
بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيـس اتحـاد الكـرة العراقـي 
السـابق، حسـني سـعيد، عـن خفايـا 
بطوالت الخليج، فيما رجح بأن تتجاوز 
العائدات 15 مليون دوالر.وقال سعيد يف 
ترصيح صحفي: إن ”عائـدات البطولة 
النقـل  15 مليـون دوالر مـن  تتجـاوز 
والتسـويق،  واإلعالنـات  التلفزيونـي 
وهنالـك بطـوالت وصلـت عائداتهـا اىل 
35 مليـون دوالر مثل ما حدث يف بطولة 
خليجـي اليمن“.وأضاف: ”سـابًقا كان 
كل اتحاد منظـم يبيع الحقوق لصالحه 
لكن بعد تأسيس االتحاد الخليجي وهو 
مـا معمول بـه حالًيا االتحـاد الخليجي 
يبيـع الحقـوق ويسـلم املبلـغ لالتحاد 
املنظم للبطولة“.وأشـار إىل أن ”عائدات 
 35 كانـت  بالسـعودية  الخليـج  دورة 
مليـون دوالر، ودورة الخليـج بالبحرين 
21 مليـون دوالر، ودورة الخليج باليمن 
35 مليون دوالر، ودورة الخليج بسلطنة 
عمـان 27 مليـون دوالر، ودورة الخليج 
بأبوظبي 11 مليـون دوالر“، الفتا إىل أن 
”هذه عوائد بطوالت الخليج مثبتة، وأنا 

عىل علـم بها منـذ كنت رئيـس االتحاد 
”التقنـني  اىل  سـعيد  العراقي“.ودعـا 
باملصاريـف آخذين بنظر االعتبار األمور 
اللوجسـتية بذلـك حسـب مـا ذكـرت 
واالسـتفادة ممـا متوفـر مـن مالكات 
برصاوية“.وتابـع ”لدّي مبالـغ العوائد 
املالية لكثري من دورات الخليج من خالل 
التسـويق التلفزيوني واإلعالنات ما عدا 
الحكومـة  ”.وكانـت  املباريـات  تذاكـر 
اوعـزت لحكومـة البـرصة التنـازل عن 
مبالغ مـن البـرتودوالر دعمـا لخليجي 

البرصة 25.
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بغداد/ الزوراء:
العـدوان  الخارجيـة  وزارة  أدانـت 
الصهيوني الذي اسـتهدف قطاع غزة.

وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، احمد 
الصحـاف، يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان العراق يعرُب عن إدانتِه واسـتنكارِه 
للعـدوان الصهيونـّي، الذي اسـتهدف 
مناطق ُمتعددة بقطاع غزة، أسـفرت 

عـن استشـهاد عـدٍد مـن املواطنـني 
الفلسـطينيني بينهم طفلـة، وإصابة 
آخرين.واضـاف: إنَّ لغـَة العنـِف التي 
ُتنبـُئ  الصهيونـّي  الكيـان  ينتهجهـا 
بمزيـد من االحتقـان، وُتكـرّس مناخ 
التوتر، وذلك لن يفيض سوى إىل تنامي 
التصعيد والتأزيم من دون الوصول إىل 

أي حل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
تعـرض الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
مـرة جديـدة ملوقـف محرج بسـبب زلة 
لسان، واصفا نفسه بـ“نائب الرئيس“.

فخالل لقاء يف اجتماع افرتايض مع املديرة 
التنفيذيـة لرشكـة ”جنـرال موتـورز“، 
مـاري بارا، قال بايدن: ”لـن أكون قادرا 
عىل القيام بذلك، ألنني ال أستطيع قيادة 
سـيارة بينما أنا نائب الرئيس“، بحسب 
مـا نرشت صحيفة ”نيويورك بوسـت“.

وأعرب بايدن عن أسفه لعدم قدرته عىل 
رشاء سـيارة كورفيت الكهربائية، حيث 
تخطط الرشكـة إلطالق كورفيت هايربد 
يف وقـت مبكر مـن عـام 2023، متبوعا 
بنمـوذج كهربائي بالكامل.ليسـت املرة 
األوىل التـي يتعـرض فيها بايـدن ملوقف 
محرج بسـبب زلة لسـان، حيث أشار يف 
وقت سابق، إىل كاميال هاريس باعتبارها 
”الرئيسة“ يف 4 مناسبات عىل األقل، كان 

آخرها يناير/كانون الثاني 2022.

دمشق/ متابعة الزوراء:
أصيـب 7 عنـارص حراسـة بينهـم 4 
جنود أتـراك بجـروح متفاوتة، امس 
السـبت، نتيجـة اسـتهداف القاعـدة 
الرتكيـة يف قرية أناب بريـف عفرين، 
بقذائـف مصدرهـا مناطـق انتشـار 
النظـام  وقـوات  الكرديـة  القـوات 
السـوري يف ريف حلب، وفـق ما أفاد 
”املرصـد السـوري“.يف املقابـل، ردت 

القـوات الرتكية مـع الفصائل املوالية 
لهـا، بقصف قرية شـوارغة يف ناحية 
رشان بريـف مدينـة عفريـن، وقرية 
كفرانطون شمايل حلب، من دون ورود 
أنبـاء عـن حجم الـرضر الـذي خلفه 
القصف.ووقعت اشـتباكات متقطعة 
الرشاشـة، الجمعـة، بني  باألسـلحة 
فصيـل مسـلح مدعـوم مـن تركيـا 
(الجيـش الوطني) من جهة، والقوات 

الكرديـة والنظام السـوري من جهة 
أخرى، عىل محور قرية مرعناز بريف 
حلب الشـمايل.كما أصيـب 3 مدنيني، 
بينهـم طفلـة، نتيجة تجـدد القصف 
املدفعـي عىل مدينة إعزاز بريف حلب.

وسـقطت عدة قذائف صاروخية عىل 
أطـراف مدينـة مـارع، بالتزامن مع 
سـقوط عدة قذائـف مدفعية بالقرب 
من القاعـدة الرتكية يف قريـة ثلثانة، 

مصدر القصف مناطق انتشار القوات 
الكردية وقوات النظام.كما استهدفت 
األخـرية بالرشاشـات الثقيلة محيط 
مدينة إعزاز.وعىل صعيد متصل، دارت 
اشـتباكات عنيفة باألسـلحة الثقيلة 
واملتوسطة بني ”الجيش الوطني“ من 
جهـة، وقوات النظام من جهة أخرى، 
عىل محور قرية الغوز وقرب معرب أبو 
الزندين بريف الباب، تزامنا مع إطالق 

القوات الرتكية قنابل ضوئية يف سماء 
املنطقة.ورداً عىل ذلك، قصفت القوات 
الرتكيـة املتمركـزة يف قاعـدة ثلثانـة 
الواقعة عىل أطراف مدينة مارع بريف 
حلـب الشـمايل بأكثر مـن 15 قذيفة 
صاروخيـة ومدفعيـة محيـط قريـة 
الشـيخ عيـىس بريف حلب الشـمايل، 
من دون معلومات عن حجم الخسائر 

البرشية يف صفوف الطرفني.

غزة/ متابعة الزوراء:
يف أخطـر تصعيـد للعنـف يف املنطقـة 
املـايض، واصلـت  العـام  منـذ حـرب 
إرسائيـل شـن رضبـات جويـة عـىل 
غزة، امس السـبت، بينمـا ردت حركة 
الجهاد الفلسـطينية بإطالق وابل من 
الصواريخ،فيمـا قـال الرئيس املرصي 
عبـد الفتاح السـييس، إن بالده تجري 

اتصاالت عىل مدار السـاعة مع جميع 
األطراف منعـًا لخروج األوضاع يف غزة 
عـن السـيطرة.وذكرت وكالـة األنباء 
واملعلومات الفلسـطينية (وفا)، امس 
السـبت، أن ١٣ مواطنـا أُصيبوا بينهم 
أطفال ونسـاء بجروح متفاوتة جراء 
قصـف إرسائييل يف أنحـاء متفرقة من 
مدينـة غزة.بينما أعلنت وزارة الصحة 

الفلسـطينية أن عـدد قتـىل الغـارات 
اإلرسائيليـة عىل قطاع غـزة ارتفع إىل 
١٢ فلسـطينيا، بينهـم فتـاة تبلغ من 
العمـر خمس سـنوات، بينمـا أصيب 
٨٤ شـخصاً بجروح.واعتـربت حركة 
كان  اإلرسائيـيل  القصـف  أن  الجهـاد 
بمثابـة «إعالن حـرب» قبـل أن تطلق 
وابال من الصواريـخ باتجاه إرسائيل.

وتواصـل إطـالق الصواريـخ من جهة 
والقصـف اإلرسائييل مـن جهة أخرى، 
صبـاح امس السـبت، ليثـري املخاوف 
من احتمـال تكـرار حـرب أيار/مايو 
٢٠٢١ التـي اسـتمرت ١١ يوما، وأدت 
إىل تدمري غـزة بينما أجربت العديد من 

اإلرسائيليني عىل االختباء يف املالجئ.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـَد املحلـل السـيايس، نبيـل العيل، 
ان سـيناريو الحـل الوحيـد لالزمة 
االطـراف  جلـوس  هـو  الحاليـة 
املتصارعة عىل طاولة واحدة لرسـم 
ال  مـدة  خـالل  املرحلـة  مسـتقبل 
تتجاوز السـنتني، ويف حني اشار اىل 

ان املبادرات الدولية انفع للعراقيني، 
توقـع حـدوث تغيـريات وتحـوالت 
سياسـية عـىل الصعيـد القريب او 
املتوسـط.  وقـال العـيل يف حديـث 
لـ»الزوراء»: ان «االزمة معقدة وهي 
نتيجة تصارع عىل السلطة ومربرات 
تقدمهـا االحـزاب تحـت شـعارات 

وطنية اعتدنا عليهـا وهناك اخطاء 
قد وردت من اطراف سياسـية حول 
تعاطيهم مع املشهد السيايس بشكل 
عـام دفعهم التخاذ خطـوات اخرى 
وبعض االحيان تحاول معالجة مثل 
هذه االخطاء وهي نتيجة تقاطعات 
مصلحية رصفة تحت مظلة التعامل 

مـع الفضـاء الوطني».واضـاف ان 
«هـذه االطـراف تحتـاج اىل ضبـط 
االيقاع السيايس وايقاع الترصيحات 
والقـرارات  االنفعـاالت  وضبـط 
وصـوال اىل مرحلة الجلـوس لوضع 
النهائية هذه  تفاهمات، وبالنتيجة 
التفاهمـات يجب ان تنتهـي برؤية 

حول املستقبل القريب والجلوس اىل 
طاولة حوار تتضمـن رؤية واتفاقا 
حـول شـكل املرحلـة القادمـة وقد 
تكون التعديالت الدستورية والنظام 
السـيايس اوىل االهـداف عـىل رأس 

اجندة هذا الحوار».

ÑÌäaÏó€a@Âfl@›iaÏi@Üãm@ÚÓ‰Ó�è‹–€a@CÜbËßaD@Ú◊ãyÎ@NNÒçÀ@—ó”@›ñaÏm@›Óˆaãég

@“aã†˛a@ëÏ‹u@ÏÁ@Úflåˇ€@áÓyÏ€a@›®a@ÏÌäb‰Óé@Z@@@@@@@@Ä€@ÔébÓé@›‹´
äaÏ®a@Ú€Îb†@Û‹«@Ú«äbónæa

Òã�Óè€a@Â«@ böÎ˛a@xÎã©@�b»‰fl@“aã†˛a@…Óª@…fl@p¸bóma@ã≠@ZÔèÓè€a

بغداد/ الزوراء:
تواصل 6 مـدن عراقية الحفاظ عىل مراكزها ضمن 
قائمة املناطق األعىل يف معدل درجات الحرارة بالعالم 
خـالل السـاعات الــ24 املاضيـة، والتـي تجاوزت 
جميعهـا معدالتهـا نصف درجـات الغليان.ونرشت 
االٔمريكيـة  كاليفورنيـا  يف  ”بالسـريفيل“  محطـة 
جدوالً مـن 15 منطقة ومدينة عاملية سـجلت أعىل 
درجـات بالحـرارة يف العالـم خالل آخر 24 سـاعة.

وبـنّي الجـدول أن مدينة ”عبادان“ يف إيران سـجلت 
أعـىل درجة حرارة بالعالم وبواقع 53 درجة مئوية، 
تليها باملرتبة الثانية منطقـة ”الجهراء“ يف الكويت 
وبواقـع 52.8 درجة مئويـة، تليها باملرتبـة الثالثة 
منطقـة ”العبـديل“ يف الكويت وبواقـع 52.3 درجة 
مئويـة، ومن ثم جاءت منطقة ”صالبيا“ يف الكويت 

رابعاً وبواقع 52.1 درجة مئوية.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
عقد مجلس األمن والدفاع يف السودان اجتماعا 
برئاسـة، الفريق أول ركـن عبدالفتاح الربهان، 
اجتماعـا عاجـال، وذلـك عـىل خلفيـة توغـل 
مجموعات مسـلحة من تشاد إىل داخل األرايض 
السودانية.وحسب وكالة األنباء السودانية، فقد 
توغلت مجموعات مسـلحة من دولة تشـاد إىل 
داخل األرايض السـودانية يف والية غرب دارفور، 

وأدى ذلك إىل وقوع ضحايا من الجانب السوداني 
ونهب عدد كبري من املاشـية.وذكرت الوكالة أن 
مجلس األمن والدفاع عقد جلسة طارئة استمع 
خاللهـا إىل تقاريـر مـن األجهـزة األمنية حول 
املوقف.وأشـارت إىل أن املجلس أعرب عن قلقه 
من تطـور األزمة وانزالقها لرصاع اجتماعي له 

أبعاده وانعكاساته داخليا وخارجيا.
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الزوراء/ حسني فالح:
أوضحـت املفوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات أن مجلس املفوضني يف 
املفوضيـة هو املعنـي بتحديد موعد 

او املـدة الزمنيـة إلجـراء أي عملية 
انتخابية بالتشـاور مـع الحكومة، 
وفيما اكدت ان التخصيصات املالية 
لتغطيـة اجـراء العمليـة االنتخابية 

تحتـاج اىل ترشيـع قانون، اشـارت 
اىل ان مجلـس املفوضـني لـم يصدر 
حتـى اآلن أي بيـان حـول امكانيـة 
اجراء االنتخابات من عدمها.وقالت 

العليـا  املفوضيـة  املتحدثـة باسـم 
لالنتخابات، جمانة الغالي، يف حديث 
لـ“الزوراء“: إن املفوضية مؤسسـة 
القـرارات  تنفـذ  محايـدة  مهنيـة 

االنتخابـات  بخصـوص  الصـادرة 
واالسـتفتاءات وغريهـا مـن االمور 

املتعلقة بالعمل االنتخابي. 

السليمانية/ الزوراء:
انطلقت، امس السـبت، تظاهرة يف 
محافظـة السـليمانية دعـت اليها 
حركة الجيـل الجديد احتجاجاً عىل 
االوضاع التي يعيشها املواطنون يف 
اقليم كردسـتان، فيما أعلنت كتلة 
الجيل الجديـد النيابية اعتقال عدد 

من قياديي الجيل الجديد ونوابه.
وقالت رئيـس كتلة الجيـل الجديد 
يف  الواحـد،  عبـد  رسوة  النيابيـة، 
تغريدة عـىل حسـابها يف ”تويرت“، 
تابعتهـا ”الـزوراء“: إن ”سـلطات 
اإلقليـم اعتقلـت عدداً مـن قياديي 
الجيـل الجديـد ونوابـه“، مبينة أن 
”اكثـر مـن 30 سـيارة عسـكرية 
رئيـس  مقـر  تحـارص  مسـلحة 
”الجيـل  أن  وأضافـت  الحـراك“. 
وحزبـي  االقليـم  يحمـل  الجديـد 
االتحـاد والديمقراطـي مسـؤولية 
الحفاظ عـىل حياة رئيـس الحراك 
ونوابه وقيادييـه“، مؤكدة أنه ”تم 

إبـالغ السـفارات واألمـم املتحـدة 
بمـا يحـدث“.يف غضون ذلـك، قال 
مدير مركز ميـرتو لحماية حقوق 
يف  غريـب،  رحمـن  الصحفيـني، 
ترصيح صحفـي: إن ”11 صحفياً 
اعتقلوا خالل الـ 24 ساعة املاضية 
السـليمانية وأربيل  يف محافظـات 
ودهـوك“. وقـال غريـب ”بصفتنا 
مركـز ميـرتو، ندعـو إىل اإلفـراج 
الفـوري عـن املعتقلـني والكشـف 
القـوات األمنيـة  مالبسـات قيـام 
بمداهمـة منـازل ومكاتـب بعض 
اعتقالهـم“. بغـرض  الصحفيـني 
من جانبه، كشـف مصدر يف حراك 
الجيـل الجديد، برئاسـة شاسـوار 
عبد الواحـد، عن عدد نواب الحركة 
التابعني  والصحفيـني  وناشـطيها 
الذيـن  اإلعالميـة  ملؤسسـاتها 
اعتقلتهـم القوات األمنيـة يف إقليم 
كردسـتان عـىل خلفيـة التظاهرة 

االحتجاجية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
فتح  السبت،  امس  املشرتكة،  العمليات  قيادة  أعلنت 
مقرات مسيطرة يف أربعة منافذ حدودية لتأمني حركة 
الزائرين.وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني: أنه «مع تدفق 
الزائرين من مختلف الجنسيات إلحياء يوم العارش من 
(عليه  الحسني  اإلمام  واربعينية  الحرام  محرم  شهر 
السالم)، رشعت قيادة العمليات املشرتكة بفتح مقرات 
مسيطرة يف منافذ الشالمجة والشيب واملنذرية وزرباطية 
هذه  عرب  املقدسة  كربالء  اىل  القاصدين  حركة  لتأمني 
لهم،  املناسبة  والخدمية  األمنية  االجواء  وتوفري  املنافذ 
بالتنسيق  للزائرين،  من جانبها قدمت تسهيالت كبرية 

والتعاون مع األجهزة األمنية املختصة».

@Ú»iäc@¿@Òã�Óèfl@paã‘fl@|nœ
ÚÌÜÎáy@âœb‰fl
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بغداد/ الزوراء:
أكد زعيم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصـدر، امـس السـبت، أن حـل الربملان 
بات مطلباً شعبياً وسياسـياً ونخبوياً ال 
بديل عنه، فيما دعا القيادات السياسـية 
لوقفـة جـادة إلنقـاذ العراق مـن انياب 
الفسـاد والتبعية.وقال السـيد الصدر يف 
تغريـدة تابعتها «الـزوراء»: «بفضل الله 
ونعمتـه وجهـود املعتصمـني االبطـال، 
جـاءت ردود ايجابيـة فيمـا يخص (حل 
الربملـان) وتجـاوب شـعبي وعشـائري 
ومـن االكاديميـني ومؤسسـات املجتمع 
املدني وخطباء املنرب الحسـيني، بل ومن 
بعـض علمـاء الحوزة العلميـة الرشيفة 
ومن بعض القيادات السياسـية الكردية 
والسـنية بـل والشـيعية ايضا».وأضاف 
السـيد الصـدر:» فبعـد ان اوجه الشـكر 
لهم، ادعوهـم لوقفة جادة إلنقاذ العراق 
من انياب الفسـاد والتبعيـة ولكي نقوم 
السياسـية  العمليـة  مسـار  بتصحيـح 
والبالد».وتابـع  بالعبـاد  ارضت  التـي 
السـيد الصـدر:» فتعالوا اىل كلمة سـواء 
واىل افعـال جادة وحقيقيـة ولنبتعد عن 
الحـوارات الهزيلـة فالعـراق بحاجة اىل 
االفعال ال االقول».وأشـار اىل أن» الشعب 

يصبو اىل االصالح الحقيقي الذي ينقذهم 
ممـا هم فيه مـن معاناة لـم يعد الصرب 
عليهـا محمودا، وليعلم الجميع ان الثوار 
مستمرون بثورتهم حتى تحقيق املطالب 
ولن يتنازلوا عىل االطالق، فهي فرصتهم 
الوحيدة واالخرية، فاسـتمروا أيها االحبة 
حتـى تحقيق املطالـب، وأنـا معكم ايها 

الشعب األبي للضيم كأمامه الحسني». 
وبـنّي السـيد الصـدر:» نعـم بـات (حل 
الربملان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا 
ال بديل عنه، ولتسكت كل أفواه الفاسدين 
أينمـا كانوا، واللـه ويل التوفيـق ونارص 

املصلحني، فالله ال يحب الفساد».

ÚmÎb–nfl@ÅÎã°@⁄aãmc@ÜÏ‰u@4@·Ë‰Ói@Úéaãy@ãñb‰«@7@Úibñg
ÂÌã–«@—Ìä@¿@ÚÓ◊ãm@Òá«b”@“aáËnéa@á»i

بغداد/ الزوراء:
امس  طفيف،  بشكل  العراقي  الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 
السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية 
املركزيتني يف العاصمة بغداد، سجلتا، صباح امس، سعر رصف بلغ ١٤٨٦٠٠ دينار عراقي 
دينارا   ١٤٨٦٥٠ املايض  الخميس  ليوم  االسعار  سجلت  فيما  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل 
مقابل ١٠٠ دوالر.وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٩٠٠٠ دينار، بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٨٠٠٠ 
دينار لكل ١٠٠ دوالر.أما يف اربيل عاصمة إقليم كردستان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول 
ايام العطل الرسمية فيها، اال ان محالت الصريفة باالسواق املحلية تداولت الدوالر فيها، 

حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٧٥٠ دينارا مقابل ١٠٠ دوالر وسعر رشاء ١٤٨٦٥٠ دينارا.
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الزوراء/ حسني فالح:
لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  أوضحت 
املعني  هو  املفوضية  يف  املفوضني  مجلس  أن 
بتحديد موعد او املدة الزمنية إلجراء أي عملية 
اكدت  الحكومة، وفيما  بالتشاور مع  انتخابية 
العملية  اجراء  لتغطية  املالية  التخصيصات  ان 
االنتخابية تحتاج اىل ترشيع قانون، اشارت اىل 
ان مجلس املفوضني لم يصدر حتى اآلن أي بيان 

حول امكانية اجراء االنتخابات من عدمها.
العليا  املفوضية  باسم  املتحدثة  وقالت 
حديث  يف  الغالي،  جمانة  لالنتخابات، 
مهنية  مؤسسة  املفوضية  إن  لـ“الزوراء“: 
بخصوص  الصادرة  القرارات  تنفذ  محايدة 
االمور  من  وغريها  واالستفتاءات  االنتخابات 
املتعلقة بالعمل االنتخابي. الفتة اىل: ان مجلس 
مفوضية  يف  العليا  السلطة  وهو  املفوضني 
املدة  او  موعد  بتحديد  املعني  هو  االنتخابات 
انتخابية  عملية  اي  إلجراء  املطلوبة  الزمنية 
قانون  اىل  استنادا  الحكومة  مع  بالتشاور 

االنتخابات النافذ.
مجلس  عن  يصدر  لم  اآلن  حتى  انه  واضافت: 
الخصوص.  بهذا  بيان  او  قرار  اي  املفوضني 
فهي  االنتخابية  امليزانية  يخص  ما  أما  مبينة: 
مع  تكون  قد  خاصة  ميزانية  لها  تفرد  عادة 
املوازنة االتحادية او عىل حدة، وهذا يحتاج اىل 

ترشيع، لكن كم نحتاج ليس لدي علم.
من  االنتخابات  اجراء  امكانية  ان  وتابعت: 
جاهزة  االنتخابات  مفوضية  هل  او  عدمها 
اىل  يعود  ال،  ام  جديد  مبكرة  انتخابات  إلجراء 

مجلس املفوضني حرصا.
يف غضون ذلك، قال املحلل السيايس، عيل بيدر، 
املبكرة  االنتخابات  ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف 

املنظومة  تمتلكه  الذي  الوحيد  الخيار  باتت 
السياسية يف البالد للخروج من املأزق الحاصل، 

وهي نتيجة حتمية لسلوكيات خاطئة .
كيفية  يف  تتمثل  األخرى  الخيارات  ان  واضاف: 
؟  قانونها  ؟  موعدها  ؟  االنتخابات  إجراء 

تفاصيلها األخرى؟.
مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  وكان 

 3) األربعاء  خطاب  يف  دعا،  قد  الصدر، 
أغسطس/آب 2022)، إىل حّل الربملان العراقي، 

وإجراء انتخابات مبكرة.
أغلب  أن  يقني  عىل  ”أنا  الصدر:  السيد  وقال 
بما  برمتها  الحاكمة  الطبقة  سئم  قد  الشعب 

فيها بعض املنتمني للتيار“.
وأضاف: ”لذلك استغلوا وجودي إلنهاء الفساد 
ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها 
وجود بعد اآلن إن شاء الله... من خالل عملية 
عملية  ثم  أوالً  سلمية  ثورية  ديموقراطية 
الربملان  حّل  بعد  مبكرة  انتخابية  ديموقراطية 

الحايل“.
أريد  ال  بأنني  إلشاعاتهم  تذعنوا  ”ال  وقال:   
الحوار، لكن الحوار معهم قد جربناه وخربناه 
وما أفاد علينا وعىل الوطن إال الخراب والفساد 
والتبعية عىل الرغم من وعودهم وتوقيعاتهم“. 
الحوار  ذلك  من  ترتجى  فائدة  ”فال  وأضاف 
الحرة  كلمته  الشعب  قال  أن  بعد  وخصوصاً 

العفوية“.
 وينّص الدستور العراقي يف املادة 64 منه عىل 
املطلقة  ”باألغلبية  يتّم  النواب  مجلس  حّل  أن 
لعدد اعضائه، بناًء عىل طلٍب من ثلث أعضائه، 
وبموافقة  الوزراء  مجلس  رئيس  من  طلٍب  أو 
يف  املجلس  حل  يجوز  وال  الجمهورية،  رئيس 

أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء“.

الزوراء/ مصطفى فليح:

العيل،  نبيل  السيايس،  املحلل  أكَد 

لالزمة  الوحيد  الحل  سيناريو  ان 

االطراف  جلوس  هو  الحالية 

واحدة  طاولة  عىل  املتصارعة 

خالل  املرحلة  مستقبل  لرسم 

حني  ويف  السنتني،  تتجاوز  ال  مدة 

اشار اىل ان املبادرات الدولية انفع 

تغيريات  حدوث  توقع  للعراقيني، 

الصعيد  عىل  سياسية  وتحوالت 

القريب او املتوسط.  

لـ“الزوراء“:  حديث  يف  العيل  وقال 

نتيجة  وهي  معقدة  ”االزمة  ان 

ومربرات  السلطة  عىل  تصارع 

شعارات  تحت  االحزاب  تقدمها 

وطنية اعتدنا عليها وهناك اخطاء 

قد وردت من اطراف سياسية حول 

السيايس  املشهد  مع  تعاطيهم 

بشكل عام دفعهم التخاذ خطوات 

تحاول  االحيان  وبعض  اخرى 

وهي  االخطاء  هذه  مثل  معالجة 

رصفة  مصلحية  تقاطعات  نتيجة 

الفضاء  مع  التعامل  مظلة  تحت 

الوطني“.

تحتاج  االطراف  ”هذه  ان  واضاف 

وايقاع  السيايس  االيقاع  ضبط  اىل 

االنفعاالت  وضبط  الترصيحات 

مرحلة  اىل  وصوال  والقرارات 

تفاهمات،  لوضع  الجلوس 

هذه  النهائية  وبالنتيجة 

برؤية  تنتهي  ان  يجب  التفاهمات 

والجلوس  القريب  املستقبل  حول 

رؤية  تتضمن  حوار  طاولة  اىل 

واتفاقا حول شكل املرحلة القادمة 

الدستورية  التعديالت  تكون  وقد 

والنظام السيايس اوىل االهداف عىل 

رأس اجندة هذا الحوار“. 

ان يفيض  ان ”هذا ال يمكن  وبنّي: 

بالشارع  الرصاع  طريق  عن 

وصلت،  قد  السياسية  فالرسائل 

وبعدها التحول اىل مرحلة الجلوس 

وتشارك  املستديرة  الطاولة  عىل 

تشارك  وايضا  السياسية  القوى 

القوى التي ليس لها تمثيل برملاني 

سياسية  قوى  بمعنى  حكومة  او 

وحتى  املنظومة  هذه  خارج 

منظمات املجتمع املدني“.

القوى  ”تفرتض  ان  اىل  ودعا 

ما  وقت  يف  وجودها  السياسية 

الجمعية  تشكيل  مثل   2003 بعد 

جديد  دستور  وكتابة  الوطنية 

تراكم  اىل  اللجوء  من  افضل  وهذا 

وترحيلها وصوال  املشكالت  وتزايد 

يعلم  ال  التي  الرصاع  مرحلة  اىل 

هي  وما  ستنتهي  كيف  احد 

تداعياتها“. 

 ولفت اىل ان ”املبادرات عادة جزء 

منها من اطراف الرصاع وال اعتقد 

جميع  من  موثوقة  ستكون  انها 

األطراف، لكن بالتايل هي مبادرات 

وجود  اىل  وتشري  االقل  عىل  جيدة 

هذه  وبعض  املرونة،  من  نوع 

طوق  تكون  ان  يحتمل  املبادرات 

السياسية  االطراف  لبعض  نجاة 

محددة“.  مواقف  من  لتخليصهم 

مشريا اىل ان ”املبادرات التي تكون 

الدويل  املستوى  عىل  الخارج  من 

االمن  مجلس  او  املتحدة  كاألمم 

لكن  غريها  من  للعراقيني  انفع 

إذا  ومطلوب  مهم  الداخيل  الحل 

قاعدة  اىل  املحلية  القوى  توصلت 

ومبادئ عامة لوضع حلول واقعية 

وعادلة للجميع“.

هذا  نتيجة  كانت  ”مهما  انه  واكد 

فهناك  وايجابا،  سلبا  الرصاع 

عىل  سياسية  وتحوالت  تغيريات 

املتوسط وهذه  او  القريب  الصعيد 

الشعب  منها  ينتفع  قد  التحوالت 

العراقي، واعتقد انها ستكون عىل 

السيايس  بالنظام  التغيري  مستوى 

تطلعات  يالئم  بما  الدستور  او 

الشعب“. 

الحل  ”السيناريو  ان  عىل  وشدد 

طاولة  عىل  الجلوس  هو  الوحيد 

املرحلة  مستقبل  لرسم  واحدة 

تتجاوز  ال  فرتة  خالل  القادمة 

الوحيد  الحل  هو  وهذا  السنتني، 

اجتماعي  اعتبار  رد  ضمان  مع 

رشط  ألنه  املتخاصمة  لألطراف 

للجلوس عىل طاولة واحدة باعتبار 

الجميع منترصين“. 

 واختتم اىل ان ”فرضية الصدام ال 

تمر  ان  املمكن  ومن  قائمة،  تزال 

وقد  هدنة  بمرحلة  الفرتة  هذه 

ينتقل الصدام اىل طريقة اخرى“.

بغداد/ الزوراء:

امس  الدفاع،  وزارة  أصدرت 

مقطع  بشأن  توضيحاً  السبت، 

منطقة  يف  عزاء  ملجلس  فيديو 

انها  اكدت  فيما  غريب،  أبي 

بها  املساس  تسمح  لن  انها 

قادتها  أحد  أو  بوزيرها  أو 

وضباطها.

تلقته  للوزارة  بيان  وذكر 

ما  عىل  ”رداً  أنه  ”الزوراء“: 

تناولته عدد من مواقع التواصل 

فيديو  مقطع  من  االجتماعي 

يف  أقيم  الذي  العزاء  ملجلس 

منطقة أبي غريب عىل روح أحد 

والذي  زوبع،  عشرية  مواطني 

الذي  الحادث  جرّاء  نحبه  قىض 

الجيش  مفارز  أحد  مع  وقع 

العراقي ضمن قاطع أبي غريب، 

نود أن نبني بصدده ماييل:

ومن  الدفاع،  وزير  إن  أوالً- 

واألخالقي  اإلنساني  املنطلق 

املتعارف  العشائري  والعرف 

عليه يف العراق، ذهب اىل مجلس 

العزاء  واجب  لتقديم  العزاء 

عىل  ولالطمئنان  املتويف  لذوي 

أحوال املصابني.

