
بغداد/ الزوراء: 
بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، مـع رئيـس تيـار الحكمة 
الوطني السـيد عمـار الحكيـم، امس 
األحد، تطورات املشهد السيايس وإبعاد 
مصالـح املواطنني ومؤسسـات الدولة 

عن اختالفات القوى السياسية، وفيما 
ـه مـالكات أمانة بغـداد بمواصلة  وجَّ
تقديـم الخدمـات للمواطنـني بأفضل 
العمـل عـىل رفـع  أداء، أكـد رضورة 

املظاهر التي ال تليق بالعاصمة.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنـت كتلة الجيـل الجديد، امـس األحد، 
اعتقال 600 شخص من ضمنهم صحفيون 
ونـواب ومرشـح رئاسـة الجمهوريـة يف 
تظاهـرات االقليم.وقالـت رئيـس الكتلة، 
رسوة عبـد الواحـد، يف مؤتمـر صحفـي 
عقدته امس بمشاركة عدد من نواب كتلة 
امتداد النيابية تابعته ”الزوراء“: إن ”هناك 
دعوة كانت اىل تظاهرات شعبية للمطالبة 
وتخفيـض  السـلع  اسـعار  بتخفيـض 
الرضائـب“، مبينة أن ”كتلة الجيل الجديد 
من املساندين ملطالب الشعب من البرصة 
حتـى االقليم“.واضافـت ان ”السـلطة يف 

االقليـم قمعـت التظاهـرات ولم تسـمح 
لالحتجـاج عـىل الرغـم مـن سـلميتها“، 
الفتـة اىل أن ”عـدد املعتقلـني وصـل اىل 
600 يف مـدن اقليـم كردسـتان“.وتابعت 
انـه ”تم اعتقال نـواب الكتلة يف اربيل ولم 
يسـمحوا إلحـدى النائبـات بالخروج من 
املنزل، اضافة اىل اعتقال النائب فيان عبد 
العزيز ونواب الجيل الجديد يف السليمانية 
ومرشح رئاسـة الجمهورية من الكتلة“.
وتابعـت ان ”كتلـة الجيـل الجديد ترفض 
التجاوزات، وسـوف تستمر يف التظاهرات 
حتى االسـتجابة ملطالب الشـعب يف اقليم 

كردستان“.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلنـت قـوى األمـن الداخـيل يف لبنان 
تمكـن 31 موقوفـا مـن الفـرار مـن 
مركز احتجاز تحت جرس قرص العدل 
يف بريوت.وحسـب بيـان قـوى األمـن 
الداخـيل فقد أعطيـت األوامر الفورية 
التحقيـق  بينمـا يجـري  لتوقيفهـم، 
بإرشاف القضاء املختص.وقال مصدر 
قضائي يف ترصيح صحفي طالبا عدم 

الكشـف عن هويتـه: إّن ”الفاّرين من 
جنسـيات عّدة، مـن بينهـم لبنانيون 
وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد 
هربوا ليل السـبت“، مضيفـاً ”يجري 
لعـدد  وإحصـاء  إداري  تحقيـق  اآلن 
املساجني وتأكيٌد لهويتهم“.بينما أفاد 
مصدر أمني بأّنهم ”قاموا بنرش نافذة 
حديديـة باسـتخدام منشـار أُدخل إىل 

السجن بشكل رسي“.

كييف/ متابعة الزوراء:
تتواصل العملية العسكرية الروسية يف 
أوكرانيا، حيث يسـتمر الجيش الرويس 
يف رضب مواقع القوات والبنية التحتية 
العسـكرية األوكرانيـة وتحرير أرايض 
دونبـاس، فيمـا تتلقـى كييـف الدعم 
والعتاد العسكري من القوى الغربية.ويف 
آخر التطورات، دعا الرئيس األوكراني، 

فولوديمري زيلينسكي، إىل رد دويل أقوى 
تجـاه ما وصفـه ”باإلرهـاب النووي“ 
الـرويس بعد قصف محطـة زابوريجيا 
للطاقـة النووية، وهي األكرب يف أوروبا.
وقـال الرئيس األوكراني عـىل ”تويرت“ 
إنه دعا خالل مكاملة هاتفية مع رئيس 
املجلـس األوروبـي شـارل ميشـيل إىل 
فـرض عقوبات عـىل الصناعة النووية 

الروسية والوقود النووي الرويس.وقالت 
رشكة إنرجواتوم الحكومية األوكرانية 
للطاقة النووية إن أحد العاملني أصيب 
حني قصفـت القوات الروسـية مجدداً 
محطـة زابوروجيـا للطاقـة النووية، 
وهي األكرب يف أوروبا، مسـاء السـبت.
إن  ”تليغـرام“  تطبيـق  عـىل  وقالـت 
هجمـات صاروخيـة قصفـت موقـع 

منشأة التخزين الجاف باملحطة، حيث 
يتم تخزين 174 حاوية بها وقود نووي 
أن  الطلق.ُيذكـر  الهـواء  يف  مسـتنفد، 
القوات الروسـية اسـتولت عىل محطة 
زابوروجيـا يف املرحلة األوىل من الحرب، 
ولكن ما زال يديرها فنيون أوكرانيون.

