  معرفـة  دون  أفريقيـا 
املنطقة وثقافة شـعوبها التي ترفض 

اإلمالءات الخارجية.
ويف مقابل االرتباك األمريكي يف التعامل 
مع ما يجري يف شـمال أفريقيا خاصة 
يف ليبيـا وتونـس، يبـدي األوروبيـون 
هدوءا أكرب يف التعامل ويسـعون لبناء 
عالقات ثنائية عىل قاعدة املصالح مع 
تفهم خصوصيـات كل بلـد وخياراته 
السياسـية خاصـة حـني تكـون هذه 
الخيـارات قد تم إقرارها بعد اللجوء إىل 

الشارع مثلما هو الحال مع االستفتاء 
بشـأن الدسـتور، وقد أفىض إىل نسبة 
مشـاركة معقولـة، فضال عـن أغلبية 

لدى الناخبني املشاركني.
التونسـية،  الخارجيـة  واسـتدعت 
الجمعة، القائمة باألعمال األمريكية من 
أجل التنديد بـ“التدخل“ وبالترصيحات 
”غـري املقبولـة“ ملسـؤولني أمريكيني 
انتقدوا هذا األسـبوع االسـتفتاء عىل 

الدسـتور الذي أجري االثنني واملسـار 
السيايس يف تونس.

فرانشيسـكي  ناتاشـا  واضطـرت 
يف  الرئيسـية  املسـؤولة  بصفتهـا 
سـفارة بالدها، للتوجه إىل مقر وزارة 
الخارجيـة ”عىل إثر البيـان الصحفي 
الصادر عن وزيـر الخارجية األمريكي 
أنتوني بلينكن بشـأن املسار السيايس 
يف تونـس وأيضـا الترصيحـات – غري 

املقبولة – التي أدىل بها السـفري املعني 
ببالدنا“ جوي هود.

وعـّرب الوزير عثمان الجرندي يف البيان 
عن ”اسـتغراب تونس الشديد من هذه 
الترصيحات والبيانـات التي ال تعكس 

إطالقا حقيقة الوضع يف تونس“.
وأضـاف الجرنـدي أن ”هـذا املوقـف 
األمريكـي ال يعكـس بـأّي شـكل من 
األشـكال روابط الصداقـة التي تجمع 
البلديـن وعالقـات االحـرتام املتبـادل 
بينهمـا وهـو تدخـل غـري مقبـول يف 

الشأن الداخيل الوطني“.
وقبـل ذلك بسـاعات، التقـى الجرندي 
الرئيس قيس سـعيد الـذي عرب له عن 
”رفضه ألّي شـكل من أشكال التدخل 
يف الشـؤون الداخليـة للبـالد“، مؤكدا 
أن سـيادة تونس واستقاللها فوق كل 

يشء.
وأكـد قيـس سـعيد يف لقاء مـع وزير 
خارجيته عىل ”استقالل القرار الوطني 
ورفضه ألّي شـكل من أشكال التدخل 

يف الشأن الوطني“.
وأضـاف يف بيان عىل صفحة الرئاسـة 
عـىل فيسـبوك أن ”ال صـوت يعلـو يف 

بالدنا فوق صوت الشعب“.
وكان قيس سـعيد يشـري إىل سلسـلة 
ترصيحـات، صـدرت خصوصـا عـن 
الواليـات املتحدة، تنتقـد العملية التي 

أدت إىل اسـتفتاء عـىل دسـتور جديـد 
تمـت املوافقة عليه االثنـني من جانب 
مـا يقرب مـن 95 يف املئة من الناخبني 
ولكن بنسـبة مشـاركة ضعيفة بلغت 

30.5 يف املئة.
والثالثـاء، عـّرب املتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة األمريكيـة نيـد برايس عن 
”مخـاوف“ أمريكيـة مـن أن يتضمن 
”الدسـتور الجديد ضوابـط وتوازنات 
ضعيفـة قـد تقـّوض حمايـة حقوق 
يف  األساسـية“  والحريـات  اإلنسـان 

البالد.
واألربعـاء، أعـرب جـوي هـود الـذي 
اختـري سـفريا يف تونـس ويتوّجب أن 
تتم املوافقة عىل تسـميته، عن أسـفه 
أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الشـيوخ األمريكي حيال ”تآكل مقلق 
والحريـات  الديمقراطيـة  للمعايـري 
املـايض“ يف  العـام  األساسـية خـالل 
تونس. وقـال إن ”أفعال الرئيس قيس 
سعّيد خالل العام املايض لتعليق الحكم 
الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية 

قد أثارت تساؤالت جدية“.
والخميـس، أثار ترصيـح جديد لوزير 
الخارجيـة بلينكـن غضب السـلطات 
التونسـية، إذ قال عىل حسابه يف تويرت 
إنه يدعم ”بقوة التطلعات الديمقراطية 
للشـعب التونيس“، مؤكـدا أن ”عملية 

إصـالح شـاملة وشـفافة رضوريـة 
الستعادة ثقة ماليني التونسيني، أكانوا 
ممن لم يشـاركوا يف االسـتفتاء أم من 

الذين عارضوا الدستور الجديد“.
وتسـاءل مراقبون تونسيون ما معنى 
أن ترسـل واشـنطن سـفريا إىل تونس 
يسـتبق وصوله بترصيحـات عدائية، 
هـل األمـر يحمـل إشـارة إىل التعاون 
والحـوار أم هـو مـؤرش إىل التصعيـد 
خاصة حـني يناقش قضايـا مرتبطة 

بالسيادة الوطنية.
وقـال االتحـاد األوروبـي، األربعاء، إن 
إجماعا واسـعا بني القوى السياسـية 
بما يشـمل األحـزاب واملجتمـع املدني 
رضوري للحفـاظ عـىل الديمقراطية. 
لكن التكتل لم يعّرب بشـكل مبارش عن 
أّي مخـاوف تتعلق بالدسـتور الجديد 

وال بكيفية إقراره.
وقالت بريطانيـا إنها رصدت املخاوف 
وإنها ”رصدت أيضا النسبة املنخفضة 
للمشاركة واملخاوف املتعلقة باالفتقار 

لعملية شاملة وشفافة“.
لالتحـاد  التنفيـذي  املكتـب  وأعـرب 
العـام التونيس للّشـغل، السـبت، عن 
يف  األجنبـي  للتدّخـل  املطلـق  رفضـه 
الشؤون الّداخلية لتونس، مدينا بشّدة 
للمسـؤولني  املتكـّررة  الترصيحـات 

األجانب عن الوضع يف تونس.

موسكو/ متابعة الزوراء:
نفى مسـؤول أوكراني أن تكـون قوات بالده 
قد اسـتهدفت بطائرة مسرية مقر األسطول 
الرويس للبحر األسود يف مدينة سيباستوبول 
بشـبه جزيرة القـرم التي ضمتها موسـكو 

إليها يف العام 2014.
وقـال سـريغي براتشـوك، املتحـدث باسـم 
إّن  بيـان:  يف  أوديسـا،  يف  اإلقليميـة  اإلدارة 
االتهامات الروسـية بـ“هجوم أوكراني عىل 
مقـر األسـطول الـرويس يف سيباسـتوبول“ 
هي ”اسـتفزاز متعّمد“. وأضاف أّن ”تحرير 
شبه جزيرة القرم األوكرانية املحتلّة سيحدث 
بطريقـة أخرى أكثـر فاعلية“.وقـال حاكم 
سيباستوبول، الواقعة يف شبه جزيرة القرم، 
ميخائيل رازفوزجاييـف: إن هجوماً بطائرة 
مسـرية اسـتهدف مقـر األسـطول الرويس 
للبحر األسـود يف مدينة سيباسـتوبول، وفقا 
ملـا ذكرت صحيفة ”الغارديـان“ الربيطانية، 
امـس األحد.وكتب رازفوزجاييف عىل تطبيق 
تلغرام ”صبـاح امس األحد، قـرر القوميون 
األوكرانيون إفسـاد عيد األسـطول الرويس“ 

الذي تحتفل به موسكو األحد.
وأوضح أن طائرة مسرية هبطت يف فناء مقر 
قيادة األسـطول، مشـريا إىل إصابة خمسـة 

موظفني يف هيئة األركان بجروح.
وقـال رازفوزجاييـف إن كل االحتفاالت بعيد 
األسـطول الـرويس ”ألغيت ألسـباب أمنية“، 
داعيا سـكان سيباسـتوبول إىل عدم مغادرة 

منازلهم ”إذا أمكن“.
وكانت احتفاالت كبرية بهذه املناسبة مقررة 
يف جميـع أنحـاء روسـيا بمـا يف ذلـك عرض 
بحري يف سانت بطرسربغ يفرتض أن يرشف 
عليـه الرئيس فالديمري بوتني، وفقا ملا ذكرت 

فرانس برس.
وهـذه هـي املـرة األوىل التـي تتحـدث فيها 
السـلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع 

منذ بدء غزوها ألوكرانيا يف 24 فرباير.
ويف األيـام األوىل مـن غـزو جارتهـا، احتلت 
روسـيا جزءا مـن جنوب أوكرانيا وال سـيما 
منطقة خريسـون القريبة من شـبه جزيرة 

القرم التي ضمتها يف 2014.
القـوات  انتقلـت  األخـرية،  األسـابيع  ويف 
األوكرانيـة إىل الهجـوم من جديـد يف الجنوب 
الستعادة هذه األرايض التي خرستها وحققت 

بعض النجاح.
ودمرت الرضبات األوكرانية، األربعاء، جرسا 
مهما يف خريسون املدينة التي تحتلها القوات 

الروسية.

واشنطن/أ. ف. ب:
 أكدت رئيسـة مجلس النـواب األمريكي، نانيس 
بيلويس، امـس األحد، أنها يف طريقها إىل آسـيا 
مـن دون أن تشـري إىل زيـارة محتملـة لتايوان 
يمكـن أن تسـبب مزيدا من التوتـر يف العالقات 

بني الصني والواليات املتحدة.
وقالت بيلويس يف بيان ”أقود وفدا من الكونغرس 
إىل منطقـة املحيطـني الهندي والهـادئ إلعادة 
تأكيد التزام أمريكا حيـال حلفائها وأصدقائها 

يف املنطقة“.
ويضـم الوفد املرافق لرئيسـة مجلـس النواب، 
وجميـع أعضائه مـن الديموقراطيـني، رئيس 
لجنة الشـؤون الخارجية يف املجلس غريغوري 
ميكس وأعضاء يف اللجنة الدائمة لالستخبارات 
ولجنة القوات املسلحة يف مجلس النواب أيضا.

وكوريـا  وماليزيـا  سـنغافورة  ”يف  وأضافـت 
الجنوبيـة واليابـان، سـنعقد اجتماعـات عىل 
مسـتوى عـال ملناقشـة سـبل تعزيـز قيمنـا 
ومصالحنا املشـرتكة بما يف ذلك السـالم واألمن 
والنمـو االقتصـادي والتجارة، ووبـاء كوفيد-

19 وأزمـة املنـاخ وحقـوق اإلنسـان والحكـم 
الديموقراطي“.

وأكدت وزارة الخارجية يف سـنغافورة أن زيارة 
بيلـويس والوفـد املرافـق لها سـتجري يف األول 
والثانـي مـن آب/أغسـطس، موضحـة أنهـا 
ستلتقي خاللها الرئيسة حليمة يعقوب ورئيس 

الوزراء يل سيان لونغ.
وتبقي رئيسـة مجلس النـواب األمريكي، ثالث 
أرفع شخصّية يف اإلدارة األمريكّية، عىل الغموض 

بشأن زيارة محتملة إىل تايوان ألسباب أمنية.
وزيارة بيلـويس يف حال تّمت، لـن تكون األوىل. 
فقد زار الجمهورّي نيوت غينغريتش الذي كان 
آنذاك رئيًسـا ملجلس النواب، تايـوان يف 1997، 

وكان رّد فعل بكني معتدًال نسبًيا.
وتوجـه بيلـويس باسـتمرار انتقـادات علنّيـة 
للصـني وأقامت عالقة صداقة مـع الداالي الما 
وأثـارت اسـتياء بكني عـام 1991 أثنـاء زيارة 
عرب عرض الفتة يف سـاحة تيـان أنمني تكريما 

ملتظاهريـن مدافعـني عـن الديموقراطية قِتلوا 
هناك قبل عامني.

ومنـذ أسـابيع، تصاعـد التوتـر بـني الواليات 
املتحـدة والصـني بسـبب معلومات تفيـد أنها 

ستزور تايوان عىل األرجح.
وردا عـىل هـذه املعلومـات أكد املتحدث باسـم 
القـوات الجوية الصينية شـني جينكي األحد يف 
ترصيحات نقلتها صحيفة ”يومية الشعب“ أن 
”سـالح الجو يملك تصميما حازما وثقة كاملة 
وقـدرات كافيـة للدفاع عـن السـيادة الوطنية 

ووحدة وسالمة أرايض البالد“.
وقال إن الدفاع عن األرايض الصينية هو ”مهمة 

مقدسة“ للجيش.
خـالل العامني املاضيني، عـززت الصني طلعات 
طائراتها املقاتلـة وقاذفاتها وغريها يف منطقة 

تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
وقال شني إن ”الطائرات املقاتلة املتعددة األنواع 
التابعـة لسـالح الجو تحلـق حـول الوطن األم 
تايـوان وتتدرب عىل تعزيز قدرتها عىل الحفاظ 

عىل السيادة الوطنية وسالمة األرايض“.
يف اتصـال نادر مع نظريه الصيني يش جينبينغ 
الخميـس، أكـد الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 
أن موقـف الواليـات املتحدة بشـأن تايوان ”لم 
يتغـري“. وأضـاف الرئيـس األمريكـي أن بالده 
”تعارض بشدة الجهود األحادية الجانب لتغيري 
وضـع أو تهديد السـالم واالسـتقرار يف مضيق 

تايوان“.
من جهتـه، دعا يش نظريه األمريكـي إىل ”عدم 
اللعـب بالنار“ بشـأن تايـوان، يف وقـٍت وصف 
متحـّدث باسـم الخارجّيـة الصينّيـة الزيـارة 
التي قد ُتجريهـا بيلويس للجزيـرة بأّنها ”خط 

أحمر“.
وال تقيم واشنطن عالقات دبلوماسية مع تايبيه 
وتعـرتف بالنظـام الشـيوعي يف بكـني كممثل 
وحيد للصني. لكن الواليات املتحدة تبيع أسلحة 

للجزيرة وتشيد بنظامها ”الديموقراطي“.
وتأتـي زيارة نانيس بيلويس مـع تصاعد التوتر 

العسكري يف املنطقة.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
خرج آالف السـودانيني يف العاصمة 
واملطالبـة  لالحتجـاج  الخرطـوم 
بالحكـم املدنـي وتحقيـق العدالـة 
وعـودة العسـكر إىل ثكناتهم، فيما 
أطلقـت اللجـان عـىل التظاهـرات 
السـلمي“  التعايـش  ”مليونيـة 
احتجاجـا عـىل العنف القبـيل الذي 
شـهدته البالد خالل الفرتة املاضية، 

خصوصاً يف إقليم النيل األزرق.
مـن  والعرشيـن  الخامـس  ومنـذ 
أكتوبـر، يعيـش السـودان أوضاعا 
االحتجاجـات  بسـبب  مضطربـة 
املتواصلة والرافضة لإلجراءات التي 
اتخذهـا قائـد الجيش عبـد الفتاح 
الربهـان يف الخامس والعرشين من 

أكتوبر 2021.
وتصـدت قـوات األمـن للمحتجـني 
واسـتخدمت الغاز املسـيل للدموع 
بكثافـة لصدهـم قبـل وصولهم إىل 
الشـارع املؤدي إىل القرص الرئايس.. 
االحتجاجـات  انطـالق  وقبيـل 
بسـاعات، تحولـت منطقة وسـط 
الخرطـوم إىل مـا يشـبه ”منطقـة 
عسـكرية“، حيث انتـرشت القوات 
األمنيـة بكثافة كمـا اغلقت بعض 

الشوارع الرئيسية.
وتتزايد املخاوف من انزالق السودان 
نحو الفوىض خصوصـا بعد أعمال 
العنـف القبلية التي شـهدتها البالد 
والتـي  املاضيـة  األسـابيع  خـالل 
أدت إىل سـقوط عـرشات القتـىل يف 
املتاخمـة  األزرق  النيـل  منطقتـي 
للحـدود اإلثيوبية؛ وكسـال يف رشق 

البالد.
ويف ظل حالة الضبابية الشديدة التي 

تحيـط باملشـهد السـيايس وتعطل 
الحـوار الذي تسـهله اآللية الثالثية 
املكونـة من األمم املتحـدة واالتحاد 
اإلفريقي ومجموعة اإليقاد؛ تعيش 
البالد أزمـة طاحنة أفرزت تداعيات 
اقتصادية وسياسية وأمنية وصفتها 

األمم املتحدة بـ“الخطرية“.
وترى القوى السياسـية الفاعلة يف 
الشـارع السـوداني أن حـل األزمة 
يكمـن يف إنهـاء كل مـا ترتـب عىل 
إجـراءات الخامـس والعرشين من 
أكتوبر واالستمرار يف تفكيك تمكني 
نظام اإلخوان وتوحيد الجيش وفقا 
ألسس مهنية متفق عليها وتحقيق 

العدالة لقتىل االحتجاجات.
وأعلن الربهان، يف الرابع من يوليو، 
انسـحاب الجيش مـن الحوار وترك 

املجال للقوى السياسـية لتشـكيل 
حكومـة كفـاءات يتـم بعدهـا حل 
مجلس السـيادة وتشـكيل مجلس 
أعـىل لألمـن والدفـاع؛ لكـن قـوى 

الشارع رفضت ذلك اإلعالن.
وجـاء التجمـع بناًء عـىل دعوة من 
لجـان املقاومة السـودانية، دينامو 
قائـد  النقـالب  املناهـض  الحـراك 
الجيـش الفريـق أول عبـد الفتـاح 
الربهـان منـذ الخامـس والعرشين 

من أكتوبر/ترشين األول املايض. 
وأطلقـت اللجـان عـىل التظاهرات 
السـلمي“  التعايـش  ”مليونيـة 
احتجاجـا عـىل العنف القبـيل الذي 
شـهدته البالد خالل الفرتة املاضية، 

خصوصاً يف إقليم النيل األزرق.
ويف أقـرب نقطـة للقـرص الرئايس، 

تجمـع املئات عند تقاطع باشـدار، 
وسـط الخرطـوم، وبـدأوا يف ترديد 
األناشيد الثورية، والهتاف بسقوط 
املليشـيات  وحـل  العسـكر  حكـم 
واملطالبة بالقصاص لشهداء الثورة، 
وعـودة الحكم املدنـي الديمقراطي 
للبـالد، عـدا عـن التنديـد باالقتتال 

القبيل، والدعوة للتعايش السلمي.
منـذ  الرشطـة  قـوات  وتمركـزت 
الصبـاح عىل مدخل شـارع القرص 
الرئـايس ومحيط موقـف رشوني، 
وأغلقت يف الوقت نفسـه جرس نمر 
الرابط بني مدينـة الخرطوم بحري 
ووسـط العاصمـة، كمـا أحكمـت 
إغـالق الطـرق املؤديـة إىل محيـط 

القيادة العامة للجيش السوداني.
ومنـذ وقـوع االنقالب العسـكري، 

لقـي مـا ال يقـل عن 116 شـخصاً 
 5 مـن  أكثـر  وأصيـب  مرصعهـم 
آالف آخـرون خـالل املواجهات بني 
املحتجـني والقـوات األمنية، إضافة 
العتقال مئات األشخاص قبل إطالق 

رساحهم الحقاً.
وخـارج الخرطـوم، شـهدت مـدن 
رشقـي  كسـال،  مثـل  سـودانية 
السـودان، امـس األحـد، تظاهرات 
مماثلة، حيث هتف املئات بسـقوط 
حكـم العسـكر والعـودة للمسـار 
الديمقراطي، فيما شهدت مدينة ود 
مدني، وسـط السـودان، تظاهرات 

مماثلة.
وجـددت لجـان املقاومـة، يف بيـان 
لهـا قبيـل انطـالق مليونيـة امس، 
عهدهـا باإلبقاء عىل خـط املقاومة 
حتى إسـقاط االنقـالب ”الذي كلما 
طـال أمـده سـيطول تاريخ سـفك 
الدم السـوداني“.. ووجهت رسـالة 
إىل مناطق الحـرب واالقتتال القبيل 
للحـرب،  وحدهـم  تركهـم  بعـدم 
مشـرية إىل أن املواكب ستتحرك من 
كل حـدب وصـوب حتـى إسـقاط 
املجلـس االنقالبي ”مفتعل الحروب 

وقاتل األرواح“.
كما أكدت لجـان املقاومة يف البيان 
أن ”ال سـالم مع انقالب، وال سـالم 
يف ظـل حكومـة تصنـع الحـروب 

وتمولها“.
مـن جهته، أعلن تحالف قوى إعالن 
فعـل  أي  دعـم  والتغيـري  الحريـة 
مقـاوم ومناهض لالنقالب، متوعدا 
باملشـاركة يف مليونية اليوم، مهددا 
االنقالبيـني باسـتمرار العمل حتى 

إسقاطهم.
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طربلس/متابعة الزوراء:
 أعلنـت األمـم املتحـدة، مغـادرة املستشـارة 
األمميـة للشـأن الليبـي سـتيفاني ويليامـز، 
منصبهـا امـس األحـد، فيمـا لم يحسـم بعد 
خليفتهـا يف املنصـب يف ظـل أزمـة سياسـية 
ودسـتورية محتدمة تنذر بعودة العنف يف هذا 

البلد.
جاء ذلك بعـد يومني عىل اعتماد مجلس األمن 
الـدويل، قـرارا يقيض بتمديد واليـة بعثة األمم 
املتحدة للدعم يف ليبيا ملدة ثالثة أشـهر، تنتهي 
يف الحـادي والثالثـني مـن أكتوبـر املقبل، بعد 
رفض روسـيا مقرتحا أمريكيـا يقيض بتمديد 

التفويض لعام كامل.
وقال نائب املتحدث باسـم األمـني العام لألمم 
املتحـدة فرحـان حق بمقـر املنظمـة الدولية 
يف نيويـورك ”سـنحاول يف أرسع وقـت ممكن 
باملهمـات  للقيـام  تسـمية شـخص مؤقـت 
التي تقـوم بها ويليامز ولكـن ليس لدينا أحد 

لتسميته اآلن“.
وأفاد حق بأن البعثة األممية يف ليبيا ”موجودة 
والشـخص الـذي يتـوىل املسـؤولية (مـكان 
ويليامـز) هـو ريـزدون زنينغا، وسـيظل هو 

املسؤول إىل حني تسمية شخص.

ويجـري تـداول العديد مـن األسـماء لرتؤس 
البعثـة األمميـة يف ليبيـا، لكـن الخالفات بني 
القـوى الدولية واإلقليميـة املنخرطة يف األزمة 
تحـول حتـى اآلن دون االتفاق عىل شـخصية 
بعينها، وسـط ترجيحات باسـتمرار الخالف 
السـيما وأن هذه القوى منشـغلة يف تحديات 
أخرى أهمها مواجهة تبعات األزمة األوكرانية 

وتفاعالتها.
ومن أبرز األسماء التي يجري تداولها للمنصب 
وزيـر الخارجية الجزائري األسـبق ومندوبها 
السـابق يف األمـم املتحـدة صـربي بوقـادوم، 
املدعوم من إيطاليا، والذي يعد قريبا من امللف 
الليبـي وتشـّعباته، وسـبق وأن زار بوقـادوم 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس ومدينـة بنغازي 
رشق البالد ومدينة غـات جنوبها، عندما كان 

يشغل منصب وزير الخارجية.
ويرى مراقبون أنه عىل الرغم من الدعم املقدم 
من بعض القـوى لبوقادوم لكن ذلك ال يخفي 
عدم وجود إجماع حوله سواء يف الداخل الليبي 
أو يف الخارج، خصوصـا وأن الجزائر ال تخفي 
دعمهـا ملحـور معـني يف األزمة الليبيـة، وهو 

املحور الرتكي - القطري.
ومن بني األسـماء األخـرى املطروحة لخالفة 

ويليامز كريسـتيان بـوك، الدبلومايس األملاني 
واملبعـوث الخـاص إىل ليبيـا، التي عمـل فيها 
سـفريا خـالل الفـرتة املمتـدة مـن 2016 إىل 
2017، ومـن املتوقـع أن يجد دعمـا من بالده 

وكذلك من عدة دول أوروبية.
ويبذل االتحاد األفريقي أيضا جهوده من أجل 
تعيـني شـخصية أفريقية لهـذا املنصب، ومن 
بني الشـخصيات التي يدفع باتجاه ترشيحها 
الدبلومايس الغاني محمد بن شـمباس املمثل 
الخـاص لألمم املتحدة لغرب أفريقيا من العام 
2014 إىل العـام 2021، وكذلك وزير الخارجية 
السوداني األسبق مصطفى عثمان إسماعيل.