الدفاع  ثانياً- عند حضور وزير 

قّدم واجب العزاء وقراءة سورة 

الفاتحة كما هو متعارف عليه 

يف واجبات العزاء.

ثالثا- أثناء تواجد الوزير الحظ 

العزاء  مجلس  تعم  فوىض 

بسبب عدد من األشخاص فهّم 

الواجب  تقديم  بعد  باملغادرة 

لذوي املتويف“.

واضاف البيان أن ”وزارة الدفاع، 

تؤكد  الوزير،  رأسها  وعىل 

املواطنني  كل  مع  تتعامل  انها 

دائماً  وتسعى  عالية  بشفافية 

األسايس  واجبها  اىل  إضافة 

الوطن  أمن  حماية  يف  املتمثل 

واملواطنني بالعديد من الواجبات 

لخدمة  والخدمية  اإلنسانية 

ومساعدتهم“،  الشعب  أبناء 

وعىل  الدفاع،  ”وزارة  أن  مبيناً 

رأسها الوزير، تمثل رأس الهرم 

وسيادته  البلد  بهيبة  الخاص 

الشعب  كرامة  وتمثل  وكرامته 

بأرسه فال يمكن أن يتم املساس 

أحد  أو  الدفاع  بوزير  أو  بها 

قادتها وضباطها“.

مسؤولة  كوزارة  ”إننا  وتابع: 

ولن  لم  البلد  وسيادة  أمن  عن 

أن  ممكن  تجاوز  بأي  نسمح 

أو  الدفاع  وزير  كرامة  يمس 

منتسب  أو  ضابط  أو  قائد  أي 

العريقة  املؤسسة  لهذه  ينتسب 

مدى  عىل  عمرها  يمتد  التي 

صور  أروع  خالله  قدمت  قرن 

يف  والفداء  والتضحية  البطولة 

سبيل الوطن والشعب“.

الوقت  ”يف  أنه  اىل  مشريا 

الدفاع  وزارة  فيه  تؤكد  الذي 

رفضها القاطع ألي شكل من 

فأنها  بها  االستهانة  أشكال 

تؤكد ايضاً أن ما تم نرشه من 

مقطع فيديو عاٍر عن الصحة، 

بعد  حدث  تصويره  تم  ما  وأن 

تم  وانه  الدفاع  وزير  مغادرة 

قبل  من  له  والرتويج  نرشه 

جهات مغرضة تسعى اىل خلط 

عىل  الحصول  ألجل  األوراق 

مكاسب سياسية“.

”اتخذت  أنها  الوزارة  وأكدت 

الالزمة  القانونية  اإلجراءات 

معها  وقع  التي  املفرزة  بحق 

جميع  إيداع  تم  حيث  الحادث، 

التوقيف،  يف  املفرزة  عنارص 

وان  معهم،  جاٍر  والتحقيق 

الفيصل  هو  العراقي  القضاء 

الفصل  والذي سيكون له كلمة 

النهائي يف هذا املوضوع“.

بغداد/ الزوراء:
املائية، امس  املوارد  كشفت وزارة 
املتبعة  إجراءاتها  عن  السبت، 
إليصال املياه للمحافظات الجنوبية 
اتبعت  أنها  األنهر، مؤكدة  وذنائب 
وجهت  فيما  ذلك،  بشأن  اتجاهني 
لرفع  البلديات  وزارة  إىل  رسالة 
املحطات غري املجازة.وقال معاون 
الري  مشاريع  تشغيل  هيئة  مدير 
عبد  غزوان  الوزارة،  يف  والبزل 
إنه  صحفي:  ترصيح  يف  األمري، 
الحصة  انخفاض  استمرار  ”مع 
التوايل،  عىل  الثالثة  للسنة  املائية 
املياه  إيصال  هو  الهيئة  دور  فإن 
وذنائب  الجنوبية  املحافظات  اىل 
التجاوزات  إزالة  خالل  من  األنهر، 
املراشنة“.وأضاف  نظام  وتطبيق 
أن ”الحصة املائية قليلة ومن غري 
املحافظات  اىل  تصل  أن  املمكن 
إال  األنهر،  وذنائب  الجنوبية 
رفع  حمالت  استمرار  خالل  من 

وصيانة  واملراشنة  التجاوزات 
أنه  وأوضح  الضخ“.  محطات 
اإلسالة  محطات  بعض  ”نصب 
واملنترشة  رسمياً  املجازة  غري 
عمل  عىل  تؤثر  األنهر  ذنائب  عىل 
مشاريعنا، كما تؤثر عىل الحصص 

املائية للمناطق الواقعة عىل ذنائب 
البلديات  ”وزارة  مطالباً  األنهر“، 
املرخصة  غري  املحطات  بمراجعة 
موافقات  بدون  أنشئت  التي 
أنها منترشة يف  رسمية، خصوصاً 

أماكن تطبيق نظام املراشنة“. 

بها  تقوم  التي  ”الحمالت  أن  وأكد 
الوزارة،  مفاصل  وباقي  الهيئة 
املائية  الحصص  بإيصال  ساعدت 
قلة  من  تشكو  التي  للمناطق 
محطات  وأيضاً  املائية  التصاريف 

اإلسالة“.

 بغداد/ الزوراء:

التهيئة  املوصل  إلعمار  العليا  اللجنة  أعلنت 

لوضع حجر األساس ملطار املوصل بحضور 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 

فيما بينت أنها تعتزم انشاء مطار آخر دويل 

من القرض الفرنيس.

إلعمار  العليا  للجنة  التنفيذي  املدير  وقال 

ترصيح  يف  الدخيل،  القادر  عبد  املوصل، 

اللمسات  وضع  السبت،  امس  تم،  صحفي: 

االخرية لوضع الحجر األساس ملطار املوصل 

الذي طال انتظاره“.

واقع حال،  أصبح  ”املطار  ان  الدخيل  وأضاف 

وقد تمت املصادقة عىل مخططاته وكشوفاته 

واألموال جاهزة، واليوم نخطط لوضع الحجر 

بملف  اهتم  الذي  الكاظمي  بحضور  األساس 

هي  وما  املاضية  الفرتة  خالل  وتابعه  املطار 

اآلليات  املوصليون  إال فرتة قليلة جداً وسريى 

تعمل عىل أرض املطار القديم إلعادة إعماره“.

وبنّي املدير التنفيذي للجنة إعمار املوصل: أن 

مالحية  أجهزة  فيه  ستكون  الجديد  ”املطار 

حديثة جداً وسيتم اطالة مدرج املطار“.

ورغم  املطار،  ”هذا  ان  إىل  الدخيل  وأشار 

صغره، إال انه سيحقق تغيرياً كبرياً وله أهمية 

كبرية، وإعماره سيكون من األموال املجمدة 

الفرنيس فإننا  القرض  أما  بنينوى،  الخاصة 

السحاجي  بناء مطار  اىل  نعمل عىل تحويله 

الدويل، الواقع يف منطقة السحاجي، جنوبي 

األمر  بهذا  الحظ  حالفنا  وإذا  املدينة،  غرب 

السنوات  خالل  مطاران  لنينوى  فسيكون 

املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
اكد مستشار األمن القومي، قاسم 
لوجهاء  السبت،  امس  األعرجي، 
لن  الحق  أن  زوبع،  قبيلة  وأبناء 
سيأخذ  القانون  وأن  يضيع، 

مجراه.
وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  القومي 
ان ”مستشار األمن القومي، قاسم 
األعرجي، قّدم واجب العزاء بمقتل 
قضاء  يف  زوبع،  قبيلة  من  مواطن 
استقباله  يف  وكان  غريب،  أبو 
وجهاء وأبناء قبيلة زوبع“، الفتا اىل 
ان ”األعرجي نقل إىل ذوي الضحية 
وأبناء قبيلة زوبع تعازي ومواساة 
رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

وأبناء  لوجهاء  األعرجي  أكد  كما 
قبيلة زوبع أن الحق لن يضيع وأن 
إىل  مشريا  مجراه،  سيأخذ  القانون 
”أن خسارة أي مواطن عراقي هي 

خسارة لجميع العراقيني“.
الضحية  ذوو  طالب  جانبهم،  من 
ملرتكبي  العادل  بـ“القصاص 
”مع  أنهم  مؤكدين  الجريمة“، 
به  ويحكم  العدالة  ماتقرره 
واهتمام  موقف  مثمنني  القانون، 
وأن  القضية،  بحيثيات  الحكومة 

أفراد الجيش هم أبناؤهم“. 
تفقد  ”األعرجي  ان  البيان  واضاف 
َمتمنيا  غريب،  أبو  حادثة  جرحى 
وللفقيد  العاجل،  الشفاء  لهم 

الرحمة واملغفرة“.

بغداد/ الزوراء:
تواصل 6 مدن عراقية الحفاظ عىل مراكزها ضمن قائمة املناطق األعىل يف 
معدل درجات الحرارة بالعالم خالل الساعات الـ24 املاضية، والتي تجاوزت 

جميعها معدالتها نصف درجات الغليان.
ونرشت محطة ”بالسريفيل“ يف كاليفورنيا االٔمريكية جدوالً من 15 منطقة 
ومدينة عاملية سجلت أعىل درجات بالحرارة يف العالم خالل آخر 24 ساعة.

وبنّي الجدول أن مدينة ”عبادان“ يف إيران سجلت أعىل درجة حرارة بالعالم 
وبواقع 53 درجة مئوية، تليها باملرتبة الثانية منطقة ”الجهراء“ يف الكويت 
وبواقع 52.8 درجة مئوية، تليها باملرتبة الثالثة منطقة ”العبديل“ يف الكويت 
الكويت  يف  ”صالبيا“  منطقة  جاءت  ثم  ومن  مئوية،  درجة   52.3 وبواقع 
رابعاً وبواقع 52.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة ”العمارة“ يف العراق خامساً 
51.8 درجة مئوية.وبحسب الجدول أيضاً فإن مدينة  بدرجة حرارة بلغت 
حرارة  درجة  سجلت  حيث  سادساً  جاءت  البرصة  يف  الحسني“   - ”برصة 
بدرجة  الكويت سابعاً  51.6 درجة مئوية، وجاءت محافظة ”صابريا“ يف 
الكويت“  الوفرة“ يف  51.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة ”  حرارة بلغت 
”مطار  مدينة  جاءت  كما  مئوية،  درجة   51.5 بلغت  حرارة  بدرجة  ثامناً 
الكويت الدويل“ يف الكويت تاسعاً بدرجة حرارة 51.5 مئوية، وجاءت مدينة 
” النارصية“ يف العراق عارشاً بدرجة حرارة 51.5 درجة مئوية، تليها منطقة 
”مطار البرصة الدويل“ يف البرصة املرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 51.4 درجة 
مئوية، وجاءت مدينة ”عيل الغربي“ يف العراق باملرتبة 12 بدرجة حرارة 51 
درجة مئوية، وجاءت مدينة ”خانقني“ يف العراق باملرتبة 13 بدرجة حرارة 
51 درجة مئوية، تليها منطقة ”مدينة الكويت“ يف الكويت باملرتبة  بلغت 
يف  التجريبية“  ”املزرعة  منطقة  تليها  مئوية،  درجة   51 حرارة  بدرجة   14

الكويت باملرتبة األخرية بدرجة حرارة 50.9 درجة مئوية.
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بكني/أ. ف. ب:

التـي  العسـكرية  املنـاورات  أعطـت 

تجريهـا الصـني قرب تايوان إشـارات 

عـىل تعزيز قـدرات جيشـها، ومالمح 

خطـط أعدتهـا لفـرض حصـار عىل 

الجزيرة التـي تتمتع بالحكـم الذاتي، 

يف حال قررت شـّن هجوم واسـع عىل 

أرايض تايبيه.

وأثـارت الزيـارة التـي قامـت بهـا اىل 

تايوان رئيسة مجلس النواب األمريكي 

نانيس بيلويس، الثانية يف تراتبية شغل 

منصب الرئاسـة بحال شغوره، غضب 

الصـني التـي ردت بإطـالق منـاورات 

واسـعة حـول الجزيـرة، رغـم أن ذلك 

قـد يكشـف خططها العسـكرية أمام 

خصومها كالواليات املتحدة وحلفائها 

يف املنطقة.

وتشـارك مقاتالت ومروحيات وسفن 

اىل  املمتـدة  العسـكرية  املنـاورات  يف 

اليـوم األحد، وتهدف اىل محاكاة فرض 

حصـار عىل تايوان واختبـار ”الهجوم 

عـىل أهـداف يف البحـر“، وفـق وكالة 

”شينخوا“ الصينية الرسمية.

وهـذه املـرة األوىل التـي تقـرتب فيها 

املنـاورات الصينية اىل هذه الدرجة من 

تايوان، اذ تجـرى تمارين عىل بعد أقل 

من 20 كلم من سواحل الجزيرة.

مسـبوقة،  غـري  أخـرى  خطـوة  ويف 

تشـمل املناورات مناطق رشق تايوان 

تعـد ذات أهمية اسـرتاتيجية يف امداد 

القـوات العسـكرية للجزيـرة، إضافة 

اىل أي تعزيـزات أمريكيـة محتملـة يف 

حال تعرضت حليفة واشنطن لهجوم 

صيني.

وتتمتـع تايـوان بالحكـم الذاتـي، إال 

أن الصـني تعتربها جـزءاً ال يتجزأ من 

أراضيها، ولوّحت باسـتعادة السيطرة 

عليها يف نهاية املطاف ولو بالقوة.

وبعدما تردد ملدة طويلة أن ”سـيناريو 

الحصار“ قد يكون من االسرتاتيجيات 

الصينيـة املعتمـدة يف حـال الهجـوم 

عـىل الجزيرة، كشـفت منـاورات هذا 

األسـبوع جانبـاً مـن الجانـب العميل 

لهذه الخطة.

وسـيهدف الحصـار يف حـال فرضـه، 

للحؤول دون دخول السفن والطائرات 

أو  تايـوان  اىل  والحربيـة  التجاريـة 

مغادرتهـا، ومنـع أي قـوات أمريكية 

متمركزة يف املنطقة من اسناد الجانب 

التايواني.

الصينـي  العسـكري  املحلـل  ويقـول 

سـونغ جونغبينغ إن للجيش الصيني 

”بطبيعة الحال القدرات لفرض حصار 

كهذا“.

ويضيف لوكالـة فرانس بـرس ”رأينا 

خـالل املنـاورات الراهنـة أن ال قـدرة 

للمقاتالت والسـفن الحربية التايوانية 

عىل اإلقالع أو اإلبحار من موانئها“.

وأطلق الجيـش الصيني الخميس أكثر 

من عـرشة صواريخ بالسـتية أصابت 

مناطـق عدة يف محيط تايـوان، وحلّق 

عدد منهـا يف األجـواء فـوق الجزيرة، 

وفـق مـا أفـاد التلفزيـون الرسـمي 

الصيني الجمعة.

وبحسـب ”شـينخوا“، جّنـدت الصني 

أكثـر مـن 100 طائـرة حربيـة وأكثر 

من عرش فرقاطات ومدّمرات، شـملت 

مقاتلـة ”جاي20-“ التـي ال ترصدها 

أنظمة الرادار، ومدّمرة من طراز 055، 

واللتان تعدان دّرة تاج قواتها البحرية 

والجوية.

تتيـح  املعـدات،  اختبـار  مـن  وأبعـد 

بـني  التنسـيق  تحسـني  املنـاورات 

الوحدات العسـكرية كالقـوات الربية 

والصاروخيـة،  والجويـة  والبحريـة 

إضافـة اىل الدعم االسـرتاتيجي املوكل 

الحرب االلكرتونية.

محوريـاً  اختبـاراً  املنـاورات  وتعـد 

لـ“املـرسح الرشقي لعمليـات الجيش 

الصيني“ الذي تم إنشـاؤه عام 2016، 

ويرشف عـىل كامل املسـاحة البحرية 

الرشقية للبالد التي تضم تايوان.

ويرى أسـتاذ األمـن الـدويل يف جامعة 

أسـرتاليا الوطنية جون بالكسـالند أن 

املناورات تكشـف ”القـدرات الصلبة“ 

للصـني، وأنه ال يمكن اعتبار جيشـها 

”قـوة بـال خـربة أو غـري قـادرة ، من 

الواضح أن لديهم القدرة عىل التنسيق 

بـني الـرب والبحـر، وعىل نـرش أنظمة 

صاروخية تعمل بنجاعة“.

ويشـري لفرانس برس إىل أن املناورات 

تبعـث برسـالة اىل تايـوان والواليـات 

املتحـدة واليابان بأن لـدى الصني ”ما 

يمّكنها من تنفيذ ما تهّدد به“.

إال أن ما تقوم به الصني خالل املناورات 

”تتـم دراسـته ومعاينتـه عـن قـرب 

السـتخالص دروس مـن قبـل الصني 

والواليات املتحدة واليابان وآخرين“.

وخـالل أزمـة سـابقة بشـأن مضيق 

دفعـت  و1996،   1995 بـني  تايـوان 

البحريـة األمريكية بسـفن عـرب املمر 

املائي، ونـرشت حاملة طائـرات قرب 

الجزيرة.إال أن األمور اختلفت هذه املرة. 

ويوضـح لوني هنيل، العنرص السـابق 

يف االسـتخبارات األمريكية واألستاذ يف 

كلية إليوت سـكول للدراسات الدولية، 

أن ”الحكومة األمريكية تتخذ خطوات 

حـذرة لتفـادي تصعيـد غـري مرغوب 

به“.

ومن أسـباب هذا الحذر أيضـاً تعاظم 

القـدرات العسـكرية للصـني مقارنة 

بعام 1996، حني كانت غري قادرة عىل 

منع دخول القطع البحرية األمريكية.

الضابـط  نوشـام،  غرانـت  ويذهـب 

األمريكيـة  البحريـة  يف  السـابق 

والباحـث يف منتدى اليابان للدراسـات 

االسـرتاتيجية، أبعد من ذلك، ليؤكد أن 

قـدرات الجيش الصينـي ”قد تتخطى 

القدرات األمريكية يف بعض املجاالت“.

ويحّذر من أنـه ”إذا انحرصت املعركة 

يف املنطقة املحيطة بتايوان، فالبحرية 

خطـر  خصـم  هـي  اليـوم  الصينيـة 

جداً... ويف حال لـم يتدخل األمريكيون 

واليابانيون لسـبب ما، ستكون األمور 

صعبة جداً عىل تايوان“.

ويـرى محللـون أن اخرتاقـات الصني 

املتكررة لـ“الخط األوسـط“ يف مضيق 

تايـوان بـني الـّرب الرئيـيس والجزيرة، 

والذي ال تعرتف به بكني، تعكس أيضاً 

ثقـة صينية متزايـدة بقدراتها. ويرى 

بالكسـالند أن الصـني، وحتـى الفرتة 

الراهنة ”لم تكـن مرتاحة يوماً للدفع 

الخـط األوسـط“،  بمطالبهـا بشـأن 

مضيفاً ”يمكننا أن نتوقع استمرارهم 

للخـط  صالحيـة  ال  وكأن  العمـل  يف 

األوسط“.

ويتابـع ”هـذا ما كان األمـر عليه منذ 

مدة، إال أنه يتسارع حالياً“.

انقرة/ متابعة الزوراء:

دعا الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 

الرئيس الـرويس، فالديمري بوتـني، للقاء 

نظريه األوكراني فالديمري زيلينسـكي، يف 

تركيا.

ترصيحـات الرئيس الرتكـي جاءت خالل 

عودتـه من سـوتيش، وقـال للصحفيني: 

”عـىل الرغم من الصعوبـات عىل األرض، 

أعتقد اعتقادا راسخا أن األزمة األوكرانية 

سيتم حلها عىل طاولة املفاوضات... لقد 

ذّكرت بوتـني مرة أخرى بأنه يمكننا عقد 

اجتماعه مع السيد زيلينسكي“.

وتابـع قائال: ”سـنواصل تطويـر حوارنا 

مـع جارتنا عىل البحر األسـود، روسـيا، 

يف جميـع املجاالت من أجل املسـاهمة يف 

السـالم اإلقليمـي والعاملي، أدعـو الله أن 

تكون لقاءاتنا يف سوتيش مفيدة ملنطقتنا 

وخاصة ل رتكيا وروسيا.

ورصح نائـب رئيـس الـوزراء الـرويس، 

ألكسـندر نوفاك، للصحفيـني بأنه قد تم 

التوصـل إىل اتفـاق خـالل املحادثات بني 

رئيـيس البلدين يف سـوتيش، تدفـع تركيا 

بموجبـه ثمـن الغـاز الـرويس بالروبـل.

وأردوغـان  ”بوتـني  أن  نوفـاك  وأضـاف 

ناقشـا قضايا التعاون يف القطاع املرصيف 

واملايل“.

التجاريـة  ”رشكاتنـا  نوفـاك:  وقـال 

ومواطنونـا يجب أن يكونـوا قادرين عىل 

الدفع خالل الرحالت السياحية وعمليات 

التجارة بالعمالت الوطنية“.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
عقـد مجلـس األمـن والدفـاع يف السـودان 
ركـن  أول  الفريـق  برئاسـة،  اجتماعـا 
عبدالفتاح الربهـان، اجتماعا عاجال، وذلك 
عىل خلفيـة توغل مجموعات مسـلحة من 

تشاد إىل داخل األرايض السودانية.
وحسب وكالة األنباء السودانية، فقد توغلت 
مجموعات مسلحة من دولة تشاد إىل داخل 
األرايض السـودانية يف والية غـرب دارفور، 
وأدى ذلـك إىل وقـوع ضحايـا مـن الجانب 

السوداني ونهب عدد كبري من املاشية.
وذكـرت الوكالـة أن مجلس األمـن والدفاع 
عقد جلسة طارئة استمع خاللها إىل تقارير 

من األجهزة األمنية حول املوقف.
وأشـارت إىل أن املجلس أعرب عن قلقه من 
تطور األزمـة وانزالقها لرصاع اجتماعي له 

أبعاده وانعكاساته داخليا وخارجيا.

ووفقا للوكالة، اتخذ املجلس بعض القرارات 
السياسـية  الجهـود  مواصلـة  يف  تمثلـت 
والدبلوماسـية الحتـواء املوقـف والتهدئة، 
مالحقـة  عـىل  التشـادي  الجانـب  وحـث 
املجرمني واسرتداد املال املرسوق بأرسع ما 

يمكن.
ووجـه بالعمـل عـىل تعزيـز قـدرات ودور 
التشـادية  السـودانية  املشـرتكة  القـوات 
وضبـط التحركات عىل الحـدود بني البلدين 
بمـا يف ذلـك تحـركات الرعـاة والعمل عىل 
مراقبة األنشطة املختلفة وتطبيق اإلجراءات 
الرسمية، بمثلما هو معمول به لدى الجانب 
التشـادي. كمـا أكـد املجلـس حرصـه عىل 
سـالمة وأمن املواطنني وحماية ممتلكاتهم 
وصـون أرايض البالد، الفتا يف الوقت نفسـه 
إىل عمـق العالقـات الثنائيـة بني السـودان 

وتشاد ورضورة الحفاظ عليها.

غزة/ متابعة الزوراء:
يف أخطر تصعيـد للعنف يف املنطقة 
منـذ حرب العـام املـايض، واصلت 
جويـة  رضبـات  شـن  إرسائيـل 
عـىل غـزة، امـس السـبت، بينمـا 
ردت حركـة الجهـاد الفلسـطينية 
بإطالق وابـل مـن الصواريخ،فيما 
قـال الرئيـس املرصي عبـد الفتاح 
السـييس، إن بالده تجري اتصاالت 
جميـع  مـع  السـاعة  مـدار  عـىل 
األطـراف منعاً لخـروج األوضاع يف 

غزة عن السيطرة.
وذكرت وكالـة األنبـاء واملعلومات 
الفلسـطينية (وفا)، امس السبت، 
أن 13 مواطنا أُصيبوا بينهم أطفال 
متفاوتـة جـراء  بجـروح  ونسـاء 
قصـف إرسائييل يف أنحـاء متفرقة 

من مدينة غزة.
الصحـة  وزارة  أعلنـت  بينمـا 
الفلسـطينية أن عـدد قتىل الغارات 
اإلرسائيلية عىل قطاع غزة ارتفع إىل 
12 فلسطينيا، بينهم فتاة تبلغ من 
العمر خمس سـنوات، بينما أصيب 

84 شخصاً بجروح.
واعتـربت حركة الجهاد أن القصف 
”إعـالن  بمثابـة  كان  اإلرسائيـيل 
حـرب“ قبـل أن تطلـق وابـال مـن 

الصواريخ باتجاه إرسائيل.
الصواريـخ مـن  وتواصـل إطـالق 
جهة والقصف اإلرسائييل من جهة 
أخـرى، صباح امس السـبت، ليثري 
املخاوف مـن احتمال تكـرار حرب 
2021 التـي اسـتمرت  أيار/مايـو 
11 يوما، وأدت إىل تدمري غزة بينما 

أجـربت العديد من اإلرسائيليني عىل 
االختباء يف املالجئ.

يف غضون ذلك قال الرئيس املرصي 
عبد الفتاح السـييس اليوم السبت، 
عـىل  اتصـاالت  تجـري  بـالده  إن 
مدار السـاعة مع جميـع األطراف 
منعاً لخـروج األوضـاع يف غزة عن 

السيطرة.
وأضاف يف ترصيحات بثها التلفزيون 
املـرصي أن مرص حريصة عىل نزع 
فتيـل أي أزمة، وهذا ما تفعله فيما 

يخص قطاع غزة.
كما أضاف ”كالمنا حول غزة دائما 
إيجابي مع جميـع األطراف“، التي 

دعاهـا إىل التهدئة وعـدم التصعيد 
وشجعها عىل الحوار.

إىل هـذا، أفـاد مراسـل ”العربيـة“ 
بإصابـة 3 إرسائيليني إثر سـقوط 
صواريـخ داخـل مسـتوطنة عـىل 

حدود قطاع غزة.
بينمـا قـال مسـؤولون مرصيون، 
لفرانس برس يف غزة، إن مرص التي 
تعد وسـيطا تاريخيا بـني إرسائيل 
والفصائـل يف غـزة، تسـعى للقيام 
بدور الوساطة هذه املرة أيضا، وقد 
تسـتقبل وفدا مـن حركـة الجهاد 

اإلسالمي يف وقت الحق السبت.
أوف  ”تايمـز  صحيفـة  وأفـادت 

إرسائيل“، امس السبت، بأن رئيس 
الوزراء يائـري البيد، ووزيـر الدفاع 
بيني غانتس، أجريا تقييما للعملية 

العسكرية يف قطاع غزة.
ونقلـت الصحيفة عـن بيان صادر 
من مكتب البيـد أن ”رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ناقشـا التقدم املحرز 
يف العمليـة واسـتمرارها كمـا هو 

مخطط“.
الطرفني سـيعقدان  أن  وأوضحـت 
اجتماعا آخـر يف وقت الحق يف مقر 
قيـادة الجيـش اإلرسائيـيل يف تـل 

أبيب.
لكـن الجيـش اإلرسائيـيل لفـت إىل 

أن العملية أسـفرت عـن مقتل 15 
مسلحاً فلسطينياً.

وكانـت إرسائيـل قـد أعلنـت أنهـا 
أطلقـت عمليـة ”اسـتباقية“ ضد 
حركـة الجهـاد، مشـددة عـىل أن 
املجموعـة كانـت تخطـط لهجوم 
وشـيك بعـد أيـام مـن التوتـر عند 

حدود غزة.
وأعلنـت اعتقال 19 شـخصا قالت 
إنهم عنـارص يف الجهـاد يف الضفة 
الغربية املحتلـة، إضافة إىل توقيف 

شخص آخر.
يف حـني، أكـدت إرسائيـل والجهاد، 
عىل حد سواء، مقتل القيادي البارز 
يف الحركة تيسري الجعربي يف رضبة 
اسـتهدفت مبنى غرب مدينة غزة، 

الجمعة.
الـوزراء  رئيـس  أعلـن  بـدوره، 
اإلرسائيـيل، يائـري لبيـد، يف خطاب 
متلفـز، الجمعـة: أن ”إرسائيـل ال 
تسعى إىل نزاع أوسع يف غزة، لكنها 

لن تخىش من حصول ذلك“.
صفـارات  أصـوات  دوت  فيمـا 
اإلنـذار يف أنحاء جنـوب إرسائيل، 
لكن مـن دون صـدور أي تقارير 
فوريـة عـن سـقوط ضحايـا أو 
وقوع أي أرضار كبـرية، علما أن 
منظومة القبة الحديدية الدفاعية 
العديد من  اإلرسائيلية اعرتضـت 

الصواريخ.
املناطـق  يف  مسـؤولون  وحـض 
الحدودية السـكان عىل البقاء قرب 
املالجـئ التـي فتحـت أيضـا يف تل 

أبيب، عاصمة إرسائيل التجارية.
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كييف/بي. بي. يس:
قالت الوكالة النووية األوكرانية إن الصواريخ 
الروسـية ألحقـت أرضاراً بجزء مـن محطة 
عمالقة للطاقة النووية تسيطر عليها روسيا، 

لكن لم ينجم عن ذلك أي ترسب إشعاعي.
وقالـت إنريجواتوم إن وحـدة من النيرتوجني 
واألكسـجني وخط كهرباء عايل الجهد ترضرا 
يف محطـة زاباروجيـا - األكـرب يف أوروبا - يف 

جنوب أوكرانيا.
وألقى مسؤولون محليون معّينون من روسيا 
باللوم عىل أوكرانيا يف القصف يف وقت سابق.
كما تتهـم أوكرانيا القوات الروسـية بإطالق 
صواريـخ عـىل مناطـق مدنيـة مـن املوقع، 

مستخدمة ”تكتيكات إرهابية“.
وقـال رجـل أعمال محـيل لبي بـي يس ”كل 
صباح نسـتيقظ ونـرى أنهم رضبـوا املنازل 

السكنية فقط“.
ولـم تتمكـن بـي بـي يس مـن التحقـق من 
النوويـة.  املحطـة  يف  عنهـا  املبلـغ  األرضار 
وتقـول إنريجواتوم إن دفعتني من الصواريخ 
الروسية أُطلقت يوم الجمعة، ما دفع مشغيل 

املوقع إىل فصل مفاعل عن شبكة الكهرباء.

وقالـت إنريجواتوم ”هنـاك خطر من ترسب 
الهيدروجني وتشتت الجسيمات املشعة“.

وأضافـت ”خطـر الحريـق مرتفـع. حالياً ال 
توجد إصابات“.