وأصابـت القذائـف خط كهربـاء عايل 
الجهد يوم الجمعة يف املنشـأة النووية، 

مما دفـع القائمني عىل العمل إىل فصل 
أحـد املفاعـالت عـىل الرغـم مـن عدم 
اكتشـاف أي ترسب إشـعاعي.وتبادل 
الجانبان اتهامات، السبت، بالضلوع يف 
”اإلرهاب النـووي“. وألقت إنرجواتوم 
باللـوم عـىل روسـيا يف األرضار، بينما 
اتهمـت وزارة الدفاع الروسـية القوات 

األوكرانية بقصف املحطة.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أن  الهـاليل،  عائـد  املسـتقل،  السـيايس  أكـد 
العملية السياسـية تحتاج اىل اجـراء تغيريات 
والكتـل  السـيايس  والنظـام  الدسـتور  عـىل 
السياسـية، فيما أشـار اىل أبرز املعوقات أمام 
اجراء انتخابـات جديدة.وقال الهاليل يف حديث 

لـ»الـزوراء»: ان «الكل تقريبـا يجمع عىل ان 
مشـكلتنا إذا كانت يف حـل الربملان فال ضري يف 
ذلك لكن ضمن االطر الدستورية وهذه الرؤية 
ليسـت رؤية االطار التنسـيقي وليسـت رؤية 
القـوى املنضوية تحت االطار فهي ايضا رؤية 
االخوة يف البيتني السني والكردي، وهي الرؤية 

نفسـها التي تجدها الرشعية الدولية وممثلة 
االمـم املتحدة يف العـراق التي تقول انه ال ضري 
يف الذهـاب اىل انتخابـات وحـل الربملـان لكن 
ضمـن االطر الرشعيـة والدسـتورية»، مؤكدا 
ان «أي موضـوع آخـر لربما يـؤدي اىل ادخال 
البلد يف نفق مظلـم». واضاف «نحن مع خيار 

ان تكـون هنالك حكومة قـادرة عىل ان تقوم 
بإجـراء بعـض التعديـالت الدسـتورية وعىل 
قانـون االنتخابات واملفوضيـة ومن ثم نذهب 
اىل تشـكيل حكومة خالل فرتة اقل او اكثر من 

ستة اشهر».

غزة/ متابعة الزوراء:
ارتفعـت حصيلة القتىل يف تبـادل القصف 
بـني إرسائيل وحركـة «الجهـاد» يف قطاع 
غزة، امس األحد، إىل ٣١ شخصا بينهم ستة 
أطفال، فيما أعلنت موافقتها عىل التوصل 
لهدنـة يف غزة عرضها وسـطاء مرصيون.

ونقلت رويرتز عن مصدر قوله إن إرسائيل 

وافقت عـىل التوصل لهدنة يف غزة عرضها 
وسـطاء مرصيون.وقـال مصـدر مرصي 
إن إرسائيـل وافقت عـىل هدنة مقرتحة يف 
غزة، وأن القاهرة تنتظر الرد الفلسطيني.

من ناحية ثانية رصح مسؤول فلسطيني 
لوكالة االنباء الكويتية (كونا) ان الهدنة قد 
تدخل حيز التنفيذ يف تمام السـاعة ٢٠:٠٠ 

بالتوقيـت املحـيل.يف غضون ذلـك، أطلقت 
رسايا القدس الجناح املسلح لحركة الجهاد 
اإلسـالمي، امس األحد، عرشات الصواريخ 
عىل املدن اإلرسائيليـة دفعة واحدة.وقالت 
رسايـا القـدس يف بيـان مقتضـب: إنهـا 
«وضمن عمليـة وحدة السـاحات وجهت 
رضبـات صاروخية كبرية باتجاه تل أبيب 

وقاعـدة بلماحيـم وأسـدود وبرئ السـبع 
وعسقالن ونتيفوت ومفالسيم ومفتاحيم 
وجميع مستوطنات غالف غزة»، وأشارت 
إىل أن «هـذه الرضبـات جـاءت كـرد أويل 
عـىل اغتيـال قادتها العسـكريني يف مدينة 
رفح الليلة املاضية».وقال املتحدث باسـم 
الرسايـا «أبوحمزة» يف بيان له: «سـنجعل 

ما يسـمى غالف غزة بما يحتوي من مدن 
ومغتصبات محتلة مكاًنا غري قابل للحياة، 
وسـنذهب إىل مديات أبعد وأبعد».وأضاف، 
يف أول ترصيـح له منذ بـدء التصعيد: «ما 
ظهـر مـن قدراتنـا الصاروخية هـو جزء 
يسـري مما أعددناه، وإننا نحتفظ بالكثري 

الكثري مما يؤلم العدو».
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بابل/الزوراء:
أصدرت محكمـة جنايات بابل، امس األحد، 
حكماً بالسـجن 15 عاما لـ3 ضباط أدينوا 
بتنفيـذ مجزرة بحق عائلـة كاملة يف ناحية 
جبلة.وقـال مصـدر قضائـي: إن ”محكمة 
جنايـات بابـل أدانـت 3 ضبـاط وحكمـت 
عليهم بالسـجن 15 عاماً“، مشـرياً اىل أنها 
”قامـت بإعالن بـراءة عرشة من منتسـبي 
نفسـها“.وأعلنت  بالقضيـة  الرشطـة 
خليـة اإلعالم األمنـي، يوم األحـد (2 / 1 / 
2022)، تفاصيـل جديدة عـن مجزرة جبلة 
يف محافظـة بابـل، التـي راح ضحيتهـا 20 

شـخصاً بينهم نسـاء وأطفال.وقال رئيس 
الخلية، اللواء سـعد معـن، يف ترصيح لقناة 
العراقية شـبه الرسـمية: إن ”بيـان وزارة 
الداخلية حـول جريمة جبلة كان أولياً ومن 
أن  معـن  جزئية“.وأضـاف  تفاصيـل  دون 
”مـا حدث كان جريمة واسـتخداما مفرطا 
للقوة“، مشرياً إىل أن ”املعلومات التي وصلت 
للجهات املعنية كانت تشري بوجود اثنني من 
اإلرهابيـني يف بيت الضحيـة، لكنها لم تكن 
دقيقة“.ولفت رئيس خلية اإلعالم األمني إىل 
أن ”الجريمـة أدت إىل مقتل 12 طفالً داخل 

منزل الضحية“.