وكان االتحاد األفريقي غائبا عن املشهد الليبي 
طيلـة السـنوات املاضيـة لكنه يسـعى اليوم 
لتدارك هذا الوضع، وقد أعلنت املمثلة الخاصة 
لرئيـس مفوضيـة االتحـاد يف ليبيـا، وحيـدة 
العيـاري، يف وقـت سـابق أن اللجنـة رفيعـة 
املسـتوى لالتحـاد حـول ليبيـا ”تعتـزم عقد 
مؤتمـر جامع للمصالحة، وسـيقوم الليبيون 
أنفسـهم بتحديد أجندتـه كونه مؤتمـرًا ليبًيا 

برعاية أفريقية“.
ويرى مراقبون أنه بغض النظر عن الشخصية 
التي ستتوىل قيادة البعثة األممية يف ليبيا، فإن 

املبعوث الجديد سـيكون أمام تحديات كبرية، 
السـيما يف ظل حالة االنسداد الراهنة، ووجود 
حكومتـني تتصارعـان عـىل السـلطة، وهما 
حكومـة عبدالحميـد الديبيـة وحكومة وزير 

الداخلية السابق فتحي باشاغا.
ويشـري املراقبـون إىل أن عىل املبعـوث الجديد 
تبنـي مقاربـة جديـدة يف التعاطي مـع امللف 
الليبـي تقطـع مع نهـج ويليامـز القائم عىل 

إدارة األزمة بدل حلها.
وكانـت حصيلـة إنجـازات ويليامـز هزيلـة 
للغاية، حيث فشـلت يف تحقيـق أّي اخرتاقات 

فعلية إلنهاء األزمة.
وقـادت ويليامز جهود الوسـاطة بني أطراف 
الليبـي قبـل عامـني ضمـن ملتقـى  النـزاع 
الحوار السـيايس الذي أنتج السلطات الحالية 
(حكومـة الوحـدة واملجلـس الرئـايس) فيما 
فشـلت تلك الجهود يف الوصول إىل انتخابات يف 
الرابع والعرشين من ديسمرب املايض كان ذلك 

امللتقى قد أقرها.
وأدارت املبعوثـة أيضـا مبـادرة أطلقتها قبل 
أشـهر بتشـكيل لجنـة مـن مجلـيس النواب 
والدولـة لوضـع قاعـدة دسـتورية تقـود إىل 

االنتخابات دون تحقق ذلك حتى اآلن.

bËn–Ó‹Ç@fiÏy@÷b–ma@lbÓÃi@bÓjÓ€@¿@bËjó‰fl@äÜbÃm@çflbÓ‹ÌÎ@Ô„b–Óné

3 www.alzawraapaper.com

تقارير
No: 7768    Mon   1   Aug     2022العدد:   7768     االثنين     1    آب     2022



4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أكدت وزارة الهجرة واملهجرين، امس األحد، 
مضيها باتجـاه الحوكمة االلكرتونية، فيما 

حددت موعد تطبيقها.
وقـال املتحدث باسـم الوزارة، عـيل عباس، 
يف ترصيح صحفـي: إن «منظومة الحوكمة 
تقـع ضمـن برنامـج تبنتـه الدولة بشـكل 
عـام ملؤسسـاتها ومن بينهـا وزارة الهجرة 
واملهجريـن»، الفتـًا إىل أن «جـزءاً من هذه 
املنظومة هـو التوثيق وحوكمـة املادة التي 

تعمل عليها الوزارة وبياناتها».
وأضاف عباس أن «الوزارة قد تستعني بها يف 
فرتة بناء مخططات أو برامج أو مشاريع إذ 
من املمكن أن تستقي منها معلومات تعطي 
رؤيـة واضحـة يف قـراءة املشـهد بمسـألة 
ومناطقهـا  وفئاتهـا  وأعدادهـا  الهجـرة 
وتصنيفهـا وتخصصها ومناطـق تواجدها 

والفئات التي تحتويها».
وتابع: «عىل هذا األسـاس تعمل الوزارة عىل 
أرشـفة قواعـد البيانات لرتبطهـا فيما بعد 

بمنظومـة تعطي مادة غنيـة عن املعلومات 
املتوفـرة لدى الـوزارة حول فئـة املهاجرين 

وكل الفئـات التي تمثل الـوزارة والتي تعمل 
بها سواء من النازحني واملهاجرين وأصحاب 

الكفاءة».
ولفـت إىل أن «الـوزارة لديهـا رشاكـة مـع 
مـن  توجـه  وهنالـك  الدوليـة،  املنظمـات 
السـابقة والحاليـة بـرضورة  الحكومـات 
أرشـفة مـا تمتلكه الـوزارة مـن معلومات 
واالسـتعانة بها والرجوع إليها عند الحاجة 
أو عنـد وضع خطة أو برنامج لهذه الفئة»، 
بهـذا  ماضيـة  الهجـرة  «وزارة  أن  مؤكـداً 

االتجاه».
ونوه بـأن «إمكانيـات الـوزارة املحدودة يف 
مسـألة الحوكمـة تحتاج إىل بنيـة تحتية يف 
هـذا املجال من انرتنـت وأجهـزة إلكرتونية 
وتخصـص املوظفـني باألرشـفة والرتقيـم 
واملراسلة واملحادثة يف هذا املجال». مؤكداً أن 
«هناك خطوات جيدة بهذا التوجه وباإلمكان 

إنجازه يف الفرتة القريبة املقبلة «.
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بغداد/الزوراء:
أكد املتحدث باسـم القائد العام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى رسـول، امس األحد، أن القوات األمنية 
بـدأت بفتح الطرق املؤدية إىل املنطقة الخرضاء، مشـددا عىل أن القوات قـادرة وجاهزة لحماية أمن 
البعثـات الدبلوماسـية.وأضاف رسـول يف ترصيح صحفـي: أن «القطاعات األمنية العراقية تنسـق 
بفعالية عالية بني أجهزتها املختلفة،» موضحا أن «العاصمة بغداد تشـهد اسـتقرارا أمنيا».وأشـار 
رسول اىل أن «لدى الجيش العراقي جهدا استخباراتيا استباقيا ملنع أي طرف من إثارة الفتنة،» مؤكداً 
«نرش قوات أمنية إضافية يف املنطقة الخرضاء لحفظ األمن». ولفت إىل أن «مسؤولية القوات العراقية 
تأمـني الحمايـة للمتظاهرين والسـفارات يف املنطقة الخرضاء،» مشـريا إىل أن «الحركـة يف املنطقة 

الخرضاء طبيعية، وكل طرق بغداد مفتوحة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت خليـة اإلعـالم الحكومـي، امس 
األحد، تحقيق نسب إنجاز متقدمة لزيادة 
التصاريـف املائية يف حويض نهري دجلة 
والفرات.وقالـت الخليـة يف بيـان تلقته 
«الزوراء» إن «املالكات الهندسية والفنية 
يف دائرة أعمال كري األنهر/ وزارة املوارد 
املائية ضمن موقع الفلوجة، وبالتعاون 
مـع  الهيئـة العامـة لتشـغيل وصيانة 
حـوض نهـر دجلـة، مسـتمرة بتنفيـذ 
محطة ضخ الثرثار العائمة ضمن أعمال 
معالجة الشـح املائية وزيادة التصاريف 
والفـرات». دجلـة  نهـري  حـويض  يف 

وأضافـت أن «مراحـل العمـل تضمنـت 
إزالة الرتسـبات مـن حـوض املضخات 
وإزالة الرتسـبات من منسـوب (٠-٤٠) 
بكمية (٤٥٩٣٠) م٣ بنسبة إنجاز بلغت 
(١٠٠٪) ودفـن بالرتبـة النظيفـة مـع 

تجفيف حوض املضخات وتقوية السداد 
ودفـن الطريـق مـن الناظـم إىل املحطة 
بالسبيس، بكمية (٢٨٦٢١) م٣  ونسبة 
إنجاز (١٠٠٪)، إضافة إىل تهذيب جوانب 
القنـاة وحوض املضخات بنسـبة إنجاز 
(١٠٠٪)».وتابعـت أن «األعمال تصمنت 
ايضـا إزالة الرتسـبات من قنـاة الثرثار 
الرئيسـة بكمية (١٧٦٩١٢ ) م٣ بنسبة 
إنجـاز وصلـت إىل (٢٦٪) وأعمـال حفر 
القنـاة الناقلـة ملحطة الثرثـار العائمة، 
بكميـة (٥٤٩٩٠٠) م ٣ بنسـبة إنجـاز 
مسـتمرة  األعمـال  وأن   ،(٪٣٦) بلغـت 
بوتـرية متصاعدة ضمن ما مخطط له»، 
مشرية اىل «استخدام اآلليات التخصصية 
والكـراءات  العائمـة  والحفـارات 
والحفارات القياسـية وحفـارات الذراع 
الطويلة والبلدوزرات والقالبات واآلليات 

الساندة األخرى».

بغداد/الزوراء:

اعلنـت الهيئـة العامـة للجمارك، امـس االحـد، ضبط ١٥ 

شـاحنة مخالفة للرشوط االسـتريادية يف جمـرك املنطقة 

الشمالية.

وذكـرت الهيئـة يف بيـان تلقت «الـزوراء» نسـخة منه: أن 

«قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية كمرك املنطقة 

الشـمالية تمكن من ضبط ( ١٥ ) شـاحنة محملة ( ألبسة 

واكسسـورات و االت قطع و قص الخشـب ومـواد غذائية 

متنوعة و كيبل كهرباء و اسمدة زراعية ومصاعد كهربائية 

و ادوات منزلية مستعملة و دجاج مجمد ) مخالفة للرشوط 

والضوابط االستريادية».

واضـاف البيان أن «عملية الضبط تمـت من خالل التعاون 

مـع رشطة الكمـارك، وتم اتخـاذ كل االجـراءات القانونية 

الالزمة بحق املخالفني».

بغداد/الزوراء:
ألقت وكالة االستخبارات التابعة اىل وزارة 
الداخليـة، امـس االحـد، القبـض عـىل ٨ 
إرهابيني بينهم مسؤول عن تفجري عجلة 

مفخخة يف العاصمة بغداد.
وقالـت خلية اإلعـالم األمنـي يف بيان ورد 
«الزوراء»: ان «مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيقات االتحاديـة يف وزارة الداخلية 
نفذت عمليـات نوعية منفصلـة، امتازت 
بالدقة واملباغتة، مكنتها من إلقاء القبض 
عىل ٨ إرهابيني بينهم قيادات بارزة تنتمي 

لعصابات داعش يف بغداد».
واضـاف البيان انه «بعـد ورود معلومات 
اسـتخبارية دقيقة عن عـدد من األهداف 
اإلرهابيـة املطلوبـة يف العاصمـة، نفذت 
مفارز الوكالة عمليات نوعية اسـتخدمت 
فيهـا الطرق الفنيـة والكمائن، أسـفرت 
عـن إلقاء القبـض عىل هـؤالء اإلرهابيني 
يف مناطـق متفرقـة يف العاصمـة، بينهم 
املكنى (ابو احمد)، واملكنى (ابو حسني)، 

واملكنـى (ابو عقبـه) الـذي كان يعمل يف 
ما تسـمى هيئـة األرسى بواليـة نينوى، 
واملكنـى (مهنـد)، واملكنى (ابو قاسـم)، 
واملكنـى (ابـو عبـد اللـه) العامـل يف مـا 
تسـمى هيئة التصنيع العسـكري التابعة 

لعصابات داعش».

وتابـع البيـان ان «الجهود االسـتخبارية 
املكثفـة أثمـرت عـن القبـض عـىل احـد 
اإلرهابيني الخطرين كان ينتمى لعصابات 
داعش ضمن قاطع صالح الدين، وإرهابي 
آخر مسـؤول عن تفجـري عجلة مفخخة 

بمنطقة حي البتول يف بغداد».

بغداد/الزوراء:
كشفت إحصائية رسـمية لوزارة الداخلية 
عن رقم صادم لعدد املشـاجرات املسـجلة 

لديها خالل أسبوع واحد يف البالد.
ولفتت حصيلة الواجبات االمنية والخدمية 
واالنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة 
وتوابعهـا يف بغـداد واملحافظات للفرتة من 

 ١٨٠٩ فـض  اىل  الجـاري  تمـوز   ٣٠  -٢٤
مشاجرات خالل هذه الفرتة.

وبعملية حسـابية فإن معدل املشـاجرات 
يومياً تبلغ ٢٥٨ مشاجرة، أي ١٠ مشاجرات 

خالل الساعة الواحدة.
وكانـت رشكـة األبحـاث العامليـة غالوب، 
نرشت يف ٢٨ حزيران املايض نتائج دراستها 

العامليـة،  العواطـف  حـول   ،٢٠٢٢ لعـام 
واملختـص بقيـاس العواطف، بمـا يف ذلك 
مسـتويات الغضب، يف أكثـر من ١٠٠ دولة 

حول العالم.
وبحسب التقرير؛ فقد احتل لبنان والعراق 
الشـعوب  أكثـر  قائمـة  يف  األوىل  املراتـب 

غضباً.
البلـدان بمركزيهمـا يف قائمـة  واحتفـظ 
أكثر الشـعوب غضباً يف العالم؛ فقد كشف 
التقريـر يف دراسـته التـي أجريـت العـام 
املـايض، أن العـراق جـاء يف صـدارة أكثـر 
الشعوب شعوراً بالحزن والتوتر؛ إذ إّن نحو 
٥١٪ مـن الذين تم اسـتطالع رأيهـم قالوا 
إنهـم يشـعرون بجميع هذه األحاسـيس 

الخمسة يف بلدهم.
وتعـود أسـباب شـعور العراقيـني بهـذه 
املشـاعر إىل عـدة أسـباب، منهـا األزمات 
واالوضـاع  واالقتصاديـة  السياسـية 
االجتماعية التي تعيشـها البالد، إضافة إىل 

الفقر والبطالة.
ويبلـغ عدد سـكان العـراق، بحسـب آخر 
إحصـاء لـوزارة التخطيـط، أكثـر من ٤١ 
مليون نسمة يف جميع مدن البالد، بما فيها 

إقليم كردستان

بغداد/الزوراء:
كشـفت دائرة الطـرق والجسـور يف محافظـة بغداد، 
امس األحد، عن أسباب التلكؤ بعمل مداخل بغداد فيما 
افصحت عن املبالغ املخصصة لها، واشارت اىل تشكيل 

لجنة بشأن اعداد تصميم جديد للسيطرات.
وقالـت املديـرة هدى عبـد االمري، يف ترصيـح صحفي 
إن «نسـب انجـاز مداخل بغداد األربعـة هي من ضمن 
أعمال محافظة بغداد، وتتضمـن مدخل بغداد املوصل 
٣٣ كيلومـرتاً ومدخـل بغـداد الحلة ومدخـل بغداد ابو 
غريب القديـم ٢٤ كيلومرتاً ومدخل بغـداد بعقوبة ١٠ 

كيلومرتات».
واشـارت اىل أن «أعمال التوسـعة باملداخل بدأت، إال ان 
وجـود تعارضـات كثرية مثـل اعمال الكيبـل الضوئي 

والكهرباء وهذا يتطلب اعداد كشـوفات من قبل الجهة 
صاحبة التنفيذ»، مبينة انه «بالتنسيق مع ممثلني عن 
وزارة الكهربـاء الرصافة والكرخ تمـت املبارشة بأخذ 

النقاط وتحديد مسارات الكيبل».
وتابعـت أن «املبالغ كبرية وصلـت اىل ٦ مليارات دينار 
إال انهـا غري مدرجة بالكشـف، مما اضطـر الدائرة اىل 
ان تكـون اعمالها بالوقت الحايل عبارة عن مسـوحات 
وتحديد خـط وتثبيت االوزان، لحني اعداد الكشـوفات 
التـي مـن املفـرتض ان تكـون فيهـا زيـادة باملبالـغ 
املخصصـة، خاصة ان هناك تعارضات كثرية من بينها 

املاء واملجاري والكهرباء والكيبل الضوئي».
واضافت ان «قانون الطرق رقم ٣٥ لسـنة ٢٠٠٢ حدد 
املسـافة التي يجب ان توضع فيها الخدمات وبحسـب 

نوع الطريق (رئيـيس ـ فرعي)، إال ان الدوائر لم تلتزم 
بتنفيـذ القانـون ولـم يتم اسـتحصال موافقـة دائرة 
الطـرق والجسـور عند مـد خدماتهم»، مشـرية اىل ان 
«املشـكلة ستبقى قائمة ما لم يتم العمل بالتعاون مع 

الجهات املعنية».
وتابعـت ان «واقع الحـال يلزم بـإدراج مبالغ لفقرات 
تخـص وزارة الكهربـاء، ما سيتسـبب بتأخـري العمل 
واسـتكمال املـرشوع»، مؤكـدة «وجـود تنسـيق مع 
الجهـات املعنيـة، السـيما مـع وجـود خطـة جديدة 

للتوسعة يف الطرق والجسور».
ولفتـت اىل ان «املبالغ املخصصة ملداخـل بغداد االربعة 
بلغـت ١٩٥ مليـار دينار وهـي غري كافيـة، إذ تم عقد 
اجتماعـات عدَّة مـع مستشـار رئيس الـوزراء، كون 
العاصمـة واعمالهـا  مداخـل بغـداد تعتـرب واجهـة 
ومواصفاتهـا يجـب ان تؤخذ بعني االعتبـار ان تكون 
مناسبة لـ ٢٠ عاماً مقبلة»، مؤكدة «خالل االيام املقبلة 
سيتم رفع رؤية بشأن املداخل». واعربت عبد االمري عن 
املهـا «برصد املبالغ من دون تأخري لضمان اسـتمرار 
العمل»، موضحة انه «سـيتم ادراج موضوع كامريات 
املراقبة للمداخل ضمن الكشـوفات، وهناك تنسيق مع 
وزارة الداخلية بشـأن السـيطرات، إذ تم تشكيل لجنة 
مشـرتكة بني مديرية الطرق والجسور واألمن الوطني 
الستشـارة الهندسـية».وأكدت أن «املناقشـات جارية 
بشأن تصميم جديد يتضمن سيطرة وبوابة يف آن واحد، 
ويشـمل كل ما تحتاجه السيطرة من كامريات وتثبيت 
اوزان وهـذا العمل صعب ويحتاج اىل تخصيص مبالغ، 
واىل قرار لحسم السيطرة القديمة املوجودة، فضالً عن 

تعاون من قبل الداخلية وقوات العمليات».

البرصة/الزوراء:
أفاد مصـدر أمني مسـؤول يف 
محافظة البرصة أقىص جنوبي 
العـراق، امس األحـد، بتعرض 
مكتـب عضـو مجلـس النواب 
هجـوم  إىل  سـند  مصطفـى 

مسلح.
بأن مسـلحني  وأبلـغ املصـدر 
مجهولـني يسـتقلون عجلتني 
أحدهما (بيك آب) بيضاء اللون، 
والثانية (تاهـو) رباعية الدفع 
فتحوا نريان اسـلحتهم بكثافة 
النائـب مصطفى  عىل مكتـب 

سند وسط مدينة البرصة.
وبـني املصـدر أن الهجوم وقع 
فجـر امس وتسـبب بـأرضار 

مادية يف واجهة املكتب.

وكان سـند نـرش يف وقت الحق 
عرب صفحته بموقـع التواصل 

عن  (الفيسـبوك)  االجتماعـي 
تلقيـه تهديـداً عرب الواتسـاب 

عبـارة (الويـالد باجـر ترتيگ 
باملكتب حجي).

سامراء/الزوراء:

أعلنت الرشكـة العامة ألدوية 

سـامراء، امـس األحـد، انتاج 

مسـتحرضين لعالج األمراض 

الوبائية بينها الكولريا.

وقـال مدير عـام الرشكة عبد 

الحميـد السـالم، يف ترصيـح 

صحفـي: إن «الرشكة ماضية 

بإنتـاج األدويـة التـي تعالـج 

مختلف األمراض الوبائية مثل 

الكولريا».

«مسـتحرضين  أن  واوضـح 

يتم العمل عليهما: مستحرض 

الترتاسـايكلني كبسول برتكيز 

واملسـتحرض  ملغـرام   ٢٥٠

أن  مؤكـداً  ازثرومايسـني»، 

تسـتخدم  «املسـتحرضات 

ملعالجة مرض الكولريا».

واضـاف السـالم أن «الرشكة 

كميـات  بإنتـاج  تقـوم 

تلـك  مـن  سـنوياً  كبـرية 

املستحرضات».
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بغداد/الزوراء:
إعداد خطط خاصة  األحد، عن  امس  املشرتكة،  العمليات  قيادة  كشفت 
لتأمني الحدود مع تركيا، فيما اعلنت إرشاك ثالثة صنوف من الطائرات 
العمليات  العمليات  قيادة  باسم  املتحدث  محرم.وقال  شهر  بخطة 
قائد  ”نائب  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الخفاجي،  تحسني  اللواء  املشرتكة، 
العمليات مع قائد حرس الحدود والبيشمركة قاموا بزيارة مهمة للحدود، 
بيننا وبني  الفاصل  الصفر  املوجودة يف خط  الثغرات  ملالحظة ومشاهدة 
تركيا“.وأضاف أنه ”تم إعداد الخطط الالزمة كما نوَّه عنها القائد العام 
من  إجراءاتنا،  استكمال  لغرض  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة  للقوات 

الحدود“،  وسالمة  أمن  عىل  والحفاظ  تسلل،  أي  ملنع  الثغرات  غلق  اجل 
مبيناً أن ”هذه أول مرة يتم فيها رفع العلم العراقي عىل الحدود الفاصلة 
البيشمركة يف جميع  قوات  مع  كبرياً  تعاوناً  ”هناك  أن  تركيا“.وأكد  مع 
شهر  يف  االستعدادات  ملموس“.وعن  كبري  تقدم  وهو  األمنية،  املجاالت 
عمليات  قيادة  مع  وباالشرتاك  بغداد  عمليات  ”قيادة  أن  أوضح  محرم، 
مع  بالتعاون  الالزمة  الخطط  أعدوا  والنجف،  كربالء  يف  األوسط  الفرات 
قيادة العمليات املشرتكة، التي تتضمن خطة للجهد االستخباري واألمني 
وتفعيل مذكرات إلقاء القبض والعمليات النوعية قبل شهر محرم“.وتابع 
تحاول  التي  اإلرهابية  الجيوب  ملالحقة  مدة  منذ  بذلك  ”بدأنا  الخفاجي: 

التأثري عىل مراسم الزيارة وأجوائها، إذ كانت لنا اول أمس رضبة جوية 
يف سلسلة جبال عدايا قتل عىل أثرها 8 إرهابيني، ويعترب هذا عمالً كبرياً 
”الخطة  أن  إىل  15“.وأشار  الفرقة  وقيادة  نينوى  غرب  عمليات  لقيادة 
شملت ايضاً الرتكيز عىل الجهود الصحية والخدمية، وكذلك تفعيل الجزء 
الخاص بوزارة الداخلية للحفاظ عىل املواطن وأمنه وسالمته من خالل 
منع الشائعات ومالحقتها، وهذا نرص نوعي، فضالً عن تفعيل الطائرات 
املسرية وطائرات القوة الجوية وطائرات قيادة طريان الجيش“، مؤكداً أن 
”الطائرات عىل أهبة االستعداد للتدخل ونقل القوات يف أي لحظة، وهناك 

اجتماعات متكررة ومستمرة للتهيؤ حتى للزيارة األربعينية“.



بغداد/ الزوراء:
بنّي مسـؤول ديـوان الرقابة 
املالية السابق، صالح نوري، 
تذبذب  تأثـري  االحـد،  امـس 
وانخفـاض قيمـة العمـالت 

الصعبة بالدينار العراقي.
وقال نوري يف حديث صحفي: 
إن ”انخفاض سعر التحويل 
أمام بعض العمالت االجنبية 
عدا اليورو هـو طفيف، وان 
اسـعار الـدوالر لـم تتعرض 

ألي انخفاض عاملي“.
واشـار اىل أن ”يبقى العراق يف مأمن بالنسبة لهذا االنخفاض لغاية اليوم، 

وال تأثري بقيمة الدينار العراقي“.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس األحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.

وقال مصـدر إن بورصـة الكفاح والحارثيـة املركزية يف بغداد، سـجلت، 

صبـاح امس، 148650 دينـاراً عراقيـاً مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما 

كانت األسعار ليوم السبت 148550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر.

وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 

املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع 149250 دينـارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 

دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 

ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 148700 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 148600 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:

انخفضت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي، امس األحد.

وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 

االمريكـي؛ 248 مليونـا و 585 الفـا و323 دوالرا أمريكيـا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.

واضاف ان عملية الرشاء النقدي للدوالر من قبل املصارف انخفض لتصل 

اىل 12 مليونا و950 ألف، فيما ذهبت البقية البالغة 235 مليونا و635 ألفاً 

و323 دوالرا لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.

وأشـار املصـدر إىل ان 33 مرصفـا قامت بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة 

يف الخـارج، و7 مصـارف لتلبيـة الطلبـات النقدية، إضافـة اىل 79 رشكة 

توسط.

بغداد/ الزوراء:

للسـمنت  العامـة  الرشكـة  شـكت 

وزارة  رشكات  إحـدى  العراقيـة، 

األحـد،  امـس  الصناعـة واملعـادن، 

مـن تعـرض صناعة مادة السـمنت 

يف العراق إىل مشـاكل بسـبب ارتفاع 

الكلف مالية لإلنتاج.

وقــال ُمدير عـام الرشكة، باســم 

محمــد أميـن، يف ترصيـح للمكتب 

الرشكـة  إنَّ  الـوزارة:  يف  اإلعالمـي 

حققت ِخالل النصف األول من العام 

الحـايل إنتـاٍج بلـغ ( 3,893,313 ) 

طناً رُغـم ُكّل املُعوقات التي واجهت 

العملية اإلنتاجية. 

وفـق  تعمـل  الرشكـة  إنَّ  مؤكـًدا: 

توجيهـات الـوزارة وُخططهـا التي 

تقيض بزيادة اإلنتـاج وتقليل الُكلف 

مـن ِخالل أعمـال الصيانـة الدورية 

والتأهيل واملُشاركة يف تشغيل املعامل 

مع الرشكات االستثمارية.

وأشـار يف الوقـت ذاتـه إىل: أنـُه عىل 

الرُغم من ُكّل املساعي والُخطط إالَّ أنَّ 

صناعة السمنت تتعرض إىل مشاكل 

حقيقية بسبب الُكلف الباهظة التي 

أضيفـت إىل ُكلف اإلنتـاج بعد زيادة 

أسـعار النفـط األسـود إىل ( 350 ) 

ديناراً للرت الواحد.

وناشـد املُديـر العـام الجهـات ذات 

صناعـة  دعـم  بـرضورة  العالقـة 

السمنت التي ُتعترب ثاني أهم صناعة 

يف العراق بعـد النفط نتيجـًة لتوافر 

مواردهـا األوليـة وخـربات كوادرها 

املُرتاكمـة، وألنهـا حققـت االكتفاء 

الذاتي للبلد و للعام الثامن عىل التوايل 

من مادة السمنت وبأسعاٍر ُمناسبة 

وجـودة عاليـة حسـب الفحوصات 

املُختربية والتجارب امليدانية .

واملعـادن،  الصناعـة  وزيـر  وكان 

منهــل عزيــز الخباز، قـد أعلن، يف 

شـهر آذار/مارس من العام 2022، 

أن الرشكة العامة للسـمنت العراقية 

أنتجـت أكثـر من 7 ماليـني طن من 

هذه املادة خالل العام 2021.

ومنذ الغزو الرويس ألوكرانيا ارتفعت 

أسـعار املواد الغذائية والسلع واملواد 

االسـتهالكية ومواد البنـاء واالدوية 

وغريها مـن املـواد املسـتوردة التي 

تدخـل ضمـن االحتياجـات اليومية 

للسكان يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة النفـط، امـس األحـد، 
أهـداف اجتمـاع أوبـك بلـس املرتقب 

بمشاركة العراق.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، عاصم 
جهاد، يف ترصيح صحفـي: إن ”أوبك 
بلس ال تفرط باملكاسب التي حققتها 
خـالل الفرتة املنرصمـة“، الفتاً إىل أنه 
”يف العادة تعقـد االجتماعات الدورية 
املحـددة توقيتاتهـا مسـبقاً من قبل 
األمانة العامـة ملنظمة الدول املصدرة 
للنفـط ”أوبك“ وباتفـاق وزراء الدول 
األعضاء يف أوبك واملتحالفني معها من 

خارجها“.
وأضـاف جهاد أن ”هـذه االجتماعات 
تهـدف إىل متابعة ومناقشـة تطورات 
السوق النفطية، واالطالع عىل التقارير 
الفنية التـي تعّدها الجهـات البحثية 
يف املنظمـة عن واقع السـوق العاملية 
واملتغريات واملؤثرات والتوقعات اآلنية 
واملستقبلية، وكل ما يحيط باألسواق 
العاملية من عوامـل وظروف قد تؤدي 
إىل اختـالل يف التـوازن بـني العـرض 

والطلب“.
وتابع: ”لهذا يتطلب وضع التوصيات 
الالزمة لخطط املنظمة والدول املنتجة 
املتحالفـة معهـا، من أجـل اعتمادها 

وإقرارهـا مـن قبـل الـوزراء“، الفتا 
إىل أن ”اتفـاق أوبـك لخفـض االنتاج 
قـد أسـهم إىل حد بعيـد يف التقليل من 
تداعيـات وتأثـري األزمـات الصحيـة 
والسياسـية  واالقتصاديـة  واألمنيـة 
عىل اسـتقرار أسـعار النفط الخام يف 
االسواق العاملية“.وأشار إىل أن ”العالم 
أوبـك يواجهـان تحديـات  ومنظمـة 
كثـرية منهـا تحديات صحيـة وهناك 

تحديـات سياسـية، وهنـاك تحديات 
أمنية، وبالتأكيـد التحدي األبرز حالياً 
هو الحرب الروسـية – االوكرانية وما 
تخلفه من تداعيات عىل سوق الطاقة 
واالقتصـاد العاملـي، تمثلـت بإحداث 
إرباك وقلق كبريين يف الطلب عىل الغاز 
والنفـط وخصوصاً يف أوروبـا، وامتد 
ذلـك إىل دول أخـرى، كذلـك تداعيـات 
العقوبات عىل روسـيا التـي تعد ثاني 

أكـرب منتج يف أوبك بلـس والبحث عن 
مصادر لترصيف نفطها“.

وأوضـح أن ”اسـتخدام الغاز من قبل 
روسـيا كورقة ضغـط ملواجهة الدول 
األوروبية املستهلكة للغاز جعل الدول 
املسـتهلكة أمام تحد كبري للبحث عن 
البدائل يف ظل عـدم وجود البديل الذي 
يعوضها خالل فـرتة وجيزة، وهذا ما 
أسهم أيضاً يف إرباك الطلب العاملي عىل 

الغاز“.
وحول السـوق النفطية العاملية، قال 
جهـاد: إن ”السـوق العامليـة قلقلـة 
وهشـة حالياً تتأثـر بعوامـل الفعل 
وردة الفعـل، لكن أوبـك واملتحالفني 
معهـا يعملون من أجـل كبح جماح 
ذلـك  وتأثـريات  الكبـرية  املتغـريات 
النفطيـة،  األسـواق  اسـتقرار  عـىل 
وعملـت خـالل الفـرتة املاضيـة عىل 
ضـخ املزيـد من الخـام إىل األسـواق 
العاملية وبحسـابات دقيقة وبجدول 
زمنـي محسـوب، لكـن مـع وجـود 
التحديات يبقى عامل عدم االستقرار 
يواجه الجميع“.وأشـار إىل أن ”أوبك 
بلـس تعمل عـىل التعاطـي الواقعي 
بحكمـة  والتعامـل  التحديـات  مـع 
وموضوعية وليـس الحكمة يف زيادة 
االنتاج يف الوقت الحارض وضخ املزيد 
من الخام عىل حساب استقرار وتوازن 

السوق النفطية واسعار النفط“.
أن ”أوبـك بلـس ال تفـرط  إىل  ونـوه 
باملكاسـب التـي حققتهـا بصعوبـة 
الفـرتة  خـالل  جسـيمة  وتحديـات 
أوبـك  ”منظمـة  أن  املاضية“.وأكـد 
والـدول املتحالفة معها أثبتت تأثريها 
الكبري يف اسـتقرار االسـواق النفطية 

العاملية“.