واسـتولت روسـيا عىل محطـة زاباروجيا يف 
مـارس/ آذار لكنهـا احتفظـت بموظفيهـا 
األوكرانيـني. وتسـيطر روسـيا عـىل املحطة 
واملناطـق املحيطـة بهـا، بالقرب مـن أراض 
تسـيطر عليها أوكرانيـا. وتتألف املحطة من 
سـتة مفاعالت للميـاه املضغوطـة، وتخزن 

النفايات املشعة.
ودق مسؤولون غربيون ناقوس الخطر بشأن 

تكتيكات روسيا هناك.
وتقع املحطة يف مدينة إنريجودار، يف الجنوب 
الرشقي من أوكرانيا عىل طول الضفة اليرسى 

لنهر دنيرب (دنيربو باللغة األوكرانية).
وقـال املسـؤولون املعينـون من قبل روسـيا 
يف إنريجـودار إن القـوات األوكرانيـة قصفت 
املحطـة مرتـني يـوم الجمعـة ”مـن الضفة 
املقابلة لنهر دنيرب“. وجاء يف بيانهم ”يف املرة 
الثانية التي تمكن فيها القوميون من إصابة 
الهدف سـقطت قذائـف يف املوقـع الصناعي 

للمصنع“.
ونقلـت وكالـة أنبـاء إنرتفاكـس الروسـية 
الرسـمية عـن إدارة املحطـة التـي نصبتهـا 
موسكو قولها إن اثنني من خطوط الكهرباء 
يف املحطـة تعرضا لرضبـة مدفعية أوكرانية، 

ما تسبب يف نشوب حريق.
وليس من الواضح عدد خطوط الكهرباء التي 
ال تزال تعمـل يف املحطة، ولم يتم التحقق من 

االدعاءات املتناقضة بشكل مستقل.
ويف وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الربيطانية، 
إن روسـيا تسـتخدم املنطقة لشن هجمات، 
مسـتفيدة مـن ”الوضـع املحمـي“ ملحطـة 
الطاقـة النوويـة للحـد من خطـر الهجمات 

الليلية من القوات األوكرانية.
وحذر رئيـس الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
التابعـة لألمـم املتحـدة، رافائيـل غـرويس، 
األسـبوع املنرصم مـن أن املحطـة ”خارجة 

تماماً عن السيطرة“.
ويعكـس التقييـم آراء املدنيـني يف نيكوبـول 
القريبة التي تقع عىل الجانب اآلخر من النهر 

وال تزال تحت السيطرة األوكرانية.
وقـال رجل األعمال املحيل، الـذي لم يرغب يف 

نرش اسـمه، لبـي بي يس: ”قواتنـا ال ترد ألن 
املنطقـة التي يبلغ طولهـا 30 كيلومرتاً حول 
محطة الكهرباء مقّدسـة. أنت ال تريد اطالق 
النـار هناك. لكن الـروس إرهابيون. ال يوجد 

يشء مقدس بالنسبة لهم“.
وتابـع ”إنهم يسـعون إىل إخافتنا“، موضحاً 
أن الصواريـخ تصيب نيكوبـول كل ليلة منذ 

منتصف يوليو/ تموز.
وقـال موظف سـابق يف املحطـة لبي بي يس، 
وهو ال يـزال عىل اتصال مع زمالئه لكنه اآلن 
يف األرايض التي تسـيطر عليهـا أوكرانيا، إنه 
باإلضافـة إىل إطـالق الصواريخ مـن املنطقة 
املحيطـة باملحطـة، نقلـت القوات الروسـية 
بعـض املعـدات العسـكرية إىل أحـد املبانـي 

الرئيسية.
ولـم تتمكن بي بي يس من التحقق من صحة 
هذا االدعاء ، لكن إنريجواتوم أبلغت عن األمر 

نفسه.
وحـذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات 
عدة من الظروف الصعبة للموظفني العاملني 
يف محطـة الطاقـة، وتريـد الوصـول إليهـا 

لتفتيش املوقع.
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

السـبت،  امـس  الزراعـة،  وزارة  أعلنـت 

تخصيص ٣٤ مليـار دينار من قانون الدعم 

الطارئ لرشاء منظومـات ري حديثة، فيما 

كشـفت عـن تعاقـدات دولية لتقليـل هدر 

املياه يف الزراعة.  

وقـال مدير عام الرشكـة العامة للتجهيزات 

الزراعية، طالب جاسـب الكعبي، يف ترصيح 

صحفـي: إن» املـزارع العراقـي يحتـاج اىل 

منظومـات ري حديثـة للتغيـري مـن الـري 

العادي اىل التقنيات الحديثة وهي منظومات 

اثبتـت جودتهـا». مبيناً أن» الرشكـة لديها 

تعاقدات سابقة مع رشكات أمريكية وأملانية 

وسـعودية، وتم رصد مبلـغ ٣٤ مليار دينار 

من قانون الدعم الطـارئ لرشاء منظومات 

الري املحوري والثابت».

وأضـاف أن» هنالك قرضاً سـعودياً نسـعى 

من خالله اىل عمل مشـاركة ما بني رشكات 

التجهيزات الزراعية ورشكات الوزارة األخرى 

لتوفري منظومات عـىل القرض خارج املبلغ 

املخصـص لها مـن قانون الطـوارئ»، الفتاً 

اىل أن» مبالـغ الدعـم التي تخصص للرشكة 

هي لرشاء املنظومات بنسـبة  ٪ ٥٠ سـابقاً، 

والنسـبة املتبقيـة التـي يتحملهـا الفـالح 

سنقوم بقسـطها عىل عرش سنوات وتكون 

السنة األوىل معفاة».

وأشـار اىل أن» املـزارع يحتـاج لقروض من 

املرصف الزراعي واملبـادرة الزراعية، وأيضاً 

دخول املصارف األهلية يف إقراض املشـاريع 

الزراعية، بهـدف دعم الفالحـني»، موضحاً 

أن» وزارة الزراعة تسعى لتسهيل اإلجراءات 

لتسليم املنظومات بأقل األقساط وبسنوات 

طويلة للتقليل من العبء عىل الفالح». 

ولفت اىل أن» الري بالرش يغطي مسـاحات 

واسـعة بكميات مياه قليلـة، فالرتبة تتأثر 

كثـرياً بالري السـيحي والذي يسـبب زيادة 

يف األمـالح»، مؤكداً أن» عىل اجـراء عمليات 

مكافحـة الحـرشات واآلفـات الزراعية مع 

عملية ايل بالرش».

للتجهيـزات  العامـة  الرشكـة  أن»  وتابـع 

املنظومـات  لبيـع  بابـا  فتحـت  الزراعيـة 

بالترصيـف وهـو نوع مـن أنواع املشـاركة 

ويكـون مفتوحـاً لجميـع الـرشكات التـي 

تستطيع توفري تلك املنظومات».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء، امس السـبت، إعادة 
العمل بجميـع الوحدات التوليدية التي توقفت 

يف املحافظات الجوبية. 
وقـال املتحدث باسـم الوزارة أحمـد موىس يف 
ترصيـح صحفـي: إن «املنظومـة الكهربائية 
سـتعود للعمـل بشـكل طبيعي يف السـاعات 
املقبلـة بعد أن قامت كوادر الـوزارة باملبارشة 
يف وقت متأخر بعزل مكان الحادث الذي حصل 
يف محطات (البرصة وميسان وذي قار)، وهو 
عبـارة عن عارض فني بسـبب انفجار يف أحد 

خانات قواطـع الدورة ومحـول التيار، وليس 
كما أشيع يف بعض وسائل اإلعالم بأنه حريق»، 
الفتـًا إىل أن «الكـوادر تمكنت من إعادة جميع 
الخطوط والوحـدات التوليديـة التي انفصلت 
وبدأت بإعادة املنظومة تدريجياً يف محافظات 

البرصة وميسان وأجزاء من ذي قار».
وأعلن فرع توزيع كهرباء ميسـان إطفاء تام 
للطاقـة الكهربائية يف عموم املحافظة يف تمام 
السـاعة الحادية عرشة وخمس عرشة دقيقة 
مسـاء اول أمـس، مـع محافظـات جنوبيـة 

أخرى.

بغداد/الزوراء:
ألقـت قوة من اسـتخبارات وأمن بغداد، القبض عىل أحد املطلوبـني للقضاء وفق أحكام املادة (٤ 

إرهاب) يف العاصمة.
وذكـر بيان رسـمي تلقت «الزوراء» نسـخة منـه، إنه «بعـد تكثيف الجهد االسـتخباري لغرض 
مالحقـة العنارص املطلوبة والهاربة من القضاء ضمن قاطع املسـؤولية، تمكنت مفارز مديرية 
اسـتخبارات وأمن بغـداد التابعـة اىل املديرية العامة لالسـتخبارات واألمن وبالتعـاون مع فوج 

طوارئ بغداد الثامن، من إلقاء القبض عىل أحد املطلوبني للقضاء بتهم اإلرهاب».
واشار البيان اىل ان «املتهم صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام املادة (٤ إرهاب) من محكمة 
تحقيـق جلوالء»، مشـريا اىل ان «عمليـة القاء القبض تمـت أثناء وجوده يف منطقـة الرحمانية 

ببغداد».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة وضعهـا 
الزائريـن  اعـداد  إلحتـواء  شـاملة  آليـة 
املتوقـع قدومهم بكميـات كبرية اىل العراق 
للمشاركة يف زيارة أربعينية االمام الحسني 

{عليه السالم}.
وقـال مدير إعالم املنافذ عالء الدين القييس 
يف ترصيـح صحفـي: إن «منفـذ املنذريـة 
الحدودي رشقي دياىل سـيكون احد املنافذ 
الربية التي سيتم من خاللها تفويج الزوار 

االيرانيـني للمشـاركة يف زيـارة اربعينيـة 
االمام الحسني {عليه السالم}».

واضاف: «كان لدينا خالل االسـبوع املايض 
اجتماع موسع بحضور رئيس هيئة املنافذ 
باالضافة اىل نائب قائد العمليات املشـرتكة 
من اجل وضع الية شـاملة الحتواء االعداد 
الكبرية من ناحية تأمني االجراءات االدارية 
النقـل  يف  اللوجسـتيي  والدعـم  والفنيـة 
وتأمـني الطريق مـن واىل محافظه كربالء 

املقدسة».

دياىل/الزوراء:

 اعلنت دائرة صحة دياىل، امس السبت، ضبط كميات كبرية 

من االدوية يف محل وهمي لبيع االدوية داخل املحافظة.

وقـال مدير إعـالم صحة دياىل، فارس العـزاوي، يف ترصيح 

صحفي إن «فريقا مشـرتكا بدعم من االمن الوطني ضبط 

محـال وهميا لبيع االدويـة يف ناحية العبارة قـرب بعقوبة 

يضم كميات كبرية من االدوية».

واضاف العـزاوي انه «تم اتخاذ االجـراءات القانونية بحق 

املحل الوهمي ومصادرة االدوية»، مؤكدا ان «دائرته نجحت 

يف القضاء عىل ٩٠٪ من املحال الوهمية لبيع االدوية يف دياىل 

خالل االشـهر املاضية بعد ضبـط العرشات منها ومصادرة 

كميات كبرية من االدوية».

واشار اىل ان «خطورة املحال الوهمية لبيع االدوية تتخلص 

يف ٣ نقاط ابرزها تعاملها مع ادوية مغشوشـة»، مشريا اىل 

ان «اغلب العاملني بها ليسوا من ذوي االختصاص باالضافة 

اىل انها غري قانونية وتسببت يف رضر بالغ لعرشات الحاالت 

املرضية لرصفها ادوية غري صحيحة».

بغداد/الزوراء:

العـايل والبحـث  التعليـم  أعلنـت وزارة 

العلمي تحقيق تسـع وثمانـون جامعة 

وكليـة حكوميـة وأهلية عراقيـة نتائج 

تنافسـية يف تصنيـف الويـب ماتريكس 

العاملي ضمن نسـخة النصف الثاني من 

العام ٢٠٢٢.

وقالت الوزارة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: 

إن «جامعـة بغـداد حصلت عـىل املركز 

ديـاىل  جامعـة  جـاءت  فيمـا   (١٧١٠)

الجامعـة  ثـم   (١٧٩٩) بالتسلسـل 

املستنرصية بالرتتيب (٢٥٧٨) من أصل 

أحد عرش ألفا وتسـعمئة وأربع وتسعني 

جامعة حول العالم».

ويعتمد تصنيف الويب ماتريكس التابع 

للمركز األعىل للبحث العلمي يف اسـبانيا 

الـذي يصـدر يف كل نصـف سـنة، وفق 

البيـان، عىل «مـؤرشات تقيس الحضور 

طريـق  عـن  للجامعـات  االفـرتايض 

مواقعها وتؤرش نسـبة الوضوح (٥٠٪) 

والشـفافية (١٠٪) وقوة وتميز البحوث 

.«(٪٤٠)

الجديـر بالذكر أن الجامعـات والكليات 

العراقية سـجلت تنافسـها املتصاعد يف 

التصنيفـات العاملية التـي منها تصنيف 

 Global Ranking of) شـنغهاي 

Academic Subjects) الذي ظهرت فيه 

جامعة بغداد ضمن تخصص الهندسـة 

 (The Times) وتصنيـف  الكيماويـة 

الـذي تتواجـد فيه حاليا أربـع جامعات 

وتصنيـف (QS) الذي تتواجد فيه خمس 

جامعـات وتصنيـف (Scimago) الـذي 

تتواجد فيـه اثنتان وعرشون مؤسسـة 

وتصنيـف (Greenmetric) الذي دخلت 

فيها ست وستون جامعة وكلية عراقية 

وتصنيـف URAP الذي تتواجد فيه أربع 

جامعـات عراقية ويضـاف لها تصنيف 

(Webometrics) الـذي سـجل حضـور 

وتنافـس تسـع وثمانني جامعـة وكلية 

عراقية.

بغداد/الزوراء:

عـن  أمنـي  مصـدر  كشـف 

تفاصيـل تطبيق قـرار  رئيس 

الكاظمي  مصطفـى  الـوزراء 

الخـاص بإعـادة العمل بنظام 

البديل لفرقتني عسكريتني.

يعمـل  الـذي  املصـدر،  وقـال 

ضابطاً يف الفرقة الخامسة من 

الجيـش العراقـي وفضل عدم 

الكشف عن اسمه،  يف ترصيح 

العـام  «القائـد  إن  صحفـي 

بإعادة  أمـر  املسـلحة  للقوات 

البديل للفرقتني:  العمل بنظام 

الخامسـة، والعرشيـن حيـث 

من املفرتض ان تتسـاوى ايام 

الدوام مع ايام اإلجازة كما هو 

معروف».

وأضـاف ان «هذا القرار لم يتم 

تطبيقه نهائياً ولكن تم تعديل 

نظام االلتحاق والنزول بشكل 

بسيط، حيث اصبح الدوام ١٤ 

يومـاً بينما اصبحـت اإلجازة 

٩ ايـام صافية وهذا خالف ما 

تم اإلعـالن عنه وما يتطلع له 

ابناء القوات األمنية».

«هـذا  أن  الضابـط  وتابـع 

التعديل غري املـدروس ادى اىل 

حصـول زخم يف بعض املواقع 

العسكرية «، مؤكداً ان النظام 

املعمول به سابقاً كان افضل 

وال يتسبب بهذه املشاكل».

واشـار اىل أن «املتـداول حول 

اسـباب عـدم تطبيـق قـرار 

نظـام البديـل متعلق بسـألة 

األرزاق حيـث يتوجـب إعادة 

املاليـة  املسـتحقات  بعـض 

للمنتسبني التي تستقطع من 

رواتبهـم نظـراً لتقليص ايام 

االلتحاق».

بغداد/الزوراء:
أصـدر ديـوان الوقف السـني، امس 
السبت، أوامر إدارية عدة بشأن وكيل 
الديوان للشؤون الدينية سابقاً، سعد 
كمبش، وعدد من املديرين العموميني 
واملوظفني، وذلك بنـاًء عىل توصيات 
اللجنـة التحقيقية املشـكلة بشـأن 
رشاء فندق رمادا يف إقليم كردستان.

وقـررت الدائـرة اإلداريـة واملالية يف 
الديوان، بحسب األمر اإلداري، «إحالة 

(سـعد حميـد كمبش) عـىل املحاكم 
املختصة، لتسببه بهدر يف املال العام، 
لعـدم وجـود أي جـدوى اقتصاديـة 
مـن رشاء فنـدق (رمـادا) يف إقليـم 
عقوبة  الدائرة  كردسـتان».ووجهت 
التوبيخ إىل «معـاون مدير عام هيئة 
إدارة واسـتثمار أموال الوقف (أنمار 
سـتار محمـود)، إلخاللـه بواجباته 
للصالحيـات  وتجـاوزه  الوظيفيـة 
املمنوحة لـه».. وباإلضافـة إىل ذلك، 

واملاليـة  اإلداريـة  الدائـرة  وجهـت 
يف الوقـف السـني عقوبـة التوبيـخ 
لـ»مديـر القسـم القانونـي يف هيئه 
إدارة واستثمار أموال الوقف السني، 
إلخاللـه  أحمـد،  قاسـم  اللـه  عبـد 
بواجباته الوظيفية».وبحسـب األمر 
اإلداري، تـم توجيـه عقوبـة اإلنذار 
ولفـت النظر إىل املوظفـني يف الوقف 
السني «يوسـف ماهر مدحت، وعبد 
الرحمـن يوسـف بكر، حنـني حميد 

سـالم، مؤيـد حسـني نجـم، وعامر 
محمـد أحمد».وكانت رئاسـة ديوان 
الوقف السـني، قد وجـه بتاريخ ٢٧ 
تمـوز ٢٠٢٢، أمـراً ديوانيـاً تضمـن 
إنهاء خدمات سـعد حميـد كمبش، 
من مهام عمله وكيالً لرئيس الديوان 
للشـؤون الدينية والثقافية، وتكليف 
عثمان إبراهيم محمود، بهذه املهام 
ابتداًء من ٢٥ تموز ٢٠٢٢.وقبل ذلك، 
قـررت محكمة قضـاء املوظفني، رد 
دعـوى رئيـس ديوان الوقف السـني 
السـابق «سـعد كمبـش» ضـد قرار 
إعفائـه من تسـيري شـؤون الديوان 
وكالة.وكان رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، قـرر بتاريـخ (٣ / ٣ / 
٢٠٢٢) إنهـاء تكليـف سـعد حميـد 
كمبـش مـن مهـام تسـيري شـؤون 
ديـوان الوقـف السـني وإعادتـه إىل 
عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، 
كمـا قرر تكليف عبـد الخالق مدحت 
العـزاوي بمهام منصب رئيس ديوان 
الوقـف السـني. يشـار إىل أن رئيس 
الوزراء السـابق عادل عبد املهدي قد 
كلف كمبش بتسـيري شـؤون الوقف 
 ،٢٠٢٠ شـباط  فربايـر/  يف  السـني 
إثر إقالة رئيس الديوان السـابق عبد 
اللطيف الهميم عىل خلفية شـبهات 

بتورطه بملفات فساد.

ذي قار/الزوراء:
أكـد النائـب عـن محافظـة ذي قـار، حسـن 
االسـدي، امـس السـبت، ان ٨٥ ٪ مـن ارايض 
مناطـق االهوار طالهـا الجفاف بشـكل تمام 
فيما تحترض النسـبة املتبقية بفعل اسـتمرار 

شح املياه وعدم ورود اطالقات مائية جديدة.
وقـال االسـدي يف ترصيـح صحفي انـه ”بعد 
قلة االطالقـات املائية ملناطق االهوار تسـببت 
بالهجـرة الجماعية للسـكان املحليني ونفوق 
كميـات مـن الثروتـني السـمكية والحيوانية 
قضـاء  يف  االقتصـادي  الواقـع  وتـرضر 

الجبايش“.
وأضـاف ان ”ما تبقى من املياه يف مسـطحات 
االهوار هي مياه آسنة وغري صالحة لالستهالك 
البـرشي والحيوانـي كان مـن املفـرتض عىل 
الـوزارة ان تقوم بتأمني الحصة املائية الكافية 
ملناطق االهـوار قبل هدر كميـات كبرية خالل 
العام املـايض والتي ذهبت باتجاه مسـاحات 

زراعية واسعة فيما تعاني حاليا هذه املناطق 
من وضع يسء جدا“.

وأشـار االسـدي اىل ان ”مناطـق االهـوار تمر 

بأزمة حقيقية كان من اهم اسـبابها هي قلة 
االطالقـات املائية الـواردة للعراق بشـكل عام 

وسوء ادارة لهذا امللف“.

بغداد/الزوراء:

أكـدت وزارة الدفـاع تحقيق طفـرة نوعية 

بصناعة املدافع العراقية بعد ٢٠٠٣، معلنًة 

تصنيع  ٢٠ مدفعاً بأياٍد وطنية.

وقال مدير عام الرشكـة العامة للصناعات 

النحاسـية وامليكانيكيـة، أكرم شـاكر عبد 

الفتـاح، يف ترصيح صحفي إنه «تم تصنيع 

٢٠ مدفعاً جاهـزاً للتسـويق لخدمة وزارة 

الدفاع وكل جزء يف تلـك املدافع تم تصنيعه 

داخـل الرشكة».وأضـاف عبـد الفتـاح أن 

النوعيـات عامليـاً  أحسـن  «مدافعنـا مـن 

وغالبية تسليح الجيش العراقي من مدافع 

D٣٠،  فضـًال عـن امتالكنـا مدافـع ١٣٠ 

و١٥٥ وما جهاز منها حالياً يصل عدده إىل 

٩ مدافع «.

بـدوره، قال مديـر مديرية صنـف املدفعية، 

إحدى تشـكيالت وزارة الدفـاع، اللواء الركن 

عبـد جـرب مظلـوم العـرداوي، يف ترصيـح 

صحفي إن «الفحص األويل للمدافع العراقية 

املصنعـة كان جيـداً بعد إجـراء الفحوصات 

عليه من قبل ٤ لجان مسـؤولة عىل تسلمها 

وحققنا طفرة نوعية يف تصنيعها هي األعىل 

منذ العام ٢٠٠٣».وأضاف مظلوم أن «الوضع 

الحـايل الـذي يعيشـه البلـد يحتـم رضورة 

االعتماد عىل الصناعة الوطنية، ال سـيما ان 

الصناعة األجنبية ذات تكلفة عالية». 
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بغداد/ الزوراء:
اكدت عضو اللجنة املالية يف مجلس 
النـواب العراقـي، النائبـة نرمـني 
معـروف، اهميـة تعزيـز العالقات 
املرصفيـة بـني اقليـم كردسـتان 

واملدن العراقية.
جـاَء ذلك خـالل زيـارة النائبة عن 
كتلة االتحاد الوطني الكردسـتاني 
النيابيـة  املاليـة  اللجنـة  وعضـو 
نرمـني معـروف، اىل بنـك االقليم/ 

فرع السـليمانية ولقائهـا مع مدير 
البنك ماكـوان جميل.وخالل اللقاء تم التطـرق اىل اهمية تعزيز العالقات 
املرصفية واملالية بني اقليم كردستان واملدن العراقية، وكيفية اعادة تفعيل 
عمـل املصارف الكبرية وذات الخربة اململوكـة للحكومة االتحادية يف مدن 
االقليم مثل الرافدين والرشـيد يف اطار تعليمات وقوانني السـلطة النقدية 

املمثلة بالبنك املركزي العراقي، وفقاً للمادة 110 ثالثاً من الدستور.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركزي العراقـي من العملة الصعبـة للدوالر خالل 

األسبوع املايض أكثر من مليار و80 مليون دوالر. 
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسبوع املايض لأليام االربعة التي 
فتح بها املزاد وابتداًء من االثنني ولغاية الخميس مليارا واحدا و84 مليونا 
و903 الفا و 278 دوالرا بمعدل يومي 271 مليونا و225 الفا و819 دوالرا، 

منخفضا بمقدار %1.03 عن االسبوع الذي سبقه. 
واضـاف ان اعىل مبيعات للدوالر خالل األسـبوع املايض كان ليوم الثالثاء 
حيث بلغت فيها املبيعات 274 مليونا و936 الفا و260 دوالرا، فيما كانت 
اقل املبيعات ليوم االربعاء التي بلغت فيها املبيعات 265 مليونا و890 الفا 

و136 دوالرا. 
واشار اىل ان معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسابات املصارف 

يف الخارج، اضافة اىل البيع النقدي 1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:

أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس السبت، عن تداول 15 مليار سهم 

بقيمة مالية بلغت أكثر من 11 مليار دينار خالل شهر تموز املايض.

وذكر السوق يف تقرير اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”عدد الرشكات املتداولة 

أسـهمها خالل تموز املايض بلغت 66 رشكة مسـاهمة، فيمـا لم تتداول 

أسـهم 32 رشكـة الختـالف األسـعار املعروضـة عـن املطلوبة مـن قبل 

املسـتثمرين، يف حني يسـتمر توقف 5 رشكات لعدم تقديـم اإلفصاح من 

أصل 103 رشكات مدرجة يف السوق“.

واضـاف ان ”عدد األسـهم املتداولة بلغ 15 مليـاراً و42 مليوناً و176 الف 

سـهم بقيمة مالية بلغـت 11 ملياراً و992 مليون دينـار من خالل تنفيذ 

8151 صفقة“، موضحاً أن ”مؤرش األسـعار املتداولـة ISX60 أغلق عىل 

572.120 نقطة“.

واشـار اىل ان ”عدد األسهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني لشهر 

تمـوز بلغ 5 مليارات سـهم بقيمـة مالية بلغت 2 مليـارا دينار من خالل 

تداول 9 رشكات مسـاهمة، فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين 

غري العراقيني 2 مليارا سـهم بقيمة ماليـة بلغت 2 مليارا دينار من خالل 

تداول 15 رشكة مساهمة“.

يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا 

مـن األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 

قطاعـات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالسـتثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حـذر البنـك الـدويل، يف تقريـر له، من 
خطورة اسـتمرار التضخـم املرتفع يف 
املنخفضة واملتوسـطة  البلدان  معظم 
الدخـل، مشـرياً إىل أن حصـة البلـدان 
املرتفعة الدخل، مبينا ان العراق شـهد 

ارتفاعا بلغ 7,6 يف املواد الغذائية.
وجاء لبنـان يف املرتبة األوىل عامليا عىل 
مـؤرش البنـك الـدويل لتضخم أسـعار 
الغذاء، متخطياً زيمبابوي التي جاءت 
يف املرتبـة الثانيـة، وفنزويـال يف املركز 
الثالـث، األمـر الـذي يشـري إىل حجـم 
التحديات املقبلة عىل لبنان الذي يعاني 

من أزمة حادة يف أمنه الغذائي.
خطـورة  مـن  الـدويل  البنـك  وحـذر 
اسـتمرار التضخـم املرتفـع يف معظم 
البلدان املنخفضة واملتوسـطة الدخل، 
مشـرياً إىل أن حصـة البلـدان املرتفعة 
الدخـل، التي تواجه تضخمـا مرتفعاً، 
تشـهد زيـادة حـادة يف معدالتها هي 
أيًضا، ونرش قائمـة بأكثر عرش بلدان 

تأثراً بالتضخم وارتفاع األسعار.
 2022 للعـام  إحصاءاتـه  وأظهـرت 
الغذائيـة  املـواد  أسـعار  اسـتمرار 
واملرشوبـات يف االرتفـاع يف العديد من 
دول منطقـة الرشق األوسـط مقارنة 

بالفرتة نفسها من العام املايض. 
وعزى السـبب املبارش يف هذا الواقع إىل 
الحرب الروسـية عـىل أوكرانيا، حيث 
تعتمد منطقة الرشق األوسط وشمال 
إفريقيـا بشـكل كبـري عـىل منطقـة 
القمـح،  السـتهالك  األسـود  البحـر 
مؤكـداً أن الحـرب يف أوكرانيـا ”تهدد 
البلدان الفقرية بأزمـة الغذاء والديون 

املتداخلة.“
وإذ أشار التقرير إىل أن القمح يعد أحد 
األغذيـة األساسـية يف منطقة الرشق 
األوسط وشـمال إفريقيا، فإن الحرب 

يف أوكرانيـا تتسـبب يف حـدوث خلـل 
يف سلسـلة توريـد القمح مما يسـبب 
مشـاكل حرجـة يف األمـن الغذائـي يف 
املنطقـة. نتيجـة لذلـك، ارتفع مؤرش 
أسعار املستهلك للغذاء بشكل ملحوظ 
يف معظم بلدان املنطقة حيث سـجلت 
مرص نسـبة (24.2 يف املئـة) ، املغرب 
(9.5 يف املئـة) ، العـراق (7.6 يف املئة) 
، لبنان (216 يف املئة) ، (سـوريا 71 يف 
املئة) ، اليمن (43 يف املئة) ، فلسـطني 
(8.1 يف املئـة)، وتواجـه معظـم هذه 

البلدان نقًصا حاًدا يف القمح. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت الرشكـة العامة للحبـوب، امس السـبت، عن 
تأمـني كميات الحنطة حتى نيسـان مـن العام املقبل 

.2023
وقال معاون مدير عام الرشكة، حيدر نوري، يف ترصيح 
صحفـي: إن ”نوعية الحنطة التـي ينتجها العراق من 
االنـواع املمتازة، وعىل الرغم من زراعتها وقرب انتهاء 

املوسم التسويقي اال اننا سنحتاج اىل االسترياد“.
واضـاف: ”تم توفـري اول مبلغ مايل مـن قانون الدعم 
الغذائي الطارئ ويف االيام املقبلة سـيتم رشاء وجبات 
مـن الحنطـة املسـتوردة وخلطهـا باملحليـة إلكمال 
الكميـات املطلوبـة حتـى شـهر نيسـان مـن العـام 

املقبل“.

بغداد/ الزوراء:
حّدد املستشـار املـايل لرئيـس الـوزراء، مظهر 
محمـد صالح، امس السـبت، رشطاً لتأسـيس 
الصندوق السيادي، مشـرياً إىل أن البنك املركزي 

العراقي أبدى استعداده إلدارة الصندوق.
وقـال صالـح يف حديـث صحفـي: إن ”فكـرة 
صندوق األجيال تنطلق من نص وروح املادة 19 
مـن قانون اإلدارة املالية االتحادي رقم 6 لسـنة 
2019 املعـدل، التي نصت عىل انشـاء (صندوق 
سـيادي) تودع فيه الوفورات املالية بعد تغطية 
النفقات املقرة يف قانون املوازنة العامة االتحادية 
السـنوي بما يف ذلك تغطيـة العجز االفرتايض أو 
املخطـط يف تقديـرات املوازنة العامة السـنوية 

موضوع البحث“.
وأضـاف أن ”الصنـدوق السـيادي أو صنـدوق 
األجيال، يتطلـب توافر قانـون للموازنة العامة 
االتحاديـة للعـام 2022 ليتـم تعريفـه ووضع 
قواعـد وآليات عمـل الصندوق يف نهاية السـنة 
املاليـة الحاليـة، وال سـيما بعـد أن أبـدى البنك 
املركـزي العراقـي اسـتعداده إلدارة الصنـدوق 
اسـتناداً إىل قانونـه بكونه بنك الدولـة والوكيل 

املايل لها يف إدارة استثماراتها املالية كافة“.
وتابع: ”إال أن ذلك ال يمنع وزارة املالية باالستعداد 

أو  السـيادي  الصنـدوق  إدارة  برنامـج  لرسـم 
صنـدوق األجيـال، ووضع أهدافه االسـتثمارية 

لخدمة التنمية والتقدم االقتصادي يف بالدنا“.
وأشـار إىل أن ”الوفورات املالية املتحققة خارج 

القانـون الطارئ لألمـن الغذائـي والتنمية رقم 
2 لسـنة 2022 وتطبيقات املـادة 13 من قانون 
اإلدارة املاليـة رقـم 6 لسـنة 2019 املعدل حول 
تقيد الرصف بنسـبة 12/1 مـن اجمايل االنفاق 

الفعـيل الجـاري للعـام 2021، مـا زالـت تـدار 
كوفورات مالية احتياطية من قبل البنك املركزي 
العراقي (الوكيل املـايل للدولة) وعىل وفق أفضل 
التطبيقـات املتاحة عاملياً يف إدارة االسـتثمارات 

املالية اآلمنة ذات األجل القصري“.
وأكد صالح أن ”الصندوق السـيادي أو صندوق 
األجيال عند تأسيسه يبقى مالزماً لرشط مسبق 
وهو وجـود قانـون للموازنة العامـة، وبخالف 
ذلك فإن الوفـورات املالية املتحققة سـتبقى يف 
جانب منها يف حساب التحوط الذي أشارت إليه 
املـواد األوىل من قانـون األمن الغذائـي الطارئ 
رقـم 2 لسـنة 2022 الراهن حتى نهاية السـنة 
املاليـة 2022 ذلـك يف حـال عدم صـدور قانون 

للموازنة“.
وأكمـل بالقـول إن ”أي وفورات خـارج نفقات 
القانونـني آنفـاً سـيرصف منها جزئيـاً ضمن 
الرصيد االفتتاحي للسـنة املالية القادمة 2023 
والجزء اآلخر سـيبقى احتياطياً مالياً للحكومة 
بانتظار ترشيـع قانون للموازنـة للعام 2023، 
كـي يتم العمل بصنـدوق األجيـال أو الصندوق 
السيادي، بسبب التالزم القانوني بني الصندوق 
السـيادي وتوافر األموال الفائضـة عرب موازنة 

سنوية مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً“. 