فيينا / متابعة الزوراء:
أكد مندوب روسـيا لـدى املنظمـات الدوليـة يف فيينا، 
ميخائيل أوليانـوف، أن املفاوضات حول برنامج إيران 
النووي ”تسري يف االتجاه الصحيح“، مضيفاً أن ”النص 
النهائـي (لالتفـاق) ليـس أوروبياً بل مشـرتكاً، بينما 
ينسـق األوروبيون أفكاره املتعـددة املصادر“.ويف وقت 
سابق كان أوليانوف قد قال إنه التقى املنسق األوروبي 
ملفاوضـات االتفـاق النـووي اإليراني، إنريكـي مورا، 
مرة أخرى امس األحد يف العاصمة النمسـاوية، مشريا 
لتحقيـق تقـدم. وأضـاف أوليانوف عرب حسـابه عىل 
”تويـرت“: ”يبدو أننـا نحقق تقدماً.. لنبـق متفائلني“.

وتتواصـل لليـوم الرابـع  عـىل التـوايل املحادثـات غري 

املبارشة اإليرانية األمريكية بوسـاطة أوروبية يف فيينا، 
وقـد انضم إىل أعضاء الوفود املفاوضة عدد من الخرباء 
مـن كّل من فرنسـا وبريطانيـا وأملانيـا، باإلضافة إىل 
خـرباء إيرانيني.هـذا وقـد رفـض انريك مورا  املنسـق 
األوروبي لشـؤون املحادثات يف فيينـا تحديد أي موعد 
زمني النتهاء املحادثات، التي ُيعتقد أنها ستتواصل عىل 
األقـّل يوماً واحداً.. ومن بني  نقـاط الخالف التي برزت 
مؤخـراً مطلب للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية يتعلق 
بـرضورة  التحقق من بعض جوانـب الربنامج النووي 
اإليراني الذي تطور كثرياً خالل السـنوات األخرية، كما 

قال مؤخراً مدير الوكالة رافائيل غرويس. 
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الزوراء/ حسني فالح:
الصـدري  التيـار  معتصمـو  يدخـل 
امام مبنى مجلس النـواب يف املنطقة 
الخرضاء يومهم التاسـع عـىل التوايل 
للمطالبة باإلصالحات، وسـط دعوات 
املراقبني للشـأن السـيايس اىل الحوار 
والتهدئة وتشـكيل حكومـة انتقالية 
تهيئ النتخابات مبكرة، وفيما كشف 
ائتالف دولة القانون عن لقاء مرتقب 
الفتـح هـادي  تحالـف  رئيـس  بـني 
العامري وزعيم التيار الصدري السيد 
مقتـدى الصـدر يف منطقـة الحنانـة 
لبحـث  االرشف  النجـف  بمحافظـة 
االزمـة الراهنة، واصفا اللقاء املرتقب 
باملهم، اشار اىل ان االطار التنسيقي ال 
يعارض اجراء انتخابات مبكرة رشط 

تغيري قانونها واملفوضية.
وقال عضو ائتالف دولة القانون، وائل 
الركابـي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
اجـراء االنتخابات املبكـرة هو مطلب 
جميع الكتـل السياسـية لكن برشط 
تغيري قانون االنتخابـات الحايل كونه 
مجحفـا، وال يمكـن ان ينتـج برملانا 
عراقيـا اتحاديا. مشـددا عىل رضورة 
املوضـوع  وهـذا  املفوضيـة  تغيـري 
خاضـع للتـداول، إذا تـم التوافق عىل 
تغيري القانون او تعديل بعض فقراته 
او تجديد املفوضية، نميض سـوية اىل 
املسـتقبل االفضل.واضاف: إذا وافقت 
الكتل السياسـية عىل اجراء انتخابات 

مبكـرة، فبالتأكيـد نحـن بحاجـة اىل 
حكومـة  لننتخـب  للربملـان  العـودة 
انتقاليـة ورئيـس وزراء جديد، يهيئ 
لسـنة قادمة عىل ان ال تكون حكومة 
الكاظمي. الفتا اىل: ان الكاظمي رئيس 
حكومـة ترصيـف اعمال، ال يسـمح 
موضوعـة  يف  تتدخـل  ان  لحكومتـه 

مبـادرات  وطـرح  الحـايل،  الربملـان 
تجديد املفوضيـة او تهيئة النتخابات 
قادمة.واشـار اىل: ان الصدر طالب يف 
املبكرة،  خطبته االخرية باالنتخابـات 
ولـم يعـرتض عـىل مرشـح االطـار، 
ونعتقـد ان هـذا الطرح هـو دعوة اىل 
الحوار والتفاوض حول هذه الجزئية. 