بغداد/ الزوراء:

أفـادت وزارة الكهربـاء بعزمهـا عىل 

الوصـول إىل انتـاج 25 ألـف ميغا واط 

خـالل األيـام املقبلـة، وتحدثـت عـن 

قـرب دخـول عـدد مـن املحطـات إىل 

الخدمـة إحداها بطاقة 650 ميغا واط 

خالل أسـبوعني، فيما شـددت عىل أن 

مـرشوع الجبايـة االلكرتونيـة ما زال 

مطروحـاً أمام مجلس الوزراء، مؤكدة 

أن تنفيـذه لـن يكلـف املواطن شـيئاً، 

مبينة أن الرشكة املنفذة ستتوىل نصب 

العدادات، مع بقاء سـعر التكلفة كما 

هي مدعومة بنسبة 92%.

املشـاكل  أبـرز  الكهربـاء  وتعتـرب 

الخدمية يف العراق، وهي السبب ألغلب 

التي تشـهدها  التظاهـرات الشـعبية 

جميع املحافظات السـيما خالل فصل 

الصيف، فلم تشهد املنظومة استقراراً 

منـذ سـنوات عـىل الرغـم مـن إنفاق 

81 مليـار دوالر عىل هـذا قطاع طيلة 

السنوات املاضية.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 

مـوىس: إن ”اإلنتاج الكهربائي سـوف 

يصـل خالل األيام القادمـة إىل 25 ألف 

توليديـة  ميغـا واط، هنـاك طاقـات 

جديدة ستدخل إىل العمل، مع استمرار 

الصيانـة الدوريـة للمحطـات ونصب 

املغذيات ومشـاريع أخرى مسـتقبلية 

تخـص الطاقـة الشمسـية فضالً عن 

الربط مع دول الجوار“.

وتابـع مـوىس أن ”الطاقـات الجديدة 

تشـمل الوحـدة الثانيـة يف محافظـة 

صالح الدين، وذلك يف منتصف الشـهر 

القادم بطاقة 650 ميغا واط ومحطة 

عـكاز ووحـدات أخـرى“.

وأشـار إىل أن ”الـوزارة معنيـة بزيادة 

الطاقة وحجـم اإلنتاج وخطوط النقل 

وقطاع التأهيل وتعمـل حالياً من غري 

موازنات تماماً“.

ولفت موىس إىل ان ”الخطة الخمسـية 

املعنيـة بملـف الكهرباء هـي يف أدراج 

مجلس الوزراء وقد نالت استحسـانه، 

القصـرية  بالخطـة  مضينـا  وضـد 

املتضمنـة إضافـة 7 آالف ميغـا واط 

خـالل عام، وقـد تمكنا مـن إضافة 3 

آالف ميغا واط“.وشدد عىل أن ”اإلنتاج 

الحـايل وصل إىل قرابة الـ 23 ألف ميغا 

واط، وهناك اسـتقرار كبري يف األحمال 

واملنظومة وسـاعات تجهيز الكهرباء 

وهناك استحسان واضح لدى املواطن 

مقارنـة  لـه  املقدمـة  الخدمـة  مـن 

بالسنوات املاضية“.وأوضح موىس أن 

”القطوعـات الطويلة التي تحصل هي 

نتيجة عـوارض فنية تجري معالجتها 

بشكل مبارش من مالكاتنا الفنية التي 

تعمل عىل مدار الساعة من أجل توفري 

أفضل خدمة للمواطن العراقي“.

ونّوه إىل أن ”تطبيق الجباية االلكرتونية 

لن يؤثر عىل دخول املواطنني، وسـوف 

يقـدم املرشوع بذات الدعـم الحكومي 

وهـي نسـبة %92، وبالتـايل لن يرتك 

آثارا اقتصادية سـلبية بل عىل العكس 

سوف تشهد املنظومة زيادة يف ساعات 

التجهيز“. ويواصـل موىس أن ”نصب 

العدادات مـرشوع اسـتثماري تتكفل 

به الـوزارة والجهـة التي تحـال إليها 

العقـود، ولن يدفع املواطن أية رسـوم 

مقابـل نصـب العـداد االلكرتونـي يف 

منزله“.

ونبه إىل أن ”املوضوع ما زال عبارة عن 

دراسة يف مجلس الوزراء ولم يتحول إىل 

قـرار متخذ كما لم ُتربَم اية عقود بهذا 

الشـأن لغايـة الوقـت الحايل“.ومىض 

موىس إىل أن ”أبواب الـوزارة مفتوحة 

أمام الجهات الرقابيـة والنيابية كافة 

لالطالع عىل عملنا ومعرفة مستويات 

عـن  املسـؤولني  ومحاسـبة  اإلنجـاز 

أي خلـل قـد يحصـل“. وكانـت وزارة 

الكهرباء قد وعـدت العراقيني، يف وقت 

سـابق، بأن الصيـف الحايل سيشـهد 

تجهيـزاً بالكهرباء أفضـل من األعوام 

السـابقة، لكن جهات رقابية شككت 

بهـذه الترصيحـات، مبينـة أن وضع 

املنظومـة الكهربائيـة مـا زال مرتدياً 

ولـم يتحقق فيه انجـاز ملحوظ لغاية 

الوقت الحارض. 
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بغداد/ الزوراء:

كشـف اتحاد الجمعيات الفالحيـة يف دياىل، أمس األحد، عن كسـاد كبري 

رضب أسواق األدوات والتجهيزات الزراعية بسبب إلغاء الخطط الزراعية 

والجفاف.

وقـال رئيـس االتحاد، رعـد مغامس التميمـي، يف ترصيـح صحفي: ان 

”كساداً كبرياً يرضب أسواق ومحال بيع التجهيزات واألدوات الزراعية يف 

دياىل وسط انخفاض القدرة الرشائية بنسبة أكثر من 70%“.

وبنّي أن ”إلغاء الخطط الزراعية عىل مدار العامني املاضيني وشح األمطار 

واإليـرادات املائيـة أصاب القطاع الزراعي بالشـلل التـام، وألحق أرضاراً 

كبرية وتسـبب بخسـائر اقتصادية جسـيمة ألصحاب املحـال التجارية 

والرشكات“.

ورهـن التميمي عودة اسـتقرار أسـواق التجهيزات الزراعيـة اىل اطالق 

الخطط الزراعية وانتهاء ازمة الجفاف بشـكل نسـبي ملعاودة ممارسـة 

النشـاط الزراعي وانتعاش التجـارة باألدوات والتجهيـزات الزراعية من 

جديد إىل سابق عهدها رغم املشاكل التي واجهتها خالل السنوات املاضية، 

وأبرزهـا مديونية املزارعني واعتماد البيع والتجهيز باآلجل بسـبب تلكؤ 

رصف مستحقات تسويق املحاصيل للمزارعني.

وأجربت أزمة الجفاف يف دياىل منذ ثالث سـنوات الجهات املختصة بملف 

املياه عىل تقنني اسـتخدامها وحرصها للرشب وإرواء البساتني يف عموم 

املناطق، وإلغاء الخطط الزراعية بكاملها لتجاوز أزمة املياه املتفاقمة.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، انخفاض صادرات 

العراق النفطية اىل الواليات املتحدة خالل األسبوع املايض.

وقالت اإلدارة يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: إن ”متوسط االستريادات 

االمريكية من النفط الخام خالل االسـبوع املـايض من ثماني دول بلغت 

5.349 ماليني برميل يوميا منخفضة بمقدار 373 الف برميل باليوم عن 

األسـبوع الذي سـبقه والذي بلغ 5.722 ماليني برميل يوميا“.

وأضافـت أن ”صـادرات العراق النفطيـة ألمريكا بلغت معـدل 165 ألف 

برميل يوميا األسـبوع املايض، منخفضة عن األسـبوع الذي سبقه الذي 

بلغت فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 454 الف برميل يوميا“.

كما أشـار التقرير إىل أن ”اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل األسبوع 

املايض جـاءت من كندا وبمعدل بلـغ 3.308 ماليني برميـل يومياً، تلتها 

املكسـيك بمعـدل 639 الف برميل يوميـاً، وبلغت االيـرادات النفطية من 

السـعودية بمعدل 516 الـف برميل يومياً، ومن ثـم الربازيل بمعدل 278 

الف برميل يومياً“.

ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االسـتريادات األمريكيـة من النفط الخام من 

كولومبيـا واألكـوادور بلغت بمعـدل 150 الـف برميل يومياً لـكل واحد 

منهما، ومن نيجرييا بمعدل 143 الف برميل يوميا، ، فيما لم يتم استرياد 

اي كمية من ترينداد توباغو او روسـيا“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق املحلية بغداد بشكل 

طفيف، امس األحد.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجي والرتكي واألوربي 364 الف دينار، وسـعر الرشاء 360 الفاً، فيما 

كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 363 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

ارتفاعا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 320 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 365 ألف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر 

البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 ألفاً و 335 الف دينار.

بغداد الزوراء:
أعلـن مرصف الرافديـن، أمس االحـد، ان جميع الفروع مشـمولة بمنح 

السلف للمتقاعدين.
ولفت املرصف يف بيان مقتضب تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه اىل ان ”سلف 
املتقاعدين تبدأ من ٥ ماليني دينار وحتى ٢٥ مليون دينار، والتقديم عليها 

عن طريق فروع املرصف حرصا“.
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بغداد/ متابعة الزوراء 
أكد مدرب فريق النفط بكرة القدم، حسـن أحمد، أن اختيار مدربي املنتخبات الوطنية كان من 
املفـرتض أن يبنى عىل أسـاس اإلنجاز والنجاحات بعيداً عن املصالـح واملحاباة.وقال احمد إن» 
اعطـاء فرصة للمدرب يف قيادة املنتخبات ألكثر من مرة بدون تحقيق أي نجاح، وتتم تسـميته 
مـرة أخرى، فهذا سـيكون عمـًال بعيداً عن املهنية ولـم يحقق العدالة بني املدربـني»، مبيناً أن» 
اختيار املدرب البد أن يكون عىل اسـاس نجاحاته يف الـدوري املحيل ولديه انجازات واضحة عىل 
السـاحة الرياضية».وأضـاف أحمد أن» لجنة املنتخبات رشـحته لتدريب أحـد املنتخبات وكان 

التصويت لصالحه، ولكن تصويت املكتب التنفيذي غرّي اتجاه البوصلة اىل مدرب آخر».

ãºcÎ@ã–ñc

åbn‡æa@äÎá‹€@a7õ•@ÈmbjÌäám@cájÌ@áÓ€a@Òãÿ€@›Óiäc@paáÓé@’Ìãœ
تونس/ عيل البهاديل

اختتـم منتخب العـراق للجودو 

تونـس  التدريبـي يف  معسـكره 

والذي دخله يف السابع عرش من 

شـهر تمـوز الجـاري اىل جانب 

الجزائـر وليبيا والبلد  منتخبات 

املضيف تونس . 

واكـد التونـيس انيـس لونيفي 

ان  العراقـي:  املنتخـب  مـدرب 

املعسـكر التدريبي جاء بفائدة 

كبـرية لالعبـني الذيـن احتكوا 

بأفضـل املـدارس االفريقية يف 

اللعبـة سـيما منتخبـي تونس 

والجزائر الذي سـيدخالن خالل 

بطولـة  يف  املقبـل  االسـبوع 

العالـم للجودو التي سـتقام يف 

االكوادور .

 وبـني: انـه وبالرغم مـن إلغاء 

مشـاركة املنتخـب العراقـي يف 

بطولـة التضامـن االسـالمي يف 

تركيـا، إال ان التدريبـات اجريت 

عىل قدم وسـاق بثـالث وحدات 

تدريبية يومية، سيما ان املنتخب 

تنتظره مشاركة يف بطولة اسيا 

التي ستقام يف الكويت يف ترشين 

االول من هذا العام .
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بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلنـت ادارة نـادي اربيـل الريـايض بـدء 
اليـد  لكـرة  النسـوي  فريقهـا  تدريبـات 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة.
وقال عضو املكتب اإلعالمي للنادي، هيمن 
هولريي: ان ”حامل اللقب ملوسـمني فريق 
اربيل لكرة اليد بدأ تدريباته الفعلية يف قاعة 
نـادي اربيل لأللعـاب الرياضية اسـتعدادا 
للدفاع عن لقبه والبدء بمشواره يف الدوري 

املمتاز لكرة اليد“.

واشـار اىل ان ”الالعبـات تجمعـن يف اربيل 
وبـدأّن تدريباتهـن تحـت إرشاف الجهـاز 
يف  للمشـاركة  اسـتعدادا  للفريـق  الفنـي 
منافسـات الدوري املمتاز للسيدات املقرر 
إقامتها يف السـليمانية منتصف شـهر آب 

الحايل“.
الجديـر بالذكـر أن نسـاء اربيـل حصلـن 
عـىل بطولة الـدوري املمتاز يف النسـختني 
املاضيتـني وشـاركن يف البطولـة العربيـة 

ممثالت عن االندية العراقية.

ÚÓ‰†Ï€a@pbjÉn‰‡‹€@…Ìãé@›ÿìi@bË”aäÎc@‚á‘m@biÎäÎc@¿@ÚÓ”aã»€a@kÁaÏæa
µœ60a@lb�‘né¸@ÒáÌáu@Ú�Ç@Û‹«@á‡n»Ì@Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ ليث العتابي
يتجه االتحـاد العراقي لكـرة القدم اىل 
تطبيق خطة جديدة يف استدعاء الالعبني 
اىل قائمة اسود الرافدين باالستحقاقات 
املقبلة من خـالل االعتماد عىل املواهب 
نافـذة  وفتـح  اوروبـا،  يف  املنتـرشة 
للتفاوض من اجل انهاء جميع االوراق 
الرسـمية التـي تتيـح لهـم املشـاركة 
الدولية يف بطولة االردن الرباعية ولقاء 
املكسيك الودي وخليجي 25 ، اضافة اىل 

نهائيات كأس اسيا 2023.
ونستعرض يف هذا التقرير، ابرز املواهب 
التي ظهرت بشـكل متميـز مع االندية 
االوروبيـة، وتنتظـر فرصتهـا إلثبـات 
قدراتهـا مع املنتخب الوطني يف املرحلة 

املقبلة.

bÿÓv‹i@¿@’€dnÌ@›ÓÇá€a
يواصل املدافع امني الدخيل (20) عاما، 
تألقه بالدوري البلجيكي، حيث شـارك 
طـوال دقائـق مبـاراة فريقـه سـينت 
ترودين والتي انتهت بالتعادل االيجابي 
مع جينت (1-1) ضمن الجولة الثانية 

من البطولة.
وعىل الرغم من املسـتويات املبهرة التي 
قدمهـا الدخيـل بالـدوري البلجيكـي، 
إال انـه لم يحجـز مقعده مـع املنتخب 
العراقي ألسـباب تتعلق بعدم التواصل 
مع الالعب من قبـل االتحاد العراقي او 

لجنة املغرتبني.

aá‰€ÏÁ@¿@kÁaÏfl
تفاجأ الوسـط الريايض يف العراق بعدم 
اسـتدعاء الظهـري االيمن حسـني عيل 
لصفوف اسـود الرافديـن، رغم ان هذا 
الالعـب تعاقـد معه مؤخـرا هريينفني 
الهولنـدي الناشـط بالـدوري املمتـاز، 
وشـارك عـيل مـع فريقـه هريينفـني 
الوديـة التي انتهت بالتعـادل االيجابي 
مع مولنبيـك البلجيكـي (1-1) ضمن 

التحضريات للدوري الهولندي املمتاز.
ويعد حسـني عيل ثاني محرتف عراقي 
يلعـب يف هولنـدا بعـد النجـم السـابق 
نشـأت اكرم، إال انـه مـازال بعيدا عن 
قوائـم املنتخبـات العراقيـة، بانتظـار 

مفاتحتـه لالنضمـام يف بطولـة االردن 
الدولية.

Òãq˚fl@ãñb‰«
وغاب عـن تشـكيلة املنتخـب الوطني 
يف الفـرتات السـابقة، العـب االرتـكاز 

ايمـار شـري (19) عامـا الـذي شـارك 
طوال الشـوط الثاني مع نادي سبيزيا 
بمبـاراة انتهـت بالفوز عـىل غريدينا ( 
0-8) تحضـريا للدوري االيطايل املمتاز، 
ليصبـح املحـرتف العراقـي الوحيـد يف 
املالعـب االيطاليـة بعيـدا عـن ارتـدى 

قميص اسود الرافدين.

وينطبق الحال نفسه عىل الالعب  يوسف 
امني (18) عاما الذي شـارك اساسـيا 
لغايـة الدقيقة 70 مع نـادي فيكتوريا 
كولن ضـد بوروسـيا مونشـنغالدباخ 
بمواجهة انتهت بفـوز الخصم (2-5) 
تحضريا للموسم الجديد يف أملانيا، ورغم 
امتالكه ملقومات الالعب العرصي إال ان 

ادارة املنتخـب العراقـي لـم تفتح معه 
نافذة للتواصل واملشاركة مع منتخبات 

الشباب او االوملبي او املتقدمني.

pbibè®a@xäbÇ@lÏ‘»Ì
وغـاب املهاجم العراقـي كيفن يعقوب 
عـن الظهور الـدويل لعدم نجـاح لجنة 
املحرتفـني مـن الوصـول اىل اتفاق مع 

الالعب لتمثيل منتخب بالده االم.
وتألـق يعقـوب مـع فريقـه جوتنربج 
بمباراة انتهت بالفوز عىل نورشوبينج 
(0-2) ضمن الدوري السـويدي املمتاز 
وسـجل الهـدف الثاني لفريقـه يف تلك 
املبـاراة التـي اقيمت بالجولـة املاضية 

من البطولة.
ولـم يجد املهاجم احمد حسـن طريقه 
لتمثيل املنتخب العراقي رغم املستويات 
الـدوري  يف  قدمهـا  التـي  املذهلـة 
باملوسـم  االوىل  للدرجـة  الدنماركـي 
املنقـيض مع فريقـه نيكوبينج، ونجح 
من التسجيل يف اول ظهور له يف املوسم 
الجديد، ويمتاز حسن بقدرات تهديفية 
عاليـة اىل جانب امتالكـه ملهارة وحس 

تهديفي.
ومـن املواهـب العراقية االخـرى، التي 
شـقت طريقها نحو االندية االوروبية، 
املهاجـم يعقـوب يونـس الـذي التحق 
بقائمـة برنـو الـذي ينشـط بالدوري 
التشـكي املمتاز، والظهري ايرس قاسـم 
اجـراءات  إكمـل  الـذي  عامـا   (21)
االلتحاق بصفوف دالكورد الناشـط يف 
دوري الدرجة االوىل السـويدي، كما ان 
املوهوب محمد كاظم (18) عاما انضم  
مؤخـرا لتشـكيلة جـراويل الـذي يلعب 

باملستوى الرابع يف انجلرتا.
ويمتلـك العـراق مواهب اخـرى قدمت 
اوراقها بشكل رسيع اىل االجهزة الفنية 
العراقيـة، ووضعت بصمة  للمنتخبات 
متميـزة يف مبارياتهـا السـابقة امثال 
زيـدان اقبـال (مانشيسـرت يونايتـد)، 
بـالس)،  (كريسـتال  صديـق  كاردو 
(سلوفاتسـكو  دوسـكي  مريخـاس 
التشـيكي)، مهنـد جعـاز ( هاماربـي 
السـويدي)، امـري العمـاري (ميالبـي 
السـويدي)، الكسـندر اوراهـا (رديف 

كوينز بارك رينجرز االنجليزي).

بغداد/ الزوراء:
حصـل العـراق، امس  األحـد، عىل ثالثة 
أوسـمة ذهبيـة يف بطولـة غـرب آسـيا 
املؤهلـة لنهائـي آسـيا والعالـم لكـرة 
الطاولة، حيـث حصل الالعب أنور مؤيد 
ذهبيـة واحـدة تحـت 19 عامـاً، بينما 
حصلـت الالعبة شـقيقته نسـمة مؤيد 

عىل ذهبيتني.
كما حصل املنتخب العراقي عىل خمسة 
برونزيـة، يف  أوسـمة فضيـة، ومثلهـا 

بطولة غرب آسيا املقامة يف األردن.

وحصلـت الالعبة نسـمة مؤيد تحت 15 
عامـاً عىل وسـام فيض، ومثلهـا لالعبة 
أثمـار عقيـل تحـت 11 عامـاً، وفضية 
بفعالية زوجي رجـال، وفضية لفعالية 

زوجي النساء، وفضية لفريق النساء.
يف السـياق، حصـل العـراق يف فعاليـة 
لفريـق الرجـال عـىل برونزيـة، وفردي 
رجال برونزيـة، وزوجي تحت 15 عاماً، 
أوالد عىل برونزية، والالعبة سجى مجيد 
عىل برونزية تحت 17 عاماً، ومينا حسن 

برونزية نساء.
بغداد/ نوار الركابي

بارش املنتخب الوطني العراقي للركبي اوىل 
وحداته التدريبية صباح امس يف معسكره 
املقامة يف دبي االماراتية تحضريا اىل بطولة 

كاس اسيا التي ستقام يف اندونيسيا. 
وقال مدرب املنتخب الوطني مصطفى عبد: 
ان املنتخـب اجـرى يوم امـس بعد وصوله 

اىل دبـي وحدة استشـفاء تضمنت الدخول 
يف املسـبح فيما خاض صبـاح امس وحدة 
تدريبيـة االوىل عـىل ملعـب ( السـفينيز). 
مبينـا: ان االسـود سـيخوضون وحدتـني 
تدريبيتـني باليـوم. و اضاف: ان معسـكر 
دبي مهم إلكمال جاهزية املنتخب الوطني 
العراقي يف بطولة كبرية بحجم بطولة اسيا 

والتي نشارك بها ألول مرة . 
خـربة  اىل  افتقارنـا  برغـم  عبـد:  وختـم 
املشـاركة بهكذا بطوالت لكننـا نطمح اىل 
ان يكون العراق رقما قويا يف بطولة اسـيا 
خصوصـا وننـا نمتلـك خامـات رياضية 
ممتازة يف رياضـة الركبي، ومن املمكن ان 

تحقق االنجاز.

بغداد/ متابعة الزوراء
تلقـى نادي العهـد اللبناني دعوة رسـمية 
للمشـاركة يف بطولة النجف الدولية املقرر 
املقبـل، ضمـن  أيلـول  إقامتهـا يف شـهر 
التحضريات النطالق املوسم املقبل -2022

.2023

وسـتقام البطولة بمشـاركة أندية النجف 
وكربـالء من العـراق، وسـباهان اإليراني، 
وذلك عـىل ملعب النجف الـدويل، يف انتظار 

حسم موقف العهد.   
وقالـت مصادر من نادي العهـد: ”ان قرار 
املشاركة يف البطولة لم يحسم بعد، وننتظر 

تحديـد مواعيـد واضحة للـدوري اللبناني 
لكرة القـدم، ملعرفة أيـام التوقف من أجل 

اتخاذ القرار النهائي“. 
وأكـدت أن ”املشـاركة يف هـذا النـوع من 
جاهزيـة  مـن  يعـزز  الدوليـة  البطـوالت 

وتحضريات الفرق، وهو أمر إيجابي“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئـة العامة يف االتحـاد العراقي 

سـامي  الزميـل  الرياضيـة  للصحافـة 

عيىس حل ضيفـا يف برنامج (سـتوديو 

الجماهري) الذي يبث من عىل شاشة قناة 

(دجلة) الفضائية، حيـث ناقش الربنامج 

عمـل االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم ونتائـج 

املنتخبـات الوطنية يف البطوالت الخارجية وموضوع تسـمية 

االجهـزة الفنيـة للمنتخبـات الوطنية، فضال عـن تخصيص 

مبالغ ماليـة للتعاقد مع مدرب اجنبي لقيادة تدريب املنتخب 

الوطني.

 ************************

القنـاة  يف  الرياضيـة  الشـعبة  رئيـس 

العراقية االخبارية، الزميل اوس محمود، 

تلقى تهاني وتربيكات االرستني االعالمية 

الدراسـات  يف  قبولـه  بعـد  والرياضيـة 

املاجسـتري  دراسـة  ملرحلـة  وتأهيلـه  يف العليـا 

التخطيـط االسـرتاتيجي االمنـي بكليـة االدارة واالقتصاد يف 

جامعة بغداد، امنياتنا الصادقة لزميلنا بنيل درجة املاجستري 

ومواصلة النجاحات يف مسريته املهنية.
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بغداد/ حسني عمار 
أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، أن العمل متواصل بمرشوع البطل األوملبي 
الذي سعت إليه وزارة الشباب لخلق أبطال رياضيني ذوي مستويات عالية يحّققون 
من  التي  املتطلبات  جميع  اكملت  الوزارة  إن“  درجال  وعاملية.وقال  أوملبية  انجازات 
شأنها إنجاح هذا الربنامج املهم، ولم يتبَق سوى استقدام مدير تنفيذي إلدارة هذا 
املرشوع الكبري“، مبيناً أن“ الوزارة تواصلت مع مجموعة من االشخاص إلتمام هذا 
املوضوع خالل الفرتة املقبلة“. وأضاف درجال أن“ هذا املرشوع حالياً يتناول األعمال 
الصغرية والعمل قائم عىل تطويره، وبالتايل فإن ثماره ستقطف يف اوملبياد 2028 من 
خالل التكاتف واملتابعة املشرتكة لكل تفاصيل العمل بشكل مهني واحرتايف من أجل 
صناعة بطل أوملبي يف مختلف األلعاب ويكون رافداً للمنتخبات الوطنية ويرفع اسم 
العراق عالياً يف املحافل الدولية ”. وتابع درجال أن“ الوزارة بكل مفاصلها تعمل بشكل 
التي  التنمية  مشاريع  تطوير  خالل  من  والشبابي  الريايض  بالواقع  لالرتقاء  دؤوب 
بالرغم من  الوزارة  اظهرته  الذي  املهني واالحرتايف  العمل  بعد  الدويل  البنك  ثناء  نالت 

املبالغ القليلة التي بدأ العمل بها يف البداية، إال إن املبلغ تضاعف اآلن اىل 200% ”.

بغداد/ متابعة الزوراء
للتايكواندو  العراقي  املنتخب  حقق 
انتصارين ضمن منافسات بطولة العالم 
الالعب  بلغاريا.وفاز  يف  املقامة  للعبة 
عىل  امس  الله  عبد  هارون  العراقي 
منافسه السوري بجولتني دون رد بوزن 
العراقي  الالعب  تمكن  كما  كغم،   57
من  العب  عىل  الفوز  من  جالل  حسني 
شوطني  بنتيجة  كغم   49 وزن  رصبيا 

لشوط واحد، يف بطولة العالم للتايكواندو 
العراقي  الالعب  بلغاريا.وكان  الجارية يف 
الفوز  رضا حسني قد تمكن من تحقيق 
عىل الالعب الرصبي مومري رنيتش ضمن 
أوىل املواجهات لفئة الشباب املقامة حاليا 
حسني  رضا  وعاد  صوفيا،  العاصمة  يف 
ليخرس أمام الالعب األمريكي دومونيجيز، 
للشباب  للتايكوندو  العالم  بطولة  ليودع 

من دور الـ16.
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أمسرتدام / متابعة الزوراء
تّوج بي إس يف آيندهوفن بلقب السـوبر 
أياكـس  عـىل  فـوزه  عقـب  الهولنـدي 

أمسرتدام 5-3.
وسجل كل من غوس تيل (32 
و45 و69) وكودي جاكبو 
(65) وتشـايف سـيمونز 
(90) أهداف آيندهوفن 
فيمـا كانـت أهـداف 
أمسـرتدام  أياكـس 
بواسـطة كل مـن 
بريخوين  ستيفن 
(15) والربازيـيل 
 (54) أنتونـي 
والغاني محمد 
س  و قـد

 (72).
ز  حـر أ و
يف  إس  بـي 
لقب  آيندهوفن 
الهولندي  السوبر 

للمرة 13 يف تاريخه.
ليفركوزن يودع كأس 

أملانيا مبكراً
الـدور  ـ يف كـربى مفاجـآِت 
األول مـن كأس أملانيـا، خرج 
بايـر ليفركـوزن من املنافسـة 
بخسـارته عىل يد إيلفـريس بريغ 

املنتمي ألندية الدرجة الثالثة 3-4.
تقدم املضيُف منـذ الدقيقِة الثانية 
روشـيلت،  يانيـك  أحـرزه  بهـدف 
بعدهـا بثـالث دقائـَق فقـط نجح 
ليفركـوزن يف معادلـة النتيجة عرب 

آدم خلوجيك.
واسـتعاد أصحاُب األرض أسبقيَتهم 
من عالمة الجزاء يف الدقيقة السابعة 

عرشة بقدم كيفني كويف.
وعاد الضيوف ليعادلوا الكفتني بهدف 

التشـييل تشـارلس أرانغيس يف الدقيقة 
الثالثني.