بغداد/ الزوراء:
النفطيـة  العـراق  واردات  انخفضـت 
بنسـبة %6.5 يف شـهر تمـوز املـايض 
وفقا لرشكة تسـويق النفـط العراقية 
”سـومو“. مـن جانب متصـل، أعلنت 
األمريكيـة،  الطاقـة  معلومـات  إدارة 
امـس، عـن ارتفـاع صـادرات العراق 
النفطيـة اىل أمريـكا خـالل األسـبوع 
املـايض لتبلغ معـدل 369 ألـف برميل 

يوميا.
وبحسب إحصائية صدرت عن سومو، 
واطلعت عليها ”الزوراء“، فإن ”واردات 
العراق النفطية لشهر تموز البالغة 10 
مليارات و608 ماليني انخفضت بمقدار 
 6.57% وبنسـبة  دوالر  مليـون   746
مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها 
الواردات 11.354 مليار دوالر وبنسـبة 
%7.57 عن شـهر ايار املـايض البالغة 

11.477 مليار دوالر“.
واضافت ان ”انخفاض الواردات جاءت 
نتيجـة انخفاض معدل سـعر الربميل 
النفـط الواحـد لشـهر تمـوز والـذي 
بلـغ 103.60 دوالرات مقارنـة بشـهر 

حزيران الذي بلغ 112.209 دوالراً“.
مـن  األول  يف  النفـط  وزارة  واعلنـت 

شـهر آب الجـاري عن مجمـوع كمية 
الصادرات من النفط الخام لشهر تموز 
التـي بلغـت 102 مليونـان و385 الفاً 
و49 برميـًال، بإيـرادات بلغت 10.608 

مليارات دوالر .

من جانب متصل، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكية، امس السـبت، عن 
ارتفـاع صـادرات العـراق النفطية اىل 
أمريـكا خالل األسـبوع املـايض لتبلغ 

معدل 369 ألف برميل يوميا.

وقالـت اإلدارة يف تقريـر اطلعـت عليه 
”الزوراء“: إن ”متوسـط االسـتريادات 
االمريكيـة مـن النفـط الخـام خـالل 
االسـبوع املايض من ثمـان دول بلغت 
6196 مليـون برميـل يوميـا مرتفعة 

بمقـدار 847 الـف برميـل باليـوم عن 
االسبوع الذي سـبقه والذي بلغ 5349 

ماليني برميل يوميا“.
وأضافت أن ”صادرات العراق النفطية 
ألمريـكا بلغت معـدل 369 ألف برميل 
يوميـا االسـبوع املـايض، مرتفعة عن 
االسـبوع الذي سـبقه الذي بلغت فيه 
الصادرات النفطية ألمريكا معدل 165 

الف برميل يوميا ”.
وأشارت إىل أن ”أكثر اإليرادات النفطية 
ألمريـكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
مـن كنـدا بمعـدل بلـغ 3.673 ماليني 
برميـل يوميـاً، تلتها املكسـيك بمعدل 
815 الف برميل يومياً، وبلغت اإليرادات 
النفطية من السعودية بمعدل 500 الف 
برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 

328 الف برميل يومياً“.
ووفقاً لإلدارة، فإن ”كمية االستريادات 
مـن  الخـام  النفـط  مـن  األمريكيـة 
االكوادور بلغت بمعدل 243 الف برميل 
يوميـاً، ومن الربازيـل بمعدل 211 الف 
برميـل يوميـا، ومـن نيجرييـا بمعدل 
57 الـف برميـل يوميـا، فيمـا لـم يتم 
اسـترياد اي كمية من ترينيداد توباغو 

او روسيا“.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

@2022@‚b»€@Ú„åaÏ‡‹€@ÊÏ„b”@ãœaÏm@k‹�nÌ@÷Îá‰ó€a@Êc@á◊c

@@ Ïjéc@¿@bÿÌãflc@∂g@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paäÜbñ@ b–mäa

fibÓu˛a@÷Îá‰ñ@ÒäaÜ�@ÍÜaá»néa@Ùáic@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a@Zá‡´@ãËƒfl

åÏ∏@fi˝Ç %@6.5@Újè‰i@ÚÓ�–‰€a@÷aã»€a@paÜäaÎ@üb–Øa@NN\ÏflÏé\Ä€@ÚÓˆbóyg@kè¢

بغداد/ الزوراء:

انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيـف بالعاصمة بغداد، فيما اسـتقرت يف أسـواق أربيـل عاصمة إقليم 

كوردسـتان، امس السبت.وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة 

ب   شـارع النهر يف العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال 

الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ 369 الف دينار، 

وسعر رشاء 365 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس املايض 370 

الف دينار للمثقال الواحد.وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 

من الذهب العراقي سجل انخفاضا طفيفا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ 

سـعر الرشاء 325 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن 

سـعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يـرتاوح بني 370 الف دينار و 

380 ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيـع مثقال الذهب العراقـي بني 330 الفاً 

و340 الف دينار.فيما شـهدت أسـعار الذهب يف اسـواق اربيل استقرارا، 

حيـث بلغ سـعر البيـع:  مثقال ذهب عيـار 24 بــ 420.000 الف دينار، 

ومثقـال ذهب عيار 22 بــ 385.000 الف دينار، ومثقـال ذهب عيار 21 

بــ 375.000 الف دينار ، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 315,000 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:

كشـف مرصف الرافدين حصيلة القروض التـي منحت للمواطنني خالل 

النصف األول من العام الحايل 2022.

وقـال املكتب االعالمـي للمرصف يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: 

إن ”القـروض التـي منحهـا وأنجزهـا للفـرتة مـن 1/1/2022 ولغاية 

30/6/2022 بلغـت 1567 قرضـا تنوعـت مابـني القـروض العقاريـة 

وقروض الرتميم والتأهيل وقروض اسـكان املواطنني وقروض املشاريع 

الصغرية وقروض التمويل والبحوث العلمية وقروض املذاخر الطبية“.

واشـار املـرصف اىل انه ”تم منح 44 قرضا عقاريـا و141 قرضا للرتميم 

والتأهيـل و28 قرضـا إلسـكان املواطنني الــ(50 مليـون) و34 قرضا 

للبحوث العلمية و1319 قرضا لتمويل املشاريع الصغرية واخرون لقرض 

املذاخر الطبية“.

بغداد/ الزوراء:

أوضح صندوق اعمار ذي قار حقيقة إحالة مشاريع ضمن خطة 2022.

وذكـر الصنـدوق يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منهك انـه ”تخرج بني 

الحني واآلخر صفحات مأجورة بأسـماء وهمية تنقل معلومات مغلوطة 

بهدف ارباك الشـارع وممارسـة االبتزاز من خالل إيهام الناس بأمور ال 

أسـاس لها من الصحة“.واضـاف انه ”من هنا نـود ان نبني ان صندوق 

اعمار ذي قار لم يبارش لحد اآلن بإحالة املشاريع، وذلك بسبب عدم ادراج 

املشـاريع لسـنة 2022 يف وزارة التخطيط، أما بالنسبة لتحويل مشاريع 

املحافظة للصندوق فلم يتم تحويل أي مرشوع من مشاريع خطة 2022 

وكل ما اشـيع من اخبار عن املشـاريع التي احيلت عار عن الصحة، ولم 

تتم احالة أي مرشوع ضمن خطة 2022“.

بغداد/ الزوراء:

بني الخبري االقتصادي، نبيل جبار، امس السبت، ان االزمة السياسية اثرت 

بشـكل كبري عىل واقع العراق االقتصادي.وقـال جبار يف حديث صحفي: 

ان ”طبيعـة االقتصاد العراقي ما زالـت إىل اليوم مرتبطة باقتصاد الدولة 

بشـكل كبـري، أي أن االقتصـاد العراقي ليـس حرا بدرجـة كافية ليكون 

بمنأى عن تعثرات السياسة“، الفتا إىل أن ”اقتصاد العراق يتناسب طرديا 

مع السياسـة، يتعثـر عندما تتعثر ويتعاىف عندما تستقر“.واشـار اىل ان 

”أسـباب ارتباط االقتصاد بالواقع السـيايس يف العراق هي املركزية التي 

ما زالت مسـيطرة عىل االقتصاد العراقي، أو الناتج املحيل اإلجمايل املتأثر 

كثريا باقتصاد الدولة والحكومة“.مبينا أنه ”عىل الرغم من وصول العراق 

حاليا إىل نمو اقتصادي عال جدا وفق مؤرشات التنمية أو مؤرشات النمو 

اإلجمايل، إال أن اقتصاده يعاني من مؤرشات البطالة والفقر“.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت رشكة مصايف الجنوب عن ايقاف العمل يف وحدتي االسفلت والتقطري 

الفراغي بسبب زيادة االمالح يف املياه املجهزة ملصفى الشعيبةوقال مدير 

الرشكة، حسام حسني، ويل يف ترصيح صحفي: ان ”زيادة الرتاكيز امللحية 

تسببت يف انخفاض انتاج مياه التحلية مع انخفاض يف انتاج البخار الذي 

اثر عىل الفعاليات االنتاجية“.واضاف ان ”الرشكة قامت بإيقاف وحدتي 

االسـفلت والتقطري الفراغي حتى يمكن املحافظة عىل الوحدات االخرى 

التي تنتج البنزين وزيت الغاز والكريوسني واملنتجات الخفيفة باإلضافة 

اىل زيـت الوقود“.وتتزايـد حـدة ازمة امليـاه يف البرصة مع ارتفاع نسـب 

امللوحة واقرتاب اللسـان امللحي اىل مسـتويات تاريخية مـا يهدد بكارثة 

بيئية وصحية عىل املحافظة.
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مـا ان اقرتب موعد انطالق الدورة الخامسـة أللعـاب التضامن 
االسـالمي يف قونيـا الرتكيـة بمشـاركة 56 دولـة يمثلها 6000 
ريـايض يتنافسـون عىل 483 وسـاما يف 24 لعبة يف 13 منشـأة 
رياضية، إذ تنطلق بعد يومني - يف التاسع من آب الجاري - حتى 
رصنا نسـمع من يلمـز اللجنة األوملبية العراقيـة يف التنصل عن 
مهمتها، وانها انسـحبت مـن البطولة لخلـل يف برامجها وليس 
انسـجاما مع موقف الحكومة والربملان مـن القصف الذي طال 
ظلما وعدوانا منتجعا يف دهوك وفاضت بسـببه ارواح اىل بارئها 
من املدنيني .. وهنـاك من يرمي بالالئمة عىل األمني العام للجنة 

تحديدا.
وبحكـم متابعتي لعملية إعداد الوفد العراقي لتلك األلعاب فإنها 
كانت  تجري عىل افضل وجه يف حدود ما هو متوفر من إمكانات، 
لذا فال اظن ان االنسـحاب كان بسـبب تعثر وانما هو انسـجام 
مع حالة او موقف جعل منه االعالم موقفا شعبيا ضاغطا حتى 
قبل ان تتقدم الخارجية العراقية بشكواها ضد تركيا، وان تعليل 
األوملبية لقرار االنسـحاب  منحها- عنـد كل ذي بصرية -  القوة 
والحصانـة الوطنية بغض النظر عن تداعيات ما آلت اليه األمور 

فيما بعد حيث جاءت موجة احداث دفعت سابقتها اىل الظل.
من حيث املبدأ - شـخصيا - ال أتفق مع األوملبية يف االنسـحاب، 
إذ كان عليهـا ان ترتيـث حتـى تنجـيل  غمـة االندفـاع وتتبـني 
املواقف، ففي كل األحوال ان الدورة مناسـبة رياضية كان يمكن 
اسـتثمارها يف عرض ما نراه لصالح بلدنا، ولكن اهل مكة ادرى 
بشعابها وربما ما وراء االكمة ما وراءها ففي السياسة دهاليز 

ال يعلم  نيات أهلها إال الله سبحانه وتعاىل .
كل مـا ذكرته أعـاله ليس هو الجـزء األكثر أهميـة يف املوضوع 
وانمـا اإلسـاءة اىل األمـني العام للجنـة األوملبية هو مـا دفعني 
للتوضيح ليس دفاعا عن شـخص بعينه وإنما توضيحا ملبدأ من 
مبادئ امليثـاق األوملبي الذي ترجمه األمني العام نفسـه السـيد 
هيثم عبدالحميد وهو يحمل شهادة املاجستري يف إدارة املنظمات 
الرياضيـة وعنده خـربة عملية تمتد لسـنوات، فاللجنة األوملبية 
غري معنية بالجانب الفني والنتائج، وما كان ماشـيا عىل طريق 
الخطأ سنوات طويلة آن له ان يتغري وهذا ما تؤكده بنود وفقرات 
امليثاق األوملبي الذي ظل طلسما او مغيبا يف زمن األمناء العامني 
السـابقني وهم رؤسـاء اتحادات يمارسـون ازدواجية املناصب 

وما يرتتب عليها من تضارب مصالح.
إن عمـل األوملبيـة، منذ ان توىل السـيد هيثـم عبدالحميد األمانة 
العامة، اخذ يسـري يف االتجاه الصحيح عىل وفق ما يطلبه امليثاق 
األوملبـي، تاركا النتائـج الفنية لالتحادات املسـؤولة عن ألعابها 
ورياضييها ومنشغال بكل ما حدده له امليثاق األوملبي من واجبات 

لوجستية وثقافية يف املادة (28 ).
 مناسـبة هـذه اإلشـارات التوضيحية هـي إعدادنا دراسـة عن 
الرياضـة والبيئـة بشـقيها الطبيعـي والبـرشي االجتماعي، إذ 
طرحنـا فيها ”مـرشوع االعالم البيئي األوملبي ” الذي سـنوزعه 
عىل الزمالء، ثم نقيم ورشـة -ان شـاء الله تعاىل- بالتعاون مع 
االتحاد العراقـي للصحافة الرياضية للبحـث يف اطالق املرشوع 
والعمل عىل تدعيـم أركانه خدمة للمبـادئ األوملبية، وبعيدا عن 

ملوثات الحركة الرياضية التي فصلت فيها الدراسة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 نفت وزارة الشباب والرياضة ما تناقلته بعض املواقع الخربية من أنباء تشري اىل ترضر تمثال 
الراحـل االسـطورة نجم املنتخب الوطنـي العراقي بكرة القدم، احمـد رايض.وقالت الوزارة يف 
بيـان: ان هـذا الخرب يفتقد اىل املصداقية تماما.كما أشـارت الـوزارة إىل: أن قوة حماية ملعب 
الشـعب الدويل أكدت عدم وجود أي تعرض لتمثال االسـطورة احمد رايض او تعرضه للكرس، 
وتؤكـد ان التمثال عـىل وضعه الطبيعـي وال صحة بتاًتا لالنبـاء والصور التـي تناولتها قناة 
الرابعة بشـأن تعرض التمثـال للكرس.وأهابت الوزارة يف بيانها بجميع وسـائل اإلعالم تحري 

الدقة واملصداقية أثناء نقلها لألخبار، وأخذها من مصدرها املوثوق تجنبا للوقوع يف الخطأ.

ãºcÎ@ã–ñc

“aã†˛a@äÏnjæ@‚á‘€a@Òãÿ€@bÓ◊ãm@fibÌá„Ïfl@¿@b‰jÉn‰æ@Ú„åaÏnfl@Ú«Ï‡™

بغداد/ متابعة الزوراء
تعادل هريينفـني، الذي يحرتف 
بصفوفه العراقي حسـني عيل، 
مـع ضيفـه سـبارتا روتـردام 
التـي  املبـاراة  خـالل  سـلبيا، 
جمعتهما يف افتتاحية مباريات 

الدوري الهولندي. 
ولم يشارك العراقي حسني عيل 
يف املباراة، رغم وجوده يف قائمة 
البـدالء، لتضيـع عليـه فرصة 
بالدوري  التاريخيـة  املشـاركة 
يتـم  ان  بانتظـار   ، الهولنـدي 
امام  الثانيـة  ارشاكـه بالجولة 
فينـورد روتردام والتي سـتقام 
الشـهر  مـن  عـرش  الثالـث  يف 

الجاري. 

يذكـر ان هريينفـني الهولنـدي 
العراقـي  الالعـب  مـع  تعاقـد 
حسـني عيل، قادما من أوريربو 
 3 لــ  يمتـد  بعقـد  السـويدي 
مواسـم، مـن دون أن يكشـف 

قيمة الصفقة  
وأشـار هريينفني إىل أن حسني 
عيل سريتدي القميص رقم 15، 
يف تجربتـه الجديـدة بالـدوري 

الهولندي 
وسـبق لالعب العراقي صاحب 
الـ20 عامـا، الذي يلعب بمركز 
الظهـري األيمـن، أن مثـل ماملو 
 ،2019 عـام  يف  السـويدي 
وأوريـربو ملـدة عامـني 2020، 

.2021
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بغداد/ متابعة الزوراء
اسـفرت قرعة كأس العالم لكـرة القدم 
ملبتوري االطـراف وقوع املنتخب الوطني 
باملجموعة السادسة اىل جانب منتخبات 
انجـوال وايطاليـا واالرجـواي، وسـتقام 
البطولـة يف تركيـا للمـدة مـن 30 ايلول 

حتى 9 اكتوبر ترشين اول املقبلني.
وسـيلعب ممثـل الكـرة العربيـة الثاني 
املنتخب املغربـي يف املجموعة الرابعة مع 

منتخبات الربازيل وايرلندا وايران.
وضمـت املجموعـة االوىل كل مـن تركيا 
وهايتي وفرنسـا وليبرييا، بينما ستلعب 
املكسـيك مع اليابـان وكولومبيا واملانيا، 
وتلعـب انجلـرتا باملجموعـة الثالثـة مع 
االرجنتني وامريكا واندونيسـيا، وتواجه 
اسـبانيا بولنـدا واوزبكسـتان وتنزانيـا 

باملجموعة الخامسة.
وقـال محمد عدنـان، رئيـس لجنة كرة 
القدم ملبتوري االطراف بالعراق: ”شاركنا 

يف تمثيـل العـراق بحفل قرعـة مونديال 
تركيـا ملبتـوري االطـراف لكـرة القدم ، 
يف اول مشـاركة عراقيـة بهـذا املحفـل 

العاملي“.
وأضـاف ”القرعـة اوقعتنـا بمجموعـة 
متوازنة مـع منتخبات انجـوال وايطاليا 

واالرجواي“.
وتابع  ”نتطلع اىل تحقيق نتائج ايجابية 
يف هذه املشـاركة التاريخية لهـذه الفئة 
التـي نجحـت بنيل بطاقـة التأهـل بعد 
يف  اسـيا  ببطولـة  االخـرية  النجاحـات 
ايران“. واوضح ”ان النجم االيطايل بريلو 
شـارك يف مراسـيم القرعة اىل جانب عدة 

نجوم اخرين من مختلف البلدان“.
واختتم ”نتطلع اىل ان تكون هذه املشاركة 
العاملية، محفزة للمسؤولني عن الرياضة 
العراقية بدعم املنتخب ومساندته وتوفري 
املعسـكرات قبـل الدخـول باملنافسـات 

الرسمية“.

Úœbõné˝€@Ò7j◊@¸aÏflc@xbn±@Â€@Üb•¸aÎ@ÚÓ€bfl@pbflåc@kjèm@¸@wÓ‹©a@p¸Ï�i@ZáÓ»é
ä¸ÎÜ@Î6j€a@ÚÓ„açÓ∑@∂Îc@ãój€a@Â†aÏæa

بغداد/ احمد الداغستاني
أكد رئيس اتحاد الكرة األسبق، حسني سعيد، أن دورات 

كأس الخليج ال تسبب أزمات مالية للبلد املضيف.
وقـال سـعيد إن ”دورات كأس الخليج ال تسـبب أزمة 
مالية للبلـد املضيـف، إذ ان عائدات البطولـة تتجاوز 
15 مليـون دوالر مـن النقـل التلفزيونـي واالعالنـات 
والتسـويق وهنـاك بطوالت وصلـت عائداتهـا إىل 35 

مليون دوالر مثل ما حدث يف بطولة اليمن“.
وأضاف ”سـابًقا كان كل اتحاد منظـم يبيع الحقوق 
لصالحـه وبعـد تأسـيس االتحـاد الخليجـي وهو ما 
معمول به حالًيا، يقوم االتحاد الخليجي ببيع الحقوق 

ويسلم املبلغ لالتحاد املنظم للبطولة“.
وبني أن ”دورة الخليج بالسـعودية بلغت عائداتها 35 
مليون دوالر ودورة الخليج بالبحرين بلغت 21 مليون 
دوالر ودورة الخليـج باليمن بلغت العائدات 35 مليون 
دوالر ودورة الخليج بسـلطنة عمـان بلغت 27 مليون 
دوالر ودورة الخليـج بابـو ظبـي بلغـت العائدات 11 
مليـون دوالر“، مبيناً أن ”املبلغ يسـلم لالتحاد املنظم 

لتغطية نفقات البطولة“.
وتابـع أن ”األمـوال املخصصـة السـتضافة بطولـة 
الخليج من البرتو دوالر هي باألوىل أن تخصص لتوفري 
املاء والخدمات ملحافظة البرصة، كون اتحاد الكرة لن 

يحتاج إىل كل هذه املبالغ الستضافة البطولة“. 
وبـدوره، رأى املستشـار يف اللجنة األوملبيـة الوطنية، 
جزائر السهالني: أن العراق بحاجة اىل ”خلية محرتفة“ 
 ،25 خليجـي  بطولـة  لتنظيـم  عاليـة  واسـتعدادات 
فيما رفض ”اسـتنزاف“ ميزانية البرصة السـتضافة 

البطولة.
وقال السهالني إن ”خليجي البرصة، ومن أجل ظهورها 
بما يليق بالبـرصة والعراق، تحتاج اىل احرتافية عالية 

باالستعدادات“.
وأضاف السـهالني ان ”االسـتضافة البد ان تكون عىل 
مسـتوى عاٍل ألن ملف اسـتضافتها جـاء بعد انتظار 
طويـل ومطالبات عراقية متكـررة وأي تباطؤ أو عدم 
دقة يف تلك االستعدادات يقوض فرص نجاحها بالذات 
سـيما أنها تأتي بعـد بطولة كأس العالـم يف قطر، ما 
سـيمنح مسـاحة كبرية للمقارنة مع إدراكنا لفوارق 

التحضريات وتوقيتاتها“.
وأوضح مستشـار االوملبية ”البد مـن التخطيط االويل 
لكل األعمال اللوجسـتية التي تشـكل 60  %  من نجاح 
البطولة ابتداًء من آليات االسـتقبال وتهيئة متطلبات 
استضافة األشقاء الخليجيني والفرق املشاركة مروراً 
بحفل االفتتـاح والفعاليات الفنية والتسـويقية التي 
تعكس تاريخ وحضارة البرصة وتراثها، وكذلك الجهد 

الفني وانتهاًء بحفل الختام والتوديع“.
يتطلـب ثقافـة  ان ”كل ذلـك  إىل  السـهالني  وأشـار 

مجتمعيـة للتعامل مـع هكذا أجواء سـياحية عالية، 
عالوة عىل تهيئة مالكات تخطيطية بمختلف املجاالت 
ومـالكات عاملة متدربة بشـكل عايل املسـتوى، وهذا 
يسـتدعي التعـاون التـام واالسـتفادة مـن الخربات 

املتعددة حتى إن كانت ذات أصول عاملية“.
وبنّي السـهالني ”اننا بحاجـة اىل خلية محرتفة بهكذا 
فعاليـات، تفـوق إمكانيات وزارة الشـباب والرياضة 
واتحاد الكرة لرسـم هذه الخطوات املهمـة“، الفتاً إىل 
”رضورة تهيئـة ميزانية حكومية تتناسـب مع قيمة 
العراق ومسـتوى الحـدث لكون خليجـي البرصة من 
خيـار العـراق وميزانيتـه البـالد عامـرة، وال يجب ان 

تتحملها خزينة البرصة“.
ولفت مستشار األوملبية أن ”قرار االستضافة مركزي، 
أمـا اختيـار املدينة فكان خيـاراً برصيـاً وال يجوز ان 
تتحمل البرصة أعباء االسـتضافة“، مبيناً أن ”اختيار 
البرصة كان ملسـاعدتها عىل اكمال بنيتها التحتية من 

خالل االستضافة وليس استنزاف ميزانيتها التشغيلية 
التي يحتاجها أهلها“.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة املحلية يف البرصة، ونواب 
من املحافظـة، رفضهـم لتحويل تخصيصـات مالية 

خاصة بمشاريع املحافظة إىل بطويل خليجي 25.
مـن  مبالـغ  اسـتقطاع  البـرصة  ممثلـو  ويرفـض 

محافظتهم لتمويل بطولة خليجي 25
ومـن املقرر إقامـة بطولة كأس الخليـج 25 يف مدينة 
البرصة يف شـهر كانون الثاني من العام املقبل 2023، 
ليستضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعد األوىل التي 

حدثت يف العام 1979 ببغداد.
وقـال محافظ البرصة، أسـعد العيدانـي، يف بيان: إن“ 
الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل 
خليجـي 25 مرهـون بموافقة املحافـظ، ونحن نعلن 
رفضنـا لهذا القـرار، وقد أبلغنـا املعنيـني“، مبيناً أنه 

”طلب استضافته يف الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء“.

وسـبق ملحافظ البرصة أسعد العيداني أن قال إن ”كل 
االسـتعدادات جاهـزة إلقامـة بطولـة الخليـج 25 يف 

البرصة ونمتلك مختلف املنشآت الرياضية“.
وأعلـن ”إكمـال كل مسـلتزمات البنـى التحتيـة التي 
تسـاعد عىل إنجاح البطولة، وهناك فنادق عديدة هي 
األفضل عىل مستوى العراق موجودة يف البرصة الواحد 

منها تصل بحدود 380 غرفة“.
وشـّيدت محافظة مدينة رياضية السـتضافة بطولة 
كأس الخليج، لكن تنظيم البطولة ُسـحب منها ألكثر 
من مرة، تارة بسبب الوضع األمني تارة، ولعدم اكتمال 

املنشآت الرياضية يف املحافظة تارة أخرى.
وتدور الشكوك حول ملعب امليناء الذي مازال العمل به 
مسـتمرًا، وكذلك جاهزية بعض املالعب، حيث أعطت 
اللجنـة الخليجية بعض املالحظـات، يف وقت تعمل به 
الجهات املختصة يف وزارة الشـباب والرياضة، إضافة 

إىل صيانة يف املالعب وتأهيل ملحقات امللعب.

بغداد/ متابعة الزوراء 
أعلن نادي أربيل الريايض  تعاقده مع املحرتف النيجريي 

شويبو اليل إبراهيم، لتمثيله خالل املوسم الجديد.
ويعد شويبو (اليل 26 عاما) من العنارص التي كانت لها 
محطات احرتافية عديدة يف النرويج وأرمينيا والسعودية.
ومـن املنتظـر أن يلتحق الالعـب بصفـوف الفريق بعد 

اكتمال إجراءات اسـتحصال التأشـرية إىل العراق.وعىل 
صعيـد صفقات النادي األخرى، فإن املفاوضات مازالت 
قائمة بني إدارة أربيل والثنائي املحرتف بالسويد جيلوان 
حمـد وأحمد ياسـني، لتدعيم صفوف الفريق باملوسـم 
املقبل.وتـم اإلعـالن أيضا عن تمديد عقد العب الوسـط 
هلو فائق ملوسـم آخـر مع القلعة الصفـراء، عالوة عىل 

تجديـد عقد حـارس املرمى حسـني عيل وبديلـه ريبيز 
عبـد الله.ومن جهته، وصل املحرتف ايمن الطرابليس اىل 
مدينـة اربيل  لتمثيل فريقها الكروي املشـارك بالدوري 
املمتاز.وليصبـح الطرابلـيس املحـرتف التونـيس الثالث 
الذي سيتواجد مع االندية العراقية خالل املوسم الجديد 
2022/ 2023.وحظـي الطرابلـيس باسـتقبال حافـل 

لـدى وصوله ملطار اربيل الدويل، وتم اسـتقباله من قبل 
احمد شـكر عضو مجلس االدارة، وشوان مامو مرشف 
الفريـق. وخضع الطرابليس اىل الفحـص الطبي تمهيدا 
للدخـول بتدريبـات الفريـق التـي سـتنطلق منتصـف 
االسـبوع الجاري بملعب فرانسـو حريري، تحت قيادة 

املدير الفني السوري نزار محروس.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
بحَث وفُد االتحاد العراقّي 
للصحافـِة الرياضّية مع 
رئيِس اللجنـِة الباراملبّية 
العراقّيـة  الوطنّيـة 
حميـد  عقيـل  الدكتـور 
تعاوٍن  اتفاقّيـة  توقيـَع 
وتعزيـز أطـر العمِل بني 

الطرفني.  
رئيـس  نائـب  وناقـَش 

االتحـاد  العراقّي للصحافِة الرياضّيـة الدكتور عدنان لفتة وأمني الّرس 
يوسف فعل وأمني الّرس املُساعد سيف املالكي وُعضو االتحاد بالل زكي، 
مـع رئيِس اللجنـة الباراملبّية الوطنّيـة العراقّية الدكتـور عقيل حميد، 
بُحضوِر ُمدير إعالم اللجنِة الباراملبّية الزميل هشـام السـلمان، مسودَة  
الربوتوكـول  الرياّيض بني اللجنِة الباراملبّيـة العراقّيِة واالتحاد العراقّي 

للصحافِة الرياضّية.
وتـمَّ االتفـاُق عـىل الخطوِط العريضـة والرؤيـِة التي سـيتّم بموجبها 
التوقيُع الرسـمّي عىل الربوتوكول املُشرتِك بني الطرفني يف األيام القليلة 

املقبلة.
ونـصَّ بروتوكـوُل التعاون بـني االتحـاِد العراقّي للصحافـِة الرياضّية 
واللجنـِة الباراملبّيـة الوطنّيـة العراقّيِة عـىل تعزيِز الرشاكـة الحقيقّيِة 
واسـتمراِر العمِل املشـرتك والَتنسـيِق بني االتحاِد واللجنة الباراملبّية يف 

شتى املجاالِت بما يحقُق املزيَد من التنسيِق وتعزيِز أوجه التعاون.

بغداد/ مؤنس عبد الله
الوطنية  االوملبية  اللجنة  رئيس  بارك 
العب  فوز  حمودي،  رعد  العراقية، 
نعيم  يوسف  باملالكمة  الشباب  منتخب 
ضمن  كغم   71 وزن  بذهبية  املاجدي 
اختتمت  التي  العرب  بطولة  منافسات 
العربية  مرص  جمهورية  يف  احداثها 

امس السبت.
عىل  كثريا  أثنى  االوملبية  اللجنة  رئيس 
املستوى الالفت الذي ظهر عليه املالكم 
تمكن  ان  بعد  املاجدي  يوسف  الشاب 
احراز  اىل  وصوال  منافسيه  اقصاء  من 
منافسه  امام  اللقاء  يف  الذهبي  الوسام 

الجزائري احمد غريب بنتيجة 5-0.
االردني   منافسه  اقىص  الشاب  املالكم 
تفوق  ثم  الثمانية  دور  يف  سيد  محمد 
عىل منافسه املرصي محمد احمد سعيد 
يف دور نصف النهائي، ومن ثم استطاع 
احمد  الجزائري  منافسه  عىل  الفوز 
غريب يف اللقاء النهائي ليتوج بالوسام 

الذهبي.
يف  يشارك  منتخبا   13 ان  اىل  يشار 
وهي    بمرص  العرب  بطولة  منافسات 
مرص  والعراق وسوريا والجزائر وتونس 
واإلمارات  وفلسطني  واألردن  واملغرب 

والسعودية والبحرين وقطر واليمن.



متابعـة   / دورتمونـد 
الزوراء

تمني جماهري بوروسيا 
أنفسـها  دورتمونـد 
األسـطورة  برؤيـة 
كريسـتيانو  الربتغايل، 
بقميـص  رونالـدو، 
الفريق هذا املوسـم، يف 
ظل التقاريـر التي تفيد 
برغبتـه يف الرحيـل عـن 

ناديه.
وبحسب موقع ”سبورت 
1“، فـإن مشـجعي أسـود 

الفيسـتيفال أطلقوا حملـة تمويل من 
أجل جمع املاليني، ملساعدة النادي عىل 

التعاقد مع صاحب ال37 عاما.
وتهدف الحملة لجمـع نحو 40 مليون 
يورو، وقد كتب أحد املشجعني الداعمني 
لهـا: ”أعزائي مشـجعي البوندسـليجا 
السـيئ  التشـخيص  ودورتمونـد، 
لسيباستيان هالري يجرب دورتموند عىل 

رفع مستوى العاصفة“.
يف  الوضـع  عـىل  ”بنـاء  وأضـاف: 
مانشسـرت، هناك فرصـة فريدة لجلب 
الالعـب األفضـل يف العالم 5 مـرات إىل 

البوندسليجا“.