مضيفـا: قـد يتحاور، وانني سـمعت 
مـن مجاميـع يف التيار الصـدري عىل 
مسـتوى قياديني قالوا ان التهيئة البد 
ان تكـون مـن خالل حـوارات معينة.
وتابع: اعتقد سـيكون هناك لقاء بني 
هادي العامري والسيد مقتدى الصدر 
يف الحنانة قريبا. مشـريا اىل: ان هناك 

تواصال يدعـو اىل الحوارات، وال يمكن 
ان تفيض العملية السياسـية اىل يشء 
ما لـم يكـن هناك حـوار بـني االطار 
والتيار.ويـرى الركابـي: أنـه ال داعي 
النتخابـات جديـدة، لكن نحـن نقول 
إذا أرادت الكتـل السياسـية بكردهـا 
وسـنتها وشـيعتها بـكل تفرعاتهـا 
الدعوة اىل االنتخابـات الجديدة، فماذا 
عسـاه ان يعمـل املواطن الـذي عزف 
عن االنتخابات املاضية بنسـبة 75%، 
لذلـك البـد ان نأتـي بحكومـة جديدة 
حاليـة تعيـد الثقـة لـدى الجمهـور 
الـذي يريـد ان يغـري.يف غضـون ذلك، 
رأى املحلل السـيايس، أحمـد الباوي، 
انتقاليـة  حكومـة  تشـكيل  رضورة 
تهيئ النتخابـات مبكرة.وقال الباوي 
لـ“الـزوراء“: ان الوضع السـيايس يف 
العراق وصل اىل طريق مسـدود بسبب 
لجماهـري  االعتصامـات  اسـتمرار 
التيار الصـدري، وكذلك ارصار االطار 
التنسيقي عىل تشـكيل الحكومة، فال 
بـد من الخـروج مـن حالة االنسـداد 
السيايس نحو تشكيل حكومة انتقالية 
تضـع يف اولوياتهـا اجـراء انتخابات 
مبكرة عىل ان ال تطول اكثر من سنة.

واضـاف: ان عـىل الجميـع ان يتفهم 
من اآلن مخرجات االنتخابات الجديدة 
ويتقبل خسـارته او فـوزه من خالل 
التوقيـع عـىل ميثـاق رشف او تعهـد 

سيايس.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7773    Mon   8   Aug     2022العدد:   7773     االثنين      8    آب     2022

بغداد/الزوراء:
االحد،  امس  الكرخ،  جنايات  محكمة  اصدرت 
مجرمني  اربعة  بحق  املؤبد  بالسجن  حكما 
بغداد  مطار  استهداف  جريمة  يف  اشرتكوا 
بيان  القضاء االعىل يف  بالصواريخ.وقال مجلس 
الكرخ  جنايات  «محكمة  ان  «الزوراء»:  ورد 
اربعة  بحق  املؤبد  بالسجن  حكما  اصدرت 
مطار  استهداف  جريمة  يف  اشرتكوا  مجرمني 
.«٢٠٢٢  /  ١  /  ٢٨ بتأريخ  بالصواريخ  بغداد 

يأتي  املجرمني  بحق  «الحكم  ان  البيان  واضاف 
قانون  من   ١ الرابعة/  املادة  ألحكام  استنادا 

مكافحة االرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥».

@aÏ‰ÌÜc@ôbÉíc@Ú»iä˛@ái˚æa
ÜaáÃi@äb�fl@“aáËnébi
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@Âfl@ÂÌçvn0a@paãì«@äaãœ@NNÊb‰j€
@Òá«@pbÓè‰u

@Ú‹ˆb«@aÎÜbic@¬bjö@3Ä€@bflb«@15@Âvè€a
Ú‹ju@¿@Ú‹flb◊

@bÓéÎäÎ@NNb‰ÓÓœ@¿@Òã‡nèfl@ÊaãÌg@ÎÏ„@pböÎb–fl
\‚á‘m^@Â«@táznm

bÓæb«@kÁâ‹€@Ô†bÓnya@5◊di@kmaãfl@10@ç–‘Ì@÷aã»€a@NNÊb‰†˛a@paãì«@Èˆaãí@á»i
2022@‚b»€@üä˛a@ıb8@Û‹«@›�Ì@C@÷˝‡«@äáiD@ãÇe@NN@›j‘æa@êÓ‡©aÒ7Ç˛a

5@ô

 

@µèzni@ÊÏj€b�Ì@ÚÌãñb‰€a@¿@ÊÎãÁbƒnfl
áÓ»ón€bi@ÊÎÜáËÌÎ@ıbiãËÿ€a@…”aÎ

ÚÓiÏ‰ßa@pbƒœb0a@¿@Ú”b�‹€@‚bm@ıb–�„a@á»i

@›Ó�»m@äã‘m@ıaäåÏ€a@ê‹™@Ú„bflc
ıbq˝r€a@aáÀ@‚aÎá€a

ذي قار/ الزوراء:

تظاهر املئات من اهايل محافظة ذي قار 

امام مبنى الطاقة الحرارية يف النارصية 

التجهيـز،  واقـع  بتحسـني  للمطالبـة 

مراسـل  وقـال  بالتصعيـد.  مهدديـن 

«الزوراء»: ان املئـات من ابناء النارصية 

خرجـوا بتظاهـرة مطالبـني بتحسـني 

واقع تجهيـز الطاقة الكهربائية، وفصل 

املنظومة عـن السـيطرة املركزية، فيما 

هـددوا بالتصعيـد يف حـال عـدم تلبيـة 

مطالبهم.واضاف: ان املتظاهرين دخلوا 

ملبنـى الطاقـة الحراريـة يف النارصيـة، 

واعطـوا حكومة ذي قـار وادارة الطاقة 

الحراريـة مهلـة زمنيـة لتحسـني واقع 

التجهيـز وصـوالً لــ ٤ سـاعات تجهيز 

مقابل سـاعتني اطفاء.ويف وقت سابق، 

أعلن فـرع توزيـع كهربـاء ذي قار عن 

انطفـاء عام للطاقـة الكهربائية يف عدد 

الفرع  الجنوبية.وذكـر  املحافظـات  من 

يف بيـان:  أنه حصـل إطفاء عـام  للمرة 

الثانية يف عدد مـن املحافظات الجنوبية 

ومـن ضمنها محافظـة ذي قار ولم تتم 

لغاية اآلن معرفة االسباب».كما تعرضت 

محطـة الزبيديـة الحراريـة تتعرض إىل 

(shut Down) ممـا يعنـي خـروج اربع 

وحـدات توليدية، واطفاء تـام ملحافظة 

واسط ما عدا قضاء الصويرة.