وتقـدم إيلفريسـبـريغ مجـدداً بهـدف 
لوكاس باسكال شـنيل باخر يف الدقيقة 

السابعة والثالثني.
ثـم دون كيفـني كونـراد رابـع أهـداف 

أصحاب األرض يف الدقيقة 74.
فيما قلص باتريك شيك الفارق للضيوف 
يف الدقيقـة 89، لكن ذلك لـم يكن كافياً 
ليتجنـب ليفركوزن الخـروج املبكر من 

الكأس.
بايرن يحتفظ بالسوبر املحيل

ـ حقـق بايـرن ميونيـخ األملانـي لقـب 
الكأس السـوبر األملانية للموسم الثالث 
توالياً، بفـوزه عىل اليبزيغ بنتيجة 5-3، 
بينهـا هـدف لوافـده الجديد السـنغايل 

ساديو مانيه.
وتنـاوب عىل تسـجيل خماسـية بايرن 
ميونيـخ جمـال موسـياال (14)، مانيه 
(31)، الفرنـيس بنجامـان بافار (45)، 
سـريج غنابـري (66)، ولـوروا سـانيه 

(8+90)، فيما أحرز مارسيل هالستنربغ 
(59)، الفرنيس كريستوفر نكونكو (77 
من ركلة جزاء)، واإلسـباني دانيال أوملو 

(89) أهداف اليبزيغ.
بورتو يتوج بكأس السوبر الربتغايل

ـ توج فريق بورتو بلقب كأس السـوبر 
يف   23 للمـرة  القـدم،  لكـرة  الربتغـايل 

تاريخه، بعدما فاز عىل تونديال (3-0).
عـن   30 الدقيقـة  يف  بورتـو  وتقـدم 
طريـق مهـدي طارمي، قبل أن يسـجل 
إيفانيلسـون الهـدف الثانـي يف الدقيقة 

.33
ويف الدقيقـة 82 نجـح مهدي طارمي يف 
تسـجيل الهدف الثالث لبورتـو والثاني 

له.
يذكر أن بورتو سـيبدأ مشوار الدفاع عن 
لقبه كبطل للدوري، بمواجهة ماريتيمو 

يوم السبت املقبل.
فيمـا يلعـب تونديـال أوىل مبارياتـه يف 
الدرجـة الثانية أمام ناسـيونال يف اليوم 

ذاته.

ليسرت / متابعة الزوراء
فشـل كيفـني دي بروين، نجم مانشسـرت سـيتي، يف 
إخفاء إحباطه من إيرلينج هاالند، حيث عانى االثنان 
مـن غيـاب التفاهم خـالل الخسـارة أمـام ليفربول 

(3-1)، بمباراة درع املجتمع اإلنجليزي.
وبـدأ الالعبان املباراة كأساسـيني، يف وقت يرغب فيه 
جمهور مانشسـرت سيتي، يف أن يشـكال ثنائيا مرعبا 
أمام الخصوم باملوسـم الكروي الجديد، بيد أن اللقاء 

أثبت حاجتهما ملزيد من الوقت كي يصال 
إىل التفاهم املطلوب.

وذكـرت شـيكة ”إي اس بـي ان“، أن 
البلجيكي دي برويـن، أظهر إحباطه 
من زميله الجديـد يف الفريق، بعد أن 

توقـع منـه أن يركض خلـف دفاع 
الريـدز، كي يمـرر له، لكـن بدال 

من ذلـك، يف ظل نجم بوروسـيا 
دورتموند السابق مكانه.

وأضافت الشبكة، أن دي بروين 
عرب عن استيائه من قرار هاالند، 

حيث ألقى ذراعيه يف الهواء ساخطا، 
ثم أجـرى االثنـان محادثـة خاصة عىل 

أرض امللعـب، يف محاولـة لفهـم بعضهـم 
البعض بشـكل أفضل، قبل أن يتم سحب دي 

بروين من امللعب يف الشوط الثاني.
وانتقل هاالند إىل مانشسرت سيتي قادما من دورتموند 
يف صفقـة بقيمـة 51 مليون جنيه إسـرتليني، وكان 
من املتوقـع أن يقدم أداء مميزا أمـام ليفربول، لكنه 
بدا بحاجـة ملزيد من الوقت كي يرتك بصمته عىل أداء 

الفريق.

كاليفورنيا / متابعة الزوراء
اختتم ريال مدريد، بطل الدوري اإلسباني 
ودوري أبطـال أوروبا، جولتـه األمريكية 
االسـتعدادية للموسـم الكـروي الجديـد 
بالفوز عىل يوفنتـوس اإليطايل 2 - صفر 
عىل ملعب ”روز بول“ يف باسـادينا بوالية 

كاليفورنيا.
وتحضرياً لخوض مباراة الكأس السـوبر 
األوروبيـة ضـد أينرتاخـت فرانكفـورت 
األملانـي، بطـل مسـابقة ”يوروبـا ليغ“، 
يف العـارش من آب/أغسـطس، بدأ املدرب 
اإليطايل لريال كارلو أنشيلوتي املباراة ضد 
فريقه السابق يوفنتوس بنفس التشكيلة 
التـي فـازت يف أيار/مايـو عـىل ليفربول 

اإلنكليزي يف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأثمـر خيار أنشـيلوتي عن منـح النادي 
امللكـي فـوزه األول يف جولتـه األمريكيـة 
التي بدأها بالخسـارة أمام غريمه املحيل 
برشـلونة صفـر1- يف الس فيغـاس، ثم 
بالتعادل مع كلوب أمريكا املكسيكي 2-2 

يف سان فرانسيسكو.
وكشـف ريال عن نواياه منذ البداية حني 
افتتـح الفرنـيس كريم بنزيمة التسـجيل 
مـن  تمريـرة  إثـر  فقـط  ثـواٍن   8 بعـد 
األوروغوياني فيديريكـو فالفريدي، لكن 

الحكـم ألغـى الهدف.وحصـل يوفنتوس 
الذي افتتح جولتـه األمريكية بالفوز عىل 
تشـيفاس املكسـيكي 2-2 قبـل التعادل 
مـع برشـلونة 2-2، عـىل أخطـر فرصه 
خـالل اللقـاء يف الدقيقة 13 حـني ارتدت 
الكرة من العارضة إثـر ركلة حرة نفذها 

ليوناردو بونوتيش.وجاء رد ريال مثمراً إذ 
افتتح التسـجيل يف الدقيقـة 19 من ركلة 
جزاء نفذهـا بنزيمة بعد خطأ يف املنطقة 
املحرمة مـن الربازييل دانيلو عىل مواطنه 
فينيسـيوس جونيور.وبـدا ريـال عازماً 
عـىل إنهـاء جولتـه األمريكيـة بانتصـار 

املدرب ماسـيميليانو  بمحارصته فريـق 
أليغـري يف منطقتـه مع انطالق الشـوط 
الثاني، وكان قريباً من الهدف الثاني لوال 
تألق الحارس ماتيا بريين يف صد تسـديدة 
من زاويـة ضيقة لدانيـال كارفاخال، ثم 

كرة من خارج املنطقة لبنزيمة .(62) 

وكانـت تلـك املحاولة األخـرية لبنزيمة يف 
اللقـاء إذ كان من ضمن تسـعة تبديالت 
أجراهـا أنشـيلوتي، ليخـرج مـن امللعب 
وسـط تصفيق حـار من قسـم كبري من 
جمهـور بلغ عدده اإلجمايل قرابة 94 ألف 
متفرج يف مدرجات ”روز بول“ الذي كان 

مرسحـًا لتتويج الربازيـيل بلقبها العاملي 
الرابـع عـام 1994 يف مونديـال الواليات 

املتحدة عىل حساب إيطاليا.
وكان ماركو إسينسيو من ضمن الالعبني 
الذيـن زج بهـم أنشـيلوتي، ورسعان ما 
ترك بصمتـه بإضافة الهـدف الثاني بعد 

عرضيـة من خيسـوس فاييخـو (69)، 
حاسـماً بذلـك املواجهة التـي كان فيها 
ريال الطرف األفضل بشكل كبري لدرجة 
أن حارسـه البلجيكي تيبـو كورتوا كان 
الحـارض الغائـب يف اللقاء بسـبب ندرة 
فـرص النادي اإليطايل.وحقق برشـلونة 
الفـوز عىل نيويورك ريـد بولز األمريكي 
عثمـان  الفرنـيس  أحرزهمـا  بهدفـني 
ديمبيـيل والهولنـدي ممفيـس ديباي د 

(40 و87).
ويستعد برشلونة ملواجهة بوماس أونام 
املكسيكي عىل لقب كأس جوهان غامرب 
الوديـة يـوم األحـد القـادم، علمـاُ بأنه 
سيسـتهل مسـريته يف الليغـا بمواجهة 
ضيفه رايو فاليكانو يوم السـبت الثالث 
عرش من آب/أغسـطس ضمـن املرحلة 

األوىل من املسابقة.
الوديـة  وليـون  إنـرت  مبـاراة  وانتهـت 

بالتعادل اإليجابي 2-2.
وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو 
(51) ونيكولو باريـال (65) هديف الفريق 
اإليطايل فيما دّون ألكسندر الكازيت (31) 

وريان رشقي (49) هديف ليون.
ويف مبـاراة وديـة أخـرى، فـاز روما عىل 

توتنهام هوتسبري بهدف دون رد.
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كاليفورنيا / متابعة الزوراء
أبـدى اإليطـايل كارلو أنشـيلوتي، 
مدرب ريـال مدريد، ثقتـه يف فوز 
فريقـه بـكأس السـوبر األوروبي 
يف املبـاراة املقـررة يف العـارش من 
أغسـطس/آب املقبـل، عقب فوز 
امللكـي عـىل يوفنتـوس بهدفـني 
وديـة  مبـاراة  آخـر  يف  نظيفـني 
للموسـم  التحضرييـة  الفـرتة  يف 

الجديد.
وقال أنشـيلوتي: ”لقد كانت فرتة 
اسـتعداد جيـدة للموسـم الجديد 
واآلن علينا تقييـم كل يشء. لدينا 
الثقة للفوز بكأس السوبر“، وذلك 
يف ترصيحـات أدىل بهـا عىل ملعب 
”روز بـول“ يف مدينـة باسـادينا 

بوالية كاليفورنيا األمريكية.
وقبل املباراة أكد أنشيلوتي أن هذه 
الودية ستساهم يف تجهيز الفريق 
آينرتاخـت  ملواجهـة  اسـتعدادا 
فرانكفورت يف هلنسكي للمنافسة 

عىل لقب كأس السوبر األوروبي.
ودفـع املدرب اإليطـايل أمام اليويف 
بنفس الالعبني الـ11 األساسـيني 
الذين حققوا الفـوز عىل ليفربول 

0-1 ليظفـر ريـال مدريـد بلقـب 
دوري أبطـال أوروبا للمرة الـ14، 
لكنه أدخـل بعض التغيـريات من 
بينهـا وضع خيسـوس باييخو يف 

مركز الظهري األيرس.
وعـن لقاء يوفنتـوس، قال املدرب 
اإليطايل: ”لقد لعب الفريق بأكمله 
بشـكل جيد طوال املبـاراة. كذلك 
من دخلـوا آخر 30 دقيقـة قاموا 
بعمل جيد، ولم يغريوا اإليقاع. لقد 

لعبوا وكانوا يحتاجون للعب“.
بكاسيمريو  أنشيلوتي  وأشاد 

وكـروس ومودريتـش، وقـال إنه 
يطلق عليهم لقـب ”مثلث برمودا 
ألن الكرة تختفي هناك“، كما أكد 
أنه لم يحسـم بعد التشـكيلة التي 
سيدفع بها يف مباراة كأس السوبر 

األوروبي.
وزاد اإليطـايل كارلـو أنشـيلوتي: 
عـىل  األفضـل  بنزيمـا  أن  ”أرى 
اإلطـالق وبال شـك. إنـه يفعل كل 
يشء بشـكل جيـد، ومـن الصعب 

للغاية مراقبته“.
وأضـاف: ”يف هذا الفريق ليس 

مـن الصعـب أن تبقـى جائًعا. إن 
الرغبـة لدينـا لن تنخفـض.. هذا 
أشـخاص  مـع  مسـتحيل  األمـر 
مثل كاسـيمريو وكروس وبنزيما 

ومودريتش“.
وواصـل: ”ال توجـد أرسار يف كرة 
القدم. يف بعض األحيان تكون لدي 
شكوك بشأن التشكيلة األساسية، 
ألنـه يجـب تقييم أشـياء أخرى.. 
الفريـق جيد، لكن ليـس مؤكد أن 
من شـارك ضد يوفنتوس سيلعب 
يف كأس السـوبر.. ال يـزال أمامنا 

أسبوع وسنرى ما سيحدث“.
ورغم أنه لم يتحدث عن صفقات، 
فقد أكـد مجددا أنه يـود أن يبقى 
دانـي سـيبايوس يف الفريق ”ألنه 
يعمـل بشـكل جيـد جـدا“ وقدم 

”موسما تحضرييا كامال“.
وعـن أحـدث صفقات برشـلونة، 
رغـم الوضع االقتصـادي الصعب 
”يف  قـال:  الكتالونـي،  للنـادي 
كـرة القـدم ال أندهـش ألي يشء، 
برشـلونة يعمل عىل تشكيل فريق 
رائـع. مـا يشـغلني هـو فريقي. 

ينبغي احرتام برشلونة دائما“.
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نابويل / متابعة الزوراء
أشارت تقارير صحافية إىل أّن نابويل بات قريباً من التوصل 
إىل اتفاق مع تشيليس يقيض بانتقاِل حارس املرمى اإلسباني 
كيـبـا أريزاباالغا معـاراً إىل نادي الجنـوب اإليطايل.وذكرت 
املصادر أّن النادي اللندني سـيدفع خمسـة وسبعني باملائة 
من راتب حارس املرمى اإلسباني يف حال إكمال االتفاق عىل 
صفقة االنتقال، حيث يحتاج نابويل لخدمات كيـبا من أجل 
تعويض حارس مرماه دافيد أوسـبينا الذي انتقل إىل النرص 
السـعودي.وانتقل كيبا إىل صفوف تشيليس يف عام 2018 يف 
صفقة قياسـية لحـارس مرمى حينما دفـع البلوز ثمانني 
مليـون يورو للظفـر بخدماته لكّنه فقد مركزَه أساسـياً يف 

تشكيلة الفريق عقب التعاقد مع السنغايل إدوار ميندي.

زغرب / متابعة الزوراء
حجز اإلسـباني، كارلـوس ألكاراث ،حامـُل اللقب مقعداً يف 
نهائي بطولِة كرواتيا املفتوحة للتنس بعد فوزه عىل اإليطايل 
جوليـو تسـبـيـريي بمجموعتني لواحدة.ألـكاراث نجح يف 
حسـم املجموعة األوىل لصالحه بسـبعة أشـواط لخمسـة، 
لكنه تراجع يف الثانية ليخرسها بسـتة أشواط ألربعة.وعاد 
اإلسـباني الواعد بقوة يف املجموعة الثالثة ليفوز بها بسـتة 
أشـواط لثالثة ويعرب إىل املشـهد الختامي للبطولة.ألكاراث 
سيواجه يف النهائي اإليطايل يانيك سينر الذي فاز بدوره عىل 
مواطنه أغا مينوني فرانكو بمجموعتني دون مقابل بسـتة 

أشواط لواحد يف األوىل وستة أشواط لثالثة يف الثانية.
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اليبتسيك / متابعة الزوراء
وافق مهاجم تشـيليس، تيمو فرينر، عىل خفض راتبه بنسـبة %50 من 

أجل العودة إىل اليبزج، وفًقا لتقارير صحفية أملانية.
وكافح الالعب البالغ من العمر 26 عاًما، لرتك تأثري إيجابي يف تشـيليس 

بريـدج،  سـتامفورد  إىل  انتقالـه  يف منـذ 
صفقة بقيمـة 47.5 مليون جنيه 

إسرتليني العام 2020
فرينر، الذي سجل 23 هدًفا 

يف 89 مباراة مع تشيليس، 
فقـط  مبـاراة   15 بـدأ 
يف الـدوري اإلنجليـزي 
وهو   املـايض،  املوسـم 
الحصول  عـىل  حريص 

عىل مزيد مـن الوقت يف 
امللعب، قبل حملة أملانيا يف 

كأس العالم 2022.
وذكـرت صحيفة ”بيلـد“، أن اليبزيج يعمل اآلن عـىل إنجاز اتفاقية مع 
تشيليس، ويستكشف إمكانية التوقيع فرينر عىل سبيل اإلعارة مع خيار 
الرشاء الحقا.ويزعم التقرير أن فرينر مستعد للعودة إىل اليبزيج وسيقبل 

خفًضا بنسبة %50 من أجره، من أجل املساعدة يف دفع هذه الخطوة.
ويتقاىض فرينر حاليا 275 ألف جنيه إسـرتليني يف األسـبوع، علما بأنه 

يجذب أيضا اهتمام يوفنتوس ونيوكاسل يونايتد.

نيويورك / متابعة الزوراء
تحدث تشـايف هرينانديـز، املدير الفني لربشـلونة، عن 
مسـتقبل العبـه الهولنـدي فرينكـي دي يونـج خالل 
الصيـف الحايل.وتزعم العديد من التقارير أن برشـلونة 

يدفـع دي يونج لخفض راتبه أو االنتقال إىل مانشسـرت 
يونايتد، بينما يرص الالعب الهولندي عىل البقاء يف ”كامب 
نو“.وقال تشايف، يف ترصيحات أبرزها الحساب الرسمي 

لفابريزيـو رومانـو، خبـري انتقـاالت الالعبـني 
واملدربني يف أوروبـا، عىل موقع التواصل 

االجتماعـي ”تويـرت“: ”ال أعـرف إذا 
كان دي يونـج سـيبقى هنـا.. لـم 

أوجه له أي رسالة مطلقا“.

@7ófl@“ã«c@¸@Z¿bìm
w„ÏÌ@Ü

No: 7768   Mon    1     Aug    2022العدد:   7768    االثنين    1    آب    2022

‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@p¸Ï�j€a

@åã±@ÊãÌbiÎ@á‰€Ï:a@ãiÏè‹€@�̋ �i@x�ÏnÌ@ÂœÏÁá‰Ìe
Ô„bæ˛a@ãiÏè€a@ëd◊@k‘€



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

@NN@Ôˆb‘n„a@CîmÎÎ@ênÌaä@ÂflÏÓÁD@ãÌã‘m@ZÚÓiãÃæa@Úœbzó‹€@?†Ï€a@ê‹1a@êÓˆä
b‡Ózu@¸Î@Ú‰u@êÓ€@lãÃæaÎ

الرباط/متابعة الزوراء:
قال يونس مجاهد، رئيس املجلس الوطني 
الـذي  ”التقريـر  إن  املغربيـة:  للصحافـة 
أصدرته منظمة ”هيومـن رايتس ووتش“ 
حول املغـرب غلب عليه التوجه السـيايس 

الواضح“.
واعتـرب مجاهـد، يف دردشـة مصـورة مع 
موقع هسـربيس، أن التقرير الذي أصدرته 
منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ لم يحرتم 
معايـري إعـداد التقاريـر الحقوقيـة، التي 
باملوضوعيـة  التحـيل  رضورة  تسـتوجب 

والتوازن والتحري والبحث والتقيص.
وأضـاف أن مـن يقرأ هـذا التقريـر يخرج 
بخالصة مفادهـا أن معديه كانوا يبحثون 
عـن أي يشء لتوريط املغرب كمؤسسـات 
قائمـة، الـيشء الـذي أرض بمصداقية هذا 

التقرير.
وسـجل رئيس املجلس الوطنـي للصحافة 
أن ”التقريـر تميـز باالنتقائيـة، حيث ركز 
عىل بعض القضايا من خالل رواية واحدة، 
وهـو ما يعطي انطباعا بأن الوضع أسـود 
يف املغرب، علمـا أننا نعرف أن الوضع ليس 
أسـود وال أبيض، لكن حينمـا تقرأ التقرير 
تشـعر بأنـك إزاء بلد منغلق يضيق بشـكل 
كبري عىل الحريات، وأن كل من عارض قرارا 
للدولة يعرض نفسـه للخطر، لكننا نعيش 

يف املغرب ونعرف أن ذلك غري صحيح“.
وأوضـح مجاهد أن تقييـم واقع الصحافة 
يف املغرب يجب أن يكـون أكثر دقة ونزاهة 
وموضوعية، مشريا إىل أن ”املجلس الوطني 

للصحافة سـبق له أن أصـدر تقريرا حول 
حريـة الصحافة رصد املكتسـبات التي تم 
تحقيقها، وهـذا ال يمكن أن ننفيه، خاصة 
أننـا اليـوم نتوفـر عـىل قانـون للصحافة 
خال مـن العقوبات السـالبة للحرية، رغم 

أن بعـض املـواد تـم تنقيلهـا إىل القانـون 
الجنائـي، إال أنهـا قليلة ومحصـورة، كما 
قانـون  أن  بتعديلها“.وسـجل  نطالـب 
الصحافـة والنـرش يف املغـرب متقدم كثريا 
مقارنـة ببعض الدول املماثلـة، وأن حرية 

إصـدار الصحـف مضمونة، مشـريا إىل أن 
بعض الصحف تشـتغل بحرية بالرغم من 
معارضتهـا للنظام، بـل إن بعضها يحصل 

عىل دعم من الدولة.
وأضـاف ”نحن ال نقـول إننا يف بلـد الجنة 

واملالئكة، ولكننا لسـنا بلـد الجحيم أيضا، 
والدليـل عـىل ذلـك أن عـددا مـن الـدول 
بعـض  كذلـك  فيهـا  تقـع  الديمقراطيـة 
املنظمـات  هـذه  بشـهادة  التجـاوزات 
الدولية“.ولفت مجاهد إىل أن التقرير انتقل 
من حاالت محددة حولها نقاش كبري وقدم 
أصحابهـا باعتبارهـم رمـوزا للمعارضـة 
وللحريـة يف املغرب، علما أن عددا من هذه 
القضايـا عرضـت عـىل القضـاء، وهنـاك 
شـكايات تقدم بها الضحايا، إال أن التقرير 
تجاهـل كل ذلـك، واكتفـى بتقديـم رواية 
واحـدة، منتقـدا سـعي هـذه املنظمـات 

لصناعة النجومية.
وقـال إن ”هـذه املنظمـات ال تأخـذ بعني 
االعتبـار رأي أي منظمـة أو جهة مغربية، 
ألنهـا تعتـرب الجميع عمـالء ومتواطئني“، 
مشريا إىل أن أغلب من يكتب هذه التقارير 
يقطنـون بالخـارج ويوظفـون مواقفهم 

السياسية يف تقارير حقوقية.
وأضاف أن ”تقارير حقوق اإلنسان وحرية 
التعبـري لها معايري محددة، واإلشـكال هو 
حينما يتم ترصيف مواقف سياسـية تحت 
غطـاء حقوقي“، مـربزا أن هذه املنظمات 
لهـا موقـف مسـبق مـن املغـرب، وهناك 

ممولون يقفون وراءها.
وتابع قائال: ”هـذه املنظمات لها ممولون 
وتسعى إىل تحقيق أهداف جيواسرتاتيجية، 
وال يجب أن نتعامل مع املوضوع بنوع من 
السـذاجة“.مجاهد اعترب كذلـك أن تقارير 
بعض املنظمات الدولية ال تسـتهدف حرية 

الصحافـة فقـط، بـل تغذي حمـالت ضد 
الوحـدة الرتابية، داعيـا إىل رضورة الفصل 
بني النضال من خلفية وطنية وبني توظيف 
املشاكل واإلكراهات من أجل تغذية تقارير 

وحمالت ضد املغرب.
مـن جهـة أخـرى، انتقـد مجاهـد انحياز 
تقريـر منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ إىل 
طـرف واحد باعتباره ضحية للتشـهري، يف 
حني أن مسؤويل النقابة الوطنية للصحافة 
املغربيـة وعـددا مـن النارشين هـم أيضا 

ضحية للتشهري.
هـذه  أصدقـاء  مـن  ”عـددا  أن  وأضـاف 
املنظمـات يقومون بالتشـهري بـي، فلماذا 
لـم تتحـرك هـذه املنظمات؟“، مشـريا إىل 
أن موضوع التشـهري يجب أن يتم التعامل 
معـه بنزاهة وبموضوعيـة أيضا بعيدا عن 
الكيـل بمكيالـني.إىل ذلـك، أكـد مجاهد أن 
املجلس الوطنـي للصحافة لم يتوصل بأي 
شكاية تتعلق بالتشـهري.وحول ما إذا كان 
املجلس سيفعل آلية التصدي التلقائي ضد 
املؤسسـات اإلعالمية التي تخرق أخالقيات 
املهنـة عـرب التشـهري ببعض األشـخاص 
واملـس بحياتهـم الخاصة، أكـد مجاهد أن 
آليـة التصـدي التلقائـي يتم اللجـوء إليها 
يف قضايـا محـددة كالتمييـز والعنرصيـة 
والتحريض عىل اإلرهاب. وسجل مجاهد أن 
القانون الحايل يقيـد عمل املجلس الوطني 
للصحافـة وال يمكنه مـن اتخاذ اإلجراءات 
املناسـبة لفرض احرتام أخالقيـات املهنة، 

مما يستدعي تعديل هذا القانون.

بريوت/متابعة الزوراء:
 أثـار مقطـع فيديـو صـادم يظهـر 
اعتداء لبنانيني عىل الجئ سـوري بعد 
حصوله عىل ”ربطـة خبز“ يف منطقة 
بـرج حمود بقضاء املتـن يف محافظة 
جبل لبنان، جدال واسـعا عـىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
ووّثـق مقطع الفيديو الـذي تم تداوله 
عىل نطاق واسـع عددا مـن اللبنانيني 
وهم يمسـكون الشاب السوري وسط 
الشـارع، فيمـا يقوم آخـرون برضبه 

وركله بأقدامهم.
وظهر أحدهم وهو يقوم برضبه بعصا 
قبـل أن يضـع آخـر قدمه عـىل رأس 
الشـاب، فيما حـاول أحدهم تخليصه 
من أيديهـم، غري أنه تعـرض لالعتداء 

هو اآلخر.
وحصـل حـادث االعتداء عىل الشـاب 
بالقـرب مـن مخفر برج حمـود الذي 
مـا  بـ“مشـاهدة  عنـارصه  اكتفـت 

يحدث“.
واملفارقة، كما يظهر الفيديو، أن كلبا 
أسـود اللـون بدا عىل إحـدى الرشفات 
املقابلـة ملـكان الحادث، وهـو يراقب 
املشـهد ويركض جيئة وذهابا، وكأنه 

يعلن احتجاجه عىل ما يجري.
مواقـع  عـرب  دعـوا  لبنانيـون  وكان 
التواصل خالل األيـام القليلة املاضية، 
إىل رضب السـوريني الذيـن يحصلون 
عىل الخبز، وسـط األزمة التي تعيشها 

البالد.
وحّمـل البعـض أزمة الخبـز وطوابري 

األفران إىل الالجئني السوريني.
وأرخـت أزمة الخبز يف لبنـان بظاللها 
عـىل حيـاة اللبنانيني وجعلـت الكثري 
كان  إذا  وخاصـة  عدوانيـني،  منهـم 
الطـرف اآلخر غـري لبناني أو سـوري 
بشـكل خـاص. وترددت أخبـار داخل 
البالد عن رفض تسـليم بعض األفران 

الخبز لغري اللبنانيني.
وقال املحلل السيايس التابع لحزب الله 

فيصل عبدالساتر:
االعتـداءات التـي يقـوم بهـا بعـض 
ضـد  املناطـق  بعـض  يف  اللبنانيـني 
السوريني عى خلفية ازمة الخبز وغري 
ذلك من االمور املعيشية،امر مرفوض 
ومـدان، ويجـب محاسـبة الفاعلـني 
والتحقيـق معهم.قد يكـون هذا االمر 
جزء من مخطط يسـتهدف االستقرار 
الداخيل واالمن االجتماعي،كما انه امر 

مدان اخالقيا وانسانيا.
 ولكـن مغرديـن اختـاروا التصعيـد، 
#أرضنا_مـش_ هاشـتاغ  مدشـنني 
خاللـه  طالبـوا  للنازح_السـوري، 
بـ“طرد الالجئني السوريني وإعادتهم 
إىل بلدهم، بذريعـة الوضع االقتصادي 

الذي يعاني منه لبنان“.
الالجئـني  ضـد  الحملـة  وتصاعـدت 
السـوريني بشـكل كبـري منـذ يونيـو 
املايض، بعـد تهديد رسـمي بإعادتهم 
يف حـال لم يتعـاون املجتمـع الدويل يف 

تأمني عودتهم إىل سوريا.
يذكر أنـه يف املراحـل األوىل من اللجوء 
كان التيـار الوطنـي الحر هـو األكثر 
تطرفاً يف نبذ ُكل ما له عالقة بالالجئني 
ومحاربتهـم، إال أن الواقع اليوم صار 
تقريبـاً معمماً عـىل غالبيـة املجتمع 

اللبناني.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبدالله 
بوحبيب قد أعلن يف أول يونيو املايض، 
أن بـالده لـن تتعاون مـع األوروبيني 
السـوريني  الالجئـني  إبقـاء  بشـأن 
أدىل  كمـا  اللبنانيـة،  األرايض  عـىل 
وزيـر الشـؤون االجتماعيـة هيكتور 
الحجـار يف مايـو املـايض بترصيحات 
مماثلـة، أكد فيهـا عدم تمكـن لبنان 
من اسـتضافة هـذا العـدد الكبري من 

الالجئني السوريني.
يف املقابل، رفض ناشطون الحملة التي 
مطالبني  بـ“العنرصيـة“،  وصفوهـا 
بالتصويب من السياسـيني املتورطني 
يف الفساد، الذين يقفون خلف األسواق 

السوداء. 
وكتب مغرد:

املمارسـات العنرصية تجاه الالجئني 
السـوريني مـا زالـت يف بداياتهـا. ما 
ينتظرنا يف املقبل من األيام أشد إيالما، 
وربمـا يصل إىل حـدود إراقـة الدماء، 
وغيـاب  الفـوىض  ظـل  يف  خصوصـا 
الدولة وتعّنت السـلطة عىل عدم اتخاذ 
أي إجراء. باختصار عم نفوت ببعضنا 
وهنـي عـم يتفرجـوا، كملـوا هيـك. 