ويبحـث دورتموند حاليـا عن مهاجم، 
بعـد الصدمـة التـي تلقاهـا بإصابـة 
العبـه الجديـد، هالري، بـورم خبيث يف 

الخصيتني.
وبدأ بعض مشجعي أسود الفيستيفال 
يف االنضمام للحملـة هذا الصباح، أمال 
يف جلب رونالدو مللعب سـيجنال إيدونا 
بـارك، قبـل غلق بـاب االنتقـاالت يف 1 

سبتمرب أيلول املقبل.
ويسـعى رونالدو لالنتقال إىل ناد يلعب 
يف دوري أبطـال أوروبـا، هذا املوسـم، 
بحسـب تقارير صحفيـة عديدة، وهو 

ما يتوفر يف دورتموند.

قـال برينـدان رودجرز مدرب ليسـرت 
مدافـع  برييـرا  ريـكاردو  إن  سـيتي 
”الثعالب“ سـيغيب ملدة تصل إىل ستة 
أشـهر بسـبب قطع يف وتر العرقوب 
بينما سـيبتعد الجناح هاريف بارنز 
لبضعة أسـابيع بسـبب إصابة يف 

الركبة.
الـذي  الثنائـي،  اسـتبدال  وتـم 
خـاض أكثـر مـن 100 مباراة 
لكل منهما مع ليسـرت، خالل 
االنتصار الودي -1صفر عىل 
خـالل  اإلسـباني  إشـبيلية 
اسـتعدادات ما قبل انطالق 

املوسم.
وتعرّض برييرا لسلسلة من 
اإلصابـات منـذ إصابتـه يف 
الربـاط الصليبي األمامي يف 
2020. وقـال رودجرز  عام 
للصحفيني إن الالعب البالغ 
مـن العمـر 28 عاما خضع 
لجراحة يف وتر العرقوب هذا 

األسبوع.
وقـال رودجـرز قبـل لقـاء 
يف  برنتفـورد  مـع  ليسـرت 
املبـاراة االفتتاحية للفريقني 
املمتاز  اإلنكليـزي  الدوري  يف 

اليوم األحد: ”كان األمر يسـري بشكل 
جيد حقا ثم تعرّضنا لبعض اإلصابات 
يف مباراتنا األخرية هنا أمام إشـبيلية. 
لألسـف، سـيغيب ريكاردو ملدة تصل 
إىل سـتة أشـهر. تمحورت الكثري من 
أفـكار خطتنـا خـالل الصيـف حول 
مركز الظهري، وعليـه هو بالتحديد...

كانـت  املاضيـة  القليلـة  السـنوات 
مؤسـفة جـدا بالنسـبة لـه. توقفت 
مسـريته للتو. بدا جيدا خالل فرتة ما 
قبل املوسـم. سنفتقده بالتأكيد ولكن 

علينا امليض قدما“.
وأضاف: ”آمل أال يسـتمر هاريف بعيدا 
عـن املالعب لفـرتة طويلـة. ال نعتقد 
أن املوقـف يسء للغايـة حاليـا، لكنه 
قـد يبتعـد لبضعـة أسـابيع بسـبب 
ركبته. برصف النظر عن ذلك، الفريق 

بخري“.
ولـم يضم ليسـرت، الذي احتـل املركز 
املوسـم  املمتـاز  الـدوري  يف  الثامـن 
املـايض، أي العـب يف فـرتة االنتقاالت 

الحالية.

لندن / متابعة الزوراء
حقق أرسنال انتصاراً الفتاً عىل مستضيفه 
كريسـتال باالس بهدفني دون رد يف افتتاح 
املوسـم الجديـد مـن الـدوري اإلنكليـزي 

املمتاز لكرة القدم.
أقيمـت املبـاراة عـىل ملعـب سيلهرسـت 
بارك يف افتتاح مباريـات املرحلة األوىل من 

البطولة.
وافتتـح التسـجيل للمدفعجيـة مهاجمه 
غابرييل مارتينيـيل يف الدقيقة 20، قبل أن 
يضيـف مارك غيهي هدف أرسـنال الثاني 

بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة 85.
ويف الدقيقـة 20 مـرر الوافـد الجديـد عىل 
صفـوف أرسـنال، األوكراني أوليكسـاندر 
زينشـينكو كرة رائعة برأسه انقض عليها 
مارتينييل برأسه معلناً أول أهداف أرسنال 
واملوسـم الحـايل مـن الـدوري اإلنكليـزي 

بشكل عام.
ويف الدقيقـة 85 ذهبـت الكـرة إىل سـاكا 
فتوغـل داخل منطقـة الجزاء ثم سـددها 
عرضيـة قويـة اصطدمـت بـرأس مدافع 
كريسـتال باالس مارك غيهـي وذهبت إىل 
املرمـى معلنة فوز مهم ألرسـنال بهدفني 
دون رد ليحقق فريق شمال لندن انطالقة 

رائعة يف املوسم الجديد..
(يف أملانيـا)، بعـث نـادي بايـرن ميونيـخ 

برسـالة قويـة إىل منافسـيه يف اسـتهالل 
حملته للدفـاع عن لقبه، بفوزه السـاحق 
عىل مضيفه آينرتاخـت فرانكفورت 6-1، 
ضمـن افتتاح املرحلـة األوىل مـن الدوري 

األملاني لكرة القدم.
وتناوب عىل تسـجيل أهداف بايرن يوشوا 
كيميـش (5)، الفرنـيس بنجامـان بافـار 

(11)، السنغايل ساديو مانيه (29)، جمال 
غنابـري  وسـريج  و83)،   35) موسـياال 
(43)، فيمـا أحـرز الفرنيس رانـدال كولو 

مواني هدف فرانكفورت الوحيد (64).
وكان التوقـع أن ال تكـون رحلـة بايـرن، 
حامل اللقب يف املواسم العرشة األخرية، إىل 
فرانكفورت مفروشـة بالورود، خصوصاً 

أن األخـري متـّوج بلقب الـدوري األوروبي 
(يوروبـا ليـغ) يف أيار/مايو املـايض وفاز 
عىل الفريـق البافاري مرتـني يف آخر ثالث 
مواجهـات بينهمـا قبل مبـاراة أول أمس 

الجمعة.
لكن مع نشـاط الفت يف سـوق االنتقاالت 
شـهد تخليه مرغمـاً عن هدافـه البولندي 

روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغايل 
سـاديو مانيه، يبدو فريق املدرب الشـاب 
يوليان ناغلسمان مرشحاً نارياً لالحتفاظ 

بلقب البوندسليغا.
ففضـًال عـن ضـّم مانيـه مـن ليفربـول 
اإلنكليـزي، تعاقـد مـع املدافـع الهولندي 
ماتيس دي ليخت مـن يوفنتوس اإليطايل، 

يف محاولـة لتعويض هداف الدوري سـبع 
عـىل  أّرص  الـذي  ليفاندوفسـكي  مـرات 
الرحيل إىل برشـلونة اإلسـباني بعدما كان 

رأس حربته القاتلة يف العقد املايض..
(يف فرنسـا)،، تجـاوز أوملبيـك ليون عقبة 
ضيفـه أجاكسـيو بصعوبة بفـوزه عليه 
1-2 يف افتتاح منافسـات الدوري الفرنيس 

لكرة القدم.
افتتـح ليون املرحلـة األوىل من ”الليغ 1“ 
بتغلّبـه عـىل أجاكسـيو بنتيجـة هدفني 
لواحد، والتي شـهدت تسـجيل ألكسندر 
الكازيت أول أهدافه بعد عودته إىل النادي 

الفرنيس قادًما من أرسنال اإلنكليزي.
وسّجل للفائز كل من الربازييل تيتي (12) 
وألكسندر الكازيت (22 من ركلة جزاء).

يف املقابـل بصـم توما مانغانـي (31 من 
ركلة جزاء) عىل هدف الخارس الوحيد.

وشهدت املواجهة بطاقتني حمراوين لكل 
من حارس مرمى ليـون الربتغايل أنتوني 
لوبيـز (27) ومهاجم أجاكسـيو رومان 

هاموما (45+4)..
(يف الربتغـال)،، رضب بنفيـكا بقـّوة يف 
مفتتـح مباريـات املوسـم الجديـد مـن 
الدوري الربتغايل لكـرة القدم بتغلّبه عىل 
ضيفـه أروكا برباعيـة نظيفة.وتنـاوب 
عىل تسجيل أهداف الفريق الفائز كل من 
الربازييل جيلربتـو مورايس جونيور (8) 
ورافا سـيلفا (42 و86) واألرجنتيني إنزو 

فرنانديز (45+6).
يذكر أّن أروكا قـد أنهى املواجهة منقوًصا 
مـن خدمـات املدافـع الربازيـيل ماتيوس 
كواريسـما الـذي أقـيص مـن امليـدان يف 

الدقيقة 45+1.

7الرياضي
‚á‘€a@Òãÿ€@ÚÓiÎäÎ˛a@pbÌäÎá€a
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واشنطن / متابعة الزوراء
فـاز الرويس أنـدري روبليـف املصنـف ثامناً 
عامليـًا بمباراتـني يف يـوم واحـد، ليبلغ نصف 

نهائي دورة واشنطن لكرة املرضب.
وكان املطر مسـاء الخميس املايض حال دون 
إقامة مباراة روبليف ضد األمريكي ماكسـيم 

كرييس فتأجلت إىل أول أمس الجمعة.
ونجـح روبليـف، املصنـف أول يف الـدورة، يف 
4-6 و7-6  عليـه  بالفـوز  تخطـي كريـيس 
(8-10) يف ساعة و42 دقيقة، قبل أن يخوض 
مبـاراة ربـع النهائـي بعدها بسـاعات قليلة 
ويفـوز عىل األمريكـي اآلخر جيفـري ”جاي 
جاي“ وولف املشارك ببطاقة دعوة واملصنف 

99 عاملياً 2-6 و3-6 يف 78 دقيقة.
وقـال روبليف: ”لم أسـتمر وقتـاً طويالً عىل 
أرضيـة امللعـب. كان هـذا مفتـاح أسـايس 

بالنسبة إيل“.
ويلتقـي روبليف يف نصـف النهائـي الياباني 
يوشـيهيتو نيشـيوكا الفائز عـىل الربيطاني 
و7-5،  و4-6   (7-5)  7-6 إيفانـز  دانيـال 
3 سـاعات  اسـتمرت  ماراثونيـة  مبـاراة  يف 
و35 دقيقـة.يف املقابل، رضب األسـرتايل نيك 
كرييوس الذي بلـغ نهائي ويمبلدون وخرسه 
أمام الرصبي نوفاك دجوكوفيتش، 35 إرساالً 

سـاحقاً، يف طريقـه إىل الفوز عـىل األمريكي 
فرنسيس تيافو 7-6 (7-5) و7-6 (14-12) 
و2-6، يف مباراة اسـتغرقت سـاعتني ونصف 
وانتهت يف الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وشـهدت مباريات السـيدات، خروج بطلتني 
للغراند سالم بخسـارة البيالروسية فيكتوريا 
آزرانـكا بطلـة أسـرتاليا املفتوحـة مرتـني، 
بنتيجة قاسـية أمام الصينيـة املغمورة وانغ 
جي يو 6-1 و6-3.وكانـت الصينية املصنفة 

95 عامليـًا، بلغـت أول نصـف 

نهائـي يف مسـريتها خـالل دورة فالنسـيا يف 
حزيران/يونيو املايض.

يف املقابل، سـقطت الربيطانية إيما رادوكانو 
بطلـة فالشـينغ ميـدوز العـام املـايض أمام 
 (6-8)  6-7 سـونوفا  ليودميـال  الروسـية 
و6-1.وبلغت اإلسـتونية كايـا كانيبي نصف 
النهائي بفوزها عىل الروسـية آنا كالينسكايا 
7-6 (7-4) و4-6 و3-6، وحـذوت حذوهـا 
االسـرتالية داريا سـايف الفائزة عـىل الكندية 

ريبيكا مارينو 1-6 و7-5.

˝ÌäÏ◊Ï◊@⁄äbfl@…fl@Íá”b»m@Â‹»Ì@Ôè‹Óìm
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برشلونة / متابعة الزوراء
يقـرتب نادي برشـلونة مـن اتخاذ خطوة عاجلة لتسـجيل 

صفقات الفريق الجديدة، قبل بداية املوسم بأيام قليلة.
وفعلـت اإلدارة 3 رافعـات اقتصاديـة هـذا الصيـف، حيث 
باعت حقوق البث التلفزيوني بنسـبة %10 وملدة 25 عاما، 
ثم باعت نسـبة %15 من حقوق البث لنفـس املدة، وأخريا 
تـم بيع %25 مـن اسـتوديوهات النادي، بإجمـايل إيرادات 
707 ماليـني يورو.ووفقا لصحيفة ”سـبورت“ اإلسـبانية، 
فإن برشـلونة اقرتب من إعالن تفعيـل الرافعة االقتصادية 
الرابعة خالل أيام.وأشـارت إىل أن برشلونة سيبيع 24.5% 
من استوديوهات النادي إىل GDA Luma  مقابل 100 مليون 
يـورو، نفس الصيغة املسـتخدمة يف تفعيـل الرافعة الثالثة 
قبل أيـام، وبيعها إىل“Socios.com“.وأوضحت ”سـبورت“ 
أن هـذا سـيكون أفضـل خيـار أمـام برشـلونة لتسـجيل 
الصفقـات الجديـدة للفريق قبـل بداية الدوري اإلسـباني.

يذكر أن برشـلونة حاول بيع الهولنـدي فرينكي دي يونج، 
العب وسط الفريق، إىل مانشسرت يونايتد، الستخدام أمواله 
يف تسـجيل الصفقات، لكن الالعب تمسك بالبقاء يف ”كامب 
نو“.وتعاقد برشـلونة مع ”روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا، 
فرانك كيـيس، أندرياس كريستنسـن، جول كونـدي“، كما 

جدد عقدي عثمان ديمبيل وسريجي روبريتو.

@Ú„Ï‹íãi@Âfl@›ub«@ıaãug
ÒáÌáßa@pb‘–ó€a@›Óvèn€
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واشنطن / متابعة الزوراء
انتقـل املهاجم الـدويل البلجيكي، كريسـتيان بينتيكـي، إىل صفوف دي 
يس يونايتـد األمريكي الذي يـرشف عىل تدريبه نجم مانشسـرت يونايتد 

ومنتخب انكلرتا السابق واين روني.
ووقـع بينتيكي عقداً حتى عام 2024 مع 

إمكانية تمديده ملوسم إضايف.
وأمـىض بينتيكـي (31 عاماً) 

السـنوات العرش االخرية يف 
الدوري االنكليزي املمتاز 
متنقالً بني أندية استون 
فيال وليفربـول وأخريا 

كريستال باالس.
وسـجل بينتيكي خالل 

هذه السـنوات 86 هدفا 
تمريـرة   23 يف  وسـاهم 

280 مبـاراة يف  حاسـمة يف 
الدوري االنكليزي.

وقـال رونـي: ”كريسـتيان العب رائـع لعب عـىل اعىل مسـتوى لفرتة 
طويلة“.

واضاف: ”خربته وقدرته عىل تسجيل االهداف ومساعدة الفريق ال تقدر 
بثمـن. امـر مثري للفريق ويل شـخصيا التعاقـد معه والدفـاع عن الوان 

النادي. سيحقق فارقا ضخما“.

الجزائر / متابعة الزوراء
منـح الجزائري إسـماعيل بن حمودة أول فضيـٍة للعرب يف 
بطولـة العالم أللعاب القوى دون عرشيـن عاماً عندما حل 

ثانياً يف سباق عرشة آالف مرت مشياً.
امليدالية الذهبية يف السـباق كانت من نصيب الرتكي مزلوم 
ديمـري بوقيـٍت قـدُره 42.36.02 دقيقـة فيما حـَل العداُء 
الجزائـري ثانياً بفارق سـت ثوان وسـبعة وأربعـني جزءاً 

باملائة من الثانية، بينما آلت امليدالية الربونزية للرتكي اآلخر 
هاي ريـتني يولدز متقدماً عىل التونيس أسـامة فرحات الذي 

أنهى السباق يف املركز الرابع .

ÚÓõœ@fiÎc@lã»€a@|‰∫@ÒÜÏº@ÂiÎá€b„Îä@Ú‘–ñ@›ÌÏ‡n€@Ú‹º@’‹�m@á„Ï∏äÎÜ@7Ábª
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لندن / متابعة الزوراء
أعلـن تشـيليس اإلنكليزي تعاقـده مع الظهري اإلسـباني مارك كوكوريال بشـكل 
رسـمي.وجاء يف حسـاب تشـيليس عرب تويرت: ”بعد صدور تقارير من العديد من 

وسـائل اإلعالم هذا األسبوع، يمكننا تأكيد توصلنا التفاق مع برايتون للتوقيع 
مع مـارك كوكوريال“.وذكر تشـيليس أّن الالعب اإلسـباني وّقع عىل عقد 

يمتد لست سنوات.
وكان الالعـب الـذي نشـأ يف برشـلونة (24 عاماً) هدفـاً للعديد من 

األندية وخاصة مانشسـرت سـيتي قبل أن يقرر اللعب يف صفوف 
البلوز.وقدم كوكوريال أداًء جيداً مع برايتون يف املوسم املنرصم 

األمر الذي جعله هدفاً لتشيليس.
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bËÓ€g@aÏœ�ã»m@NNµ‹‘nèæa@µÓ–zó‹€@›ÇÜ@äÜbófl
باريس/متابعة الزوراء:

مـع انضمام املزيد مـن املوظفني إىل «موجة 
االسـتقاالت الُكـربى»، مـا هـي الخيـارات 
املتاحـة أمام الصحفيـني الذيـن يرغبون يف 

العمل املستقل؟
العاملـون  الصحفيـون  كان  املـايض،  يف 
لحسـابهم الخاص يعملون بشـكل مستقل 
مع املؤسسـات الُكـربى. ولكن اليـوم هناك 
الكثري من الخيارات األخرى للعمل املسـتقل 

عرب اإلنرتنت.
 ،٢٠١٧ عـام   Substack منصـة  تأسسـت 
واكتسبت شـعبية كبرية بني الصحفيني منذ 
ذلك الوقت.. فهي خدمة شاملة تتيح للُكتاب 
تصميم نـرشات األخبـار الربيديـة ونرشها 
املشـرتكني مقابـل  إىل  وإرسـالها مبـارشة 

رسوم االشرتاك.
وخـالل السـنة املاضيـة، توافـد عـدد مـن 
الصحفيـني املسـتقلني البارزيـن إىل املنصة، 
سـعًيا إىل املزيد من الحرية التحريرية. وكان 
من بينهـم باري فايـس، املُسـاهم يف مجلة 
رولينـج سـتونز والصحفـي السـابق لـدى 
صحيفة نيويورك تايمز، وماثيو إغليسياس، 

.xVo املُساهم السابق يف موقع
كما كتب الصحفي كاييس نيوتن عن تجربته 
مـع Substack بعـد عـام من تـرك وظيفته 
وإطالقـه نرشة أخبار مدفوعـة عرب املنصة. 
ورشح قائالً: «أشـعر اآلن بأّن لدي املزيد من 
السـيطرة. فأنـا أمتلك أصًال يمكـن أن تنمو 
قيمتـه بمرور الوقت، وأحـب العمل مبارشة 

بالنيابة عن القراء والتفاعل معهم يومًيا».
ومع ذلك، ذكَر كايـيس بعض التحديات التي 
واجهها، مثل اضطراره إىل «تويل الحسـابات 

والكثري مـن املعامالت الورقيـة»، باإلضافة 
إىل «عـدم وجـود مدقـق للنـرشة اليومية». 
وأعرب عن شكره لكّل من يشري إىل األخطاء 
اإلمالئيـة، التـي يحـاول إصالحهـا يف أرسع 

وقت ممكن.
ويف مثـال آخـر، تحدثت هيلينـا فيتزجريالد، 
الكاتبـة املسـتقلة املقيمـة يف نيويـورك، إىل 
إذاعـة NPR، قائلـة إّن دخلهـا الرئييس اآلن 
يأتي مـن كتابـة Griefbacon، النرشة التي 
تعّدهـا عـرب Substack، والتي تقـدم مزيًجا 
مـن املنشـورات املجانيـة واملدفوعـة، وهي 

إحدى االسرتاتيجيات الشائعة لدى املنصة.

يبيع العديد من الصحفيني خرباتهم يف هيئة 
دورات تدريبيـة أو مجموعـات تعليمية عرب 
اإلنرتنـت من خالل منصـات مثل Udemy و

.Maven
وعرب Udemy، يبيع الصحفي ومراسل الحرب 
السابق جوليان جريينج دورة تدريبية بعنوان 
«مهـارات الصحافة للمبتدئـني»، حيث يعلّم 
الصحفيني الناشـئني كيفيـة نرش القصص 
الطويلـة.. وتشـمل املـواد التعليميـة التـي 
يقدمها مقاطـع الفيديو واملقـاالت واملوارد 
القابلـة للتحميـل، والتي يمكـن للمتعلمني 

متابعتها يف التوقيت املناسب لهم.

يعّد التعليم املتخصص للصحفيني الناشـئني 
وغريهـم مـن الُكتـاب طريقـة أخـرى أمام 
الصحفيـني لتنويـع مصـادر دخلهـم. فعىل 
سـبيل املثال، تقـدم الصحفيـة املتخصصة 
بالـرسد ودان يـان خدمـات التدريـب حول 
الكتابـة املسـتقلة وكتابة طلبـات الحصول 

عىل املنح.
خلفيتهـا  بفضـل  كمدربـة  يـان  وتمّيـزت 
عـرب  ذلـك  ورشحـت  الفريـدة،  الصحفيـة 
موقعها قائلـًة إّن «تجربتي كصحفية تعني 
أنني أتعامل مع كل عميل بعقل منفتح، فأنا 
ال أقدم لـك أي أفكار حول الشـكل املفرتض 

ملرشوعك، بـل أتحمس أكثر لسـماع أفكارك 
حول ما ترغب يف تحقيقه».

بإمـكان الصحفيـني بيع خرباتهـم يف هيئة 
كتب إلكرتونية أو ملفـات بصيغة PDF عرب 
مواقـع مثل Gumroad، وهـي منصة للنرش 

الذاتي وسوق رقمي.
فعىل سبيل املثال، يبيع صحفي املوبايل روب 
مونتجمـري كتاًبـا إلكرتونًيا حـول صحافة 
Gumroad، ويشـمل  املوبايـل عـرب موقـع 
رسـومات توضيحيـة وموقًعـا يحتوي عىل 

مقاطع فيديو.
ويف حديثه إىل شبكة الصحفيني الدوليني، قال 
مونتجمري: «أردت أن أقدم نسخة مخصصة 
[مـن الكتـاب] يف صيغـة PDF ألن العديـد 
مـن الُقـراء أخربونـي أنهم يفضلـون هذه 
الصيغة». وأضاف أّن «موقع Gumroad رائع 
ويديره فريـق يتمتع بالنزاهـة. وقد أتاح يل 

النرش الذاتي أن أحصل عىل أعىل العائدات».
ورًدا عىل سؤال حول ما ينصح به الصحفيني 
الذيـن يرغبون يف نـرش منتجاتهـم الرقمية 
الخاصة، قال مونتجمري إّن «ما أنصحهم به 
هو أن يصبحوا خـرباء حقيقيني يف موضوع 
يمكنهم بناء سـمعتهم حولـه»، مضيًفا أن 
أمـام الصحفيـني متعـددي املهـارات الكثري 
من الفـرص إلدرار الدخل من رسد القصص 

الواقعية.
يسـتخدم العديـد مـن الصحفيـني منصـة 
Patreon، التي تتيح لصانعي املحتوى إطالق 
خدمـة اشـرتاك، حيـث يدفع املسـتخدمون 
مبلًغـا شـهرًيا مقابـل الحصول عـىل مزايا 

حرصية أو أشكال أخرى من املحتوى.
ومن بني الصحفيني الذين يستخدمون هذه 

املنصـة، الصحفية االسـتقصائية املقيمة يف 
اململكـة املتحدة فيكي سـميث، التـي تقول 
إّن حسـابها عـرب Patreon هو مـا يتيح لها 
الكتابـة الصحفيـة بالشـكل التـي تريـده. 
وأوضحـت تجربتهـا قائلـة: «أسـتطيع أن 
أرشح املوضوعـات الكبـرية وأنقـل لـك آراء 
الخرباء، كما يمكنني توفري التحليالت بشأن 
أهـم األخبـار األسـبوعية وكتابـة املقـاالت 
حـول األشـخاص أو املوضوعـات التي تثري 

االهتمام».
ويختار بعـض الصحفيـني أن يطلبوا الدعم 
املبارش مـن جمهورهـم حتـى يتمكنوا من 
مواصلـة العمـل املسـتقل وتقديـم املحتوى 
الـذي يعجب الجمهـور. فعىل سـبيل املثال، 
لجـأت الصحفية األمريكية املسـتقلة كاتلني 
 Buy Me) «أرفورد إىل خدمة «اشـرت يل قهوة
a Coffee) لطلب الدعم. فهذا املوقع املشابه 
تقديـم  للداعمـني  يتيـح   Patreon ملنصـة 
التربعـات الشـهرية لصناع املحتـوى مقابل 
الحصـول عىل املـواد أو الفـرص الحرصية. 
وعـرب حسـابها، كتبـت أرفـورد: «إذا كنـت 
تعرفني، فأنـت تعلم أن القهـوة هي الوقود 
الـذي يحركنـي. ويف وقـت فراغـي، أشـارك 
النصائـح واملعلومات حول العمل املسـتقل. 
لذا إن كان يعجبـك عميل، آمل أن تفكر يف أن 

تشرتي يل فنجان قهوة».
ومع تزايـد عدد الصحفيني الذيـن يختارون 
العمـل املسـتقل، أكثـر من أي وقـت مىض، 
تعترب هذه املوارد أساسـية للسـماح لهؤالء 
الصحفيـني بنرش القصـص املهمة من دون 

القلق بشأن الدخل.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

الرباط/متابعة الزوراء:
يف عزلـة عـن عائلته ومحاميـه يعيش 
الصحفـي سـليمان الريسـوني، وفـق 
يأتـي  هـذا  إن  قالـت  التـي  أرستـه، 
”احتجاجا عىل أخذ أوراقه الشـخصية 

منذ نقله إىل سجن عني برجة“.
ويف نهايـة شـهر مايـو املايض، سـبق 
أن نـدد حقوقيـون برتحيـل الصحفي 
سليمان الريسـوني من سجن عكاشة 
إىل سـجن عـني برجـة، مـع ”مصادرة 
مرشوع روايتـه، ويومياته“، و“تمزيق 

مقدمات كتٍب يف ملكيته“.
ونفت املندوبية العامة إلدارة السـجون 
هذا يف بالغ سـابق قائلـة: ”قرار ترحيل 
السجني (س.ر) من السجن املحيل عني 
السـبع ١ إىل السـجن املحيل عني برجة، 
الواقـع باملدينـة نفسـها، يأتـي عقب 
صدور حكم اسـتئنايف يف حقه، وحرصا 
مـن اإلدارة عىل عدم ترحيلـه بعيدا عن 

أرسته“.
وتابـع البالغ، نافيا ”تمزيـق أجزاء من 
الكتب املرسلة إىل السجني املعني باألمر 

وحجـز روايـة يكتبها“، بـأن األمر ”ال 
يعدو أن يكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز 
أي مخطـوط  املعنيـة  املؤسسـة  إدارة 
روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو 

جزء من كتاب مرسل إليه“.
مـن جهتهـا، قالـت الصحفيـة هاجر 
الريسوني، من عائلة املعتقل: ”الصحفي 

سـليمان الريسـوني يدخـل يف عزلة، ال 
يسـتقبل الزيـارات العائليـة وزيـارات 
دفاعـه، وال يتصل يف الهاتف، وال يخرج 
للفسـحة، احتجاجا عىل سلبه مرشوع 

روايته ومذكراته أثناء ترحيله“.
”إدارة  نفسـها:  الصحفيـة  وواصلـت 
السـجون تنفـي لكنها تكـذب، إذ أذكر 

أنهم عنـد اإلفراج عنـي وقبل خروجي 
مـن بـاب السـجن مزقـوا كل أوراقي، 
وأوراقـا من كتبي كنت أكتـب عليها يف 
السجن، يف حني كانت سجينات أخريات 
يرسـلن الرسائل، ويخرجن كل ما دونه 

إىل الخارج دون مشاكل“.
يف هذا السياق، نقلت منظمة مراسلون 
دعوتهـا  مجـددة  الخـرب،  حـدود  بـال 
سـليمان  الصحفـي  عـن  اإلفـراج  إىل 

الريسوني.
التوضيحيـة،  بياناتهـا  أحـدث  ويف 
جـددت مندوبيـة السـجون نفي حجز 
أي مخطـوط روائي أو جـزء من كتاب 
مرسل إىل الريسوني، وزادت: ”املندوبية 
العامة تؤكد أن إدارة املؤسسة السجنية 
تتعامـل مـع السـجني املذكـور كباقي 
السـجناء دون تمييـز، وتخضع جميع 
وذلـك  واملراقبـة،  للتفتيـش  أغراضـه 
طبقا للصالحيـات األمنية التي يخولها 
السـجنية،  املؤسسـة  إلدارة  القانـون 
التي تقـيض بحجز كل مـا هو مخالف 

للقوانني املعمول بها“.

رام الله/متابعة الزوراء:
بعـد ضغوط وحـراك وتوقيع عـىل عريضة 
تشمل مطالب عدة، اضطرت األمانة العامة 
لنقابـة الصحفيـني الفلسـطينيني لإلعالن 
عـن عقـد أعمـال املؤتمـر العـام وإجـراء 
االنتخابات النقابية يف التاسـع والعارش من 
ديسمرب/ كانون األول املقبل. ستكون هذه 

االنتخابات األوىل منذ نحو ١١ عاماً.
ويطالـب الصحفيـون من خـالل العريضة 
بتحديـد جـدول زمنـي إلجـراء االنتخابات 
الخاصة بنقابتهم، وتصويب ملف العضوية، 
وذلـك من خـالل أكثر مـن نقطـة، أبرزها 
ملف غـزة والصحفيـني العاملني يف الضفة 

الغربية، وغريها من امللفات العالقة.
الحـراك تواصـل عرب األيام املاضية، وسـط 
الدعوة للتوقيع عىل عريضة تطالب بإجراء 
وتصويـب  النقابـة  وإصـالح  االنتخابـات 
أوضاعها. ويؤكد الصحفي ثائر الفاخوري، 
أحـد املوقعـني عـىل العريضـة: «أعتقد أن 
الحـراك سـاهم يف تحريـك امليـاه الراكـدة 
يف مسـألة إجـراء االنتخابـات، ألن النقابة 
اعتمدت منذ سنوات مبدأ التسويف.. إطالق 
عريضـة وتوقيـع أكثـر مـن ٤٠٠ صحفي 
عليهـا دفع النقابة لتفكـر جدياً يف رضورة 

وضع جدول زمني».
ويقـول الفاخـوري: «إن نضالنـا النقابـي 
مسـتمر، ونحن نطمح ألن تستجيب نقابة 
الصحفيني ملطالبنا، ألن خطواتنا مسـتمرة 
ولـن تنتهـي إال بتحقيـق أهدافنـا، ولدينا 
العديـد مـن األدوات التـي سنسـتخدمها، 
وهـذا يتعلـق بالبعـد واملسـار القانونيني، 
ومن املمكن اللجوء إليها إذا رفضت النقابة 
االسـتجابة ألي مـن بنود هذه املبـادرة أو 

العريضة».
ويضيف الفاخوري: «إن شعوري كصحفي 
بغياب النقابـة يف املرحلة األخـرية، دفعني 
للتوقيـع عـىل هـذه العريضة وقوفـاً عند 
مسـؤوليتي، تحديداً كصحفي فلسـطيني 
يرى أن جسـمه الصحفي مغيب وغري قادر 
عـىل أن يأخـذ دوره يف املرحلـة الحاليـة، 
وأيضـاً غري قادر عـىل أن يلبـي احتياجات 

الصحفيني».
ووفـق الفاخـوري، فـإن جـزءاً كبـرياً من 
املوقعـني عـىل العريضـة هم ممـن أمضوا 

يف املهنـة أكثر من ١٠ سـنوات، وجزءاً آخر 
يعمـل يف املهنة منذ ٣ إىل ٩ سـنوات، وجزءاً 
كبـرياً منهم حصـل عىل عضويـة كاملة يف 

النقابة منذ سنوات، لكنه لم يستفد منها.
الصحفيـني  لنقابـة  العامـة  األمانـة 
الفلسـطينيني أعلنت، الليلـة املاضية، أنها 
اتخذت قرار الدعـوة إلجراء االنتخابات بعد 
سلسلة من االجتماعات املكثفة واملتواصلة 
خـالل األشـهر واألسـابيع املاضيـة، وبعد 
مشـاورات مع الكتـل الصحفيـة املمثلة يف 

النقابة.
ودعـت األمانة العامة، وفق صالحيتها التي 
نصـت عليها املادة ٢٤ مـن النظام الداخيل، 
أعضاء النقابة للمشـاركة يف أعمال املؤتمر 
العام يومي التاسـع والعارش من ديسـمرب 
الـذي يتزامـن مـع اليـوم العاملـي لحقوق 

اإلنسان وانطالق االنتفاضة األوىل املجيدة.
وأشـارت إىل أنها قـد أنجزت إعـداد الخطة 
االسـرتاتيجية للفرتة املقبلـة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ 
وأنجـزت  إلقرارهـا،  للمؤتمـر  لتقديمهـا 
للنقابـة  واملـايل  اإلداري  النظـام  مـرشوع 
إلقـراره من املؤتمـر، كما أنجـزت التقرير 
املايل لكل السـنوات املاضيـة بني املؤتمرين، 
وأخضعتهـا للتدقيـق مـن مكتـب تدقيـق 
حسـابات قانونـي وفق القانـون والنظام، 

جاهـزة  العامـة  األمانـة  تصبـح  وبذلـك 
لالنتخابات املقبلة.