@@4ô@ÙãÇc@›Óñb–m                                  

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت االمانـة العامـة ملجلس الـوزراء، 

امس األحد، تعطيل الدوام الرسـمي ليوم 

غـد الثالثـاء. وذكر بيان لالمانـة تلقته « 

الزوراء» أنه «تقرر تعطيل الدوام الرسمي 

ليوم غد الثالثاء العارش من املحرم الحرام، 

سـنة ١٤٤٤ هـ، وذلك بذكرى استشـهاد 

اإلمام الحسني (عليه السالم)».

ÔéÎã€a@\ÎÏ‰€a@lbÁä�bi^@È–ñÎ@bfl@Íb§@‚äbñ@Ô€ÎÜ@Üä@∂g@Ï«áÌ@Ôÿè‰Ó‹Ìå
ÚÌÎÏ‰€a@Ú”b�‹€@bÓ∞äÏiaå@Ú�´@ÏÿéÏfl@—ó”@á»i

بغداد/ الزوراء:
بزيارة  الخاصة  األمنية  الخطة  دخول  األحد،  امس  املشرتكة،  العمليات  قيادة  اعلنت 
إن  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  القيادة  التنفيذ.وقالت  حيز  الحرام  محرم  من  العارش 
«اللجنة االمنية العليا عقدت، برئاسة وزير الداخلية يف مقر قيادة العمليات املشرتكة، 
وزيارة  محرم  من  العارش  زيارة  بتأمني  الخاصة  االمنية  الخطة  ملناقشة  مؤتمرا 
حيز  ودخولها  االمنية  الخطط  كل  «اكتمال  البيان،  بحسب  القيادة،  االربعني».وأكدت 
التنفيذ لتأمني وصول جميع الزائرين اىل محافظة كربالء املقدسة»، مبينة أن «نائب 
قائد العمليات املشرتكة، الفريق اول ركن عبداالمري الشمري، شدد عىل ارسال تعزيزات 
العسكرية  االمكانيات  جميع  وتوفري  املقدسة  كربالء  محافظة  اىل  وعسكرية  امنية 

إلنجاح مراسيم زيارة عاشوراء».

@ÚÓ‰fl˛a@Ú�©a@fiÏÇÜ@Â‹»m@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
âÓ–‰n€a@çÓy@CıaäÏíb«DÄi@Úñb©a

@@@2ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

@@@3ô@›Óñb–n€a
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الزوراء/ مصطفى فليح:

أكد السـيايس املسـتقل، عائد الهاليل، 

اىل  تحتـاج  السياسـية  العمليـة  أن 

اجراء تغيريات عىل الدستور والنظام 

السـيايس والكتـل السياسـية، فيما 

أشـار اىل أبـرز املعوقات أمـام اجراء 

انتخابات جديدة.

وقال الهاليل يف حديث لـ»الزوراء»: ان 

«الكل تقريبا يجمع عىل ان مشـكلتنا 

إذا كانت يف حل الربملان فال ضري يف ذلك 

لكن ضمـن االطر الدسـتورية وهذه 

الرؤية ليسـت رؤية االطار التنسيقي 

وليسـت رؤية القوى املنضوية تحت 

االطـار فهـي ايضـا رؤيـة االخوة يف 

البيتني السني والكردي، وهي الرؤية 

نفسـها التي تجدها الرشعية الدولية 

العـراق  يف  املتحـدة  االمـم  وممثلـة 

التـي تقول انه ال ضـري يف الذهاب اىل 

انتخابـات وحـل الربملـان لكن ضمن 

االطر الرشعية والدسـتورية»، مؤكدا 

ان «أي موضوع آخـر لربما يؤدي اىل 

ادخال البلد يف نفق مظلم». 

 واضـاف «نحـن مع خيـار ان تكون 

هنالـك حكومـة قادرة عـىل ان تقوم 

بإجـراء بعض التعديالت الدسـتورية 

وعىل قانـون االنتخابـات واملفوضية 

ومـن ثم نذهـب اىل تشـكيل حكومة 

خـالل فـرتة اقـل او اكثـر من سـتة 

اشهر». 

وعـن تخوفـات التيـار الصـدري من 

تشـكيل حكومـة تأخذ عـىل عاتقها 

هذه التعديالت، بنّي: ان «خشية التيار 

الصدري من هذه الحالة لكونهم غري 

موجودين يف العملية الترشيعية وهذا 

ال يعني ان البقية سيذهبون بمفردهم 

إلجراء التعديالت فهم يخشون غياب 

الصدريني واحتجاجهم». 