#لبنان.

وطالـب مغـردون سـوريون بحفـظ 
الفيديوهـات وإبقائهـا يف ذاكرتهـم، 
ألن ”حـرب ٢٠٠٦ قادمة مرة أخرى“، 
يف إشـارة إىل هجـرة مئـات اآلالف من 
اللبنانيني إىل سـوريا أثناء حرب يوليو 
٢٠٠٦، وكيف اسـتقبلهم السـوريون 

وفتحوا بيوتهم وقاسموهم اللقمة.  
اللبنانيـة  الدولـة  ناشـطون  ويتهـم 
بدعـم حملـة التحريـض وتغطيتهـا، 
من خـالل الترصيحات التـي ال تتعهد 
بحمايـة الالجئني من أي عنف محتمل 

تجاههم.
وقبل أسـبوع، أثارت ترصيحات أدلت 
بها اإلعالميـة اللبنانية داليا أحمد عن 
الالجئني السوريني ردود أفعال واسعة 
االجتماعـي،  التواصـل  مواقـع  عـرب 
ومغـردون  نشـطاء  اتهمهـا  إذ 
خطـاب  و“تبنـي  بـ“العنرصيـة“ 

الكراهية“.
وقالـت املذيعة أحمد خـالل برنامجها 
”فشـة خلق“ عىل قناة الجديد ”عشنا 
معكم أجمـل أيام االنهيار، تقاسـمنا 
معكـم كل يشء… ولكـن اآلن ال يوجد 
لدينـا يشء نتقاسـمه معكـم سـوى 
الهجـرة، مـن غـري الالئـق أن يـرتك 

اللبنانيون بلدهم لكم“.
 كمـا قالـت إن الالجئـني السـوريني 
يتلقـون ”أمـواال بالـدوالر مـن األمم 
املتحـدة“، وإن البـالد أصبحـت آمنـة 
لعودتهم. ووصفـت املذيعة لبنان بأنه 
”منبع اإلنسـانية“، الستقباله الجئني 
سـوريني عىل مـدار ١١ عاما، منذ بدء 

االحتجاجات يف سوريا.
وكانـت داليـا أحمـد ضحية سـابقة 
لحملة عنرصية بسـبب لـون برشتها 
األسود، فاملذيعة داليا أحمد ذات أصول 
سودانية ومرصية، ووصلت إىل بريوت 

وهي طفلة رضيعة.
ويـؤوي لبنان، الغارق يف أسـوأ أزماته 
االقتصادية ١٫٥ مليون الجئ سـوري، 

يشكلون نحو ثلث عدد سكانه.

 
عّمان/متابعة الزوراء:

قـررت محكمة شـمال عّمان، امس 
الناشـطة  توقيـف  تمديـد  األحـد، 
األردنية املرضبة عن الطعام سـمية 
أبـو نبعـة أسـبوعاً آخـر، يف سـجن 

الجويدة يف عّمان. 
ووجهـت إىل أبـو نبعة اتهامـات بـ 
«إشـاعة أنباء كاذبـة بموجب املادة 
وذم  العقوبـات،  قانـون  مـن   ١٣٢
هيئة رسمية بموجب املادة ١٩١ من 
العقوبـات، وكتابة خطابات  قانون 
بقصـد إثارة النعـرات بموجب املادة 
١٥٠ مـن قانـون العقوبـات، ونرش 

وثائق محظور نرشها». 
منـذ  األردنيـة  الناشـطة  وأعلنـت 
اعتقالها يف ٢٦ يوليـو/ تموز الحايل 
إرضابـًا مفتوحاً عن الطعام. وأطلق 
التواصـل  مواقـع  عـىل  ناشـطون 
االجتماعـي مسـاء السـبت حملـة 
إلكرتونيـة للتضامن معها من خالل 

وسم #الحرية_للناشطة_سمية. 
وكتـب معتز ربيحـات: «فتاة أردنية 

تم سـجنها ألنها عربت عـن رأيها يف 
«ايل بيصري» يف البلد، «شـايفني لوين 
وصلنا» سجن الفتيات ملجرد التعبري 
عـن الـرأي، نفـس الوقـت تكفيـل 
السـيده ايل شـتمت األردنيني بأقبح 
األلفاظ، لوين رايحن». وغردت مايا 
رحـال: «#الحرية_للناشطة_سـمية 
املرضبـة عـن الطعـام منـذ ٥ أيـام 

واملعتقلة يف سجن النساء».
ونهاية األسبوع املايض دعت منظمة 
سكاي الين الدولية لحقوق اإلنسان 

القيـود  لرفـع  األردنيـة  السـلطات 
املفروضة عىل حرية الرأي والتعبري، 
والعمل عىل إطالق رساح كل معتقيل 
الـرأي لديهـا، مؤكـدة أن اسـتمرار 
اعتقالهـم ينتهك وبشـكل غري مربر 
الحقـوق التي ينص عليها الدسـتور 
األردنـي وقواعد القانـون الدويل عىل 

حد سواء. 
وقالـت املنظمـة يف بيـان الخميـس 
املايض إنها تنظر باسـتغراب شـديد 
إىل ما قامت به السلطات من توقيف 

للناشـطة سـمية أبـو نبعـة أثنـاء 
زيارتهـا معتقل الرأي عـيل الدماني 
بتاريـخ ٢٤ يوليو/ تموز، إذ فوجئت 
بأنها مطلوبة للقضاء بتهمة «إذاعة 
أخبار كاذبة» إثر منشـور لها يتعلق 

بقضية مقتل الطالبة إيمان أرشيد.
واعتربت املنظمة أن اسـتمرار سلوك 
الناشطني  السـلطات األردنية تجاه 
وحريـة التعبـري عىل هـذا النحو من 
التقييد ينتهك وبشكل خطري الحقوق 
الـواردة يف الدسـتور األردني والعديد 
مـن االتفاقيات الدوليـة التي كفلت 
حريـة الرأي والتعبـري، ويف مقدمتها 
العاملـي لحقـوق اإلنسـان  اإلعـالن 
والعهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق 

املدنية والسياسية. 
واختتمـت املنظمـة بيانهـا بدعـوة 
السـلطات األردنية لإلفـراج الفوري 
وغري املرشوط عن الناشطة األردنية 
وكل معتقـيل الـرأي، والعمـل عـىل 
تمكني األفراد من ممارسة حقوقهم 
األساسـية ويف مقدمتها حرية الرأي 
والتعبري من دون قيود أو مالحقات.

الرباط/متابعة الزوراء:
سـجل املجلـس األعـىل لالتصال 
السمعي البرصي، خالل اجتماعه 
املنعقد الجمعة، ”مجهود التعبئة 
الخـاص الذي رصدتـه اإلذاعات 
الوطنية،  التلفزيونية  والقنـوات 
لتأمـني  والخاصـة،  العموميـة 
مواكبة إعالمية مهمة ملشـاركة 
املنتخـب املغربـي لكـرة القـدم 
للنسـاء يف منافسـات كأس أمم 

إفريقيا ٢٠٢٢“.
وأوضـح بالغ مـن ”الهـاكا“ أن 
”املجلـس األعىل اعتـرب أن داللة 
هـذا املجهـود ال تتمثـل يف نقـل 
وتغطية مباريات هذه التظاهرة 
القاريـة فحسـب، بل  الكرويـة 
أساسـا يف إبراز حضور النسـاء 
يف الفضـاء العمومـي الريـايض 
(مالعـب، مدرجـات، تدريبـات، 
لقاءات صحفية، أنشطة موازية 
…)، كمـا خلقت هـذه املواكبة 
اإلعالمية بقدر ملحوظ حماسـا 
جماهرييا واهتماما جماعيا غري 

مسبوق بفريق وطني للنساء“.
وأضاف املصدر ذاته أنه ”ترصيدا 
يدعو  التجربة،  ملكتسـبات هذه 
املجلس األعىل إىل إرسـاء مجهود 

ومسـتدام  مضاعـف  إعالمـي 
الرياضيـة  املنافسـات  نقـل  يف 
النسائية وإبراز الخربة النسائية، 
وكـذا تأمـني معالجـة إعالميـة 
أوسـع وأعمق ملوضوع الرياضة 
النسـائية، ال سـيما مـن خـالل 
تقوية وضع ومسـاهمة النساء 
يف مجمـوع الربامج التـي تعنى 

بالرياضة“.
بهـذه  األعـىل،  املجلـس  وذّكـر 
املناسبة، بأن ”املواكبة اإلعالمية 
يف  تسـهم  النسـائية  للرياضـة 
تعزيز التمثيل املنصف للنساء يف 
اإلعالم وتقويـة ثقافة املناصفة 
إذ  املجتمـع؛  داخـل  واملسـاواة 

تتيـح القيم اإليجابيـة للرياضة 
وجماهريية املنافسات الرياضية 
فرصـا أرحب إلبـراز النسـاء يف 
والريـادة  الفعاليـة  وضعيـات 

واإلسهام يف إشعاع البالد“.
وعالوة عىل ذلـك، يضيف البالغ، 
بالرياضـة  ”النهـوض  فـإن 
النسـائية يف التلفزيون واإلذاعة 
وسـيلة لتقويـة إسـهام اإلعالم 
يف التعبـري عـن التنـوع ويف دعم 
حقـوق النسـاء، كما من شـأن 
هذه املواكبة اإلعالمية تشـجيع 
اإلقبـال عـىل ممارسـة النسـاء 
للرياضـة مع ما يرتتب عنها من 
أثر إيجابي عىل الصحة العامة“.

الرقة/متابعة الزوراء:
شـّنت قوة مـن األمن الداخـيل (األسـايش) التابعة 
لـإلدارة الذاتيـة (الكرديـة) ليلة الجمعة - السـبت 
حملـة اعتقـاالت طالـت إعالميني يعملـون لصالح 
اإلدارة يف مدينة الرقة (شـمايل رشق سـورية)، بعد 
اتهامهـم بنرش تسـجيالت من داخـل مكاتبها عىل 

مواقع تابعة للمعارضة والحكومة السورية.
وقال الناشط اإلعالمي، جاسم محمد: إن االعتقاالت 
طالت إعالميـني يعملون يف مديريـة الرتبية التابعة 
لإلدارة الذاتية ومكتب «أسـايش» يف الرقة، ومحرراً 
يف وكالـة «نورث برس»، وإعالميـًا يعمل يف املجلس 
املحـيل للرقـة وناشـطة إعالميـة يف منظمـة «غـد 
أفضل»، وصحفية سـابقة يف وكالة «هاوار» إضافة 
إىل آخرين لم يتـم التعرف عليهم حتى اآلن. وأضاف 
أن عدد املعتقلـني تجاوز الــ١٠، وجميعهم اتهموا 
بتصوير مقاطع مصورة من داخل مؤسسات اإلدارة 
الذاتيـة يف الرقـة، لتنرش الحقـًا عىل وسـائل إعالم 
تابعـة لـ»املعارضة املدعومة من تركيا والسـلطات 
السـورية».وتمارس «قوات سـورية الديمقراطية» 
(قسـد) التي تسـيطر عىل مناطق واسـعة شـمال 
رشقـي سـورية والقـوى التابعـة لـإلدارة الذاتيـة 

تضييقاً عىل العمل اإلعالمي يف مناطق سيطرتها.
ويف منتصف الشـهر الحـايل، أوقفـت اإلدارة الذاتية 
مقدم برنامج عـرب موقع يوتيوب عن عمله، بتهمة 

التعدي اللفظي عىل قوى األمن الداخيل.
وقالت دائرة اإلعالم يف بيان إنها أوقفت هوكر مجيد 
الـذي يعمل مقدم برنامج «حكايا الناس»، بناًء عىل 
الكتـاب املوجـه لهم من قبـل قوى األمـن الداخيل، 
«بالتعـدي عـىل أعضـاء من قـوى األمـن ألكثر من 
مـرة يف إقليم الجزيـرة، أثناء قيامهم بـأداء عملهم 
بشـكل لفظي وغري الئق، وتجاوزه لوظيفته بشكل 
بعيـد كل البعد عن األخـالق التي يجب أن يتحىل بها 

اإلعالمي».

غواتيماال/ا.ف.ب:
اعتقلـت رشطة غواتيمـاال الصحفي، خوسـيه روبن 
زامـورا، وداهمت مكاتـب إيل برييوديكـو، الصحيفة 
التي أسسـها واملعروفة باتهامها شخصيات سياسية 
مهمـة يف البالد بالفسـاد.وندد موظفو الصحيفة بتلك 
اإلجـراءات واعتربوهـا رداً انتقاميـاً عـىل تقاريرهـا 
السـابقة عن الرئيـس أليخاندرو جياماتـي، واملدعية 
العامة كونسويلو بوراس التي اتهمتها الواليات املتحدة 
يف وقت سـابق هذا العام بـ «الفساد».اعُتقل زامورا يف 
منزله بجنوب العاصمة غواتيماال بشبهة «غسل أموال 
محتمل»، حسـبما أكـد املتحدث باسـم مكتب االدعاء 

العام خوان لويس بانتاليون لوكالة فرانس برس. 
وقـال بانتليون إن التوقيف «ال يتعلق بعمله الصحفي، 
بـل بكونه رجـل أعمال».ولدى نقلـه إىل املحكمة، قال 

زامـورا للصحفيني إنه يضع نفسـه «بترصف القضاء 
ملعرفـة مـا سـيحصل». أضـاف: «أتصـور أن هنـاك 
مؤامرة، اضطهـاداً... وإذا كانت تلك هـي الحال، فإن 
محبـة غواتيمـاال يجب أن ُتسـدد بالسـجن».ودهمت 
الرشطة مقر إيل برييوديكو التي حازت إشادات دولية 

بعملها.
ويف تعليقـات نرشتها عىل مواقـع التواصل االجتماعي 
قالـت الصحيفـة إن املدعيـة العامـة كانـت «تنفـذ 
تهديداتها لرئيس إيل برييوديكو. لن يسـكتونا».وقال 
رئيس هيئـة املظالم يف غواتيماال خـوردان روداس إن 
توقيف زامورا مؤسف.وأضاف: «نحن يف مرحلة صعبة 
جداً. ال أرغب يف التفكـري بأننا نصبح مثل نيكاراغوا»، 
يف إشـارة إىل محاكمة وإدانة صحفيني انتقدوا الرئيس 

دانيال أورتيغا يف السنوات املاضية.
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بـني الحـني واآلخـر يتسـيد الوضـع 

املائي أجندة النقاشـات عىل وسـائل 

اإلعالم العراقية، ويرتبط ذلك بارتفاع 

حرارة الطقس وبشـدة الندرة املائية 

يف العـراق يف أوقـات الصيـف. ولكن 

مـن سـوء الحـظ، فـإن النقاشـات 

تخفت مع أول هطول لألمطار أو أي 

انخفاض ملموس يف درجات الحرارة. 

لذلك، يجري التعاطـي الحكومي مع 

مسـتعصية  كمشـكلة  ال  املوضـوع 

واسـرتاتيجية للبلد، بـل كواحدة من 

املشـكالت والتحديـات العديـدة التي 

تواجههـا البـالد، والتـي تشـتد ثـم 

ترتاجع بعد حني لتربز محلها مشكلة 

أخـرى ينشـغل بها اإلعالم ووسـائل 

التواصل االجتماعـي. مع ذلك، يبقى 

امللف املائي العراقـي مع دول الجوار 

ساخناً ومقلقاً وذا طابع حساس عىل 

املستوى الشعبي منذ عام ٢٠٠٣.

أما عىل املسـتوى الرسمي، فغالباً ما 

تحصل منـاورات وتطمينات وأحياناً 

إجراءات شـكلية تهـدف إىل التعايش 

مـع األزمة، وليـس إىل البحـث الجاد 

النظـر  إعـادة  يف  وال  معالجتهـا،  يف 

بالتوجهـات العامـة يف مجـال تنمية 

الثروة املائية، إذ إن املطلوب كأولوية 

هو إيجاد خيارات أو بدائل مستدامة 

ملـوارد املياه التقليديـة، أقلها لبعض 

األغراض، يف مقدمتها سد الحاجة إىل 

ميـاه رشب آمنة ومسـتدامة وقليلة 

الكلفة.

يف الفـرتة التي سـبقت عـام ٢٠٠٣، 

كان «نظـام البعث» يحتكـر التعبري 

والتمثيـل الرسـمي والشـعبي، ولـم 

يكـن للـرأي العـام العراقـي أي دور 

خارج الحدود التي ترسـمها السلطة 

مـع  وتحالفاتهـا.  أهوائهـا  حسـب 

اإلشـارة إىل أن الدول املشرتكة بمياه 

الرافدين، وبرغم حاالت الشد والجذب 

والخالفـات العاصفـة أحيانـاً بينها، 

قد طـورت آليـات حكوميـة ملعالجة 

العالقـة املائيـة، مثل اللجـان الفنية 

املشـرتكة وانتظام اجتماعاتها، التي 

َخُلصـْت يف بعض األحيان إىل اتفاقات 

خففـت من حدة التوتر، مثلما حصل 

يف النصف الثاني من الثمانينات بشأن 

إطالق ٥٠٠ مرت مكعب يف الثانية عىل 

الحدود الرتكية - السـورية، واقتسام 

العراق وسـوريا لتلك الكمية بنسـبة 

٥٨ يف املائـة للعـراق، مقابـل ٤٢ يف 

املائة لسـوريا. وكذلك، فـإن االتفاق 

الثنائـي السـوري - العراقـي حصل 

بـني  املسـتعصية  الخالفـات  رغـم 

جناحي «البعث» الحاكمني يف سوريا 

والعراق.

لم يجـر بعد ذلـك التاريـخ أي اتفاق 

يقرتب من تلـك الرتتيبات بني البلدان 

الثالثة، ولـم تستنسـخ، كفكرة عىل 

األقل، لتشـمل نهر دجلـة أو الروافد 

األخرى وفق آلية مشـابهة. علينا أن 

ال نغفل أن الدول الثالث آنذاك، العراق 

وسـوريا وتركيـا، كانـت متقاربة يف 

مستويات االستقرار السيايس والقوة 

العسـكرية وإىل حد مـا االقتصادية. 

وهـذا األمـر مطلب أسـايس لالتفاق 

بشـأن كثري مـن القضايا الشـائكة، 

بضمنها املياه املشرتكة. عىل العكس، 

عندمـا يكـون طـرف مـا (أو أكثر) 

ضعيفاً وغري مستقر سياسياً وأمنياً، 

فمن غري املتوقع التوصل إىل صياغات 

اتفاق متكافئ بني األطراف.

عـىل الحـدود الرشقيـة للعـراق كان 

التفاهـم مـع إيـران عقـدة كبـرية، 

ومّثـل املوقـف اإليرانـي خطـراً عىل 

سلطة «البعث» حينها، خصوصاً بعد 

اسـتقواء شـاه إيران وإلغائه اتفاق 

عام ١٩٣٧ مع العراق، وانغماسـه يف 

التدخل لدعم بعض أطراف املعارضة 

العراقية وإضعاف سـلطة «البعث». 

نتج عن ذلـك التغول الشاهنشـاهي 

توقيـع اتفاقية الجزائـر لعام ١٩٧٥ 

التـي أثمرت دحـر الحركة املسـلحة 

الكردية مقابل ثلمة هائلة يف السيادة 

العراقية، واسـتقطاع أراض من شط 

العرب لصالح إيران.

سـبقت  التـي  الزمنيـة  الحقبـة  يف 

تأسيس الدول الحديثة يف منطقتنا لم 

يكن أمر املياه ذا شأن، وذلك لسببني: 

األول هـو أن ميـاه الرافديـن دجلـة 

والفـرات والروافد كانت تجري بدون 

عوائـق إىل العراق وتصـب يف الخليج، 

بعـد أن تكـون قـد غطت مسـاحات 

شاسـعة من األرض تصل يف مواسـم 

الفيضـان إىل أكثر مـن ٥ يف املائة من 

مساحة العراق. وهذا ما جعل العراق 

أرض الخصب واالستقرار واالزدهار، 

فاسـتقرت أقوام من مختلف األعراق 

فيـه  وانبثقـت  الرافديـن،  وادي  يف 

أوىل الحضـارات اإلنسـانية. بمعنـى 

آخـر كان موقع العـراق الجغرايف من 

الناحية املائية نعمة كربى.

أما السـبب الثانـي، فهـو أن األنهار 

إىل  املنابـع  الكـربى وروافدهـا مـن 

تكـن تقطـع حـدوداً  لـم  املصبـات 

سياسـية، إال ما ندر. مع ذلك حصلت 

بمقاييسـنا  عظيمـة،  اتفاقيـات 

الحالية، للتعاطـي مع تلك املياه قبل 

وبعد الحرب العاملية األوىل، كما حصل 

عام ١٩١٤ بني العثمانيني واإليرانيني 

مثالً، أو يف األعوام التي تلت، إذ حصل 

االتفاق الرتكي - العراقي عام ١٩٤٦، 

وهـو اتفاق غـري مسـبوق من حيث 

الدقة واحرتام الحقوق واالستخدامات 

القائمة واملستقبلية.

يف فرتة االسـتقطابات والتوتر الدويل 

والحـرب الباردة ونزعات السـيطرة 

الهـوس  مـع  املرتافقـة  الشـمولية 

الصدامـي يف الحروب، طـورت دول 

الجوار شـبكات السـدود واملنشـآت 

الكربى عىل منابع النهرين والروافد. 

أحـدث ذلك تغيـرياً هائـًال يف الوضع 

الطبيعي لهـا، وأصبح العراق يتلقى 

نتائـج سياسـات وأنمـاط تشـغيل 

لتلك املنشـآت ال تتناسب بالرضورة 

مـع مصلحتـه ألنهـا تقـرر بصورة 

انفرادية.

لم تكن قرارات بناء املنشـآت املائية 

يف تركيا وسوريا وإيران منسقة مع 

العراق، كما تفرتض مبادئ القانون 

الـدويل، وقد أُنشـئت يف ظـل عالقات 

خصومة وتنافـس، فضالً عن حرب 

الثمانـي سـنوات مع إيـران. خلقت 

تلـك اإلجـراءات والعالقـات املتوترة 

وأجواء الحرب وانعـدام الثقة واقعاً 

مائياً محزناً يف العراق. فالعراق خرج 

مـن مغامـرات الحـروب والتنافس 

ضعيفـاً  السـيايس  واالضطهـاد 

ومهزوماً ومحتالً وسـاحة للنشـاط 

اإلرهابـي الدويل أمـىس معها بكونه 

«الحلقة األضعـف» يف ظرف إقليمي 

ودويل قاهر.

الـرشوط  ويف  الوقـت  مـرور  ومـع 

والعسكرية  واالقتصادية  السياسية 

السـائدة حاليـاً، ترتاجـع حظـوظ 

العـراق وإمكاناته يف حماية حقوقه 

املائية. لكن األمر ليس ميؤوسـًا منه 

إذا مـا أحسـنت إدارة امللف. فالعراق 

كدولة مصب يمكنـه تأمني حقوقه 

عرب السـعي لتحقيق شبكة مصالح 

مـع دول املنبـع تكون بذاتهـا دافعاً 

للعمل من أجل إدارة مشرتكة للمياه 

تقوم عـىل مبادئ االنتفـاع املنصف 

واملعقول، وتجنب اإلرضار بالرشكاء، 

والحرص عىل املصالح االسرتاتيجية. 

فاملعروف أن الدبلوماسية والعالقات 

وال  بريئـة،  لعبـة  ليسـتا  الدوليـة 

يتحقـق اإلنصـاف فيهمـا تلقائيـاً، 

حتـى لـو كانـت الحقـوق واضحة 

رشعاً وقانوناً.

شـخصياً أعتقد برضورة توفر ثالثة 

رشوط عـىل األقل، وهـي: أن يكون 

ومتماسـكة  قويـة  دولـة  العـراق 

ودبلوماسـياً  واجتماعياً  اقتصاديـاً 

ابتزازهـا  يمكـن  وال  وعسـكرياً، 

بسـهولة، وثانيـاً أن يكـون املوقف 

عـىل  وقائمـاً  سـليماً  التفـاويض 

معطيـاٍت حقيقيـة، ويسـتند عـىل 

القانون الدويل واملصلحة املشـرتكة، 

وثالثـا إدارة كفـوءة للمـوارد املائية 

املتاحة، فال يستقيم منطق الخصام 

والـرصاع عـىل الحقـوق املائية، مع 

الهدر واإلهمـال وقلة إنتاجية وحدة 

األرض أو وحدة املياه.