وأضافت: «حرصاً من األمانة العامة للنقابة 
عىل التشـاور مـع جميع مكونات الجسـم 
الصحفي واألطر الصحفية، فإنها ستعطي 

فرتة زمنية كافية للتشاور معها».
ورحبـت األمانة العامة بـكل دعوات إجراء 
االنتخابـات التي تنسـجم مع هذا الشـأن، 
وأعلنـت اسـتعدادها للقـاء والتشـاور مع 
«الجميـع مـن دون اسـتثناء، واألخـذ بكل 
األفكار واملقرتحات التي تخدم وجود نقابة 
قوية فاعلة ومهنية، بما يسـتحق الجسـم 
الصحفي الفلسطيني الذي قدم التضحيات 
الجسـام مـن أجـل إعـالء كلمة فلسـطني 

ورايتها خفاقة عالية».
وتابعـت: «وبالتزامن، سـيواصل زمالؤنا يف 
األمانـة العامـة يف قطاع غزة التشـاور مع 
كافة الكتل الصحفية للتحضري لالنتخابات 

يف التاريخ املذكور».
كما أعلنـت األمانة العامة أنه «وفق النظام 
سيتم تشكيل لجنة لإلرشاف عىل االنتخابات 
حسـب ما تنص عليه املـادة ٣٤ من النظام 
الداخـيل، مكونة من خمسـة أعضاء وهم: 
ممثـل منتدب عن مجلـس نقابة املحامني، 
وقاٍض متقاعد أو خبري انتخابات ترشـحه 

لجنة االنتخابـات املركزيـة، وثالثُة أعضاء 
مرشفني مـن أعضـاء الـرشف املدرجني يف 
سـجالت النقابـة، وذلك قبـل ٤٨ يوماً عىل 
األقـل مـن موعـد انعقـاد املؤتمـر العـام، 
مشـريًة إىل أنهـا سـتزود لجنـة االنتخابات 
بقوائم العضويـة وتصنيفها وأصحاب حق 

االقرتاع».
وأوضحـت أنهـا، وحسـب النظـام الداخيل 
للنقابة، «ستعلن جدول العملية االنتخابية 
بما يتضمن نرش سجل العضوية وأصحاب 
حـق االقرتاع عـىل لوحة اإلعالنـات يف مقر 
النقابة وعـىل موقعهـا اإللكرتوني قبل ٤٨ 
يومـاً مـن موعـد االنتخابـات، وفتـح باب 
الطعـون والنظر بها من لجنـة االنتخابات 

وفق ما نص عليه النظام الداخيل».
وأشـارت إىل أنهـا كانت قد عقدت سلسـلة 
اجتماعـات مكثفـة ومتواصلة مـع الكتل 
الصحفيـة املمثلة يف النقابة خالل األشـهر 
واألسابيع املاضية يف الضفة الغربية وقطاع 
غـزة، فيما توجه نقيـب الصحفيني إىل غزة 
وعقـد بمشـاركة أعضـاء األمانـة العامة 
فيها سلسـلة لقـاءات «ناجحـة ومتميزة» 
مع أغلـب الكتل الصحفية التي اسـتجابت 
لدعوات الحوار من أجل التحضري النتخابات 

النقابة.

كركوك /نينا:
التقـى مديـر أمـن محافظـة 
العقيد احمد قاسـم  كركـوك، 
البهـاديل، نخبة مـن صحفيي 

كركوك .
خـالل  البهـاديل،  واسـتعرض 
اللقاء، دور وجهود قيادة املقر 
املشـرتكة  للعمليـات  املتقـدم 
االمنيـة  التشـكيالت  وجميـع 
يف  كركـوك  امـن  ومديريـة 
ومواجهة  االرهـاب  مكافحـة 
العصابات االجرامية ومواجهة 
عصابـات املخدرات وشـبكات 
االبتزاز وكل املظاهر السـلبية.
مثمنـا جهـد ودور اإلعالميني 
والصحفيـني يف كركوك يف دعم 
واسناد القوات االمنية واظهار 
نشـاطها بمـا يعزز اسـتقرار 

جميـع  ويخـدم  املحافظـة 
مواطنيها ومكوناتها .

وعـرض عـدد مـن الصحفيني 
املعوقـات  بعـض  واالعالميـني 
التـي تواجـه العمـل الصحفي 

يف كركـوك والتـي تـم االتفـاق 
تذليلهـا وتحقيق  للعمـل عـىل 
لقاءات مـع جميع الصحفيني، 
وتوثيق العالقه مـع االعالميني 
والصحفيني جميعا يف كركوك .

بغداد/نينا:
اعلنت نقابتا  الصحافة واملحررين 
يف لبنـان توقـف الصحـف عـن 
املايض  الخميـس  الصدور يـوم 
الـذي صـادف ذكـرى انفجـار 
مرفـأ بريوت.وقالـت النقابتان، 
يف بيان صحفي، أوردته الوكالة 
الوطنيـة لإلعـالم :» بمناسـبة 
إعـالن الحداد الوطنـي يف ذكرى 
فاجعـة انفجـار مرفـأ بريوت، 
وتضامنـاً مع عائالت الشـهداء 
والجرحـى، تتوقف الصحف عن 
العمـل يف هذه الذكـرى األليمة 
التـي صادفـت الخميس».يذكر 

أن انفجـاراً هّز مرفـأ بريوت يف 
الرابـع مـن اب ٢٠٢٠ وادى اىل 
مقتـل ٢١٤ شـخصا عـىل األقل 

وإصابة أكثـر من ٦٥٠٠ آخرين 
بجروح، عدا عن دمار واسـع يف 

العاصمة «.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
أمـر املحلفـون يف محاكمة مقـدم الربامـج اإلذاعية 
األمريكـي، أليكـس جونـز، وهـو مـن أتبـاع اليمني 
املتطرف ومؤيد لنظريـات املؤامرة، بدفع ٤٫١ ماليني 
دوالر كتعويض عن مزاعمه املتكررة بأن أسوأ مجزرة 
مدرسية يف الواليات املتحدة عام ٢٠١٢ كانت خدعة.

وأصدر املحلفون يف أوستن يف والية تكساس حكمهم 
بعد التداول ملدة ساعة تقريباً األربعاء وسبع ساعات 
الخميـس، يف نهاية محاكمة اسـتمرت تسـعة أيام. 
الحكم الصادر ضد جونـز أقل بكثري من ١٥٠ مليون 

دوالر أو أكثر طلبها املدعـون مـن هيئـة املحلفـني.
وقـال املحامي مارك بانكسـتون، يف بيـان نيابة عن 
والـدي طفـل قـىض يف املجـزرة: إن «جونز لـن ينام 

بسـهولة الليلة».
ويحـدد املحلفـون مـا إذا كان جونـز مدينـاً بـأي 
تعويضـات عقابية باإلضافـة إىل التعويض الذي أُمر 
بدفعـه.. وكان والـدا الطفل، سـكارليت لويس ونيل 
هيسلني، طلبا من املحلفني الحكم عىل أليكس جونز 
بدفع ١٥٠ مليون دوالر لهمـا، إلنكاره وقوع حادثة 

إطالق النار.
فقـد الزوجـان ابنهما الذي كان يبلغ سـت سـنوات 

عندمـا فتـح مسـلح النار يف مدرسـة سـاندي هوك 
االبتدائية يف نيوتـن يف والية كونيتيكت عام ٢٠١٢، يف 

حادثة أدت إىل مقتل ٢٠ طفالً وستة بالغني.
وزعـم أليكس جونز، وهو من أتبـاع اليمني املتطرف 
ومؤيـد لنظريات املؤامرة، عىل موقعه إنفو وورز، أن 
املجـزرة كانت مجرد مشـهد تمثييل بقيادة معاريض 
حيازة األسلحة النارية.. لكّن الوالدين قاال إن أكاذيبه 
أعطـت دفعاً لجمهوره، ما سـمح لـه بجني ماليني 
الـدوالرات، فيمـا أصبحا هدفـاً لحمـالت مضايقة.
وأضـاف محامـي العائلـة أن جونز نـرش معلومات 
كاذبـة، وهو «ينـرش الكراهية، وهذا مـا يثري غضب 
النـاس». وأقامت أرس عدة دعوى عليه للحصول عىل 

تعويضات.

بغداد /الزوراء:
اعلن مركز اإلعالم الرقمي DMC اسـتعادة وكالة األنباء العراقية (واع) حسـابها عىل تويرت، واآلن يعمل 

بشكل طبيعي بعد ساعات من اخرتاقه.
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الشـخصية  إىل  ينظـر  املعـارص  النقـد  إن 
بوصفها كائنـا مصنوعا باللغـة من صنع 
خيـال املؤلـف ، ال وجـود واقعي لـه خارج 
يشء  يوجـد  ال  األدب  الن  األدبـي،  النـص 
خارج اللغة، وعليه فالشـخصية يف الرسد- 
كما يرى تودوروف- هي قضية لسـانية ال 
وجـود لها خـارج الكلمـات ، ومهما كانت 
درجـة مطابقتهـا للواقع ، فهـي ال تعدو- 
كما يـرى بارت- أن تكـون كائنا من ورق، 
وأحيانـا أخـرى تكون الشـخصية واقعية، 
وسـرية ذاتية عن حياة السـارد الذي ينقل 
تفاصيل حياتـه، ويدخلها يف روايته كما يف 
روايـة ( أخر املالئكة) والتي تعد شـخصية 
( حميد نايلون)  بوصفها العنرص الرسدي 
بـكل  الروائـي   العمـل  يف  أهميـة  األكثـر 
أشـكاله، وأنماطه عند العزاوي، والسـيما 
يف القـص السـيكولوجي الـذي تسـتقطب 
فيه الشخصية األضواء، واالهتمام كله عىل 
حسـاب العنارص الرسدية األخرى، ذلك الن 
العمل الروائي  هـو عبارة عن األعمال التي 
تقـوم بها تلك الشـخصية/ حميد نايلون ، 
وان النـص الـذي يصور األحـداث من دون 
فاعلهـا هو اقرب إىل كينونـة الخرب منه إىل 
كينونة الرواية، وعىل الرغم من أيمان اغلب 
النقاد بمكانة هذا العنرص يف البناء الرسدي، 
إال أنهـم اختلفـوا حـول ماهيتـه وطريقة 
النظر إليه، وأهميته. أما النقاد والروائيون 
الواقعيون فقد أولـوا  هذا العنرص الرسدي 
اهتمامـا بالغا الفتا للنظـر، إىل حد اعتقدوا 
معـه أن وظيفة عنـارص الـرسد كلها هي 
إضاءة هـذا العنـرص/ اعني الشـخصية ، 
والكشـف عنه يف العمل الرسدي ، اسـتطاع 
الروائـي الكبري ( فاضل العزاوي ) تسـليط 
الضوء عىل ابرز شـخصية من شـخصياته 
الرئيسـة يف روايته ( آخـر املالئكة ) ، وهي 

شـخصية (حميد نايلون)   التي تبحث عن 
ذاتها، وتسـري يف الرواية كلها، فنراه يقول: 
لـم يذهـب حميد بعـد ذلك أبـدا إىل الرشكة 
وكان البـد للرس مـن أن ينكشـف يف نهاية 
املطـاف عىل الرغم مـن انه حـاول تأجيله 
اليـوم بعد اآلخـر فقد عرف النـاس بمحلة 
جقور من العمال اآلخرين الذين يعملون يف 
الرشكـة  أن حميدا قد فصـل من الرشكة ، 
وحصل عىل لقب جديد ظل مرتبطا باسمه 
حتى النهاية حتى لكان هذا لقبه الحقيقي 
ولم يعد حتى األطفال األبرياء ينادونه بغري 
هـذا اللقب الـذي قبله هو اآلخـر يف النهاية  
وأضافـه إىل اسـمه : (حميد نايلـون)، أراد 
الروائـي (فاضل العـزاوي) مـن روايته أن 
تكـون مـرآة للمجتمـع العراقـي املتطور، 
واملتحرض، بـكل ديانته وأطيافـه يف مدينة 
كركـوك  ورفع قيمة شـخصيته الروائية _
(حميد نايلون) التي هي - بحسب تصوره- 

نسـخة طبق األصل من السـارد، أو شبيهة 
بشخصية السارد العراقي الثائر، واملوجودة 
الروائيـة  إذ جعـل شـخصيته  الواقـع،  يف 
تختزل مميزات الطبقة االجتماعية الفقرية 
، كما صـار اختفاء الشـخصية الروائية يف 
العمل الروائي نظـريا الختفاء دور الفرد يف 
املجتمـع العراقي  ، فنراه يقـول: تقرر بعد 
شـهر من فصل حميد نايلون من عمله، أن 
تخـرج املحلـة ذات يوم جمعـة يف مظاهرة 
تطالـب بإعادة ابنهـا املطـرود إىل عمله يف 
الرشكـة وقـد تحمس الجميـع للفكرة بعد 
مناقشـتها طويـال يف املقاهي التـي كانت 
تتحـول إىل نـدوات مفتوحة عـرص كل يوم 
وتحـول األمر إىل ما يشـبه الواجـب الديني 
عندمـا قـال املـال زيـن العابديـن القادري 
أن املسـلمني كالجسـد الواحد إذا اشـتكى 
منه عضو تدعى له سـائر الجسـد بالسهر 
والحمى، أن شـخصية (حميـد نايلون)  يف 

روايـة (آخـر املالئكـة) شـخصية حقيقة، 
وواقعية، وهي تعرب عن وجهة نظر الراوي 
العليم ، فمـن خاللها عالج الروائي (فاضل 
العزاوي) الكثري مـن القضايا االجتماعية، 
والسياسية، والنفسية  املهمة، وجمعت بني 
املـايض، والحارض من خـالل املكان األليف 
جقـور عـاش العـزاوي  أجمـل لحظاتـه، 
واعتمـد عـىل ذاكرته يف اسـرتجاع اإلحداث 
فهـي روايـة تاريخيـة بامتيـاز ألنـه أراد 
الكتابـة عن مدينته كركوك التي غادرها إىل 
برلـني منذ عام 1979 ، فهي رواية ملحمية 
جامعة فضال عن إدخاله املالئكة عىل شكل 
رجال كبار السن والشياطني، وتحدث فيها 
العزاوي عـن مختلف األطيـاف، والديانات 
،فهـي عراق مصغر يجمـع العرب، والكرد، 
والرتكمـان يف منطقـة واحـدة، وإذا كانت 
الروايـة ال تقوم إال عىل أحداث فإن اإلحداث 
ال تجري دون شـخصيات، والشخصية هي 

اإلنسـان الـذي يسـتخدم رمزا لشـخصية 
إنسـانية، لغاية مـن الغايات، وشـخصية 
كل إنسان تتألف من عنارص أساسية هي: 
بيئتـه، ومولده، ومظهره العام، وسـلوكه، 
وطعامـه، ومنامـه، وحبـه، وكرهـه، وما 
شـابهها، ومـن منا لـم يعجب، وهـو يقرأ 
روايـة (آخر املالئكة ) عىل قدر من الجودة، 
كيـف اسـتطاع الروائـي أن يبـث الروح يف 
شـخصياته، ويمنحهـا خصائصها املميزة 
عىل غفلـة من قرائـه، بحيث ال يسـتطيع 
املرء أن يحدد بسـهولة أيـن، ومتى منحت 
الشـخصية صفاتها املحددة، ورسختها يف 
الذهن، فشخصية (حميد نايلون) حقيقة، 
وهـو صاحب مرشوع، ومن خـالل الحوار 
بني الشـخصيتني الشـيخ زيـن العابدين ، 
وحميـد نايلـون  يضيف السـارد الروح إىل 
الشخصية  فنراه يقول : شعر املال بالغبطة 
ترسي يف نفسـه، وهو يرى حميـد نايلون 
يمازحه ، بعد أن شـعر لربهة انه ربما كان 
قد أغضبه هـو اآلخر، اسـتعاد املال هدوءه 
فراح يـردد بـود : لعنة الله عليـك يا حميد 
نايلون تريد أن تجرني إىل الفسـق والفجور 
أيضـا أن حديثنا لم ينتـه أريدك أن تمر عيل 
غـدا حتـى نذهـب نصالح خـرض موىس.. 
سـوف أفكـر يف ما قلتـه يل ربمـا كنت عىل 
حق هل تعتقد أنني عجوز خرف كما يقول 
أعدائي؟ رد حميـد عابثا : كل الناس تعرف 
ذلك ال شك يف خرفك ولكن ملاذا هذا االهتمام 

باألمر ؟ سوف نعالج األمر غدا اطمنئ.
إن شـخصية (حميـد نايلون) هـي بمنزلة 
محـور تتجسـد املعاني فيه واألفـكار التي 
تحيا باألشـخاص أو تحيا  بها األشـخاص 
وسـط مجموعـة القيـم اإلنسـانية التـي 
يظهـر فيهـا الوعـي الفـردي متفاعال مع 
الوعي العـام يف مظهر من مظاهر التفاعل 
بحسـب ما يهـدف إليه الروائـي  يف نظرته 
للقيم، واملعايري اإلنسـانية، والشـخصيات 

أيضا تجسـد القيم عىل اختـالف أنواعها يف 
املجتمـع، وتدل عليها، وتعمـل عىل تفهمنا 
لهـا يف إطـار اإلبـداع الفنـي، وحديثنا عن 
إىل  الروائـي يجرنـا  العمـل  الشـخصية يف 
الحديـث عـن ثالثـة نشـاطات يف التحليـل 
األدبي، النشاط األول هو أن نحاول أن نفهم 
طبيعتها، ونفسيتها، وخفاياها الشخصية 
يف العمل الروائي، والنشاط الثاني أن نحاول 
فهم األسـاليب الفنية التي يتبعها الروائي، 
والطـرق التي يسـلكها لعرض الشـخصية 
الروائـي  العمـل  وخلقهـا، وتصويرهـا يف 
إلقناع القارئ بحقيقتها، والنشـاط الثالث 
هو أننا بوصفنـا قراء مهتمني بمدى صدق 
هذه الشخصية وبمدى إيماننا بأن الروائي 
قدم شخصية يمكن أن نقتنع بها، ونصدق 
بوجودها، والنشاط األخري يعني بالرضورة 
الحكم عىل الشـخصية الروائيـة من خالل 
العمـل، كوحـدة متكاملة، وكيفيـة نجاح 
الروائـي العـزاوي  أو إخفاقـه  يف تصويـر 
شخوصه ضمن إطار العمل الروائي، فنراه 
يقـول : ان حميـد نايلـون لم يكـن قد ذاق 
طعم الحب الحقيقي يف حياته وجد نفسـه 
فجأة أسري عواطف فجرتها يف جسده املسز 
هيلـني ما كتيل التـي منحته نفسـها حتى 
قبل أن يسألها وهي تقول : لكم كنت بلهاء 
يا حميد عندما طردتـك ، ثم أضافت اعرف 
انك غامرت بحياتـك من اجل الحصول عيل 
قل يل انك قمت بثورتك هذه من اجيل، وغرق 
حميد نايلـون يف الضحك فقد كان هذا آخر 

ما يمكن للمرء أن يقوله عن ثورته.
ان الروائـي العزاوي  يتحـدث  عن  توثيقه 
الشـخيص ملدينـة كركـوك، هـي الصـورة 
الوثائقية التي أخرجهـا  من مكتبة عمره، 
ونقلهـا  عـىل الـورق إن هـذا النـوع مـن 
الكتابات أقرب أشـكال الكتابـة التاريخية 
إىل الواقـع ألنها ال تؤمـن وال للحظة واحدة 

بالكتابة املوضوعية.

Âèy@5u@á‡´
نتيجـة خطأ غـري مقصود من قبـل زوجة 
املؤلـف أثنـاء تنظيفهـا وترتيبهـا مكتـب 
زوجها، وَجَدت األحرف الثالثة (الحاء والراء 
والبـاء) نفسـها عـىل ظهر سـطح املكتب 
بعدما سقطت من لوحة مفاتيح (كيبورد) 

جهاز (الالبتوب).
للحظات قليلة بقيت هذه األحرف مستلقية 

عىل ظهورها وال تعرف ماذا تفعل؟
إنها املرة األُوىل التي تخرج فيها من مكانها 
منـذ سـنوات.. لـذا انتابهـا شـعور أشـبه 
بالغربـة وهـي بعيـدة بضعة سـنتيمرتات 

فقط عن بقية الحروف!
دار نقـاش فيما بينها عن ما سـوف يكون 
مضمـون  اىل  أخـرياً  وتوصلـت  ويحصـل، 
مقولة كان املؤلف -صاحب الالبتوب- كثرياً 

ما يرددها وهي:
 (ربَّ ضارة نافعة).

وهـو يسـحب ذيلـه انـربى حـرف الحـاء 
بالقول: 

نعـم ربما هناك نفـٌع يف تحررنا من حصار 
لوحـة املفاتيـح (الكيبـورد) والنقـر عـىل 
رؤوِسنا يومياً بأصابع املؤلف الغليظة التي 
ال تتوقف عن الكتابة وقيامه بحرشنا أغلب 
األحيـان بكلمـات وجمل ال نعـرف معناها 

وليس لنا رأي فيها..
اسـتند حرف الباء عىل النقطـة التي تحته 
ووازن نفسـه جيداً حتى ال يقع ثم نظر اىل 

رفيقيه قائالً:
أال تـرون أن هـذا املؤلـف يصـادر حريتنـا 
ويسـلبنا حقنا بأن نّطلع عـىل الُجمل التي 

نحن جزء منها؟
قفـَز حـرف الـراء من مكانـه مؤيـداً قول 

رفيقه: 
نعم نعم عنـدك حق.. هذا اجحاف لنا ولكل 

زمالئنا يف األبجدية.. ثم أردف قائالً:

أرجـو أن تنتبهـوا يل قليالً.. لقـد خطرت يف 
بايل فكرة.. اسمعوني جيداً.. ملاذا ال نمارس 
حقنـا برتتيب تواجدنا حيث نشـاء ونختار 
جمالً وكلمات نختارها نحن ونعرب بها عن 

ما نريد إيصاله ال كما يريد املؤلف؟
لكن كيف ذلك ونحن ثالثة أحرف فقط! 

قالهـا حـرف الحـاء بصوت خفيـض وهو 
يشـعر بالخيبة والخذالن مـن عدم فعل أي 

يشء..

انتفض الباء قائالً وبحماس: 
نعم نحن ثالثة لكننا بمثابة ثالثني حرفاً!

(ههههـه) ضحك الراء ووضـع نهايته عىل 
حافة الباء ممازحاً:

 ومـن أيـن أتيـت بالحرفـني الزائديـن ايها 
البطل املقدام؟ 

اهدأ.. اهدأ قليالً يا باء وحافظ عىل النقطة 
التي تحتك لئال تسـقط منك فـال ُيعرف لك 

بعدها اسماً ينادونك به..

اآلن دعونـا نكتب انفسـنا مثلما نريد، هذه 
الفرصة الثمينة قد ال تتكرر لنا مرة أُخرى.

نالـت هـذه الفكـرة إعجـاب الحـاء والباء 
فتقدم ثانيهما قائالً:

ولـو إني اشـعر كأني يف حلـم، لكن ال بأس 
دعونـا نحلـم فال ضـري باألحـالم إن كانت 

تجلب لنا ولغرينا السعادة..
تعـال أنت يـا صديقي هنـا باملقدمـة وأنا 

بالوسط وأنت يا راء باملؤخرة.
- أنظروا.. أنظروا ما كتبنا… حرب!

ها.. ما رأيكما؟ 
ومـاذا يعنـي هـذا؟ لم نـأِت بـيشٍء جديد، 
فنحن طوال عمرنا مصبوغني بهذا السـائل 

األسود..
ال ال اتركوا الرتتيب يل.. 

تعال أنت يا باء قف هنا باملقدمة حتى أقف 
بعدك وأنت يا راء كن باآلخر.. 

ما هذا ؟… بحر!!  

- ال ال أنا أخاف من غدر البحر وهيجانه.
- وأنـا ايضاً مثلـك أخاف منـه.. أخاف من 

َدواره إضافًة اىل غدرِه.. 
إذن مـاذا لو تركتموني أرسـم لكما شـكالً 

آخر ربما ينال رضاكما؟
 قالها الراء وهو ينظر لهما مبتسماً..

سـأقف أنا يف الوسـط وأنت يا حاء تعال اىل 
يميني وأنت يا باء عىل شمايل 

وبصـوٍت واحـد صاحـا.. مـاذا؟.. ح.. ر .. 
ب!!!

ال ال هذا مستحيل، لقد سئمنا من كتابة هذه 
الكلمة القبيحة، الكلمة امللطخة بالدم.. لقد 
استهلكتنا كثرياً وفقدنا فيها أناساً كثريون 

ليس لهم فيها ناقة وال جمل.. 
وبينما كان الحاء والباء ممتعضني جداً من 
الخيار األخري ويعّدان مساوئه الكثرية، قام 
الـراء بحركـة مقصودة وانسـَل بهدوء من 

بني الحرفني.
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يسعى الكاتب املرصي واملختص يف علم 
النفـس اإلكلينيكـي والتحليـل النفيس 
الدكتور خالد عبد الغني يف كتابه الثالث 
الـذي حمل عنـوان (الدالالت النفسـية 
لتطـور رسـوم األطفـال واملراهقـني) 
ان تدريـب ومعرفـة تأثري الرسـوم عىل 
االطفـال دون السـن الخامسـة عرشة 
وتحديدا أطفال أكرب من سـت سـنوات 
كون أكثر الكتب املتوفرة تناقش الرسم 

لدى االطفال فوق عمر 15 سنة.
الكتاب الذي يقع بنحو 200 صفحة من 
القطع املتوسط  الصادر من منشورات 
االردنية  بالعاصمـة  الـوراق  مؤسسـة 
التطبيقـات   اىل تعديـل  عّمـان يهـدف 
بدراسـة  اهتمـت  التـي  والنموذجـات 
تأثري الرسـوم عىل االطفـال من البيات 
العربية بعـد ان كانت النماذج املوجودة 
(قـد   اسـتخرجت  قـد  تطبيقاتهـا  يف 
اسـُتخرِجت يف  بيئـات أجنبيـة  تختلف 
عنا  ثقافيا وحضاريـا، وهذا  االختالف  
الثقايف  والحضاري يؤدى بدوره إىل وجود 
فروق  يف  الدالالت  النفسية القائمة عىل 
ذلـك  التفسـري الكيفي) لـذا فقد وضع 
الدكتور عبد الغني مناقشة اخرى ملا تم 
طرحه من بحوث أجراها مختصون من 
بيئات محلية عربية بالرتبية الفنية الن 
هؤالء (انصـب اهتمامهم عـىل معرفة 
الفـروق التشـكيلية لعنـارص الرسـم، 
وكيفيـة تنمية املهـارات الفنية لديهم، 
ان  يعتقـد  لـذا  الرتبويـة)..  وفائدتهـا 
هـذا االمـر أدى اىل وجود قصـور يف هذا 

الجانب الن االطفـال بحاجة اىل معرفة 
ليس بطرائق الرسـم فقـط او بالهواية 
والتنمية الفنية واالدراك العقيل بل ايضا 
الحاجة اىل (دراسـات نفسية  تهدف إىل  
االسـتفادة من اختبارات الرسم الثابتة 
واملعروفة يف البيئة املحلية، واسـتخراج 
الدالالت النفسـية املناسـبة لها) ولهذا 
فـإن ما قدمـه الدكتـور يف كتابـه هذا 
وهـو الثالـث له يف هـذه السلسـلة بعد 
كتابيه (سـيكولوجية رسـوم األطفال 
واملراهقني العاديـني والفئات الخاصة) 
و(سـيكولوجية األلـوان) كان محاولة 
لسـرب أغوار الطفل النفسـية من خالل 
التطبيق العميل وليس النظري فحسـب 
من خالل اختيار واختبار عينة ميدانية 
مـن االطفـال واملراهقـني (عـن طريق 
تميـز  التـي  الرسـم  عنـارص  معرفـة 
األطفال واملراهقني العاديني، ومؤرشات 
تطورهـا، ومقارنتهـا برسـوم الفئات 
الخاصة) من أجـل التوصل اىل الدالالت 
النفسـية التي تعرب عن النمو العقالني 

والسـمو النفـيس والقـدرات العقليـة، 
والبيئـة، والجنـس، ونـوع اإلعاقـة يف  
عنارص الرسـم، ومن ثم يف التفسـريات 
القائمـة عليها لدى الفئات املختارة من 
عمر ست سـنوات اىل سبع عرشة سنة 
كونـه اي الكاتب يعتقـد ويتفق مع ما 
ذهـب اليه عالم النفـس رودلف آرنهيم 
ايل بني ان االسـقاطات التـي تقف وراء 
الرسم هي قوى دافعة انفعالية تتجاور 
مـع القوى  املعرفية العقلية.. ولم يقف 
الدكتـور عبـد الغني عند حـدود التأثري 
بما جـاء به علمـا النفـس االجانب بل 
ذهـب اىل الـرتاق ليسـتفيد منـه والتي 
تطرقت اىل سـيكولوجية الرسـم عامة، 
ورسوم األطفال واملراهقني بصفة أدق، 
والتي (أشـارت يف معظمها إيل أن هناك 
تطوراً داالً ومنتظماً يف رسـوم األطفال 
واملراهقـني، تلك التي تبـدو للرؤية غري 
الفاحصـة عديمـة املعنـى، وغفـل من 
القيمـة، وفاقـدة للهدف)، ولهـذا فإن 
دراسـتها كشـفت لـه عن (مـؤرشات 
والعقـيل  حركـي  ـ  النفـس  التطـور 
واالنفعايل ، من حيث القدرة عىل القيام 
بعملية الرسـم، وزيادة السـيطرة عىل 

عمل الخط والشكل.
كمـا أن ذلـك التطـور يعكـس التفتـح 
التدريجـي للجوانـب العقليـة)، ولهـذا 
فـإن العينات قد بينت  وجودج تحسـن 
تدريجـي يف القابليـة عـىل الـرم كلمـا 
كانـت العالقـة بـني الحالـة النفسـية 
والبيئـة جيدة والتي كشـفت عن وجود 
مهارات نفسـيية حركية لونية خاصة 
لـدى االطفـال الذيـن لديهـم تأخـر يف 

املهـارات النفسـ  حركيـة والذي كانت 
لهم مهارات حني تم اختيار رسـوم من 
بيئاتهم وخاصة رسوم الشجرة واملنزل 
كونـه (يحمـل تراثـا وثـراًء مـن خالل 
اسـتخدامه يف املجـال اإلكلينيكـي مـع 
األطفال واملراهقني) خاصة ملن  يعانون 

من الُعصاب  الصدمي.
خـاص  بشـكل  اهتـم  الكتـاب  والن 
باالطفـال املصابـني بعاهـات نفسـية 
او حتـى جسـدية إال انه يقـدم الحالة 
السـيكولوجية التي تساعد الطفال عىل 
تنمية مهاراته ألن (االعتماد عىل الرسم 
يف عملية التقويـم اإلكلينيكي قائم عىل 
أن رسـم الشخص يكشـف عن مفهوم 
القائم بالرسـم عن ذاتـه وعن اآلخرين 