 واوضح «اعتقـد ان هناك الكثري من 

املعوقات التي تقف حائال دون اجراء 

االنتخابـات، وواحد منهـا ان البعض 

يشـكل بأنهـا تحتـاج اىل تمويل واىل 

فـرتة زمنيـة واىل تحديـث البطاقـة 

البايومرتيـة»، الفتا اىل ان «هذا كله ال 

يعني شـيئا، فالذي يعني واملهم جدا 

هو كيـف يمكـن ان تدفع بالشـارع 

اىل انتخابات ثانيـة وهو الذي اىل اآلن 

يشـكل عىل الكتل السياسـية تلكؤها 

وأداءهـا البائـس وعـدم جديتهـا يف 

انتاج حكومة». 

 واشـار اىل ان «االنتخابـات مـن أجل 

إجرائها تحتاج اىل سنتني لكن ليست 

يف ظل حكومة السـيد الكاظمي ألنها 

ال يحـق لهـا اجـراء االنتخابـات وال 

يحـق لهـا تجديـد حكومـة ترصيف 

االعمال، وعلينا انتاج حكومة جديدة 

مـن هذا الربملـان والذهـاب اىل اجراء 

التغيريات». 

 وبنّي: ان «العملية السياسـية تحتاج 

اىل تعديـالت وتغيـريات كثـرية جـدا، 

ونحتـاج اىل تعديـالت عـىل مسـتوى 

الكتـل السياسـية، فهـي اليـوم لـم 

تستطع انتاج طبقة سياسية ناضجة 

ولم تستطع خلق استدامة لكوادرها، 

وهـذا املوضوع فيـه مشـكلة كبرية 

بحيـث اصبح أغلب هـذه الكتل كتال 

غري مقبولـة، وبالتايل اجـراء التغيري 

يفـرتض ان يكـون شـامال وليس يف 

جانـب معني، وعلينا اجـراء تغيريات 

السـيايس  والنظـام  الدسـتور  عـىل 

والكتل السياسية». 

2سياسة alzawraanews@yahoo.com No: 7773    Mon   8   Aug     2022العدد:   7773     االثنين      8    آب     2022



@µ‰†aÏ‡‹€@pbflá©a@·Ìá‘m@Ú‹ñaÏ∑@ÜaáÃi@Ú„bflc@pb◊˝fl@ÈuÎ

بغداد/ الزوراء: 
اعلنـت وزارة الصناعـة، امـس االحـد، 
اتخاذهـا إجـراءات عـدَّة لدعـم القطاع 
الخـاص، فيما أشـارت إىل قـرب افتتاح 

عدد من املدن الصناعية.
يف  الفنيـة  الدائـرة  عـام  مديـر  وقـال 
الوزارة، نارص إدريس مدني، يف ترصيح 
صحفي: إن ”الوزارة تعمل عىل تشجيع 
ودعـم القطـاع الخـاص، وتحرص عىل 
ايجاد سـبل التعاون والرشاكة مع هذه 
الرشيحـة املهمـة خاصة يف ظـل غياب 

التخصيصات املالية من الدولة“.
وأضـاف أن ”القطـاع الخـاص ُيعدُّ أحد 
اركان االقتصـاد الوطنـي العـام، حيث 
سـاهمت الوزارة من خالل تشـكيالتها 
بدعـم القطـاع عـرب وجود تمثيـل له يف 
هيأة الرأي بالـوزارة متمثلة يف عضوية 
رئيس اتحـاد الصناعـات العراقي فيها 
والـذي يعـّد أحـد أهـم روافـد الصناعة 

الوطنية“.
واضـاف أن ”املديريـة العامـة للتنميـة 
الصناعيـة تعمـل عـىل تقديـم خدمات 
تخصصيـة مـن اجـل منـح الصناعيني 
مشـاريع  تأسـيس  اجـازات  الراغبـني 
توفـري  ومتابعـة  مختلفـة  صناعيـة 
الخدمـات التي تحتاجها هذه املشـاريع 
االرايض  قطـع  تخصيـص  حيـث  مـن 
واصـدار االعفاءات الرضيبية وتسـهيل 
اسـترياد املـواد االولية واملعـدات ومنح 
تقدير الحاجة للمواد االولية واملحروقات 
للمشـاريع الصغرية واملتوسطة، وكذلك 
دعم اصحاب معامل السمنت واالسفلت 
الوقـود  والطابـوق االهليـة يف تجهيـز 

وبأسعار مدعومة“.
واوضح ان ”الوزارة ساهمت يف امكانية 
دخـول منتجـات القطاع الخـاص التي 
تحوي قيمـة مضافة يف دليـل املنتجات 

السـنوي الصادر مـن وزارة التخطيط، 
حمايـة  يف  الـوزارة  دور  اىل  باإلضافـة 
العديـد مـن منتجـات القطـاع الخاص 
واستحصال املوافقات االصولية عىل منع 

استرياد مثيالتها من هذه املنتجات“.
ولفـت اىل ان ”الـوزارة لها دور يف تفعيل 
واملناطـق  الصناعيـة  املـدن  قانـون 
االقتصادية واالسـتعداد قريبـًا الفتتاح 
عـدد مـن هـذه املـدن التـي تـؤدي إىل 
تشـغيل آالف املواطنني من الصناعيني، 
فضـًال عن تـويل الوزارة عـرض الفرص 
االسـتثمارية الجديـدة للقطـاع العـام 
عـىل رشكات القطاع الخـاص (املحلية 
واالجنبية) والرتويج لهذه الفرص وحث 
القطـاع الخاص عـىل الدخول برشاكات 
اسرتاتيجية طويلة األمد من خالل إبرام 
عقود مشـاركة باإلنتاج وتأهيل معامل 
اىل  باإلضافـة  الحكوميـة،  الـرشكات 
الدور الرئيـيس للقطاع الخاص يف عقود 
التجهيز والخدمة التـي تربمها رشكات 