 
النحيـب الديمقراطـي الـذي تنحبه 
األحـزاب التـي رفضت املشـاركة يف 
االسـتفتاء عـىل الدسـتور التونـيس 
الجديد، ممتـع. إال أنه ال يصمد أمام 
أبسـط الحقائـق. ومن الخـري لهذه 
األحزاب نفسـها أال تتمادى فيه. عىل 
األقل، ألن السطور التالية سوف تقدم 

لهم دليَل فجيعتهم فيها صارخا.
بنسـبة  تسـتهني  األحـزاب  هـذه 
املشـاركة يف االسـتفتاء قائلـة إنهـا 
أقل مـن أن ُيعتد بها كدليل عىل تأييد 

الشعب التونيس للدستور الجديد.
ال بـأس. هـذا كالم يمكـن أن يقال، 
إال أنه غـري صحيح مـن وجهة نظر 

القراءة الصحيحة لألرقام.
أعىل نسـبة مشاركة يف االنتخابات يف 
تونس هي التي تم تسجيلها يف العام 
٢٠١١، أي يف عز لحظة االندفاع نحو 
التغيـري، ومن قبل أن تتـم تجربة أّي 
حزب يف السلطة. حتى ليمكن القول 
إن كل يشء يف تلـك االنتخابـات كان 

بكرا. وهـي لحظـة كان يمكن فيها 
تصديق كل الوعود، والثقة بطهرانية 
كل األحزاب، قبل أن تنكشف الحقيقة 

بعد سنوات.
يف تلك اللحظة من تاريخ تونس، أدىل 
٤٫٠٥٣٫٩٠٥ ناخـب بأصواتهـم مـن 
مجمـوع ٨٫٢٨٩٫٩٠٠ مواطـن يحق 
لهم االنتخـاب. أي ما يعادل ٤٨٫٩ يف 

املئة، عىل وجه التمام والكمال.
االسـتفتاء عـىل الدسـتور الجديـد، 
”ال“.  أو  بـ“نعـم“  اسـتفتاء  كان 
ولهـذا معنـاه، مـن ناحيـة قـراءة 
النسـب. ولكـن قبـل بلـوغ املعنـى، 
فـإن األرقـام تقـول إن عـدد الذيـن 
الدسـتور  شـاركوا بالتصويـت عىل 
بلـغ ٢٫٧٥٦٫٦٠٧ ناخب من مجموع 
٩٫٣٠٠٫٠٠٠ مؤهـل للتصويت، أو ما 

يعادل ٣٠٫٥ يف املئة.
هـذه النسـبة تبـدو أقـل بكثري من 
النسـبة األعـىل التي تم تسـجيلها يف 

العام ٢٠١١، البالغة ٤٨٫٩ يف املئة.
األهمية الخاصة للـ“نعم“ أو الـ“ال“ 
تتضح هنـا. فقلد قـال ٢٫٦٠٧٫٨٤٨ 
ناخب ”نعـم“ للدسـتور. ولو أن كل 
الذيـن حملـوا الحماسـة واألوهـام 
والشـعارات املخادعـة يف انتخابـات 
العام ٢٠١١ شـاركوا يف االسـتفتاء، 
أي الــ٤٫٠٥٣٫٩٠٥ ناخـب، ولم يجد 
الرئيس قيس سـعيد من يسانده إال 
الذيـن قالوا ”نعـم“، بينمـا قال كل 
الباقـي ”ال“، فـإن الدسـتور الجديد 
 ٦٤٫٣ تبلـغ:  بنسـبة  سـيفوز  كان 
يف املئـة. وهذه نسـبة عاليـة تكفي 
لكي ُتبطـل كل دواعـي النحيب عىل 

الديمقراطية املغدورة.
بمعنـى آخـر: افـرتض أن كل الذين 
لم يأتوا للتصويت مـن أولئك األربعة 
ماليني متحمـس للديمقراطية، قالوا 
”ال“، فـإن النتيجـة تظـل انتصـارا 
سـاحقا للدسـتور الجديـد. ولو أنك 
أضفت إليهـم مليون صـوت آخر لم 
يشـارك يف أّي انتخابـات، ثـم قالـوا 
”ال“، فـإن النتيجـة تظل فـوزا آخر 

للدستور.
القراءة ذاتها سوف تتعزز أكثر بالنظر 
إىل نسب املشـاركة يف انتخابات العام 
٢٠١٤ والعـام ٢٠١٩. يف االنتخابـات 
شـارك   ٢٠١٤ لعـام  الرئاسـية 
٣٫٣٣٩٫٦٦٦ ناخبا. أما يف االنتخابات 
الترشيعيـة للعام ٢٠١٩ فقد شـارك 
العـدد  وهـذا  ناخبـا.   ٢٫٩٤٦٫٦٢٨

أعىل بعدد محـدود للغاية، ال يتجاوز 
الذيـن  عـدد  مـن  ناخـب   ٣٣٨٫٧٨٠
شـاركوا يف التصويـت عىل الدسـتور 
الجديد. األمر الذي يمكنه، هنا أيضا، 
أن ُيبطـل النحيـب الديمقراطي الذي 
لـم ينتحبه أحـد ال يف العام ٢٠١٤ وال 
يف العـام ٢٠١٩، ربمـا ألن كل أحزاب 
الفـوىض التـي هيمنـت عـىل الحياة 
السياسـية يف البالد، حصـدت نصيبا 
من ”الكعكة“. فلم تبك. بينما لم تكن 
هناك ”كعكة“ لتقاسـمها هذه املرة، 

فارتفع النحيب إىل عنان السماء.
وهذا أمر طبيعي. فاالسـتفتاء كان، 
بصـورة مـن الصـور، اسـتفتاء من 
سـؤالني: هل التونسـيون مع سلطة 
رئيس مسـؤول أمـام ناخبيـه، وما 
من شـائبة فسـاد تشـوبه؟ أم أنهم 

مع سـلطة أحـزاب معظم مـن فيها 
يـده ملوثة إما باملال الحرام أو بالدم 

الحرام؟
لقـد كان هذا هـو السـؤال الضمني 

لالستفتاء.
ولـو أنك بقيـت تنظـر إىل األرقام من 
زاويـة املقارنـة بـني الرئيـس قيس 
سـعيد، بوصفه كيانا سياسيا قائما 
بذاتـه، وبـني النتائـج التـي حققها 
أّي حـزب، يف أّي انتخابات، فلسـوف 
تدرك عـىل الفور من هو الفائز بأعىل 

األصوات.
ال حاجـة للتذكري بأن الرئيس سـعيد 
املئـة مـن  فـاز بأصـوات ٧٢٫٧١ يف 
الناخبـني يف االنتخابات الرئاسـية يف 
العـام ٢٠١٩. ولكن من املفيد التذكري 
بـأن املجموع الكيل للذين شـاركوا يف 

هـذه االنتخابـات بلـغ ٣٫٨٢٠٫٨٢٥ 
ناخبا. وكانت حصة الرئيس سـعيد 
منهم هـي ٢٫٧٧٧٫٩٣١ ناخبا، وهم 
عدد قريـب تماما من مجموع الذين 

قالوا نعم للدستور الجديد!
الرئيـس سـعيد ليس له حـزب، وال 
يزمع أن يشـكل حزبـا. ولكن هؤالء 
هـم مؤيـدوه، وقـد ظهـروا مرتني 
متتاليتـني بالعـدد نفسـه تقريبـا. 
يف  ثالثـة  مـرة  يظهـرون  ولسـوف 
أّي انتخابـات رئاسـية أخـرى، وهو 
أمـر مرعب فعال لكل قـادة األحزاب 
الذين قـد يرغبون بمنافسـته. وهم 
بنحيبهـم الديمقراطـي إنما يبكون 

حظهم العاثر.
يف العام ٢٠١١ فازت ”حركة النهضة“ 
بأصوات ١٫٤٩٨٫٩٠٥ ناخب، وكانت 
أكـرب الفائزين واحتلـت ٨٩ مقعدا يف 
الربملان. ويف العـام ٢٠١٩، فقد فازت 
 ٥٦١١٣٢ بأصـوات  ذاتهـا  الحركـة 
ناخبـا فقـط. وظلـت أكـرب األحزاب 

واحتلت ٥٢ مقعدا يف الربملان.
دع عنـك االنحـدار الشـديد يف نسـبة 
التأييـد لهـذه الحركـة بـني هذيـن 
العامـني، ولكنك سـوى ترى أسـباب 
الرعـب عندما تقـارن هـذه األرقام 
قيـس  للدسـتور.  التأييـد  بأصـوات 
سعيد، كان من السهل عليه أن يحتل 
ثلثي مقاعد الربملان، لو أنه كان حزبا. 
ولكنه ابن شـعبه. قل عنه ما شـئت. 
دكتاتور، متسـلط، يفصل الدسـتور 
عىل مقاسـه، ويمـزق الديمقراطية. 
ولكنـه يف النهايـة فائـز بثلثـي هذه 
األحـوال.  جميـع  يف  الديمقراطيـة 

وليس النحيـب الديمقراطـي املضاد 
إال نحيب عىل سوء حظ الباكني. وهو 
شـأن ال عالقة لقيس سـعيد به. إنه 
شـأن يتعلق بسوء مسالك منافسيه، 
وفسادهم وطمعهم بالنفوذ والجاه، 
بل وبسـوء نظرتهم لواقـع األزمة يف 
البـالد، وألنهم لم ينظـروا إىل موطئ 
أقدامهـم فيهـا، ليعرفـوا كـم كانت 
يدهم طوىل يف تحويل بلد مسـتقر إىل 

فوىض.
يحتـاج راكبـو حمـار السياسـة يف 
تونـس أن يرتّجلـوا، وأن يتواضعـوا، 
وأن ينظـروا إىل الواقـع بإمعان، وأن 
يفهمـوا أن الديمقراطيـة، إذا كانـت 
أرقاما فقد خرسوا باألرقام، خسـارة 
مجلجلـة. وإذا كانـت أعمـال تنمية 
وبناء، فقد فشـلوا فيها حتى انتخب 
مواطنوهـم رجال من خـارج الرسب 
تمامـا، نكاية بسـوء مسـالكهم هم 
بالذات حيـال التحديـات التي تواجه 

بالدهم.
يحتاج راكبو حمار السياسة يف تونس 
بأنفسـهم،  وجوههـم  يصفعـوا  أن 
لعلهـم يصحـون. ال ليقـرأوا األرقام 
االنتخابيـة من جديد، ولكـن ليقرأوا 
التجـاري،  امليـزان  العجـز يف  أرقـام 
والتضخم، والبطالة، ومعدالت الفقر، 
ليفهمـوا أنها هي األرقـام التي يجب 
أن ُتقلقهم، وتجعلهم ال ينامون الليل 

حيالها.
الحقيقة هي أن تونس هي التي يتعني 
أن تبكـي حظها العاثر، بسـبب هذه 
الحزمة من أحـزاب الجهل والحماقة 

وعجز القدرة عىل قراءة األرقام.

املستشـار العراقي، ُقيص محبوبة، 
ألّـف كتابـه بهـذا العنـوان وطـرح 
فيـه مـا وصفـه بـرصاع املفاهيم 
والـدول  األمـم  يف  والشـخصيات 

واملؤسسات.
الكاتب أعلن منذ البداية أنه سيكون 
شـاهداً عىل رصاع بني مفاهيم هي 
يف الحقيقـة متداخلـة، وكانت مثار 
خـالف وبحث عـرب قـرون طويلة، 
خاض فيهـا الفالسـفة واملفكرون 
واملؤرخـون منـذ القـدم، ولـم تخُل 
حقبة من مسرية اإلنسان الجماعية 
من الغوص يف قضايا السياسـة وما 
يكمـن يف خضمها أو يـدور حولها. 
كتاب املستشـار قيص هـو رحلة يف 
القراءة والتفكري والدراسـة، امتدت 
اإلغريـق  القدمـاء  الفالسـفة  مـن 
املفكريـن  إىل  وغريهـم  والرومـان 
والساسة املعارصين، مع وقفات يف 
التاريخية الكبرية  محطات األحداث 
التي عاشـها العالم قديمـاً وحديثاً. 
قيمـة هـذا الكتاب تكمـن يف أنه، إذ 
يقـدم لنا أحداثاً مضت، يحّفزنا عىل 
التفكـري يف موضـوع مهم ال يتوقف 
انشـغالنا به، وهو كيميـاء القيادة 
التي ُتصنع وَتصنع يف الحرب والسالم 
ويف التأخـري والتطوير. كتاب مكثف 
يجمعنا فيه املؤلف مع رموز فكرية 
أسـهمت يف  وفلسـفية وإنسـانية، 
تشييد بنية العقل اإلنساني سياسياً 
قديمـاً وحديثـاً. محـور املوضـوع 
هو شـخصية القائد بني السياسـة 
والسـلطة والنفوذ.. هذه املرتكزات 
الثالثـة هـي يف الحقيقـة متداخلـة 
خضـم  يف  ومفاعيـل  كمفاهيـم 
الحياة السياسـية وغري السياسية. 
لقـد دفعت اإلنسـانية ثمنـاً باهظاً 
جراء قرارات خطـرية اتخذها قادة، 
أدت إىل الحـروب الصغـرية والكبرية 
عـرب التاريـخ، كمـا كانت قـرارات 
أخرى جسـوراً إىل النهوض والتقدم 
التاريـخ  يف  مشـهودة  مراحـل  يف 
اإلنساني. وقف الكتاب عند عرشات 
الشخصيات التي ال نستطيع يف هذا 
الفضـاء املحـدود أن نقـف عندهـا 
جميعاً، لكن السـياق الـذي اختاره 
املؤلـف يمكننا مـن انتقـاء وقفات 
تجمع املشرتك واملختلف بينها، وهذا 
ما يسوقنا إليه سؤال طرحه املؤلف 
يف مقدمـة مدخلـه إىل كتابـه (ملاذا 
القيادة؟ أجاب: تتشـكل القيادة من 
مجموعة عوامل تتفاعل فيما بينها 
ضمن ما ُيعرف باملنظومة القيادية؛ 
لتكـون املحـور الذي يلتقـي فيه أو 

تتفرق عنده كل األحداث والتجارب 
مسـاحة  كـرب  عـىل  واملمارسـات 
النشـاط اإلنسـاني بـكل تفاصيله، 
والقيادة بمفهومها الشـامل تتفرع 
منهـا مفاهيـم مشـتقة ومرتادفة، 
كفِن القيادة، وعلم القيادة، وصفات 
وسـمات القائـد، وكيفيـة القيـادة 
تبعـاً للبيئـة وللظـروف أو لألحداث 
التي تصنعهـا القيـادة أو يواجهها 

القائد).
هكذا قّدم لنـا املؤلف قيص محبوبة 
الـذي  القيـادة  ملفهـوم  تعريفـه 
سـيكون محور الـرصاع املفاهيمي 
عـرب مؤلفـه الكبـري. القـادة اليوم 
ليسـوا فقط أولئك الذين يجلسـون 
عـىل الكريس األعىل يف الدولة، بل هم 
جميع من يمتلكون القرار يف الحياة 
االقتصاديـة واالجتماعية والرتبوية 
وغريها. العقل هو الضوء املوصوف 
الذي ينري الطريق للفاعلني يف جميع 
املجاالت، واستشـهد املؤلف بمقولة 
ونسـتون  الربيطانـي  السـيايس 
ترششـل: إمرباطوريـات املسـتقبل 
هـي إمرباطوريات العقـول، وقادة 
املسـتقبل هـم قـادة العقـول. وال 
أعتقد أن ترششـل قصد بقوله هذا، 
التوسـعي  باملعنـى  اإلمرباطوريـة 
االستعماري، وإنما قصد املرشوعات 
األساسـية الكبـرية يف كل املجـاالت 
أي  يف  القائـد  السياسـية وغريهـا. 
مرشوع أو مجال هو حاكم، والحكم 
مشـتق من الحكمـة. والقيادة كما 
يقـول املؤلـف سـيئتها القاتلة هي 
الغرور والعظمة، والحكمة فضيلتها 

الدائمة هي التواضع والتبرص.
أورد املؤلـف صفـات قيلـت قديمـاً 
القائـد  شـخصية  عـن  وحديثـاً 
ومكوناتـه ويسـوق بعض الصفات 
التـي يمتلكهـا القـادة، ثـم يقـف 
بإيجابياتها  القيـادة  عنـد أسـلوب 

وسلبياتها.
«القيـادة القريـة»... وضـع املؤلف 
هذا العنوان الفرعي لسطور طويلة 
كتـب فيهـا: يف هذا األسـلوب يكون 
االهتمام باألتبـاع يف أقىص درجاته، 
بينمـا االهتمـام باألهـداف يف أدنى 
درجاته، وهنا ينظر القادة إىل األتباع 
عىل أنهم املصدر األسايس لقيادتهم 
الشـديد  اهتمامهـم  خـالل  ومـن 
ُيحّسـنوا  أن  منهـم  يأملـون  بهـم 
أداءهم ومن ثم يسـعون إىل تحقيق 
أهدافهـم. ويضيف: لقـد أُطلق عىل 
هذ األسـلوب، اسـم القيادة الريفية 
كرمـز إىل أن املجتمعـات يف الـرشق 
والغـرب تشـرتك يف ميـزة واحدة يف 
مجال القيـادة خصوصـاً، حيث إن 
القائـد يكون قريباً جـداً من أتباعه 
ويخدمهـم ويسـاعدهم عـىل حـل 
القبيلة.  مشكالتهم كنموذج شـيخ 
أظـن أن املؤلـف وهو عراقـي يتابع 
تفاصيل ما عاشـته بالده يف زمنها 
القريـب، كان ُمنشـّداً إىل النمـوذج 
العراقـي يف القيادة الـذي كانت فيه 

القبيلة هي الحزام األمني للقائد.
يـورد املؤلف أقواالً لقـادة متميزين 

يف  وأسـلوبهم  رؤيتهـم  تعـرب عـن 
حـول  تتمحـور  وجلهـا  القيـادة 
الحكمة والرؤيـة الوطنية مثل قول 
الفيلسـوف الصيني تـوس يل «املاء 
أرقُّ يشء يف الطبيعـة، ولكـن أحمق 
َمن يحاول أن يهزمـه فقوته تكمن 
يف سالسته». وقال نيلسون مانديال: 
يف بـالدي نذهـب إىل السـجون أوالً 
ونقهـر  ثانيـاً  املـوت  وادي  ونعـرب 
الخوف الذي يف داخلنا ويتغذى الدود 
من أجسـادنا وبعدهـا نصبح قادة. 
ويستحرض املؤلف أسماء قادة كبار 
منهم ونسـتون ترششـل الذي قال: 
إن العظمـة ثمنهـا املسـؤولية. هو 
َمن غرّي مسـار الحرب العاملية التي 
انتهـت بهزيمـة هتلر الـذي اعرتف 
بدور ترششل الحاسم، إذ قال هتلر: 
لقد أعاقني اثنان، ونستون ترششل 
وثلـوج روسـيا. ويعـرض الكتـاب 
محطات من قيـادة الجنرال ديغول 
ويـورد  ورئيسـاً  مقاتـًال  لفرنسـا 
مقولتـه: إنني لم أحرر فرنسـا كي 

أكون ديكتاتورها.
يكـون  الديمقراطيـة  األنظمـة  يف 
التغيري سـلمياً، وجورج بوش االبن 
لـم يكن قائداً وقوتـه كانت من قوة 
بلده ال من قوته القيادية كما يقول 
املؤلـف، وهو يـرى أن بـاراك أوباما 
صنعـه جـورج بـوش وكان صعود 
أوبامـا إىل هـام الرئاسـة األمريكية 
بفضل غضب األمريكيني من نموذج 

بوش وقدرات أوباما القيادية.
الكاريزمـا املدمـرة... هـي نوعيـة 
معينة من الشـخصية الفردية التي 
بموجبهـا يتميـز الفرد عـىل الناس 
العاديـني ويتعاملون معها عىل أنها 
شـخصية موهوبة وفوق مسـتوى 
حـد  إىل  وتصـل  اآلخريـن،  النـاس 
اعتبارهـا خارقـة، أو اعتبارها لها 
صفـات محددة ولكنها صعبة املنال 
ممـا يخرجها مـن حدود اإلنسـان 
العادي إىل اإلنسـان الخارق، فينظر 
إليهـا األفـراد عـىل إنهـا إعجازية. 
ويضيـف املؤلف: الكاريزمـا العالية 
القـادة،  بعـض  بهـا  يمتـع  التـي 
كانت سـبباً يف نهجهم االسـتبدادي 
الطغيـان.  قمـة  إىل  ووصولهـم 
ويعترب أدولف هتلـر وجوزيف تيتو 
اليوغساليف وفيديل كاسرتو وصدام 

حسني أمثلة عىل ذلك.
املسافة بني القيادة والطغيان كثرياً 
ما تكـون قصـرية جـداً، والطغيان 
يزرع الفساد ويدمر األوطان ويهلك 
الناس. قـال الله تعـاىل (إن فرعون 
عـال يف األرض وجعـل أهلها شـيعاً 
يذّبـح  منهـم  طائفـة  يسـتضعف 
أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان 

من املفسدين) القصص ٤.
أثار الكتاب قضية تاريخية ومعقدة. 
لم يعد لها وجـود يف أوروبا وأمريكا 
وال يف آسيا وهي القائد، بينما عاشت 
طويـًال يف املنطقة العربيـة، خاصة 
يف األنظمـة اآليديولوجيـة. وأظن أن 
نجومهـا قـد زالـت مـع والدة جيل 

جديد بعقل جديد يف عرص جديد.

آراء
www.alzawraapaper.com9

@’jé˛a@ÚÓˆbæa@ÜäaÏæa@ãÌåÎ

Ôib‰ßa@Âèy@NÜ
Òáznæa@·fl˛a@Ùá€@’jé˛a@bËiÎá‰flÎ@bÓjÓ€@ÚÓuäbÇ@ãÌåÎ

·‘‹í@Âºã€a@áj«

bËnßb»fl@∂g@Úflå˛a@ÒäaÜg@Âfl@NNN÷aã»€a@ÍbÓfl

‚b”äˇ€@Ú–‹n¨@Òıaã”@NNê„Ïm@ıbn–néa

“aãó€a@Ô‹«

Ô”aã«@kmb◊

àÏ–‰€aÎ@Ú�‹è€aÎ@ÚébÓè€a@µi@áˆb‘€a
No: 7768   Mon    1     Aug    2022العدد:   7768    االثنين    1    آب    2022



ال تخلو أي حياة زوجية من املشاكل، 
ولكن هناك نوعني من املشاكل، منها 
ما يمكن حلهـا والسـيطرة عليها، 
ومنها ما تدفع الزوجني إلتخاذ قرار 

مصريي وهو الطالق.
ولكن قبل اتخـاذ قرار الطالق يجب 
طريـق  كل  يف  الزوجـان  يسـري  أن 
يمكن السـعي فيه لإلصالح الزواج، 
فالطالق قرار صعب وتبعاته أصعب 

عىل جميع أفراد األرسة.
وإن كنـِت تفكريـن يف الطـالق، فال 
تترسعي يف اتخـاذ القرار، واطرحي 
عىل نفسك أوالً األفكار التالية، التي 
يمكن أن تساعدك عىل حسم قرارك 

بحكمة:
1. فكـري يف الوعود التي قطعها كل 

منكما عىل نفسه
يف بدايـة العالقـة يقطـع الطرفـني 
وعـوداً أخالقيـة، مثـل الحيـاة معاً 
يف الـرساء والـرضاء، تقديـم الحب 
واالحتواء، تقديم الدعم بكل أشكاله 
اجتماعـي)،  مـادي-  (معنـوي- 
التغيري نحـو األفضـل، الكفاح معاً 

لتحقيق أهداف مشرتكة، وغريها.
التفكـري يف الوعود التـي قطعها كل 

منكمـا يف بدايـة العالقـة، تعيـد إىل 
ذاكرتـك حماسـة البدايـة، وتذكرِك 
بأهميـة االلتـزام بهـذه الوعود من 
أجل الحفاظ عىل العالقة التي كنتما 

تهدفان إليها.

2. فكري يف جوهر الزواج
عندما تحـارصك املشـاكل وتدفعِك 
للتفكـري يف الطـالق، تتصّوريـن أن 
الزواج مجرد عقد بني طرفني يمكن 
الرتاجـع عنـه بسـهولة، ولكن هذا 

ليـس صحيحـاً، عليـِك التفكـري يف 
جوهر الـزواج الذي يدفعِك للحفاظ 

عليه وليس التخيل عنه.
الـزواج عهد، ورباط مقدس، بذلتما 
جهـداً كبرياً، واسـتهلك منكما وقتاً 

وماالً ومجهـوداً حتى يصبح ما هو 
عليه اآلن، لذا فهو يستحق بذل املزيد 
من الجهد للحفـاظ عليه، وتحقيق 

النجاح والسعادة فيه.
3. فكـري يف السـبب الـذي دفعـك 

للزواج
هنـاك سـبب وراء موافقتـك عـىل 
الزواج من زوجك، هل هو اهتمامه، 
طموحـه،  حنانـه،  كرمـه،  حبـه، 
الـذي  السـبب  تذكـري  ذكاؤه؟ 
جذبـك لزوجـك، ودفعـك للموافقة 
عـىل الزواج منه، سـوف يعيـد إليِك 
مشـاعر الشـغف والحماسـة التي 
كانـت تمـألك يف بدايـة االرتبـاط، 
وربما تجدين نفسـك متمسـكة به 
أكثـر.ويف النهاية تذكـري أن الحياة 
الزوجية ال تسـري عىل وترية واحدة، 
فهـي تتأرجـح بني أيـام سـعيدة، 
وأخرى صعبة، حياة كاملة يتخللها 
أزمـات وعثرات، ولكنها تصمد أمام 
أي أزمة ما دمتما متمّسكني بنجاح 
العالقـة واسـتمرارها بسـعادة فال 
تستسـلمي للمشـاكل وتتخـيل عن 

زواجك بسهولة.
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املكّونات لتحضري العجينة:
دقيق – 4 أكواب

حليب دافئ – ربع كوب
ماء – ثالثة أرباع كوب

خمرية فورية – ملعقة كبرية
زيت نباتي – نصف كوب

سكر – ملعقة كبرية
ملح – ملعقة صغرية

للحشوة:
إىل رشائـح –  زيتـون مقطـع 

نصف كوب
جبن فيتا – كوب ونصف

للوجه:
صفار بيض مخفوق – 1

بحسـب   – بـذور  خشـخاش 
الحاجة

– بحسـب  سمسـم محمـص 

الحاجة
طريقة العمل:

- لتحضـري العجينـة: يف وعـاء 
اخلطـي السـكر مـع الخمرية 
والحليـب. اتركـي املزيج جانباً 

ليصبح رغوياً.
- اخلطـي يف وعاء كل مكونات 
العجينـة مـع مزيـج الخمرية 

حتى تتشكل لديك عجينة .
- أضيفـي القليـل مـن املاء يف 
حال كانت العجينة قاسـية أو 
الدقيـق يف حـال كانت شـديدة 

الطراوة
قمـاش  بقطعـة  غطيهـا   -
واتركيها ترتاح ملدة 45 دقيقة.

- حمـي الفرن عىل حرارة 180 
درجة مئوية.

- لتحضـري الحشـوة: اخلطـي 
الجبن مع الزيتون.

- خذي قطعاً متوسطة الحجم 
وسطحيها براحة يديك.

- ضعـي ملعقـة صغـرية مـن 
العجينـة  وسـط  الحشـوة 

واغلقيها من األطراف.
- كوري العجينة حتى تحصيل 

عىل كرات متساوية الحجم.
- صفيها يف صينية فرن مغلفة 

بورق الزبدة.
بصفـار  الكـرات  ادهنـي   -
بالسمسـم  ورشـيها  البيـض 

والخشخاش. 
- اخبزيها يف الفرن املحمى ملدة 
30 دقيقة حتـى تصبح ذهبية 

اللون.
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عىل الرغم مـن أن البطاطس املخبوزة 
تبـدو وكأنهـا سـهلة التحضـري، فإن 
تحضريها يحتـوي يف الواقع عىل عدد 

من األخطاء.
ومن أكثر األخطاء شـيوعاً، عدم خبز 
البطاطس لفرتة كافيـة، والذي يؤدي 
إىل تكوين قوام غري طبيعي وربما يؤثر 
أيًضا عىل نكهتها. أما الخطأ اآلخر فهو 
عـدم اختيار بطاطس تكون مناسـبة 
للخبز ألن هناك أصنافاً شمعية تخرج 
من الفـرن طرًيـة. أما الخطـأ األكثر 
شيوًعا، الذي يصفه الخرباء بأنه خطأ 
كبري فهو اسـتخدام رقائق األملنيوم أو 

ورق القصدير.
تنصـح الكثـري مـن الوصفـات بلـف 
البطاطس بورق األملنيـوم، قبل نقلها 
إىل الفـرن للخبـز، لكـن يـؤدي هـذا 
األسـلوب إىل الحصـول عـىل بطاطس 

مخبوزة رطبة ومليئة بالبخار.
إن لـف البطاطس بـورق األملنيوم قبل 
خبزهـا يحبس الرطوبـة الزائدة، مما 
يتسـبب يف تبخري البطاطـس، وبالتايل 
ال يتـم خبزهـا جيًدا، إذ تصبـح مبللة 
وتفتقـر للملمـس الخفيـف والرقيق، 
الـذي غالًبـا مـا يعترب السـمة املميزة 
أن  كمـا  رائعـة.  مخبـوزة  لبطاطـا 
النتيجة األسـوأ تتمثل يف أن البطاطس 
ال تكتسـب قرشة خارجية مقرمشة. 
وعـىل الرغم مـن أن مؤيـدي التغليف 
برقائـق األملنيوم يجدون أنها وسـيلة 
تسـاعد يف تقليـل وقـت الخبـز، فإن 
لجنة خـرباء البطاطس يف أيداهو تبدد 
تلك األسـطورة، حيث ذكروا أنه ”عىل 
العكس تماًما، إذ يجب تسخني الرقاقة 
نفسـها قبل البدء يف خبـز البطاطس، 

لذلك تزداد أوقات الطهي قليالً“.