يف بيئته).
تقديـم  ليـس فقـط  الكتـاب  إن هـذا 
دراسات تفيد االطفال ومهارات الرسم 

وطرق العالج للمصابـني منهم بل انه 
يفيـد ككتاب (العاملني يف املؤسسـات 
الرتبويـة مـن األخصائيني النفسـيني 
والوالدين واملعلمني وغريهم ، ويف املجال 
اإلكلينيكـي داخل مؤسسـات الصحة 
ة  النفسية والعالج النفيس، وستثري ِهمَّ
الباحثني، وستفتح الطريق للعديد من 
الدراسات حول إمكانية االستفادة من 
هذا االختبار يف املجتمع املحيل لدراسة 

شخصية األطفال واملراهقني.
الكتاب وقع يف تسعة فصول .. الفصل 
رسـم  (اختبـار  عنـوان  حمـل  األول 
املنزل والشجرة والشـخص) والفصل 
الثانـي (الـدالالت اإلكلينيكيـة لرسـم 
املنزل والشجرة والشـخص) والفصل 
الثالث اختص بـ ( الدراسات السابقة) 
والفصـل الرابع (رسـوم توضح بعض 
املشكالت االنفعالية والجمسية وكيفية 
ظهورها يف رسم الشخص) يف حني كان 
الفصل الخامس قد حمل عنوان (رسوم 
توضح التطور يف رسـم املنزل والشجرة 
والشـخص كداللة عىل النمو السـوي) 
والفصل السادس (دراسة حالة توضح 
الداللـة النفسـية لتطور اختبار رسـم 
املنزل والشـجرة والشخص خالل ثالث 
سـنوات). أمـا الفصـل السـابع فكان 
(دراسات الحاالت االكلينيكية) والفصل 
الثامن (دراسـة حالة مراهقة مرتفعة 
والـذكاء  النفسـية  والوحـدة  القلـق 
الفصـل  واخـريا  الرسـوم)  وتطورهـا 
التاسع (دراسـة حالة سيدة تعاني من 
اإلكتئـاب وظهـور مراحل الشـفاء من 

خالل تطور رسم الشخص).
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ما عاَد يل َعَتٌب  َقْد باَن  يل َعلٌَم
يف ُكلِّ  َسْطِح   َيٍد  َرفٌّ وال ُكُتُب

َجدِّي  َدعا  َعلَناً   ما  َمرَّ  بي َزَمٌن 
إِالَّ   َوأَْهُل  الُْعال    َيرُْبو  لَُهْم  أََدُب
ِبالِْعلِْم َقْد َغِنُموا َوالَْخرْيِ ما َبِخُلوا

َصاُنوا  َطريَقَتُهْم  ما  َفاَتُهْم  أََرُب
َبْدٌر  ِبال  لََمٍع    َيْهَوى  َسدَى  َعَتٍم
ما زاَل ُمْنَتِظراً   َيْرسي ُلُه الَْعَجُب
َقْوٌل   ِبال   َعَمٍل    َزْرٌع   ِبال   َثَمٍر
اَلْوَْقُت  ُمْنَتِحٌب   َمْوٌت  َوال َسَبُب

اَلُْكلُّ  يف َسَكٍر    لِلُْحْمِق  يف َعَتٍل
اَلَْجْهُل  يف  َفَرٍح   َنْرصٌ  َوال   َتَعُب
اُْنُظْر  إِىل   َسلٍَف    َبْحٌر   لُِكلِّ  َغٍد

ُحُب ِعلٌْم  ِبال  َنَفٍد   ِمْن  َفوِْقِه  السُّ
ِرسْ  َال َتُكْن ساِكَناً   اِْقرَأْ  َوُكْن َعلََماً

َغُب َفالْماُء يف َسَكٍن   يغيل  لَُه الشَّ
اَلُْعْمُر   ُذو  َعَدٍد    َحْرصٌ   ِبال  َعَمٍل
اِْغَنْم  َوُكْن لَِبَقاً   َيْعُلو  لََك الَْحَسُب

اَلْوَْقُت  َمْفَسَدٌة  إِْن ضاَع  يف َهَزٍل
ما فاَت  ُمْنَتهياً   لَْن  َيْنَفَع  الَْغَضُب
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هل صحيح أن املـال أقوى من الحب؟ وهل 
صحيـح أن التطـورات التكنولوجية قضت 
عىل املشـاعر والرومنسـية وباتت املفاهيم 

املادية مسيطرة عىل العالقات العاطفية؟
  ال شـك يف أن مفهـوم الحب تبـدل كثرياً يف 
اآلونـة األخـرية، بحيـث بات يرتبط لسـوء 
الحظ باملغريات املادّية واملظاهر الخارجّية. 
وال شـك يف أن الوضع املادي بات مهماً جداً 
لتحفيز الثنائي وتشجيعه عىل االستمرار يف 

العالقة.
فهل باتت املسائل املادية أقوى من املشاعر 
واألحساسـيس؟ نعم إذا كانت العالقة بني 
الثنائي ضعيفة أصالً وغري مستقرة، بحيث 
تضعـف وتهـوي أمام أول عقبـة. لكن هل 
يسـتطيع املال حماية الحب مـن االنهيار؟ 
أو هـل يسـتطيع املال رشاء الحـب؟ طبعاً 
ال. فالحب ال يشـرتى وال يباع، واألحاسيس 

أقوى من املاديات...
حب مادي رسيع االنهيار 

عندما يرتبط الحّب باملال، سـيفيض حتماً 
إىل عالقة ذات قواعد فوضوية وعشـوائية، 
بحيـث ال يسـعى الرشيك إىل بـذل أي عناء 
أو جهـد للوصول اىل قلـب الحبيب ألن املال 

كفيل برأيه بتحقيق هذا املراد.

وعندمـا يكون االرتباط سـهل املنـال، فإن 
االنفصال سـيكون سـهالً أيضاً. فالعالقة 
العاطفيـة املرتكـزة حرصاً عـىل املادة، من 
دون أية مشـاعر صادقـة أو حب حقيقي، 

سـتنهار حتمـاً فـور حصـول أي نقص يف 
املـال أو املـوارد املادية، فيكـون الطالق أو 

االنفصال مصري العالقة.
املال ال يبني حّباً                       

عندما يرتبط الحب باملال، ينتهي هذا الحب 
ويحصـل االنفصال فور حصـول تراجع يف 
اإلمكانـات املاديـة. فاملال ال يبنـي حباً، بل 
يفيض يف أحسن األحوال إىل عالقة مصطنعة 

كفيلة باالنهيار أمام أول عقبة.
لذا، عندما يرغب أحد الطرفني يف التأسيس 
لعالقة طويلة األمد وبالتايل التأكد من صدق 
مشـاعر الطرف اآلخر، بـرصف النظر عن 
أحواله املادية، يعمد إىل إخفاء وضعه املادي 
الحقيقي بحيث يخترب مشـاعر الشـخص 

اآلخر من دون أي تأثري للماديات.
العالقة املادية مغامرة خطرة

عندمـا يسـتخدم املـال كوسـيلة للتقـرب 
مـن شـخص آخـر، والسـيما يف العالقات 
العاطفيـة، يمكن القول إن هذا الشـخص 
”يشـرتي“ اآلخـر بطريقة ما. لكـن الحب 
الحقيقي ال يشرتى باملال، ويمكن أن يكون 
الحب حقيقياً وصادقاً ومتيناً جداً حتى لو 
كان الوضع املادي سيئاً جداً. وعىل العكس، 
قـد ال تتمكـن الثـروات الطائلـة من رشاء 
حب شـخص ما، ألن هذا الشـخص يبحث 
ببسـاطة عـن القيـم األخالقية واملشـاعر 

الرومنسية.
 لذا، يمكن القول إن العالقة العاطفية التي 
تنشـأ بني شخصني عىل أسـس مادية هي 
بمثابـة مغامرة محفوفة باملخاطر ويمكن 
أن تنتهي بطريقة بشـعة ألن الحب مسألة 

روحية سامية ال تشرتى باملادة.

الشـعور بالغثيـان والرغبـة بالتقيـؤ، إىل جانـب نوبات 

اإلسـهال غري املتوقعـة، أعراض يعرفها جيـداً كل من قد 

عانى من التسمم الغذائي.

وبحسـب ”مراكز مكافحـة األمـراض واتقائها“، يصاب 

واحـد مـن كل سـتة أمريكيـني باألمـراض املنقولـة عن 

طريـق األغذيـة، ويتوىف ثالثة آالف منهم سـنوياً بسـبب 

تناول األطعمة امللّوثـة. لكن، تبقى هذه اإلحصائيات غري 

دقيقة، نظراً المتناع كثريين من الذين يعانون من أعراض 

التسمم الغذائي عن استشارة الطبيب.

واملسـبب الرئيـيس للتسـمم الغذائـي هو البكترييـا التي 

تتكاثـر برسعة يف األطعمة، حتى بعـد طهيها جيداً. فيما 

ييل سـتة طرق لتجّنب التسمم الغذائي والبكترييا املسببة 

لها:

أوالً: تجّنب ترك الطعام خارج الثالجة

املسـبب الرئيـيس وراء التسـمم الغذائـي هـو األطعمـة 

املرتوكة خارج الثالجة، عىل سـفرة الطعام أو يف الحديقة 

بعد حفلة شـواء وحتى يف بوفيه املطاعم. والسبب هو أن 

الباكترييـا تتكاثـر وتنرش سـمومها يف األطعمة يف حرارة 

الغرفة.
ثانياً: إحذر من الدواجن غري املطبوخة جيداً

تتكاثـر البكترييا املسـببة للتسـمم الغذائـي يف الدواجن، 

كالدجـاج والديـك الحبش والبـط. والسـبب الرئييس من 

التسمم بسـبب الدواجن يأتي نظراً للممارسات الخاطئة 

لدى تحضري هذه اللحوم أو تذويب الجليد عنها. ومن املهم 

غسل اليدين بعد ملس الدجاج النيئ، وتعقيم األسطح التي 

ُحّرضَ عليها الدجاج قبل طهيه، وطهيه بشكل جيد جداً.

ثالثاً: إحذر من اللحم املفروم

اللحـم املفروم من أخطر مسـببات التسـمم الغذائي، ألن 

الباكترييا التي تغطي سـطح رشيحة اللحم تمتزج بعمق 

مع اللحم بعد فرمـه، مقارنة برشائح اللحم العادية التي 

تغطـي البكترييا سـطحها فقط. لذا، يجـب طهي اللحم 

املفـروم بشـكل جيٍد جـداً ملحاربـة الباكتـريا يف عمقها. 

وينصـح بالحـرص خصوصاً عنـد تناول لحـم الهمربغر 

املشـوي، ألنه عادة ما يطهى بحرارة اللهـب القوية التي 

تطهيه من الخارج برسعة، تاركة اللحم من الداخل نيئاً.

رابعاً: ال تنَس غسل الفاكهة

تتسبب الباكترييا التي تغطي الفاكهة والخضار واملكرسات 

بكثري من حاالت التسمم، خصوصاً البكترييا عىل الخضار 

الورقية كالسبانخ والخس وامللفوف. ويتسبب تقطيع أو 

تقشري الفاكهة أو الخضار بدون غسيل بإدخال البكترييا 

من السطح إىل الداخل.
خامساً: أعد تسخني بقايا الطعام جّيداً

رغـم أن طهـي الطعام يطّهـره من أي بكترييـا موجودة 

فيه، إال أن تركه يف حرارة الغرفة يؤدي إىل تكاثر البكترييا 

فيه، خصوصاً يف األرز والحبوب. لذا، يجب إعادة تسـخني 

الطعـام جيداً وبحـرارة عالية قبل تناولـه. وينصح بعدم 

تناول الطعام بعـد مرور أكثر من ثالثة إىل أربعة أيام عىل 

طهيه. 
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املقادير:
لصلصة البشاميل:

حليب : ليرت.
الزبدة : 3 مالعق صغرية.
طحني : 5 مالعق كبرية.

فلفل أسود : ملعقة صغرية.
ملح : ملعقة صغرية.

جبنة شيدر : نصف كوب.
جبن موزاريال : نصف كوب.

املعكرونة : 400 غراماً.
لحم مفروم : 300 غراماً

صلصـة طماطـم : ملعقتان 
كبريتان

ملعقـة   : مشـكلة  بهـارات 
صغرية

القرفة : ملعقة صغرية
فلفل أسود : ملعقة صغرية

ملح : ملعقة صغرية
زيت ذرة : 4 مالعق كبرية

الكركم : ملعقة صغرية
املاء : نصف كوب

كـوب  ربـع   : شـيدر  جبنـة 
(للوجه)

جبـن موزاريـال : ربـع كوب 
(للوجه)

طريقة التحضري:
1. لتحضري البشـاميل: ذوبي 
الزبـدة بقـدر عـىل النـار، ثم 
أضيفـي الطحـني بالتدريـج 
بالتحريـك،  االسـتمرار  مـع 
حتـى يتشـكل لديـك مزيـج 
متجانس، ثم إبـدأي بإضافة 
الحليب السـائل عىل دفعات، 
مع التحريـك، أضيفي الفلفل 
األسود، وامللح، وجبنة الشيدر 

واملوزاريال.
2. إلعـداد الصـوص: ضعـي 
كمية الزيت بقـدر عىل النار، 

اللحـم  كميـة  أضيفـي  ثـم 
املفروم، بهرّي اللحم بالفلفل 
والكركـم،  وامللـح،  األسـود، 
املشكلة،  والبهارات  والقرفة، 
وقلبـي اللحم مـع البهارات، 
ثم أضيفي صلصة الطماطم، 
واملـاء، واتركي خليـط اللحم 

حتى يتسبك قليالً.
3. توضع املكرونة املسـلوقة 
بالقالـب، أو بصينيـة الفرن، 
وتضـاف كميـة مـن خلطـة 
البشـاميل، ثم طبقـة أخرى 
مـن خليـط اللحـم املفـروم، 
وطبقـة أخـرية مـن خلطـة 
بجبنـة  وتزيـن  البشـاميل، 
الشـيدر، واملوزاريـال، وتدخل 
للفـرن عـىل درجـة حـرارة 
180 ملـدة 30 دقيقـة، وتقدم 

ساخنة.

NNNÚflÏ‹»fl@‚ÏÌ@›◊

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNN@Ú»ˆbí@ıb�Çc@Âfl@…‰nflaÎ@äâya

_ıb‘‹né¸a@‚c@“Ï”Ï€a@‚c@ëÏ‹ßa@á‰«@Ú”ái@¡Ãõ€a@êÓ‘„@—Ó◊

µflá‘€a@¿by@Ôìæa@äâya

هل تساءلت ملاذا يفضل الطبيب وضعية 

الجلـوس للمـرض أثناء قيـاس ضغط 

الـدم؟ بحسـب دراسـة تركيـة تختلف 

نتيجة القياس حسـب وضعية الجسم، 

حيث تبني أن وضعية االستلقاء تسجل 

أعىل قراءة للضغط.

تضمنـت التجربة قيـاس الضغط أثناء 

الوقوف والجلوس، وكشفت النتائج عن 

أن أدق قراءة لضغط الدم هي التي يكون 

فيها اإلنسان جالساً يف وضعية مريحة، 

وأن يكون ذراعه األيـرس مثنياً من عند 

الكوع مع وجود دعم من الذراع، عىل أن 

تكون كف اليد يف مستوى القلب.

مـن العنـارص األخـرى التـي يتطلبها 

قياس ضغط الدم بدقة:

* الجلـوس يف وضعيـة مريحـة بحيث 

وأن  األرض،  عـىل  القدمـان  تسـرتيح 

يكون الظهـر مسـتقيماً، وأّال يتم عقد 

الساقني.

* إبقـاء راحـة اليـد عـىل الطاولة، مع 

توجيه باطن اليد ألعىل.

* تأكـد من إفـراغ املثانـة، ألن االمتالء 

يؤثر عىل نتيجة القياس.

* إذا كنت تريد قياس ضغط الدم يومياً 

تأكد من إجرائه يف املوعد نفسـه تقريباً 

كل يوم.

* ال تدخـن قبـل 30 دقيقـة من قياس 

الضغط.

تفضل الكثري من الفتيات والسيدات اللواتي يهتموا ببرشتهن استخدام 

البخار يف روتني العناية بالبرشة، وهذا االستخدام ليس باألمر الجديد، 

فهو يعمل عىل فتح املسـامات والتخلص من الرؤوس السـوداء، مما 

يجعل البرشة متوهجة بشكل طبيعي.

إال أن النسـاء تسـتخدمه بطـرق خاطئـة يف العديـد مـن األحيان، أو 

يسـتخدمن أجهـزة ال تتمتـع بالجـودة املطلوبة فال تعطـي النتيجة 

املرجـوة منهـا لذلك، نرصد لك يف هذا املقال، فوائـد جهاز بخار الوجه 

وأفضل أنواعه ونصائح مهمة يجب األخذ بها عند استخدامه.

فوائد جهاز بخار الوجه للبرشة

املسـامات الواسعة جداً هي أمر وراثي يف كثري من األحيان، وال يمكن 

التخلص من هذه املشكلة بشكل نهائي، إال أن جهاز بخار الوجه يعمل 

عىل تنظيف املسـامات يف العمق، مما يقلص من حجمها ويسـاعد يف 

التقليل من البثور والرؤوس السوداء والتخلص من خاليا الجلد امليت.

كما يساعد يف تليني الطبقة العليا للبرشة، ما يساهم يف تسهيل تقشري 

البرشة وامتصاص مستحرضات العناية بالبرشة بشكل أفضل، وكبح 

انسداد املسامات التي غالباً ما تؤدي اىل ظهور حب الشباب.

كم مرة يجب استخدامه؟

رغـم فوائد جهـاز بخار الوجه للبرشة، إال أنه ال يجب اسـتخدامه كل 

يوم، إذ ينصح االختصاصيون باستخدامه مرة واحدة يف األسبوع ملدة 

خمس اىل 10 دقائق فقط لكل جلسـة فأي كمية من البخار السـاخن 

لفرتات طويلة سـتؤذي برشتك علماً أنه مناسب لجميع أنواع البرشة، 

باستثناء البرشة الحساسة والبرشة املعرضة للوردية، ألن جهاز بخار 

الوجـه يؤدي اىل حـدوث تهيج لألكزيما والورديـة ويزيد من االحمرار 

والحساسية.

كذلك توخي اسـتخدام جهاز بخار الوجه يف أعـىل درجة حرارة تجنباً 

لإلصابـة بحـروق الجلـد، واحريص عىل حمـل القدر البخـاري دائماً 

عـىل بعد خمـس بوصات عىل األقـل من وجهك، مـع رضورة غمض 

العيون.

أفضل خيارات أجهزة بخار الوجه

يحتوي هذا الجهاز عىل بخار نانو أيوني الذي تمتصه البرشة بسهولة 

أكرب ويتغلغل بعمق أكرب من أجهزة بخار املاء السـاخن العادية، مما 

يعمل عىل تنظيف البرشة بعمق ويسـاعد عىل التخلص من الشوائب 

ومنحها مظهراً مرشقاً.

يطبق هذا الجهاز عند استخدامه، بخاراً مهدئاً وقوياً يف الوقت نفسه، 

ممـا يجعل البرشة أكثـر نعومة وإرشاقة وقد تـم تصميمه لتنظيف 

عمق املسامات واملساعدة يف تقليصها والتخلص من الرؤوس السوداء 

وغريها من الشوائب.

فضالً عن فاعلية هذا الجهاز يف تنظيف برشة الوجه، فإن اسـتخدام 

فرشـاة التنظيـف املـزود بهـا، تسـاعد يف تقشـري البـرشة إذا ما تم 

اسـتعمالها باعتـدال ولطـف، كما يشـتمل عـىل إسـفنجة لتطبيق 

مستحرضات العناية بالبرشة الالزمة بعد االنتهاء من استخدام بخار 

الوجه.

يمكن أن يكون البعض قد طالع 
بعض مقاالت حول فوائد امليش 
حايف القدمـني، وهي بالطبع ال 
تتضمن معلومات خاطئة، إنما 
بطبيعـة الحال فإن كل يشء له 
فوائد معينـة، ويمكن أن يكون 
هنـاك بعض الجوانب السـلبية 

أيًضا. 
يف سـياق التقرير فـإن الخرباء 
يميلـون إىل النصـح بعدم امليش 
حايف القدمني يف املنزل لألسباب 

التالية:
 يرجـح بعض أطبـاء األطفال، 
املتخصصـني يف عالج مشـاكل 
القدم أو أسفل الساق، أن امليش 
حايف القدمني داخل املنزل يؤدي 
بمشـاكل  األقـدام  إصابـة  إىل 

وأرضار هيكلية.
-1 آالم الركبة والظهر 

القدمـني  حـايف  املـيش  يعيـق 
وظيفـة القـدم، ويسـبب آالًما 
تتعـرض  والظهـر.  الركبـة  يف 
األقدام الحافيـة للخطر وتتأثر 
سـلبًيا،  الحيويـة  وظيفتهـا 
بخاصة عند السري عىل األسطح 
الصلبة، الذي يتسبب يف املعاناة 
من إجهـاد هائل للقـدم وبقية 

الجسم.
يوضح الخـرباء أنـه عند امليش 
حايف القدمـني، تتقلـب األقدام 
يغـري  ممـا  أطـول،  لفـرتات 
وتوزيـع  الحيويـة  امليكانيـكا 
الـوزن والضغـط عـىل القـدم. 
يمكـن أن يؤثـر هـذا الخلـل يف 
التوازن عـىل أجـزاء أخرى من 
الجسـم، مثل الركبتني والظهر. 
يشـعر  أن  يمكـن  وبالتـايل، 
الشـخص باأللم بعد يوم طويل 

من امليش حايف القدمني أو ارتداء 
أحذيـة ال تدعـم قـوس القدم، 
مثل النعال واألحذية املسـطحة 

األخرى.
يف  الشـخص  يتقـدم  وعندمـا 
العمـر، ينصـح الخـرباء بعدم 
امليش حـايف القدمـني يف املنزل، 
عـىل وجـه الخصوص النسـاء 
اللواتي  الخمسـني  فـوق سـن 
يف  الدهنيـة  الوسـادة  يفقـدن 
القدم، مما يقلل من توسيدها، 
وهو ما يقلل بالتايل من قدرتها 
عىل حماية الركبتني والفخذين 

وأسفل الظهر من اإلصابة.
-2 خلـل يف التوازن وتشـوهات 

يف القدم  
ومـن املمكـن أن يـؤدي عـدم 

التوازن الناجـم عن امليش حايف 
القدمني عىل األسطح الصلبة إىل 
تطور تشوهات القدم الكامنة، 
مثل األورام، وسيؤدي إىل حاالت 
مؤملة مثل ألـم الكعب والتهاب 
األوتـار الخلفيـة والتهـاب وتر 

العرقوب.
-3 اإلصابة بالعدوى 

حافًيـا  املـيش  يعـرض  كمـا 
القدمـني للكائنـات البكترييـة 
أن  يمكـن  التـي  والفطريـة، 
تصيب البرشة واألظافر. يمكن 
أن تؤثر االلتهابات التي تسببها 
البكترييا والفطريات عىل شكل 

ورائحة وراحة القدم.
مـرض  أعـراض  تفاقـم   4-

السكري

يجب عىل مرىض السكري عدم 
امليش حايف القدمـني يف األماكن 
االلتهابـات  لتجنـب  العامـة 
الجلدية. يمكـن أن تؤثر عدوى 
الجلـد، مثـل الفطريـات، عـىل 
ترطيـب جلد مرىض السـكري، 
مما يغري نسيجه ولونه ويؤدي 
يتسـبب  أن  يمكـن  لتورمـه. 
الجفـاف والصالبـة يف حـدوث 
تشـققات بالجلد، مما يزيد من 
فرصة اإلصابة بعـدوى أخرى. 
وبسـبب مناعتهـم الضعيفـة، 
يمكن أن يواجه مرىض السـكر 
وقًتـا أكثر صعوبـة يف مكافحة 
العـدوى، مما يـؤدي إىل تفاقم 

أعراض ومضاعفات العدوى.
يمكـن أن يكـون املـيش حـايف 

أو  السـجاد  عـىل  القدمـني 
العشـب أو الرمـل مفيـًدا، لكن 
عـىل  حافًيـا  السـري  يجـب  ال 
األسـطح الصلبة مثل البالط أو 

الفسيفساء.
ويرشح الخرباء أن امليش حافًيا 
عىل األسـطح الناعمـة، يمكن 
أن يسـاعد يف تحسـني الـدورة 
الدموية، مما يساعد عىل تغذية 
األعصـاب والعضـالت وعظـام 
القدمـني وتقليـل التـورم. كما 
ُيحسن امليش حافًيا قوة ومرونة 
عضالت وأربطة القدم، ويحسن 
وظيفة القدم ويحسـن الوضع 
والتـوازن، لذا فإنـه ال بأس من 
امليش حايف القدمني عىل سـطح 

نظيف وناعم من حني آلخر.
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يف يـوم مـن االيـام كان هنـاك ملـك 
طاغيـة يعيـش يـى قـرصة الكبـري 
وعظمتـه  ثـراءه  بشـدة  متفاخـرا 
فالجميع يخدمونه و يتولون رعايتة 
يجلـس يوميا عىل عرشـه الضخم يف 
قـرصه واالالف من النـاس يقومون 
يف  امللـك  فكـر  يـوم  ويف  بخدمتـه.. 
دعـوة جميـع من يعيـش يف مملكته 
حتى يشعر بشـدة قوته وثراءه امام 
عامة الشـعب الذين سيأتون بالطبع 
مرسعني لتلبية نـداء امللك املتفاخر.. 
وبالفعل عند حلول املساء وفد العديد 
مـن الناس اىل قرص امللك وجلس امللك 
امامهم عىل العرش متفاخرا واستبد 
به الغرور فصاح يف الجمع قائال  : انا 
سيد هذا العالم والبرش جميعا ما هم 

إال خدم يل !!
وهنـا جـاء صـوت ضعيف مـن بني 
الجموع يقول : انت مخطئ يف كالمك 
فجميـع البـرش خادمـون لبعضهم 
البعـض !! سـاد الصمـت للحظـات 
وانترش الخـوف و الوجوم عىل وجوه 
جميع الحارضين حتى صاح امللك يف 
غضب شـديد : من هـذا املتمرد الذي 
قال هذا الكالم و حاول اهانتي ؟ من 
الـذي قـال انني خـادم ؟ عندها جاء 
الصوت الضعيف مرة اخرى يقول ها 
انا ذا الذي اقول ان البرش سواسـية، 
وان الجميع يخـدم بعضهم البعض، 
وخـرج من بني الناس شـيخ ضعيف 
نحيل الجسـد صاحب لحيـة بيضاء 
يتوكأ عـىل عصاه.. اسـتهزأ به امللك 
عىل الفور ملظهـرة الضعيف وقال له 
هذا انت الذي تقول عني خادم يا ايها 
االبله ؟ من انت حتى تقول عني انني 
خـادم ؟ رد الرجـل العجـوز بهدوء: 

انـا رجل مـن عامة الشـعب و ليس 
يف قريتنـا ماء و جئـت اطلب منك ان 
تأمر بحفر برئ يف قريتي حتى يرشب 
النـاس و تسـقى الـزروع.. فقال له 
امللك املشـتغل غضبـا : إذا انت مجرد 
متسول و جئت اىل قرصي كي تطلب 
مسـاعدتي ثم بـكل وقاحـة تحاول 
اهانتـي وتقـول عنـي اني خـادم ؟! 
قال لـه العجوز : نعم يا سـيدي كلنا 
بـرش و كلنـا نخـدم بعضنـا البعض 
وسوف اثبت لك هذا قبل حلول مساء 
اليـوم .. قـال امللك يف تحـٍد : نعم هيا 
اجربني عـىل ان اخدمـك وإذا ثبت يل 
صحـة كالمك سـوف احفر لـك بدال 
من البـرئ ثالثة آبار ولكن اذا اخطأت 
فسوف ارضب عنقك بسـيفي هذا.. 
قال العجوز : اتفقنا يا سـيدي ولكن 
مـن عادتنا يف قريتي اننـا حني نقبل 
الرهـان و التحـدي يجـب ان نمـس 
اقـدام من نتحدى، امسـك عصاي يا 
سيدي حتى أملس قدماك.. فأخذ امللك 
عصا الرجـل حتى مس قدميه وحني 
قام الرجل قال للملك شكرا لك، واآلن 
اعطني عصاي فأعطاه امللك عصاه.. 
حينها صاح الرجل يف فرح : هل تريد 

دليال اخر عىل صحة كالمي؟
قال امللك مندهشا : ماذا تقصد ؟

فـرد العجـوز الذكي: طلبـت منك ان 
تحمـل عصـاي فحملتها ثـم طلبت 
منك اعادتها يل فأعدتها يل بمجرد ان 
طلبت منـك هذا .. اآلن هـل رأيت ان 

الناس تخدم بعضها البعض ؟.
رس امللـك كثـريا مـن ذكاء العجوز و 
بالفعل قام بحفر العديد والعديد من 
االبـار يف قريتة كما عينه مستشـارا 

له .

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

أبـــــــراج

أنـت اليوم تبـدو يف حالة غريبة جـدا فربما تقول 
اليشء ونقيضـه يف آن واحد. عادة تنتقل من قضية 
أيل أخرى يف وقت واحد دون أدنى مشـكلة، ولكن اليوم 
ربمـا يحذرك الناس مـن ذلك. حاول أن تفكـر جيدا فيما 
سـتقوله قبل أن تتلفظ بـه. ال تجعل حياتـك كتابا مفتوحا 

بحيث ال يطلع اآلخرون عىل أرسارك.

أنت خيايل جدا اليوم ولذلك سـيبعدك خيالك عن أرض 
الواقـع األمر الذي قد يتسـبب يف تأجيل بعض األعمال. 
قد تالحظ أن األشخاص اليوم عنيدون ومضطربون وربما 
تكـون واحـدا منهـم. أمامك خيـاران ولكن ال تعـرف أيهما 

األفضل لذلك ستظل وقتا طويال مرتددا ومشتتا.

تعاني من اإلرتباك بسـبب فشـل مشاريعك املهنية 
أو عـدم النجاح يف بدء عمل جديد. يحاول الحبيب أن 
يعرب لك عن يأسه يف إصالحك ويف مساعدتك عىل توضيح 
مشـاعرك. يبعـد غـرورك اآلخرين عنـك، كن أكثـر تواضعا 

خصوصا مع األصدقاء.

إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتسـباتك، 
عليك أن تكون أكثر جدية مما سبق، فهذا أفضل. 
عليـك أن تواجه الواقع كما هـو، فالحقيقة غالبا ما 
تكـون ممرا إلزاميا يجـب أن نخوضه. ال ترتك اإلحباط 
يتسـلل إىل وضعك النفيس، فالتفاؤل سيكون هو الحل 

املناسب لكل األمور العالقة.

األحداث اليوم قد تكون قاسية أو عنيفة بالنسبة لك. تشعر 
ان كل الظروف ضدك وأن كل يشء يف غري موضوعه الصحيح. 
هل تحاول أن تكون شـخصا آخر أو تترصف بطريقة مختلفة؟ 
إذا شـعرت أن األمور ليسـت عىل مـا يرام، فننصحـك بالتوقف عن 
العمـل. من األفضل أن تنتظر قليال ثم تعاود العمل مرة أخرى حتى 

تستعيد ثقتك يف نفسك.

دخلـت يف مـرشوع جديـد أمـس ولكن قد 
تواجهـك اليـوم عدة عقبـات. ربمـا تجد أن 
خيالك ال يتفـق تماما مع الخطط الواقعية. هذا 
االضطرات والتضارب قد يسـبب لـك التوتر ولذلك 

الجو سيكون غري مناسب للعمل.

ربمـا تشـعر أنك تخرج مـن مكان مظلـم إىل مكان 
ميلء باألضواء. تخف اليـوم األعباء التي كانت ملقاة 
عـىل كاهلك. أمامك مشـكلة عاطفية تحتـاج إىل فطنتك 
وذكائـك. ننصحك بامليش فرتة طويلة يف الظهرية حتى تكون 
نشـيطا طوال اليوم. ستشـعر أنك كلما كنت نشـيطا، كنت 

قادرا عىل الخروج من أي أزمة أو صدمة عاطفية.