الوزارة“.  
وتابـع مدنـي أن ”وزارة الصناعة تقوم 
بدعم وزارة الزراعة والفالحني من خالل 
توفري املـواد األولية لكثري من املنتوجات 
الغذائيـة، باإلضافة إىل تشـغيل مصانع 
املسـتلزمات الزراعيـة مثـل الجـرارات 
والبالسـتيكية  واألغطيـة  الزراعيـة 
واألسـمدة واملبيـدات ومنظومـات الري 
بالـرش وغريها مـن املسـتلزمات التي 
تدعـم القطـاع الزراعـي ومن ثـم توفر 
دعماً للقطـاع الصناعي الخاص، فضالً 
التطويـر والتنظيـم  عـن قيـام دائـرة 
القطـاع  بإنجـاز معامـالت  الصناعـي 
الخاص يف الحصول عىل حماية املنتج“، 
مشـرياً اىل أن ”قسـم العالمـات التجارة 
يف الـوزارة تقـوم بتسـهيل مهمـة منح 

العالمات التجارية للقطاع الخاص“.

فيينا / متابعة الزوراء:
أكد منـدوب روسـيا لـدى املنظمات 
الدوليـة يف فيينا ميخائيـل أوليانوف 
أن املفاوضـات حـول برنامـج إيران 
النووي ”تسري يف االتجاه الصحيح“، 
مضيفاً أن ”النص النهائي (لالتفاق) 
ليـس أوروبيـاً بـل مشـرتكاً، بينمـا 
ينسـق األوروبيـون أفـكاره املتعددة 

املصادر“.
ويف وقت سابق كان أوليانوف قد قال 
إنه التقى املنسق األوروبي ملفاوضات 
االتفاق النووي اإليراني إنريكي مورا 
مرة أخـرى امس األحـد يف العاصمة 
النمسـاوية، مشـريا لتحقيق تقدم. 
وأضـاف أوليانوف عرب حسـابه عىل 
”تويـرت“: ”يبدو أننا نحقـق تقدماً.. 

لنبق متفائلني“.
وتتواصـل لليـوم الرابع  عـىل التوايل 
املحادثـات غـري املبـارشة اإليرانيـة 
يف  أوروبيـة  بوسـاطة  األمريكيـة 
فيينا، وقـد انضم إىل أعضـاء الوفود 
املفاوضة عدد من الخرباء من كّل من 
فرنسـا وبريطانيا وأملانيا، باإلضافة 

إىل خرباء إيرانيني.
هـذا وقد رفـض انريك مورا  املنسـق 
يف  املحادثـات  لشـؤون  األوروبـي 
فيينا تحديد أي موعـد زمني النتهاء 
املحادثات، التي ُيعتقد أنها ستتواصل 
عىل األقّل يوماً واحداً.ومن بني  نقاط 
الخـالف التي بـرزت مؤخـراً مطلب 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعلق 
برضورة  التحقق مـن بعض جوانب 
الربنامج النووي اإليراني الذي تطور 
كثرياً خالل السنوات األخرية، كما قال 
مؤخراً مدير الوكالة رافائيل غرويس. 
وترفـض إيران ذلـك وتطالـب بعدم 
إثارة ”قضايا هامشية“ بل ” الرتكيز 

عىل القضايا الرئيسية“.
مـن جهة أخرى، نقلت وكالة ”مهر“ 
اإليرانية لألنباء عـن وزير الخارجية 
حسـني أمـري عبـد اللهيـان قوله إن 

طهران ”جـادة“ يف التوصل إىل اتفاق 
نووي ”قوي ومستقر“ يف املفاوضات 

املنعقدة يف فيينا.
وأشـارت الوكالـة إىل أن ترصيحـات 
عبـد اللهيـان جـاءت خـالل اتصال 
لألمـم  العـام  األمـني  مـع  هاتفـي 
املتحـدة أنطونيـو غوترييـش، حيث 
بحثا التطـورات اإلقليميـة والدولية 

واملفاوضات النووية.
كمـا نقلـت وسـائل إعـالم إيرانيـة 
رسمية عن عبد اللهيان قوله امس إن 
بالده تسـعى إلحياء االتفاق النووي 
املربم عام 2015 مـع القوى العاملية 
وإن نجـاح املحادثات غـري املبارشة 
بني طهران والواليـات املتحدة يعتمد 

عىل مرونة واشنطن.
كمـا دعـا الوزيـر الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذريـة التابعة لألمم املتحدة 
املتعلقـة  املتبقيـة  إىل حـل املسـائل 
مـن  اإليرانيـة  النوويـة  باألنشـطة 
الناحية الفنية ”والنأي بنفسـها عن 
املسـائل السياسـية غـري البنـاءة“. 
كما شـدد عىل أنه ”ال مكان للسـالح 
النووي يف عقيدة طهران“ وذلك رغم 
التحذيـرات العديـدة من قـرب إيران 
من مسـتويات تخصيـب اليورانيوم 

الخاص بصناعة أسلحة نووية.
يذكـر أنه لـم يتبق سـوى القليل من 
االتفاق النووي املربم عام 2015 بني 
إيران والواليـات املتحـدة وبريطانيا 
وفرنسـا وأملانيـا وروسـيا والصني، 
والـذي تم بموجبـه رفـع العقوبات 
عن طهـران مقابل فـرض قيود عىل 
أنشـطة التخصيـب اإليرانيـة التـي 
يخىش الغرب أن تؤدي إىل صنع قنابل 
ذرية. ويف عام 2018، انسحب الرئيس 
األمريكي يف ذلـك الوقت دونالد ترمب 
من االتفاق وأعاد فـرض العقوبات. 
مـن جهتهـا، انتهكت طهـران قيود 
االتفـاق بعدة طرق مـن بينها إعادة 

بناء مخزون اليورانيوم املخصب.