البطاطـس  لـف  إن  الخـرباء  يؤكـد 
باألملنيوم قبل الخبز ال ينتج عنه مذاق 
طهـي أرسع أو مـذاق ألـذ، وإنما تعد 
الطريقة األفضـل للتحضري هي اتباع 

نهج الحد األدنى.
وفًقـا للجنـة بطاطس أيداهـو، فإنه 
من األفضـل خبز البطاطـس املجردة 
يف فـرن 220 درجة مئويـة ملدة 55 إىل 
60 دقيقـة حتـى تصـل البطاطس إىل 
درجة حرارة داخلية تبلغ 105 درجات 
مئوية، وعندها يصبح ملمس البطاطا 
لطيًفا ومقرمًشا، يف حني يكون الداخل 

جيد الطهي وغنيا بالفوائد الصحية.
ويوضـح خـرباء لجنـة البطاطس يف 
أيداهو أنه ال بـأس من لف البطاطس 
بورق األملنيوم بعد الخبز، للحفاظ عىل 
درجة حرارتها املناسبة ملدة 45 دقيقة 

عىل األقل

لنبـدأ بتبسـيط روتـني العنايـة بالبـرشة واملكيـاج، دعينا نجيـب عىل هذا 
السـؤال بالذات حول ما إذا كان يمكنك استخدام كريم الوقاية من الشمس 

كأساس.
تمامـاً مثل الكحل الـذي يف عينيك والذي يمكن أن يسـتعمل كمحدد عيون، 
ألن يكون خالياً من املتاعب إذا وضعت يديك عىل منتج ليس فقط واقياً من 

الشمس ولكنه أيضاً برايمر لتثبيت مكياجك.
بعـد كل يشء، كما تعلمني، فإن وضع واقي الشـمس أمـر رضوري، ولكن 
اسـتخدام املكياج هو اختيار وعندما يكـون روتني العناية بالبرشة الخاص 
بـك مبطناً بالعديد من منتجـات املكياج، فقد تجديـن إضافة طبقة أخرى 
مـن عامل الحماية من الشـمس (SPF) مرهقة! يف بعـض األحيان، يمكن 
أن يؤدي وضع طبقات كثرية جداً عىل الجلد إىل ظهور وجه متكتل ومجعد.
األخبـار السـارة ! هنـاك واقي من الشـمس يمكـن أن يتضاعـف مفعوله 
باعتبـاره برايمـر يحافظ عـىل مكياجك سـليماً جنباً إىل جنـب مع حماية 

البرشة من أشعة الشمس. كيف؟ 
يف كلمـة واحدة، تركيبة واقية من الشـمس خالية من اللمعان هي إجابتك! 
نظـراً لخصائصه غري الدهنيـة ومقاومة العرق وغـري كوميدوغينيك، فإنه 
يعمل كأساس تمهيدي مثايل ملكياجك عالوة عىل ذلك ، فإن واقيات الشمس 
هـذه مصنوعة من السـيليكون والتـي تمنح برشتك ملسـة مخملية لتعمل 

كأساس.
و يعمل السيليكون كحاجز عىل الجلد ضد التعرض للمواد الكيميائية والبيئية 
التـي تحافظ عىل رطوبة الجلد سـليمة وال تسـمح لها بالخـروج وبالتايل 
الحفـاظ عىل برشتك رطبـة، حيث تتم صياغـة واقيات الشـمس بطريقة 

هجينة؛ بما يف ذلك خصائص واقيات الشمس الفيزيائية والكيميائية.
املكونات مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم هي املرشحات الفيزيائية 
العضوية التي تمنحك االستفادة من تغطية ”واسعة الطيف“ والحماية من 
 Physalis Angulata و يعد مستخلص ،“” UVB و “UVA” أشـعة الشمس
و Capric Capric Triglyceride مـن مضادات األكسـدة الطبيعية واملذهلة 
لتغذية البرشة والتي يمكن العثور عليها يف تركيبة واقيات الشمس الخالية 

من اللمعان.
واألهـم مـن ذلك أن هـذه الرتكيبـة تجعلها مناسـبة لجميع أنـواع البرشة 
وخاصـة البـرشة الدهنيـة واملعرضـة لحب الشـباب، لذلك تـم العثور عىل 
واقيات الشمس خالية من اللمعان فعالة للغاية للحفاظ عىل كريم األساس 
ملتصق بسـطح برشتك ال تسـاعد هـذه الرتكيبات الواقية من الشـمس يف 
تقليل طبقات املنتجات املتعددة أثناء وضع املكياج فحسـب، بل تسـاعد يف 

حماية برشتك من األشعة فوق البنفسجية.
كيف تستخدم واقيات الشمس هذه؟

وغني عن القول أن اسـتخدام واقي الشـمس مرة واحـدة ال يكفي لحماية 
برشتك من العوامل الخارجية بدون إعادة التقديم، قد تفوتك فوائده وبالتايل 
تثـري مشـاكل الجلـد مثل الشـيخوخة املبكرة وفـرط التصبغ وحساسـية 

الشمس.
لذلك ، يويص الخرباء بإعادة وضع واقي الشـمس كل سـاعتني خاصة بعد 
السـباحة أو التعرق ومع ذلك، يقال إن واقيات الشمس املقاومة للماء تظل 

فعالة لفرتات أطول من واقيات الشمس األخرى.
خيـار آخـر هو أنه يمكنك اسـتخدام إسـفنجة مكياج إلعـادة وضع واقي 
الشـمس عىل مكياجك توفر إسـفنجة املكياج ملسـة نهائيـة ناعمة وتمنع 
التجاعيـد أيضاً يمكنك أيضاً اختيار رذاذ واقي من الشـمس إلعادة تطبيقه 

بعد مرور بعض الوقت.

من املمكن أن تؤثر حرارة الصيف 
لكنهـا  وشـعرك،  برشتـك  عـىل 
قـد تكون قاسـية بعـض اليشء 
عـىل أمعائك أيًضا، ومـع ارتفاع 
درجة الحـرارة يضعـف الجهاز 
الهضمي، مـا يؤدى إىل عدد كبري 
من املشكالت، ما يجعلنا نتساءل 
عما إذا كانت مشـاكل الغثيان يف 
املفرط  التعـرض  نتيجة  الصيف 

ألشعة الشمس؟
وقد يكون ذلـك مجرد مصادفة، 
أو قد يكـون عالمة عىل أي يشء 
أكثـر خطـورة يحـدث، إذا كنت 
تعانى من مشاكل صحية أخرى 
باإلضافـة إىل مشـاكل يف الجهاز 
الهضمي، وإذا كنت قلًقا بشـأن 
بعـض  فلدينـا  املعـدة،  مـرض 

الحلول لك.
هـل الصيف له تأثـري عىل صحة 

الجهاز الهضمي؟
وفًقا لدراسة سويرسية ُنرشت يف 
املجلة األمريكية ألمراض الجهاز 
أكـرب  خطـر  هنـاك  الهضمـي، 
لإلصابة بمـرض التهاب األمعاء 
(IBD) والتهـاب املعدة واألمعاء 
املعدية (IG) أثنـاء موجة الحر، 
ويمكـن أن تكـون موجات الحر 
يف الصيف كابوًسـا ألي شـخص 
يعانـي بالفعـل من مشـاكل يف 

املعدة.
للحفـاظ عـىل صحـة  نصائـح 

الجهاز الهضمي بشكل أفضل: 
1. تجنـب القهـوة واملرشوبـات 

الغازية
إذا كنت ترشب الكثري من القهوة 

خـالل  الغازيـة  املرشوبـات  أو 
الصيف، فعليـك أن تكون يقًظا، 
يمكن لهذه األشياء أن تسبب لك 
الجفـاف وتهيج معدتك برسعة، 
ابتعد عن هذه املرشوبات وحافظ 

عىل صحتك.
2. تمرن كل يوم

إذا كنـت تعانـي مـن ضيـق يف 
البطن أو أي مشـاكل يف الهضم، 
فسيكون من الرضوري بالنسبة 
لـك ممارسـة الرياضـة بشـكل 
يومي، يمكن أن يسـاعدك البقاء 
نشيًطا بدنًيا وممارسة الرياضة 
يومًيـا يف الحصـول عـىل الراحة 

التي تشـتد الحاجة إليها من آالم 
البطن واالنتفاخ والغازات وعرس 

الهضم.
3. اجعـل اللبـن الرائب جزءا من 

نظامك الغذائي اليومي
يسـاعد اللبن الرائـب عىل تهدئة 
املعـدة املتهيجـة والحفـاظ عىل 
صحة الجهاز الهضمي وتسهيل 
عمليـة الهضـم، وتنـاول اللبـن 
الرائب بانتظام سيقلل من فرص 

اإلصابة بالحموضة.
4. تناول نظام غذائي مغذي

نظامـك  يشـمل  أن  حـاول 
الغذائي عـىل الفواكـه الطازجة 

الورقية والبطيخ  والخـرضاوات 
والتفاح والخيـار والتوت والذرة 
بالنعنـاع  واملـاء  والسـلطات 
الليمـون  ومـاء  والليمـون 
والكمثـرى هذا الصيـف، تجنب 
واملعالجـة  الدهنيـة  األطعمـة 

واملعلبة والوجبات الرسيعة.
5. تجنب السكر

تجنـب األطعمـة التـي تحتـوي 
عىل السـكر والنكهـات املضافة 
واأللـوان التـي يمكن أن تسـبب 
وآالم  االنتفـاخ  مثـل  مشـاكل 
املعـدة، قـل ال للوجبـات الثقيلة 
التـي يمكـن أن تـؤدي إىل عـرس 

الهضم.
6. تجنب األطعمة الدسمة

ال تنـم بعد األكل مبـارشة حيث 
يمكـن أن يـؤدي إىل الحموضـة، 
وتنـاول الطعـام بكميـات أقـل 

وامضغه جيًدا.
7. ال تنس الربوبيوتيك

يحتـوى الزبـادي عـىل بكترييـا 
الربوبيوتيـك الصديقـة لألمعـاء 
ويمكـن أن يخفف من مشـاكل 
املعدة مثل اإلسـهال الذى يظهر 
كثريًا خالل فصل الصيف، حاول 
أن تقوم بهـذه اإلضافات الجيدة 

لنظامك الغذائي.
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اإلجهاد  أن  األمريكية  أوهايو  جامعة  يف  علماء  اكتشف 
قد  التي  الفوائد  جميع  يلغيان  املتزايد  والقلق  النفيس 

يكتسبها اإلنسان عند اتباعه لحمية غذائية معينة.
توصل العلماء لتلك النتائج بعد دراسة أجروها عىل ٥٨ امرأة 
يف منتصف العمر، ٣٨ منهن كن قد أصبن برسطان الثدي يف 
وقت سابق، وحصلت كل من املشرتكات  الـ ٥٨ عىل نفس 

نفس  عىل  تحتوي  أن  العلماء  تقّصد  والتي  اإلفطار،  وجبة 
الكمية العالية من السعرات الحرارية املوجودة يف الوجبات 
بتوزيع  قاموا  التجربة  خالل  أنهم  العلماء  الرسيعة.وذكر 
نوعني من الطعام عىل املشاركات بشكل عشوائي، فوزعوا 
مشتقة  مشبعة  دهون  عىل  تحتوي  وجبات  بعضهن  عىل 
من زيت النخيل الضار بالصحة، أما الباقون فوزعوا عليهم 

زيت  من  مشتقة  مشبعة  غري  دهون  عىل  تحتوي  أطعمة 
عباد الشمس مدعم بكميات كبرية من حمض األوليك الذي 
عىل  فرتة  مرور  لاللتهاب.وبعد  مضادة  بخصائص  يتميز 
تناول املشاركات لتلك الوجبات، قام العلماء بإجراء مقابالت 
حددوا بواسطتها كمية الضغط النفيس الذي تعرضت له كل 
عينات  بتحليل  قاموا  كما  األخرية  الفرتة  يف  املشاركات  من 

توقع  لاللتهاب.وكما  الحيوية  املؤرشات  لقياس  دمهن  من 
بكثري  أقل  كانت  لاللتهاب  الحيوية  املؤرشات  فإن  العلماء، 
بغض  أقل،  نفسية  لضغوط  تعرضن  اللواتي  النساء  عند 
تعرضن  اللواتي  النساء  أما  الطعام،  طبيعة  عن  النظر 
أجسامهن  يف  االلتهاب  فمؤرشات  عالية،  نفسية  لضغوط 

كانت أعىل من الحدود الطبيعية املسموح بها.



لـكّل مّنا طبـاع خاّصة تمّيزهـا وتؤّثر يف 
طريقـة تعاملهـا مـع اآلخريـن. يف هذا 
الشـخصّية  تحليـالت  كثـرت  السـياق، 
وأساليبها، من األبراج، إىل وضعيات النوم 

والجلوس وحّتى من فئة الدم...
فمـاذا عـن تحليل الشـخصّية مـن يوم 

الوالدة؟.
مواليد أّيام 1، 10، 19، 28:

يف  رصيحـة  مرحـة،  ذكّيـة،  شـخصّية 
كالمها إّال أّنها عنيدة وتشـعر بالغرية من 
املنافسـة. تكـّد يف عملها وتطمـح دائماً 
بالحصول عىل املركز األّول واألفضل. هذا 
النوع من الشخصيات يحّب اإلستقاللّية، 
لذلـك قد يقع يف الحـّب يف عمر صغري، إّال 
أّنـه ال يتـزّوج إال عندمـا يكـون ناضجاً 

تماماً.
مواليد أّيام 2، 11، 20، 29: 

تكونـني محبوبـة مـن  كّل يشء،  رغـم 
الجميـع! أنـِت شـخص حنـون ويحلـم 
كثـرياً، ولكّنـِك تملكـني ثقـة منخفضة 
بنفسِك نسـبياً وتحتاجني دائماً إىل الدعم 
مـن اآلخريـن. ولعّل طبـاع مواليـد هذه 
األّيام متقلّبـة، ال يمكن توّقعها، إذ تتغري 
مع الوقت والظـروف، إّال أّنها تميل قليالً 
إىل األنانّيـة مع قـدرة عالية عىل التواصل 
الكالمي. شخصّية غري قوّية يف الحّب، إّال 
أّنها تتحمل الكثري من مسؤوليات العائلة 

بعد الزواج!
مواليد أّيام 3، 12، 21، 30:

شـخصّية متدّينـة، طموحـة، محرتمـة 
ومثابرة يف الحيـاة، إّال أّنهـا تميل أحياناً 
إىل قسوة القلب واألنانّية. لعّل مواليد هذا 
اليوم يواجهون نسـبة مشـاكل أكرب مع 
العائلة واملحيط خصوصاً يف املراحل األوىل 
من الحياة. كذلك، يصعب التعامل معهم، 
ولكن بمجرّد أن يعتادوا عىل شـخٍص ما، 
لن يضيعوا صداقتـه أو يخطئوا يف حّقه. 
باإلضافـة إىل ذلـك، يتمّيزون بشـخصّية 

تحّب بحّرية وتفكّر بطرق خّالقة!
مواليد أّيام 4، 13، 22، 31:

أنِت شـخصّية عنيـدة بإمتيـاز! تعملني 
بإجتهاد إّال أّن حّظـِك اليسء يتبعِك أينما 
ذهبِت، فأنِت تواجهني الكثري من خيبات 
األمل! إنسانة مسـاعدة وتتّفهمني اآلخر 
ومشـاكله بطيبة قلـب، إّال أّنِك تميلني إىل 
القسـوة يف الكالم وإنفاق املال أحياناَ من 
دون تفكـري. شـخصّية تسـاعد عائلتها 
وأصدقاءها وتقع يف الحب يف عمٍر صغري. 

جذرية، صبـورة، مداومة، قديمة الطراز 
قليالً، إّأل أّنها تعيش دائماً حسب األسس 

والتنظيم.
مواليد أّيام 5، 14، 23:

يف  جـداً  ومعـروف  شـعبّي  فـرد  أنـِت 
محيطِك، إذ تستطيعني حّل أبرز مشاكلِك 
وتنفيـذ كّل مـا تريدين من خـالل الكالم 
واملفاوضـات حّتـى مع األعـداء! طريقة 
تفكريِك تجارّية بإمتياز، فأنِت ال تفكرين 
بالوقت بل باألمر التي عليِك فعله. مرحة، 
ذات حـس فكاهي عـاٍل، تحّبـني الحرّية 
والتغيـريات الجذرّيـة، ما يجـذب حولِك 
العديد من األصدقاء وحّتى من العالقات. 
تميلني إىل األنانّية بعد اإلستقرار يف الحّب، 
وتسـتطيعني اإلنسجام مع مختلف أنواع 

األشخاص!
مواليد أّيام 6، 15، 24:

شخصّية تستمتع بالحياة إىل أقصاها، ال 
تهتّم بـآراء اآلخرين، موهوبة وطّيبة مع 
األشخاص الذين ترتاح لهم. تشعرين أّنِك 
محظوظـة يف كّل أصعد حياتـِك، كما أّنِك 
شـخص محّب خصوصـاً اتجـاه العائلة 
واألصدقـاء. دائمـاً مـا تكونـني مصـدر 
األجـواء السـعيدة واملسـاملة يف منـزلِك، 
خصوصـاً وأّنـِك تتمّتعني بحسـن إصدار 
األحكام واملسـؤولّية. ممتـازة يف تضميد 
جـروح اآلخرين ومواسـاتهم بكّل عطف 

واهتمام وحّب!
مواليد أّيام 7، 16، 25:

تنجحـني يف جـذب كّل مـن يحيـط بـِك، 
فأنِت واقعّية، واثقة من نفسـِك، سعيدة 
التعلّـم،  وتتمّتعـني بمواهـب عديـدة يف 

املوسيقى، الفنون، الغناء وحّتى التمثيل، 
ولكّن لديِك مشـكلة أساسّية يف العصبّية 
والسيطرة عىل غضبِك. تتخلنّي عن أشياء 
كثـرية ألرستـِك وتقدّرين القيـم العائلية 
بشـكل كبري. تمتلكني تقريباً كّل يشء يف 
حياتـِك، ولكّنِك تميلني دائماً إىل الشـعور 

بالفراغ واإلنجرار وراء الهموم.
مواليد أّيام 8، 17، 26:

شـخصّية قوّية جّداً، ولكـّن يصعب عىل 
األشـخاص من حولِك فهمِك جّيداً. تدلنّي 
عـىل األمـور كمـا هـي بـدون مجاملة، 
خصوصـاً بسـبب معانتـِك مـع بعـض 
اإلضطرابـات منذ سـّن صغـري. تحاربني 
مـن أجـل العدالـة وتكرهني الظلـم بكّل 
أشـكاله، ولكّنـِك تتحّفظـني يف إختيـار 
أصدقائِك مـا يعرّضِك أكثر مـن غريِك إىل 
الوحدة، رغم إسـتعدادِك الدائم ملسـاعدة 
اآلخريـن. تميلـني إىل التزوج أكثـر تأخراً 
مـن غريِك، ولكّنـِك سـتنجحني يف حياتِك 
العائلّية بفضل تنظيمِك لألمور، مثابرتِك، 

وقدرتِك عىل التحّمل!
مواليد أّيام 9، 18، 27: 

أنِت من األشـخاص الذين ال ينسـجمون 
بسـهولة مـع متطلبـالت الحيـاة، قوّية 
جسـدياً وفكرياً، طموحـة إىل أبعد مدى، 
مثابـرة، ومحرتمـة مـن قبـل محيطِك. 
تنجحـني يف الوصـول إىل أهدافـِك حّتـى 
ولـو بأصعب الطرق وتواجهني التحديات 
مهما كانت. عادة ما تكونني شقّية كثرياً 
يف صغرِك، إّال أن نضجِك يحّولِك إىل إنسان 
هـادئ ولكـن ال يخلـو مـن القـوّة. رغم 

قّوتِك، الحّب.
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• قبل اكتشـاف التخدير كان 
اىل  يضطـرون  الجراحـون 
رضب املريـض بآلـة صلبـة 
عىل مؤخرة رأسـه كي يفقد 
الوعي اىل ان ينتهوا من اجراء 

العملية. 
األمريكـي  الطفـل  • حصـل 
مايكل كريني عىل بكالوريوس 
يف علم االنسان بتقدير إمتياز 
وعمره لم يزد عن 10 سنوات 

عام 1994.
هـي  وزنـا  البـرش  أخـف   •
زاراق  لوتشـيا  املكسيكسـة 

طولهـا  كان   (1863-1889)
67سم ووزنها 2250 جرام عندما كان عمرها 17 سنة.

• الباشـق هو أحد أنواع الصقور تصل رسعته إىل 160 كم يف الساعة 
حينما ينقض عىل فريسته.

ي السفر سـفراً ألنه ُيسـفر عن وجوه املسـافرين وأخالقهم  • ُسـمِّ
فيظهر ما كان خافيا منها.

يروى أن شـيخاً حكيمـاً كان يعيش مـع أوالده ولهم إبل 
وغنم يرعونها ، ولهم كلب يحمي أنعامهم من الذئاب. ذات 
يوم جاء أحد السـفهاء وقتل كلب الحراسـة لهذا الشـيخ 
وأبنائـه. فذهب إليه أبناؤه وقالوا لـه أن فالناً قتل كلبنا ، 
فقال اذهبوا واقتلوا قاتل الكلب. فجلس أبناؤه يتشاورون 
يف أمر أبيهم وهل ينفذونه. إال أنهم اجتمعوا عىل أن أباهم 
قد كـرب وأصابـه الخـرف ليأمرهـم بقتل إنسـان بكلب، 
وخلصـوا إىل أن أهملـوا أمره.بعـد مرور شـهرين أو يزيد 
هجـم لصوص عىل مراعي الشـيخ وأوالده ، وسـاقوا إبله 
وغنمه ، ففزع أبناء الشـيخ إىل أبيهم يقولون إن لصوصاً 
هجمـوا علينا وسـاقوا اإلبـل والغنم ، فـرد عليهم أبوهم 
يقول : اذهبوا واقتلوا قاتل الكلب ، فقال أبناؤه إن أبانا قد 
أصابه الجنون ، نحدثه عن لصوص رسقوا أنعامنا فيقول 
اقتلـوا قاتل كلبنا !.. بعد فرتة وجيزة هجمت عليهم قبيلة 
أخرى وسـبوا إحدى بنات الشيخ وساقوها معهم ، ففزع 
األوالد إىل أبيهم وقالوا سبيت أختنا وهاجمونا واستباحوا 
بيضتنا ، فقال لهم أبوهم اقتلوا قاتل الكلب.. جلس األوالد 
يفكرون يف أمر هذا الشيخ الكبري ، فهل جن أم أصابه سحر 
أم مـاذا ؟ فما كان من اإلبن األكرب إال أن هم ناهضاً وقال 

سأطيع أمر أبي ولنر ما سيكون. فقام إىل سيفه واحتمله 
وذهـب إىل قاتل كلبهم وقـال له أنت قتلـت كلبنا وأمرني 
أبـي بقتلـك ، ورضب عنقـه.. طـارت أخبار مقتـل قاتل 
الكلـب وطافت اآلفـاق فقال اللصوص إن كانـوا قد قتلوا 
قاتل كلبهم فكيف سيفعلون بنا وقد رسقنا أنعامهم، ويف 
عتمة الليل تسلل اللصوص وأعادوا اإلبل والغنم إىل مراعي 
الشـيخ الكبـري.. وعلمـت القبيلة املغـرية السـابية إلبنة 
الشيخ بقتلهم قاتل كلبهم ، فقالوا إن كانوا قد قتلوا رجالً 
بكلب فماذا سـيفعلون معنا وقد سـبينا بنتهم ، فأعادوا 
البنت وخطبوها البن شـيخ قبيلتهـم. عندها جلس أبناء 
الرجل وفهموا حكمة أبيهم وأنه لم يخرف قط.العربة هنا 
هـي أنه إذا عرف الظالم أو امليسء إن هناك من سـيقتص 
منه، وأنه سيلقى الجزاء العادل ملا تقرتفه يداه، لفّكر ألف 
مـرة قبل أن ُيقدم عـىل فعلته.. علماً أن قتـل قاتل الكلب 
عقاب جائر إذ أن العقاب ال يعادل جريمته رغم بشاعتها، 
إنما املقصود هنا هو املعنى الرمزي ، وهو بأنه يجب عدم 
التهـاون يف الحفاظ عىل حقوقنا وعىل هيبتنا، وذلك بأخذ 
اإلحتياطـات التي تضمن السـالمة وتقلل مـن احتماالت 

وقوع الظلم والتطاول واإلعتداء عىل اآلمنني.
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غزل عراقي

صــــورة و حــــدث

1498 - كريسـتوفر كولومبـوس 
يكتشف فنزويال.

1619 - وصـول الفـوج األول من 
العبيد األفارقة إىل والية فريجينيا.

عنـرص  اكتشـاف   -  1774
األكسجني.

1790 - إجراء أول تعداد للسـكان 
يف الواليـات املتحـدة، وكان تعداد 
السـكان آنـذاك 4 ماليـني مواطن 

للواليات الثالث عرشة.
1834 - صـدور أول طابع بريدي 

يف الربازيل.
1876 - كولـورادو تصبح الوالية 
واليـات  مـن  والثالثـني  الثامنـة 

الواليات املتحدة.
1902 - الواليات املتحدة تشـرتي 

حقوق قناة بنما من فرنسا.
1914 - أملانيـا تعلـن الحرب عىل 

روسيا يف الحرب العاملية األوىل.
1920 - تأسيس الحزب الشيوعي 

الربيطاني.
1933 - القيام بأول رحلة لرشكة 
طريان وطنية مرصية بني مدينتي 

القاهرة واإلسكندرية.
1943 - اسـتقالل بورمـا وإعالن 
يف  الحلفـاء  لقـوات  انضمامهـا 

الحرب العاملية الثانية.
1945 - تأسـيس الجيش اللبناني 

والجيش السوري.
1967 - إرسائيـل تحتـل القـدس 

الرشقية.
 MTV 1981 - بـدأ بـث محطـة 

املوسيقية.
2005 - األمـري عبـد اللـه بن عبد 
للمملكـة  ملـًكا  يصبـح  العزيـز 
العربية السـعودية بعد وفاة امللك 

فهد بن عبد العزيز.
سـنودن  إدوارد  منـح   -  2013
لجوًءا سياسـًيا مؤقًتا ملدة عام يف 

روسيا.
2014 - جيش االحتالل اإلرسائييل 
يرتكـب مجزرة يف رفح، أسـفرت 
عن قتـل 140 فلسـطينًيا وجرح 

1000 آخرين.
2017 - عائلة الربمجّي السـوري 
الفلسطيني باسل خرطبيل تؤكد 
إعدامه عىل يد الُسلطات السوريَّة 
انقطعـت  أن  بعـد   2015 سـنة 
أخبـاره ُمنـذ أن ُنقـل من سـجن 

عدرا آنذاك.
2018 - منـح ميداليـة فيلـدز يف 
الرياضيـات لعـام 2018 لكل من 
كوجـر بـريكار وأليسـيو فيجايل 

وبيرت شولز وأكشاي فينكاتيش.
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أبـــــــراج

تخطـط للقيـام بأكثر من مهمـة يف وقت محـدد لكي 
تتفـرغ يف املسـاء لحضـور حفـل أقامـه أحـد الجريان. 
ستشـعر بالثقة يف النفـس إذا اخرتت مالبس مناسـبة لهذا 
االحتفال. لم ال تدع أحد أصدقائك املقربني عىل العشاء يف هذا 

املساء؟ ستكون نهاية هذا اليوم سعيدة بالتأكيد.

أوضاعك الصحية جيدة إىل حد كبري، فقط عليك 
أن تعطى لنفسـك وقتا كافيا من الراحة، وتحصل 
كذلـك عىل عـدد سـاعات كافية مـن النـوم، حتى ال 
تفقـد قدرتك عىل املداومة واالسـتمرار يف العمل بنفس 

الكفاءة.

ــة ومميزة. رمبا  ــاريع مختلف لديك أفكار جديدة ملش
ــض األماكن اخملتلفة. ميكنك  تذهب إلى التنزه في بع
ــرة إلى حقيقة بالعزمية واإلصرار. اكتب كل  أن حتول أي فك
ــك اآلن فرمبا حتتاج إليه الحقا. ابدأ في تنفيذ  ما يدور برأس

مشاريعك في أوقات متفرقة وليس على دفعة واحدة.

الهـدف الذي كنت تحـاول تحقيقه منذ فرتة طويلة 
ربمـا تتوقف عن التفكري فيه اليوم بسـبب املشـاكل 
التـي تمر بها مع الرشيك. ال تخاف من أن تكون إنسـانا 
طموحا باسـتمرار، فهذا اليشء يميزك عن غريك بالتأكيد. ال 
تندهش إذا وجدت نفسـك بعد عدة أيام ترتاجع بسبب بعض 

العراقيل.

تحاول دائما أن تسعى إىل التميز يف عملك، 
ال تـرتدد يف تقديـم مرشوعك فسـوف يلقى 
إقبـاال كبـريا من املحيطـني بك وسـوف يكون 
بمثابـة نقطـة انطالق لـك نحو إبداعـات أكرب . ال 

تتأخر أكثر من ذلك.

رشيك حياتـك يحبك كثريا، فال تجعل خوفك الشـديد 
عليـه يوتـر العالقـة بينكمـا، تحـدث معـه وصارحه 
بحقيقة مشـاعرك، كى يتفهم لحظـات غضبك. تحتاج إىل 
اهتمـام بوجباتك، فأنت مهمل جـدا يف اختيارك ألنواع أكلك، 

تناول الفاكهة والخرضوات وال تنس ممارسة الرياضة.