كن أكثـر يقظة فاليوم قد يكـون صعبا جدا. تحاول 
اليـوم التهرب مـن أي موقـف بطريقـة غريزية حتى 
تشـعر بالحريـة، ولكـن هناك شـيئا ما سـيؤخرك. اهتم 
بالفواتـري امللقـاة عىل مكتبك اليـوم وحـاول أن تتعامل مع 

الفوىض املوجودة يف منزلك بحسم وشدة.

املشـاكل والقضايا تبدو اليوم أكثر من البارحة وتمثل لك 
عبئـا كبريا. مهمتك اليـوم هي نزع فتيـل أي أزمة وإدخال 
الـرسور عىل املحيطني بـك وتلطيف األجواء. كـن واعيا وافهم 
كالمك. من حولك يكرهون اإلهمال والتخلف عن املواعيد فاحذر من 

الوقع يف هذه األخطاء.

تتعـزز قدراتك وتنفتح عىل بعـض اآلفاق وترفض 
التقوقـع يف محيطك العميل. يبتسـم لك الحظ اليوم، 
ويجعلـك متزنـا وقادرا عىل بلـورة األمـور والتأقلم مع 
األوضـاع العاطفيـة الجديدة. تقاوم حتى آخـر نفس كل ما 

يسبب لك السمنة وتنطلق يف مرشوع ريايض جديد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ال تظـن أن الوقـت الطويـل الذي اسـتغرقته يف 
التحضري ملشـاريعك املهنية يعني أنك أنجزتها عىل 
أكمل وجه. كن متفهما لظروف الحبيب الصعبة وقف 
إىل جانبـه. تتسـلح بالرصاحة والثقـة واإلرادة القوية 

لتقريب وجهات النظر بني أفراد العائلة.

التشـيكي  الدينـي  املصلـح  إحـراق   -  1415
يـان هوس الـذي انتقد فسـاد الكنيسـة فاتهم 

بالهرطقة.
1493 - توقيـع اتفاقيـة بـني امللك أبـو عبد الله 
محمد الثاني عرش آخر ملوك املسلمني يف األندلس 
وبني ملك القشتاليني باع له األول بمقتضاها كل 

أمالكه يف األندلس ثم غادرها.
1798 - الواليـات املتحـدة تضم جـزر هاواي إىل 

نفوذها.
1819 - وقوع «معركـة بوياكا» التي هزم فيها 

سيمون بوليفار الجيش اإلسباني.
1867 - تغيـري اسـم حاكـم مرص حيـث أصبح 
يلقـب بالخديـوي، وظل هذا اللقب سـائًدا حتى 

عام 1914 عندما تغري إىل سلطان.

1926 - إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص 
ميناء طنجة املغربي املتنازع عليه.

1937 : اندالع الـرشارة األوىل يف الحرب اليابانية 
- الصينية.

1941 - الزعيم السوفيتي جوزيف ستالني يتوىل 
القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية يف الحرب 

العاملية الثانية.
1954 - اإلعـالن عـن تأسـيس منظمـة املؤتمر 

اإلسالمي.
1963 - مجلـس األمـن يحـذر جميـع الـدول 
األعضاء يف األمم املتحدة من إرسـال أسـلحة إىل 
جنـوب أفريقيـا .1970 : وقف إطـالق النار بني 

مرص واألردن ولبنان وبني العدو الصهيوني.
1997 : تويف العالم املحقق محمود محمد شاكر 

صاحب املؤلفات املعروفة مثل املتنبي، ورسـالة 
يف الطريق إىل ثقافتنا…

1998 - تفجري سـفارات الواليات املتحدة يف دار 
السالم ونريوبي، وحصدت التفجريات 224 قتيالً 

و4500 جريح.
2010 - خـوان مانويل سـانتوس يتوىل رئاسـة 

كولومبيا رسمًيا خلًفا أللفارو أوريبي بيليث.
2017 - حـدوث خسـوف جزئي للقمر اسـتمر 
مـا يقارب السـاعتني وشـوهد يف كل من آسـيا، 

وأوروبا، وأفريقيا وأسرتاليا.
2020 -عـدد اإلصابات املؤكـدة بجائحة كورونا 
يتخّطى حاجز 19 مليون شـخص حول العالم، 
مـن بينهم أكثر مـن 715 ألف حالة وفاة وحوايل 

11 مليوًنا و578 ألف حالة تماثلت للشفاء.

ابتسامتك تكشف عن خفايا شخصيتك
NNN@ÚÓóÉí@paäbjnÇa
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ــكواتـــــه  اش ــي  كلب ــاب  والت ــيب  ش ال 

ــه فاتـــ ــر  والثم ــور  ناط ــعف  بالس ــل  ظ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــه  ــت بيــ ــكل تع ــود ول ــح فره ــي صب كلب

ــه  اطي ــن  آمل ــرت  ح ــان  دي ــف  ال ــاب  وبالب

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــك  وراويـ ــر  ينط ــواي  ياه ــب  الكل ــت  ري

ــم بيــك  ــك دم وحل ــه علي ــت عفي ــا كل ج

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــوفـــه  ــر تش ــاب ينط ــي ب ــب ب ــت الكل ري

ــن تعــوفه  ــك م ــرك بيه ح ــفت غي ولو ش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــار  ــه بن ــوس واتالحك ــه أمب ــي ارد اكص كلب

ــره تذكــــــــــار  خافن يحن ويكول للعش

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــه  ــوي مجان ــوس وج ــه مب ــي أرد اكص كلب

ــن مهانــــه  ــج أدروب كله ــل هي ــي ع دالن

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ــده  وري ــع  ــوس واكط ــه مب ارد اكص ــي  كلب

ــنهو ليريــــده ــاس ش ــزر الن ــي عل ب يبج

acebook
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الملك الخادم

يمكـن تحليـل الشـخصية من خالل شـكل وحركات 
الوجه والجسـم ومنها مثالً النظرات وطرق استخدام 
العينني واليدين اثناء الكالم وشـكل الحاجبني والذقن 
واالصابع واألظافر. لكن من املفيد ايضاً االعتماد عىل 
االبتسامة. فهي تكشف الكثري من خفايا الطباع. ويف 
هـذا االختبار الـذي يهدف اىل تحليل الشـخصية بدقة 
يجب اختيـار االبتسـامة التي تعترب االجمـل واالكثر 

جاذبية.  
قبـل تحليل الشـخصية من خالل هـذا االختبار يجب 
معرفـة ان االبتسـامة هي احـد االبواب التـي يمكن 
اآلخرين ان يكتشـفوا من خاللها بعض خفايا الذات. 
فهـي تفـرح هـؤالء وتجذبهـم ويمكن عـن طريقها 
توجيه بعض الرسـائل إليهم. وكشفت دراسة أحريت 
يف جامعـة سـان فرانسيسـكو يف الواليـات املتحـدة 
األمريكية وجود 19 نوعاً من االبتسامات التي تنقسم 
اىل قسـمني، االبتسـامة التي توجه اىل اآلخرين بدافع 
التهذيـب واللياقـة واملجاملـة واالبتسـامة الصادقة 
والفعلية والحقيقية. ويف هـذا االختبار يكفي اختيار 
االبتسـامة االجمـل واالكثـر جاذبية الكتشـاف ابرز 

صفات الشخصية.

االبتسامة 1
يعني هـذا االختيار التمتع بطباع حساسـة ومرهفة 
اضافة اىل الود واللطف والحرص عىل تقديم املساعدة 
للجميع اياً تكن صلة القرابة بهم. لكنه يدل يف املقابل 
عـىل املعاناة مـن القلـق املسـتمر والشـعور بتأنيب 
الضمـري عندارتـكاب أي خطـأ أيـاً كان حجمه. كما 
يشـري اىل امكانيـة امتصاص االجـواء السـلبية التي 
تسـود يف املحيـط والتأثر بها برسعـة والترصف عىل 
اساسها ويكشف امليل اىل الحزن واالكتئاب واالنطواء 

عىل الذات بني الحني واآلخر.
االبتسامة 2

 يشـري هذا الخيـار اىل التمتع بشـخصية متميزة واىل 
القدرة عىل الحفاظ عىل التوازن وعىل التفكري العميق. 
ويـدل عـىل التمتع بموهبة االسـتفادة مـن التجارب 
الخاصة والعامة.. ويعنـي امكانية تصحيح االخطاء 
وتصويـب املسـارات والتحكم باملشـاعر والسـيطرة 
عىل االنفعاالت وعدم السـماح لهـا بالظهور والتأثري 

وخصوصاً يف حال الحاجة اىل اخذ القرارات الصعبة.
االبتسامة 3

إذا تم من خالل اختبار تحليل الشـخصية هذا اختيار 

االبتسـامة رقـم 3 باعتبارهـا األجمل، فهذا يكشـف 
الجرأة وامليـل اىل املغامرة من دون الخوف من النتائج 
اضافـة اىل الفخـر بالـذات وباملواهـب والقـدرة عىل 
مواجهـة املعوقـات اياً تكـن بتصميـم وارادة قويني. 
ويـدل عىل التفكري االيجابـي يف كل الظروف واالوقات 
وعىل التحيل بمعنويات مرتفعة يف معظم الحاالت كما 

بموهبة تقديم النصائح املفيدة لآلخرين.
االبتسامة 4

 مـن الصفات التي يكشـفها اختيار هذه االبتسـامة 
التمتـع بالطاقـات الالزمـة لتخطـي املواقـف التـي 
تستدعي الشعور بالغضب بهدوء وحكمة. كما يشري 
اىل القـدرة عىل اشـاعة اجواء الفـرح يف املحيط وعىل 
تحريك مسـار االمور التي تتعرض للجمود يف مختلف 
مجاالت الحياة بفضل التحيل بالدبلوماسـية واملرونة 
يف التعامل مع االشـخاص والظـروف واملواقف. كذلك 
يدل الخيـار رقـم 4 يف اختبار تحليل الشـخصية هذا 
عىل القدرة عىل االقنـاع والقيادة واالصالح والحد من 

ارتكاب االخطاء.   
االبتسامة 5

يعنـي اختيـار هـذه االبتسـامة التمتع بالقـدرة عىل 
الصـرب يف مواجهة املصاعـب والشـعور بالرىض بعد 
الحصـول عـىل اقـل املطالـب. كما يـدل عـىل التمتع 
بشـخصية ودودة تلفت انظـار الكثريين وتدفعهم اىل 
بنـاء الصدقات مع صاحبها. ويشـري هـذا اىل الخجل 
واالنطـواء عىل الـذات احيانـاً واىل الرغبـة الدائمة يف 
نسيان االمور السـلبية وامليل اىل االيجابيات وبناء كل 

املواقف عىل اساسها.  
االبتسامة 6

مـن ابرز صفـات من يخـوض هـذا االختبـار ويرى 
ان االبتسـامة رقـم 6 هـي االجمـل واالكثـر جاذبية 
التمتع بالكاريزمـا وجاذبية الطباع اضافة اىل القدرة 
عىل كسـب ثقة االشـخاص اآلخريـن والحصول عىل 
مسـاعدتهم ودعمهم يف اي وقت بسـهولة ومن دون 
بذل الكثري من الجهود. ويكشف هذا الخيار ايضاً امليل 
اىل الوحدة بني الحني واآلخر فضالً عن الشعور بالغربة 
وعدم االنسـجام مع املحيط ايضاً فضالً االرتباك امام 
املواقـف الصعبـة والشـعور الرسيع بالتوتـر يف حال 
تراكم املهمـات. وهذا ابرز ما يكشـفه اختبار تحليل 

الشخصية الذي يقوم عىل اختيار االبتسـامة االجمل.

يوم جميل وهادئ يسـاعدك عىل العمل والتقـدم. انتبه فهناك 
بعـض املهـام التي تسـبب لك الضجـر وتثري غضبـك ولكنها لن 
تسـتغرق منك سـوى دقائق معدودة. لديك فرصـة عظيمة إلنجاز 
أعمالـك برسعة. الناس من حولـك مهتمون بالقيل والقال أكثر من 

اهتمامهم بوضع خطط للوصول إيل أهدافهم.



فاجأت النجمة العاملية سيلينا غوميز الجمهور برغبة الفتة، وهي اعتزال 

إعتزال  «أريد  قائلة:  لألمومة،  وتتفرغ  تتزوج  ان  أجل  من  التمثيل  مجال 

التمثيل لكي أتزوج وأصبح أما».

مواقع  عىل  الجمهور  بني  كبرية  ضجة  غوميز  سيلينا  كالم  القى  وقد 

التواصل اإلجتماعي.

واعترب البعض انها يف حال اعتزلت للزواج ستعود الحقا عن قرارها وتتابع 

أعمالها التمثيلية.

عىل صعيد آخر، ستقوم سيلينا غوميز بإنتاج فيلم املخرج مايك نيكولز، 

عىل الرغم من أنه من غري املعروف إن كانت ستظهر يف الفيلم أو إذا كانت 

ستعمل فقط خلف الكواليس.

بيع  إىل  هريد  آمرب  األمريكية  املمثلة  لجأت 
يف  أنجلوس  لوس  يف  يوكا  وادي  يف  منزلها 
يف  دوالر  ألف  و٥٠  مليون  بـ  كاليفورنيا، 
 ET ١٨ يوليو ٢٠٢٢. وفق ما ذكره موقع 
هريد  آمرب  أن  األمريكية.ويبدو  بنسخته 
أن  عليها  يجب  حيث  ظروفاً صعبة  تعيش 
لطليقها  دوالر  ماليني   ١٠ من  أكثر  تدفع 
بعد ما حكمت  ممثل هوليوود جوني ديب 
التشهريوتم  قضية  يف  لصالحه  املحكمة 
ربط منزل بطلة «أكوامان» من خالل موقع 
Dirt الذي كشف عن أن آمرب كانت تقيم يف 
أو  منزل يف وادي يوكا الذي يبعد ١٢٠ ميالً 
خالل  أنجلوس،  لوس  رشق  كيلومرتا   ١٩٣
التي  ديب  جوني  مع  الشهرية  املحاكمة 
أقيمت يف فريجينيا.ووفقاً ملوقع Dirt يضم 
املنزل الذي تبلغ مساحته ٢٥٠٠ قدم مربعة، 
ثالثة غرف نوم وثالثة حمامات، ويقع عىل 

مسافة ٦ أفدان يف صحراء موهايف.
ضاعفت  آمرب  بأن  املوقع  وذكر 

أنها  إذ  البيع،  عملية  خالل  من  أرباحها 
يف  دوالر  ألف   ٥٧٠ بمبلغ  املنزل  امتلكت 

و٥٠  بمليون  ببيعه  وقامت   ،٢٠١٥ العام 
ألف دوالر.

توماس  جني  ماري  توفيت 

ويليامز  هانك  املغني  زوجة 

مضاعفات  إثر  جونيور، 

خضعت  تجميلية  عملية 

تقارير  أخرياً.وكشفت  لها 

إعالمية عن أن توماس توفيت 

شفط  عملية  مضاعفات  إثر 

دهون، بسبب خطأ طبي أدى 

قد  الرئة.وكانت  يف  ثقب  إىل 

توماس  جني  ماري  سافرت 

إىل  تينييس  من  عاماً)   ٥٨)

شفط  عملية  إلجراء  فلوريدا 

ثدي  تكبري  وإزالة  دهون، 

أجرته سابقاً، مع رفع الثدي، 

يف  املحققون  ذكر  ما  وفق 

عليها  حصلت  التي  الوثائق 

جرّاح  USA Today.وقال 

التجميل يف بيفريل هيلز، مايكل 

يمكن  األطباء  إن  أوبينغ  ك. 

األعضاء  أو  الرئتني  يثقبوا  أن 

الدهون،  شفط  أثناء  األخرى 

ال  أو  مهملني  يكونون  عندما 

عىل  مشدداً  كثرياً،  يهتمون 

صعوبة العملية.

كشفت دار األوبرا عن موعد حفل كاظم الساهر 
عىل مرسح النافورة وهو حفل خاص، يقام يوم 
الثالثاء املقبل، ووضعت األوبرا عددا من الرشوط 
يف  الجمهور  يستقبل  يبدأ  الذي  الحفل  لحضور 
السابعة مساء، وهي ارتداء الزي الالئق باملكان 
مسموح  وغري  الشورت»،  ارتداء  «ممنوع 
بالدخول بدون ارتداء كمامات وااللتزام بدخول 

البوابة املخصصة للتعقيم.
بإجراءات  االلتزام  رضورة  األوبرا  أكدت  كما 
ورضورة  املختص  بواسطة  الحرارة  قياس 
الحفاظ عىل التباعد املجتمعي ووجود مسافات 
آمنة بني الجمهور، إضافة لعدم  تحريك املقاعد 
 ٧ من  االقل  األطفال  دخول  ومنع  مكانها  من 

سنوات، إضافة ملنع التصوير.

أطلقت  قد  بلقيس  اإلماراتية  النجمة  وكانت   
العشق»  «أهل  بعنوان  الغنائية  أعمالها  أحدث 
الساهر،  كاظم  الغناء  بقيرص  تجمعها  والتي 
محمد  بن  حمدان  الشيخ  أشعار  من  واألغنية 
بن راشد آل مكتوم، ويل عهد دبي رئيس املجلس 
التنفيذي، ومن ألحان فايز السعيد، ويأتي طرح 
تنفيذها  انتظار خمس سنوات منذ  بعد  األغنية 

بني بلقيس وكاظم.
ويف سياق اخر، اختتم النجم كاظم الساهر حفله 
بالساحل الشمايل يف مرص بأغنية «قويل أحبك»، 
والتف الجمهور حول املرسح وأهداه الورود قبل 
الفنانة  من  كل  وحرص  املرسح..  من  خروجه 
برشى والفنان أحمد زاهر وزوجته عىل حضور 
بالساحل  أقيم  الذي  الساهر  كاظم  النجم  حفل 

الساهر يف  أن آخر حفالت كاظم  الشماىل. يذكر 
مرص كانت أقيمت ضمن احتفاالت عيد الربيع يف 
القاهرة عام ٢٠٠٩، التي قدم فيها عدداً من أهم 
وأشهر أغنياته منها «إىل تلميذة»، و«ضمني عىل 
صعيدية  شعبية  فرقة  مع  قدمها  التي  صدرك» 
تتدلع»، و«هدد كرس»، و«هل  مرصية، و«تحب 
عندك شك»، و«حب».وظهر القيرص خالل حفله 
الغنائى األخري يف مدينة هيوستن األمريكية، وهو 
األكرب  ابنه  من  وآية  سناء  حفيدتيه  مع  يغني 
عىل  بالجلوس  الساهر  كاظم  قام  حيث  وسام، 
كريس، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات 
أغنيته الشهرية عيد العشاق، وسط تفاعل كبري 
من جمهوره، حيث تغني الحفيدة برفقة جدها 

للمرة األوىل.
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مـن  البالغـة  نيـس  آشـيل  أنجبـت 
العمـر 35 عامـا توأمـني متطابقني 
يوليـو   28 يف  وصبيـان“  ”فتاتـان 
مستشـفى  يف  قيرصيـة  والدة  بعـد 
ماساتشوسـتس العـام يف بوسـطن 
املـرأة  املتحدة.وقالـت  بالواليـات 
األمريكيـة، ”قـرر األطفـال الدخول 
إىل العالـم يف وقـت أقـرب ممـا كان 
متوقعا.. أشعر بالدهشة“ حيث أنهم 
وصلوا قبل نحو 12 أسبوعا من موعد 
الـوالدة املتوقع.أثارت الحالة إعجاب 
الكثـري من جميـع أنحـاء العالم ألن 

فـرص والدة مجموعتني مـن التوائم 
املتماثلـة ال تكاد تصـل إىل حد كبري، 
وهناك فرصة واحدة فقط من كل 10 
ماليـني لوالدة مجموعتني من التوائم 
 times املتماثلة يف وقت واحد. بحسب
now news.كافحـت نيس لسـنوات 
لتحمـل وتنجب، هـذا هـو بالضبط 
سبب اعتقادها أنه معجزة أن تنجب 
4 أطفـال يف وقـت واحد.ولـدى نيس 
بالفعل ابنة تبلغ من العمر 8 سنوات 
وابنـا زوجهـا، لكنهـا عانـت من 4 

حاالت إجهاض قبل أن تلد التوأم.

امليزات  إحدى  إضافة  يف  آبل  بدأت 
قائمة  يف  ساخنة  كانت  التي 
الخرائط  تطبيق  عىل  الطلبات 
الوقت.لطاملا  لبعض  بها  الخاص 
كانت طرق ركوب الدراجات واحدة 
 Apple كافحت  التي  املجاالت  من 
بخرائط  مقارنة  ملواكبتها    Maps
Google املنافسة لها.وضع عمالق 
املسار  يف  الدراجات  التكنولوجيا 
أماكن  يف  ذلك  كان  وإن   - الرسيع 
 Mac معينة فقط. كما تشري تقارير
الواليات  جميع  فإن   ،  Observer
اآلن  لديها  الخمسني  األمريكية 
اتجاهات ركوب الدراجات املتاحة.

يبدو أن هاواي كانت آخر مرة تمت 
إضافتها، هذا الشهر فقط. يسمح 
باختيار  الدراجات  لراكبي  الخيار 
التالل  تجنب  يريدون  كانوا  إذا  ما 
أيًضا  املزدحمة.وسيقول  والطرق 
من  بجزء  القيام  يجب  كان  إذا  ما 
ملا  وفقا  األقدام  عىل  سريًا  الطريق 
نقله موقع ذا صن. أثناء االنطالق ، 
سيحدد التطبيق نوع الطريق الذي 

يجب توقعه ، مثل مزيج 
الرئيسية  الطرق  من 
الدراجات.  وممرات 
من  املزيد  استغرق  لقد 
عىل  الدراجات  مسارات 
وقًتا   Apple خرائط 
رئيسية  ومنطقة  طويالً 
.Google ملواكبة خرائط 

لندن وبرشلونة  دعم  تم 
املدن يف  والصني وبعض 
كندا بالفعل - لكن أجزاء 
لم  العالم  من  شاسعة 
تخطط  دعمها.  يتم 
لبعض  بالفعل  آبل 
الكبرية  التحسينات 
الخرائط  تطبيق  عىل 
بشكل عام قريًبا جًدا.
سيتمكن املستخدمون 
أي  إىل  الوصول  من 
ترانزيت  بطاقات 
لديهم داخل الخرائط، 
أسعار  عرض  وسيتم 

الرتانزيت أيًضا.

الوقت يمر برسعة يف كثري من  أن  يبدو  قد  الحديثة،  الحياة  وسط كل صخب 
 ٢٩ يوم  التسجيالت،  بدء  منذ  لها  يوم  أقرص  األرض  سجلت  أن  بعد  األحيان، 
يونيو املاىض، وىف هذا الصدد، يوضح العلماء أن األرض تسري بشكل أرسع من 
املعتاد مسجلة يوم منذ بدأ التسجيالت، حيث جاء منتصف الليل يف ٢٩ يونيو 
قبل ١٫٥٩ مليل ثانية مما كان متوقًعا، وذلك وفقا ملا نقلته صحيفة «ديىل ميل» 
املحيطات  الزلزايل ودوران  والنشاط  املناخ  تغري  أن  العلماء  الربيطانية.ويدعي 
يمكن أن تكون مسؤولة، وكذلك سحب القمر وما يسمى بـ «تشاندلر ووبل» - 
تغيري يف دوران األرض حول محورها، وحركة «Chandler Wobble» هي حركة 
متذبذبة تحدث عندما تدور األرض حول محورها.ومع ذلك، يف السنوات األخرية، 
أصبح الدوران أقل تذبذًبا، وهو ما يعتقد العلماء أنه قد يكون مرتبًطا بالرسعة 
املتزايدة لدوران األرض، مما يؤدي إىل أيام أقرص.من جهته، قال الدكتور ليونيد 
زوتوف، من معهد سترينربغ الفلكي: «تمايل تشاندلر هو أحد مكونات املحور 
اللحظي لحركة الدوران لألرض، وتسمى الحركة القطبية، والتي تغري موضع 
النقطة عىل الكرة األرضية حيث يتقاطع املحور مع سطح األرض».تبلغ سعة 
االهتزاز الطبيعي حوايل أربعة أمتار عىل سطح األرض، لكنها اختفت من عام 
٢٠١٧ إىل عام ٢٠٢٠، وتم الوصول إىل هذا الحد األدنى التاريخي تماًما مع بدء 
تقصري طول األيام، ومع ذلك، ال يوجد الكثري من التفسري لسبب هذا النقص يف 
التذبذب.فيما، قال مات كينج، األستاذ بجامعة تسمانيا واملتخصص يف مراقبة 
األرض، لهيئة اإلذاعة األسرتالية: «إنه أمر غريب بالتأكيد، من الواضح أن شيًئا 
الدقيق  الراديوي  الفلك  ما قد تغري، وتغري بطريقة لم نشهدها منذ بداية علم 
الجليد  أيًضا ذا تأثري من خالل ذوبان  العاملي  السبعينيات.»ويعترب االحرتار  يف 
 - الجليدية  األنهار  ذوبان  مع  أنه  إىل  األبحاث  وأشارت  أرسع،  بوترية  والثلج 
نتيجة الرتفاع درجات حرارة الغالف الجوي من احرتاق الوقود األحفوري - فإن 

إعادة توزيع الكتلة تجعل األرض تدور وتدور بشكل أرسع عىل محورها.
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التنازل من اجل الوطن قمة  الرشف واالخالص  هذا ما يؤمن به العقالء، 
فالوطن غاٍل، وال يتحمل مزيدا من الغليان… ولو تتبعنا تجارب املايض 
ببعيد  الوطن وليس  االيثار عىل طريق حب  الكثري من  الكثري  لوجدنا 
الخالد  الزعيم  ان  الكريم قاسم، حيث يقال  عنا ما جرى للزعيم عبد 
قاسم واثناء محارصة الدبابات مقر إقامته يف وزارة الدفاع عام ١٩٦٣ 
ابلغته رسالة مرسلة من  سكان مدينة الصدر « مدينة الثورة « سابقا  
انه  إال  نظامه   اسقاط  عملية  إلفشال  بالسالح  بتزويدهم  باالرساع 
ورغم حراجة املوقف رفض ذلك، وقال « ال اريد ان يشهد العراق حربا 
تهاتف مع قاسم  العراق  الرويس يف  السفري  ان  ايضا  «، ويقال  اهلية 
وطلب منه السماح لهم بالتحرك إلفشال عملية سقوطه لكن قاسم 
باستعمار  الربيطاني  االستعمار  ابدل  ان  اريد  ال   » وقال  ذلك،  رفض 
رويس «، هذا هو االيثار، فاملناصب زائلة وتبقى سرية االنسان الحسنة 
هي مرياثه يف الحياة، ومات الزعيم قاسم وهو يتيم ال يملك من متاع 
الدنيا بيتا حتى وجد يف جيبه مبلغ ١٦ دينارا هو كل مايملك، فبقي 
اسمه خالدا يكشف صدق االمانة والنزاهة.. بهذا املنطق يقاس معدن 
الرجال فال رجولة بال ايثار يف حب الوطن، وال ننىس قصة ذلك الفالح 
لبالده  نابليون  الغازي  ان رفض هيمنة  بعد  يده  الذي قطع  الرويس 
نابليون،  باسم  يذكره  لكي  يده  عىل  وشم  وضع  نابليون  ومحاولة 
فيا  به..  لحق  الذي  العار  هذا  للتخلص من  يده  بقطع  الفالح  فقام  
اخوتي الوطن امانة يف اعناقنا، وهو غاٍل، والعراق بات اليوم اليتحمل 
مزيدا من الدم بعد ان اكتوى بنار سياسيني جهلة همهم جمع السحت 
الحرام عىل حساب تجويع املواطن العراقي الذي يعيش اليوم يف ارذل 
حالة من الجوع واملذلة، فما احوجنا اليوم اىل العقالنية وتغليب لغة 
العراق  سيادة  عىل  حرصا  والوعيد  التهديد  من  بدال  والحوار   العقل 
واستقالله، فالعراق اكرب واعظم واكثر منزلة من كل االضطرابات التي 
تحدث فيه الذي تمتد حضارته اىل اكثر من سبعة آالف سنة.. والسؤال 
الذي  التفاوض  نوع  وما  الحال  به  سيصل  حد  أي  اىل  هو:  املطروح 
توفره  من  البد  امر  وهناك  القرار،  بيدها  التي  الجهات  بني  سيجري 
لدى الطبقة املثقفة من العراقيني وهي محاولة تهدئة املوقف املتأزم 
من خالل االلتزام بعدم تأجيج االوضاع ونرش وترويج الشائعات غري 
املربرة والتي التخدم كل االطراف.. نسأل الله ان يعم االستقرار العراق، 
وان يتناىس كل طرف ما يكنه له من ضغينة، وان يكون رشع الله هو 

السائد، وسبحان من قال «واعتصموا بحبل الله جميعا والتفرقوا «.
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شاركت املمثلة وملكة جمال لبنان السابقة فالريي أبو شقرا صوراً 
لها عىل وسائل التواصل االجتماعي من جزيرة كابري يف ايطاليا حيث 

تقيض إجازة.
وظهرت أبو شقرا عىل متن قارب وهي تضع قبعة ونظارات لحماية 
الصخور  مشاهدة  امكن  اخرى  صورة  ويف  الشمس،  من  نفسها 
الطبيعية الرائعة يف الجزيرة، كذلك امكن مالحظة نظافة مياه البحر 

النقية.
املتابعون  عليها  وعلق  االعجابات  من  كبري  عدد  عىل  حازت  الصور 
متغزلني بجمال أبو شقرا. وكانت املمثلة احتفلت من يومني بمرور 

سنتني عىل زواجها من رجل االعمال زياد عمار.
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عدة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تداول 
أخبار تفيد بطالق الفنانة املرصية أيتن 
الخاص  عامر وذلك عرب صفحاتهم 
بموقع التواصل اإلجتماعي، فيما 
اليقني  الخرب  إىل  الوصول  يتم  لم 
من  أو  املرصية  الفنانة  من 

طليقها عز العرب.
فيه  ينتظر  الذي  الوقت  يف 
عامر  أيتن  من  ترصيحا  املتابعون 
زوجها  عن  إنفصالها  موضوع  حول 
لم  أنها  إال  بات يعترب مؤكدا،  الذي  العرب  عز 
تكرتث أبدا لنرش أي معلومة عرب صفحاتها الرسمية بل 
استمرت بأعمالها الفنية وكانت تروج ألغنيتها الجديدة عرب خاصية القصص 
العرب  عز  عن  انفصلت  أنها  عامر  أيتن  من  تأكيدا  تعترب  وبخطوة  املصورة..  
الذي قالت فيه: «٩٠٪ من  قامت عامر بتعليق منشور قديم يف أعىل صفحتها 
الناس يف العالقات أول كلمة بتيجي عىل لسانهم بعد مايسيبوا بعض»أنا قفلت 
من  فرجة  نفسهم  بيهروا  بعدها  بس  كدب  مش  حقيقي  ده  خالص»  الباب 

الشباك».
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تمر  انها  البحريي  راندا  املرصية  املمثلة  كشفت 
خالل  من  وذلك  الفرتة،  هذه  صعبة  بأوقات 
التواصل  موقع  عىل  الخاص  حسابها 
وضعها  ان  راندا  االجتماعي.واكدت 
أبداً،  جيداً  ليس  األخرية  األيام  يف  النفيس 
حيث قالت: «أنا يف أسوأ حاالتي النفسية 
يريح  ربنا  إدعويل  أرجوكم  اإلطالق.  عىل 
قلبي و ارتاح». وعىل األثر، حاول املتابعون 
بأقرب  التحسن  لها  متمنني  معنوياً،  دعمها 
وقت، والتخلص من االزمة التي تمر بها، ومن 
الدين  بهاء  الغنائي  الشاعر  كان  املعلقني  بني 
الله  بعزة  «أعوذ  قال:  الذي  محمد، 
وقدرته عىل كل شئ من رش 

ماتجد».
لتعود مرة أخرى وتوجه 
بصيغة  رسالة  لهم 
شاكرًة  مختلفة، 
فقالت:  دعمهم، 
أنا  عّيل  «طمنوا 
الحمدلله بفضل ربنا ثم 
دعواتكم هكون بخري.. 
اليل  الحب  عىل  وشكراً 
شوفته وملسته من كل 

الناس بجد».
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