ال ترتاجـع عـن قراراتـك مهما حـدث ما دمت 
مقتنعـا بها. ربما يحـاول البعـض تدبري بعض 
املكائد لك. ال تعطيهم الفرصة لكي ينفذوا خططهم. 
حياتك أنت املسؤول عنها وكذلك قراراتك. ال تسمح ملن 

حولك بأن يسيطروا عليك.

ــيطرة على أعصابك  رمبا جتد اليوم أنك تفقد الس
ــاكل التي تواجهها في تنفيذ مشروع  ــبب املش بس
ــارات وكلها قابلة للتطبيق، فلم  معني. أمامك عدة خي
ــاح ليس ممهدا بل  ــك؟ طريق النج تصعب األمر على نفس

بالتأكيد ستواجه بعض الصعوبات.

يبـدو أن األشـخاص املحيطني بـك أكثر جدية 
اليـوم. ربمـا تقرر عـدم التحدث معهـم لكي ال 
تعرض نفسك ملواقف محرجة. شاهد فيلمك املفضل 
وحدك وال داع للشعور باالكتئاب حتى ال تكون شخصا 

جادا أكثر من الالزم مثل هؤالء فينفر منك اآلخرون.

عىل الرغم من أن الفرتة املاضية كانت مليئة 
باملتاعـب، إال أنـك كنت مثاال جيدا للشـخص 
القوي الذي يعلم كيف يتغلب عىل مشاكله. هناك 
شـخص ما يحـاول تقليـدك ولكنه لن يكـون أبدا 

مثلك، فال تقلق.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهمـا كانت كمية املهام التـي كلفت بإنجازها 
اليـوم، سـيكون لديك وقت للقـراءة وربما كتابة 
بعض القصص القصرية. اقبـل نصيحة اآلخرين لك 
وال تكـن متكـربا. إذا كنـت بحاجة إىل تحسـني حالتك 

املزاجية، مارس بعض التمارين الرياضية.

1- من الخرضاوات التي 
ترمز إىل الخصوبة (م) - 

تفرزه الغدد.
 2- أصلح البناء - جعله 
الله سـباتا و سكنا (ن) 

- عاهل.
 3- وجهـات نظر - من 

فقد سمعه.
 4- الذريـة (م) - صـب 

املاء صبا متتابعا. 
 5- من أعضـاء الجهاز 
عـدم   - (م)  الهضمـي 

اإلنجاب (ن).
 6- متشـابهان - هداية 

و استقامة - عبيد.
 7- من الفواكه - صداق 

املرأة (م).
 8- قط - أعطى - حرف 

مكرر.
 9- خفايـا (م) - يعرف 

(م).
 10- الفتـي مـن اإلبـل 
(ن) -  الولـد مـا دام يف 

الرحم.

1-قطع من الجيش ما 
بـني خمـس أنفس إىل 
ثالثمئـة - أدام النظـر 

إليه يف سكون (م).
خيـوط   - مـدام   -2  

النعل.
 - الرايـة   -3

متشابهان.
4- نجـده يف كل يشء 
إىل  النجـوم  أقـرب   -

األرض.
5- ساعورة - بُعد.

6- من مراحل القمر - 
تفسري.

7- مرتقية - رمى املاء 
من فمه.

 - مكـرر  حـرف   -8
نعاتب (م).

 9- للتمني (م) - سهر 
- إدراك.

10- زواج - من البحار 
املغلقة.
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قد تكون غير متفرغ للقيام بأي شيء اليوم بسبب 
ــى وقت طويل.  ــروع ما يحتاج إل ــك بإجناز مش اهتمام

اقض وقتك في املساء مع شخص قريب منك.



إفالسها  عن  هريد،  آمرب  األمريكية،  الفنانة  أعلنت 

رسمًيا؛ وذلك بسبب الرسوم القانونية الباهظة التي 

النجم  ضدها  رفعها  التي  التشهري  محاكمة  كلفتها 

العاملي جوني ديب وطالب فيها بتعويض ٥٠ مليون 

دوالر.

وكانت قد قدمت آمرب هريد استئنافاً رسمياً للمحكمة، 

عىل قضية التشهري التي صدر حكمها النهائي منذ أكثر 

محكمة  يف  هريد  محامو  االستئناف  قدم  وقد  شهر،  من 

استئناف فرجينيا يف مقاطعة فريفاكس.

واحد  أسبوع  قبل  استئنافاً  قدمت  قد  كانت  آمرب  أن  اىل  ُيشار 

فقط، بحجة وجود احتيال من قبل املحلفني، وتم رفض الطلب 

عىل  دليل  وجود  عدم  القاضية  اعتربت  حيث  مكتوب،  بأمر 

يبقى  أن  يجب  والحكم  املحلف،  قبل  من  املخالفة  أو  االحتيال 

سارياً.

مقطع  الساهر  كاظم  الفنان  نرش 
فيديو، يظهر فيه وهو يغني خالل 
ان،  عمَّ يف  أحياها  التي  حفلته 
الساهر  األردنية.وكتب  العاصمة 
عىل الفيديو: «أحبك جداً وأعرف أن 
الطريق إىل املستحيل طويل، وأعرف 
بديل.  لدي  وليس  النساء  ست  أنك 
عمان  يف  الساهر  كاظم  حفل  من 
قبل  أعلن  قد  كاظم  ٢٠٢٢».وكان 
أياٍم عرب حساباته يف مواقع التواصل 
أرض  يف  حفلٍة  إحياء  االجتماعي 
ان،  بعمَّ املطار  املعارض عىل طريق 

عن  كشف  كما  األردنية،  العاصمة 
 ٤ يف  مرص  يف  أخرى  حفلٍة  إقامة 
أغسطس املقبل بعد غياب دام أكثر 
من عرشة أعواٍم عن إحياء حفالٍت 
أخرياً  الساهر  تميَّز  وقد  فيها. 
بنشاٍط فني كبري، حيث أحيا حفالٍت 
العربية،  الدول  من  عديٍد  يف  عدة 
آخرها يف بريوت ١٥ يوليو الجاري، 
و١٢   ١١ يف  إسطنبول  يف  غنَّى  كما 
إضافًة  وأسرتاليا،  وأمريكا  يوليو، 
يف  بالفصحى  الغناء  مهرجان  إىل 

السعودية.

نرش الفنان، عبدالله بوشهري، مقطع فيديو، 
حلقات  أوىل  مشاهدة  إىل  متابعيه  فيه  دعا 
مرشوع».وكتب  «انتقام  الجديد  مسلسله 
حلقة  أول  تشوفون  تقدرون  «اآلن  عبدالله: 
من انتقام مرشوع عىل شاهد vip، استمتعوا 
«بعد  مضيفاً  رأيكم».  وأعطوني  املقدمة،  يف 
بني  يصور  عراقي  كويتي  عمل  أول  سنة   ٣٣

من  كبرٍي  بتفاعٍل  املنشور  البلدين».وحظي 
التهنئة بالعمل،  ِقبل متابعيه، الذين قدَّموا له 
مؤكدين أنه سيكون رائعاً، متمنني له التوفيق 
«انتقام  أن  إىل  يشار  وحياته.  مسريته  يف 
مرشوع» أول عمٍل يصوَّر بني الكويت والعراق 
منذ ٣٣ عاماً، وهو من إخراج حسني دشتي، 
وقصة وسيناريو وحوار نور البدري، وبطولة 

نخبة من الفنانني، من أبرزهم أحمد سلمان، 
نزار، محمود وعبدالله بوشهري، وزهرة  هند 
أحداثه  وتدور  حلقًة،   ٣٠ يف  ويقع  الخرجي، 
يف  دة  ومعقَّ مشوِّقة،  اجتماعيٍة  قصٍة  حول 
الوقت نفسه، وتبدأ من يوم حزيٍن ومشؤوٍم، 
لتتغري بعدها حياة أبطاله إىل األفضل، وينعموا 

بعيشٍة كريمة.
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شـهدت مدينـة رشبـني، يف محافظـة 
الدقهليـة املرصيـة، حالة طبيـة نادرة 
الحدوث، بعـد والدة طفلة تحمل جنيًنا 
غري مكتمل يف بطنها. وقال الدكتور زياد 
إسماعيل، استشاري طب األطفال، إنه 
الحـظ انتفاًخا كبريًا يف بطـن املولودة، 
فأمـر بإجـراء األشـعة والفحوصـات 

الالزمة لبيان الحالة.
وأضـاف الطبيـب املـرصي أن املولودة 
حالتها مسـتقرة، لكن األشعة أظهرت 
وجود أنسجة تشبه الجنني غري املكتمل 
داخل بطنها.وأشـار الطبيب إىل أن هذه 
الحالة هي الثانيـة من نوعها يف مرص، 
إذ تم تسـجيل حالة مشابهة يف جامعة 
عني شـمس، وهـي من الحـاالت نادرة 
الحدوث عـىل مسـتوى العالم.وأوضح 
الطبيب زياد إسـماعيل: ان هذه الحالة 
تسـمى ”جنـني داخـل جنـني“، وهي 
عبارة عـن خلل جيني يـؤدي إىل تكون 

جنني آخـر يف الرحم ودخوله يف جسـم 
الجنـني األول.وأضاف استشـاري طب 
األطفـال: ان هـذه الحالة تشـبه تكّون 
التوأم، ولكنه غري مكتمل، وفيها تتسلل 
أنسجة الجنني إىل جسم الجنني املكتمل. 
مشـرًيا إىل أن مولودة رشبني ستخضع 
لعمليـة جراحيـة السـتئصال الجنني.

األنسـجة  أن  املـرصي  الطبيـب  وأكـد 
املكونـة للجنـني إذا ظلت داخل جسـم 
املولـودة سـتتطور إىل ورم رسطانـي، 
مشريا إىل تحويل الطفلة حديثة الوالدة 
إىل مستشـفى األطفال تمهيـًدا إلجراء 
العمليـة الجراحية.وكشـف إسـماعيل 
عـن تلقيـه اتصاالت من معهـد األورام 
ومستشـفى القـرص العينـي التابعني 
إىل  باإلضافـة  القاهـرة،  لجامعـة 
مستشفى أطفال أبو الريش بالقاهرة، 
العمليـة  وإجـراء  الطفلـة  لتحويـل 

الجراحية لها.

عن  أخرى  مرة  إنستجرام  تراجعت 
دعمت  أن  بعد  ضخمة  تغيريات 
حملة  كارداشيان  وكيم  جينر  كاييل 
«بالتوقف  التطبيق  تطالب  فريوسية 
عن محاولة أن يكون تيك توك». أُجرب 
الرؤساء عىل عكس بعض التحديثات 
املخطط لها بعد أن قال عدد كبري من 
اكتفوا.سيقوم  قد  إنهم  املستخدمني 
إنستجرام بشكل كبري بإلغاء تخطيط 
ملء الشاشة الجديد الذي كان جاهزًا 
املشاركات  عدد  من  أيًضا  سيقلل 
يف  املستخدمون  بها.غضب  املوىص 
الخطط هذا  العالم من  أنحاء  جميع 
بنسخ  التطبيق  واتهموا  األسبوع 
تيك توك.يقرأ امليم الفريويس: «اجعل 
عن  أخرى».«توقف  مرة  إنستجرام 
محاولة أن أكون تيك توك، أريد فقط 

أن أرى صوًرا لطيفة ألصدقائي.»
الفعل،  رد  تصاعد  قبل  حديثه  يف 
قال رئيس إنستجرام آدم موسريي، 
إن  املايض  الثالثاء  يوم  عاًما   ٣٩
إىل  سيتحول  إنستجرام  من  «املزيد 
الوقت».وأثار  بمرور  فيديو  مقاطع 

غضب  عاًما   ٣٧  ، زوكربريج  مارك 
اقرتح  عندما  أكثر  املستخدمني 
من  املزيد  ستعرض  تطبيقاته  أن 
ال  التي  الحسابات  من  املشاركات 
األن  أنهم  املستقبل.إال  يف  تتابعها 
نقله  ملا  وفقا  للضغوط  يخضعون 
موسريي  قال  حيث  صن،  ذا  موقع 
ألننا  سعيد  «أنا   :Platformer لـ 
الحني  بني  نفشل  لم  إذا   - خاطرنا 
، فنحن ال نفكر بشكل كبري  واآلخر 
الكفاية».«لكننا  فيه  بما  جريء  أو 
خطوة  اتخاذ  إىل  بحاجة  بالتأكيد 
تجميع  وإعادة  الوراء  إىل  كبرية 
 ، الكثري  تعلمنا  صفوفنا.«عندما 
أو  الجديدة  األفكار  من  بنوع  نعود 
التكرا، لذلك سنعمل من خالل ذلك». 
الخالصة  تصميمات  إىل  «بالنسبة 
الجديدة، يشعر األشخاص باإلحباط 

وبيانات االستخدام ليست رائعة.
اتخاذ  إىل  بحاجة  أننا  أعتقد  «لذلك 
وإعادة   ، الوراء  إىل  كبرية  خطوة 
تجميع صفوفنا ، ومعرفة كيف نريد 

امليض قدًما.»

ماسك،  إيلون  «تيسال»  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  األمريكي  امللياردير  رفع 
دعوى جوابية ضد رشكة «تويرت»، مصعدا بذلك معركته القانونية معها.وسبق 
أن طالبت «تويرت» بإجراء محاكمة رسيعة ملاسك بسبب قراره االنسحاب من 
صفقة بقيمة ٤٤ مليار دوالر لرشاء رشكة التواصل االجتماعي.وجاء يف مذكرة 
الشكوى  أن  امللف  بهذا  املكلفة  األعمال  بقانون  املتخصصة  ديالوير  ملحكمة 
االطالع  للجمهور  يمكن  وال  صفحة   ١٦٤ من  وثيقة  يف  أتت  «رسا»  املرفوعة 
بتأجيل  معركته  خرس  بعدما  املضادة  ماسك  شكوى  بعد.وأتت  محتواها  عىل 
النظر يف الدعوى القضائية ضده، حيث حدد قايض والية ديالوير أكتوبر ٢٠٢٢ 
موعدا للنظر يف الدعوى.وقالت كاثالني جود ماكورميك، رئيسة قضاة محكمة 
ديالوير، التي تتعامل مع العديد من النزاعات التجارية البارزة، إن تأخري النظر 
طال  «كلما  أنه  مضيفة  إصالحه»،  يمكن  ال  رضر  بإلحاق  «يهدد  الدعوى  يف 
التأخري، زادت املخاطر».وطالبت الرشكة بإجراء محاكمة رسيعة ضد ماسك، 
بعد أن قالت تقارير إنه انسحب بشكل غري صحيح من االستحواذ عىل «تويرت» 
يف صفقة بقيمة ٤٤ مليار دوالر.وكان ماسك، أغنى رجل يف العالم، تعهد بدفع 
يف  الرشكة  أبلغ  لكنه  «تويرت»  رشكة  يف  الواحد  للسهم  أمريكيا  دوالرا   ٥٤٫٢٠
ماسك  االتفاقية.وأفاد  عن  الرتاجع  يريد  أنه  الجاري  الشهر  من  سابق  وقت 
بأن الرشكة فشلت يف تقديم معلومات كافية حول عدد الحسابات املزيفة عىل 
«تويرت» وأنها خرقت التزاماتها بموجب الصفقة من خالل إقالة كبار املديرين 
وترسيح عدد كبري من املوظفني.وتقول «تويرت» إن األسباب التي قدمها ماسك 
عىل  موافقته  بعد  املشرتي  لندم  غطاء  مجرد  االتفاقية  من  انسحابه  لتربير 
عرض سعر أعىل بـ ٣٨٪ من سعر إغالق السهم يف األول من أبريل، وقبل وقت 
قصري من تعثر سوق األسهم وفقدان أسهم رشكة تصنيع السيارات الكهربائية 

تسال، أكثر من ١٠٠ مليار دوالر من قيمتها.
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العربية  للرواية  «كتارا«  بجائزة  فازت  التي  الرحيل»  «دوامة  روايتها  يف 
املنشورة لعام ٢٠١٥ اختزلت الروائية الراحلة نارصة السعدون تاريخ نزف 
الوجع العراقي بمتابعة حياة ارسة آمنة مستقرة، قدر لها أن تتعرض ألبشع 
أمني  تدهور  من  أعقبه  وما  لبغداد،  األمريكي  االحتالل  بعد  الحوادث  أنواع 
وسيطرة العصابات املسلحة التي اقرتفت جرائم القتل والنهب وخطف وابتزاز 
للمواطنني األبرياء، وروعت األرس اآلمنة، ومنها أرسة الدكتور قيس السالم 
الشهرية  الطبيبة  وزوجته  األمريكية  دنفر  جامعة  يف  الهندسة  كلية  خريج 
السالم بردينة  التقى  الجامعة نفسها..  الطب يف  السعد خريجة كلية  ردينة 
تفرتسها  أن  قبل  العراق،  بلدهما  يف  ليكونا ارسة سعيدة  اقرتنا  ثم  دنفر،  يف 
أنياب االحتالل وتحل بها الكوارث والفواجع، التي دفعتها اضطراراً للهجرة 
نحو املجهول وقد فقدت األب قيس السالم عىل أيدي السفاحني يف سجن أبي 
غريب بال أي ذنب، مثلما فقدت ولده الطبيب بارق الذي ُخطف وقتل حتى 
بعد أن دفعت ارسته الفدية املطلوبة، وقد أدت هاتني الفاجعتني املتالحقتني، 
إىل إصابة الدكتورة ردينة بجلطة دماغية إثر قيام عصابة مسلحة بالسيطرة 
عىل عيادتها لتجربها عىل التوقيع والتنازل عن ملكية العيادة إىل سكرتريتها 
قبل االحتالل التي صارت طبيبة بشهادة مزورة تجرب الدكتورة عىل توقيعها 
تحت تهديد السالح!.. لم يتبق من هذه االرسة، سوى أم مشلولة، وابنة اسمها 
إباء، طالبة يف املرحلة األخرية من كلية الهندسة، هي محور الرواية ورمزيتها 
الشخصية  إباء  من  تمثله  ما  بكل  اسمها  معنى  من  املستمدة  ورسالتها 
العراقية، وحيويتها ومواهبها واعتزازها بنفسها، واألهم من ذلك كرهها ملن 
دمر ارستها ووطنها.. فتاة جميلة ومثقفة، تهوى الرسم، وتدرس الهندسة 
الذي  منري  الطالب  زميلها  مع  لها  حب  قصة  بأول  ظنها  يخيب  املعمارية، 
رسعان ما انقلب وضعه بعد االحتالل ليتنكر لها ويتحاىش مواجهتها، وقد 
سعت إباء للحصول عىل وثيقة تخرجها من كلية الهندسة، وبيع ممتلكات 
األرسة من اجل السفر أمالً يف رعاية طبية أفضل لوالدتها، وبحثاً عن الهجرة 
ابن  بمساعدة  بغداد  غادرت  بأبنائه،  الوطن  ضاق  أن  بعد  جديدة  ارض  إىل 
خالتها باسل الذي يقود السيارة عرب الطريق الربي إىل األردن، هرباً من وطن 
لم يعد يصلح ألن يكون وطناً. وبعد السكن والعمل يف األردن وتحسن الحالة 
الصحية للدكتورة ردينة السعد، تأتي فرصة الهجرة من مفوضية الالجئني، 
لكن من سخرية القدر أن تكون الدولة التي وافقت عىل استقبال األرسة هي 
الواليات  والوطن،  والبيت  األرسة  تدمري  يف  سببا  كانت  التي  نفسها  الدولة 
املتحدة األمريكية من دون دول العالم .خاضت نارصة السعدون يف تفاصيل 
إباء ووالدتها يف دنفر وكيف صارعت مع نفسها مشاعر  كثرية حول حياة 
هوايتها  وممارسة  املعمارية  الهندسة  دراستها  أثناء  متناقضة  إنسانية 
والدتها  مع  تهاجر  أن  قبل  جامعتها  يف  جديدة  حب  تجربة  منها  الرسم،  يف 
ثانية ليستقرا يف نيوزيالند بحثاً عن فرصة عمل وربما الهروب من التجارب 
الجديدة، ويف كل ما واجههما فإن ذكرى األب قيس السالم الذي شوهت جثته 
وما  مخطوفاً،  ُقتل  الذي  بارق  وابنه  غريب،  أبي  سجن  يف  الوحوش  مخالب 
تعرضت له األرسة عقب مداهمة مسكنهم يف بغداد، بقيت ماثلة يف حياة األم 
الدكتورة ردينة وابنتها إباء وهما يبحثان عن ارض وحياة آمنة، وقد اقتلعتا 
السعدون  ورسدت  الحاملة.  املستقرة  وحياتهما  وبيتهما  وطنهما  من  قرساً 
بما يشبه السيمفونية الحزينة عذابات وهواجس ومخاوف كل مواطن فقد 
بيته وأمنه واستقراره وأحالمه، فكانت «دوامة الرحيل» رواية وطن مفقود، 
أشبه  ١٥ مقطعاً  إدانة، مؤلفة من  وحكاية ترشد وخوف وعذاب، ورصخة 
بالحركات املوسيقية، يبدأ كل مقطع فيها بنصوص لشعراء عراقيني منهم 
عبد الرزاق عبد الواحد، حميد سعيد، يوسف الصائغ، نازك املالئكة، بدر شاكر 
من  مقاطع  تتخللها  وغريهم،  عمارة  عباس  مليعة  مهدي،  سامي  السياب، 
أغان ألم كلثوم، وأغنية باإلنكليزية لفرانك سيناترا، وأخرى بالفرنسية لجاك 
بريل.يف إهدائها لنسختي من الرواية قبل رحيلها يف ًعمان منذ عامني عن عمر 
ناهز الرابعة والسبعني عاماً، كتبت « أهديك نزف الوجع العراقي» .. رحلت 

نارصة السعدون، وتعددت الروايات، وما زال النزف العراقي مستمراً .
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احيت الفنانة السورية، فايا يونان، حفالً 
غنائياً يف ثالث ليايل مهرجان جرش 

دورته  يف  والفنون  للثقافة 
وقدمت  والثالثني،  السادسة 

خالل الحفل باقة مميزة من 
لدى  املحببة  أغنياتها  أشهر 
يونان  فايا  جمهورا.وغنت 

أشهر  من  كبرية  مجموعة 
خالل  قدمتها  التي  أغنياتها 

مشوارها الغنائي منها «بيناتنا يف 
بحر»، «يف الطريق إليك»، «يا ليته يعلم»، 

و»صدى  تنيتاتنا»  «كيفنا  و»غنى»،  قاتيل»،  و»يا 
موالنا» وغريها.وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خالل العام املنرصم، 
داف  جوائز  ضمن   ٢٠١٨ لعام  سورية  مطربة  أفضل  بلقب  تتويجها  آخرها 
باما األملانية، وإطالقها كليب «بغداد»، مع دخولها موسوعة جينيس لألرقام 
فاندينج»  «الكراود  عملية  يف  تنجح  عربية  مطربة  أول  باعتبارها  القياسية، 
أو التمويل الجماهريى، عرب أوىل أغنياتها «أحب يديك»، وتمكنت من تحقيق 
أكثر من ٢٥ ألف دوالر إلنتاجها، وما يتخطى الثالثة ماليني بالعملة السورية، 
الـ١٣  حاجز  تخطي  من  وتمكنت  للنور،  املصورة  األغنية  بالفعل  وظهرت 

مليون مشاهدة، وأصبحت من أكثر أغاني فايا استماًعا وشهرة.

إليسا  اللبنانية  الفنانة  إسم  تصدر 
البحث  محركات  مختلف  يف  الرتيند 
بعد  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  ويف 
األجواء. فيه  أشعلت  حفالً  إحيائها 

ملوقف  الحفل  خالل  إليسا  وتعرضت 
غنائها،  خالل  املرسح،  عىل  محرج 
السوشيال ميديا فيديو  وتداول رواد 
يف  إليسا  حصل.وظهرت  ما  يظهر 
األغنيات  إحدى  أدائها  أثناء  الفيديو 
للخلف  تميش  وكانت  املرسح،  عىل 
السماعات وكادت  وتعثرت يف احدى 
توازنها  استعادت  لكنها  تسقط، 
هذا  سقوطها.ويعترب  قبل  برسعة 
غياب  بعد  لبنان  يف  لها  األول  الحفل 
ألقت  الحفل  سنوات.وخالل  ثالث 

رحبت  املرسح  عىل  كلمة  إليسا 
يف  إليسا  بالجمهور.وقالت  فيها 
اليل  املرات  أكثر  من  «هذه   : كلمتها 
بعد  بغني،  وأنا  فيها  مبسوطة  أنا 
له  يشء  كل  عن  سنني   ٣ قطيعة 
بهذه  بريوت،  يف  باملهرجانات  عالقة 
عاد».وعربت  لبنان  نقول  الطريقة 
إليسا عن سعادتها بالعودة للغناء يف 
حسابها  عرب  تغريدة  ونرشت  لبنان، 
اإلجتماعي  التواثل  بموقع  الخاص 
ألويل  للغاية  «متحمسة   : فيها  قالت 
ثالث  بعد  الليلة  لبنان  يف  حفالتي 
سنوات من االضطرابات، سوف أغني 
من أعماق قلبي الليلة لبلدي املحبوب 

وجمهوري الرائع».
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مرص،  خارج  لها  فني  ظهور  أول  يف 
العائلية،  األزمات  من  العديد  بعد 
الوهاب  عبد  شريين  الفنانة  تستعد 
٥٦ من  الـ  الدورة  إلحياء حفل ختام 
يف  الدويل  قرطاج  مهرجان  فعاليات 
تونس، وذلك يوم ٢٠ أغسطس املقبل.
ونرش القائمون عىل مهرجان قرطاج، 
عرب الصفحة الرسمية للمهرجان عىل 
الكاملة  القائمة  بوك،  الفيس  موقع 
لفعاليات املهرجان، والذي من املقرر 
أغسطس   ١٤ يوم  من  بداية  إقامته 
عدد  بحضور  أغسطس،   ٢٠ يوم  إىل 
صابر  أبرزهم:  الفنانني،  من  كبري 
الرباعي وشريين عبد الوهاب وراغب 
الوهاب  عبد  شريين  أن  عالمة.يذكر 
تحاول يف الفرتة األخرية تدارك تبعات 
العربي  الفني  الوسط  عن  انقطاعها 
الرد  وعدم  املاضية،  السنوات  طوال 
عىل اتصاالت النجمات املقربات منها، 
التواصل  خطوط  مد  شريين  وبدأت 
مجدداً معهن؛ بتهنئة الصديقة األقرب 
ميالدها،  بيوم  شلبي  منة  لقلبها 
وأرسلت بعدها تهنئة خاصة للنجمة 

كشفت  التي  الزغبي،  نوال  اللبنانية 
محاوالتها  كل  فشل  عن  مؤخراً 
واالطمئنان  شريين  مع  للتواصل 
عليها.شريين وجهت تغريدة مبارشة 
بموقع  حسابها  عرب  الزغبي  نوال  إىل 
بشكل  االعتذار  فيها  حاولت  تويرت، 
معها  التواصل  عدم  عن  مبارش  غري 
لها  وجهت  كما  األخرية،  السنوات  يف 
وقالت:  األخرية،  أغنيتها  عىل  التهنئة 
يف  فاكراني...  دائماً  إنك  جداً  «شكراً 
عليكي  بسأل  ماكنتش  دي  مشاكيل 
أوي  بحبك  إني  أقولك  عايزة  بس 
يا  وفعالً  تجنن  الجديدة  وأغنيتك 
نعيش لنفسنا يا بالش».يذكر أن نوال 
أول نجمة تحرص عىل  الزغبي كانت 
دعم شريين عبد الوهاب في أزمتها 
وكتب  حبيب،  حسام  مع  األخرية 
أحد متابعي نوال، قائالً: «الزم تهدي 
عبد  شريين  لصديقتك  حفلة  أغنية 
الوهاب»، وغردت نوال الزغبى، عرب 
«أكيد  قائلة:  تويرت،  عىل  حسابها 
يا  وبقولها  لشريين  إهداء  أحىل 
يا تعييش لحّد يصوِنك،  حبيبة قلبي 
يا تعييش لنفسك بس».وقبلها قدمت 
نوال دعماً لشريين عبد الوهاب مع 
األخرية  طالق  شائعات  انتشار 
من حسام حبيب العام املايض، 
لقائها  خالل  نوال،  وقالت 
بالعربي:   «ET» برنامج  يف 
أطمن  بقدر  ما  «برصاحة 
عليها ألني ما بعرف رقمها، 
رقمها،  تغري  فرتة  كل  وهي 
بأي  معها  أنا  النهاية  ويف 

قرار بتاخده».
إذا  «شريين  وأضافت: 
مبسوطة  مش 
أكيد  وتركت 
أنا معها، وإذا 
طة  مبسو
وبدها تضل 

أنا معها».
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