بغداد/ الزوراء: 

الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  بحـث 

مصطفـى الكاظمـي، مـع رئيـس 

تيـار الحكمة الوطني السـيد عمار 

تطـورات  األحـد،  امـس  الحكيـم، 

املشـهد السـيايس وإبعـاد مصالح 

املواطنـني ومؤسسـات الدولـة عن 

اختالفات القوى السياسـية، وفيما 

ه مـالكات أمانة بغداد بمواصلة  وجَّ

تقديم الخدمـات للمواطنني بأفضل 

أداء، أكـد رضورة العمـل عـىل رفع 

املظاهر التي ال تليق بالعاصمة. 

وذكـر املكتب االعالمـي لرئيس تيار 

الحكمة يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 

ان ”السيد الحكيم، استقبل بمكتبه 

يف بغـداد، رئيـس مجلـس الـوزراء 

وتـداول  الكاظمـي،  مصطفـى 

معـه يف تطورات املشـهد السـيايس 

مبينـا  والخدمـي“،  واالجتماعـي 

”أهميـة إبعـاد مصالـح املواطنـني 

ومؤسسـات الدولـة عـن اختالفات 

القوى السياسية“.

”رضورة  الحكيـم  السـيد  وجـدد 

اسـتثمار الوفرة املالية املرتتبة عىل 

ارتفـاع أسـعار النفـط يف تحسـني 

واالجتماعـي  االقتصـادي  الواقـع 

وتنويع مصادر الدخـل“، مؤكدا ان 

”الوفرة املالية حدث عريض البد من 

اسـتثماره يف إحيـاء املشـاريع التي 

تنهي حالة الدولة الريعية“.

بقطـاع  ”االهتمـام  عـىل  وشـدد 

الكهربـاء والعمل عىل إدامتها كي ال 

تتكرر حاالت االنطفاء التام يف بعض 

”أهميـة  اىل  مشـريا  املحافظـات“، 

إصالح النظام السـيايس ومكافحة 

الفسـاد، ورضورة استخدام الطرق 

القانونيـة والدسـتور واعتماد مبدأ 

ليحظـى  الجميـع  بـني  التشـاور 

اإلصالح بدعم شعبي ومجتمعي من 

كل األطياف“.

ودعـا ”الحكومة واألجهـزة األمنية 

إىل اسـتمرار العمليـات العسـكرية 

يف  اإلرهـاب  لـرضب  واألمنيـة 

معاقلـه“، الفتـا اىل ”رضورة إدامة 

العالقـات مـع دول الجـوار والعالم 

من ثابت املصلحة الوطنية والسيادة 

العراقية“.

يف غضون ذلك، ذكر املكتب اإلعالمي 

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزراء،  لرئيـس 

مجلـس  رئيـس   ” أن  ”الـزوراء“: 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، أجرى 

زيـارة تفقديـة ملبنـى أمانـة بغداد 

للوقوف عىل سـري تقديـم الخدمات 

للمواطنـني، وأداء الدوائـر الخدمية 

فيهـا، فضالً عـن املتابعـة املبارشة 

لعمل األمانة“.

اجتمـع  ”الكاظمـي  أن  وأضـاف 

خالل جولتـه التفقدية بأمني بغداد 

واملالكات اإلداريـة والفنية املتقدمة 

فيهـا، واطلـع عـىل جـداول عمـل 

مشـاريع األمانـة، وسـري التنفيـذ، 

ونسـب اإلنجـاز يف املهـام املوكلـة 

لدوائرها“.

الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وجـدد 

السابقة برضورة تنظيم  ”تأكيداته 

املشـاريع، والعمل عىل رفع املظاهر 

التـي ال تليق بعاصمـة عريقة مثل 

بغداد“.

والتقى الكاظمي عدداً من املواطنني 

ه مالكات  يف مبنى أمانة بغداد، ووجَّ

األمانة ”بمواصلـة تقديم الخدمات 

للمواطنني بأفضـل أداء، وأن تكون 

التحديـات والظـروف التـي تواجه 

العمل امليداني حافزاً ودافعاً لخدمة 

أهايل بغداد، وتطوير الواقع الخدمي 

والحضاري لهذه املدينة العريقة“.
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اعالن
اىل الرشيك (حمـزة جواد كاظم) 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية 
النجـف االرشف لغـرض اصـدار 
اجازة البناء للرشيك (محمد ستار 
رحيم) للقطعة املرقمة ٣/٥٢١٠٥ 
يف النجـف حـي النـداء مقاطعة  
خالل عرشة ايام وبخالفه سـتتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (كامل بدو عجل عبد) 
اقتىض حضـورك اىل مديرية بلدية 
الحيدريـة لغـرض إصـدار اجازة 
البناء للرشيك (كميله نعمة عباس) 
للقطعـة املرقمـة ٦٨٢٨/١١٦ يف 
النجف حي خان الحماد مقاطعة 
٦ خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (حمـزة جـواد كاظـم) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (محمد سـتار رحيم)  بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٥٢١٠٥) املقاطعـة (حي النداء) حدود 
بلديـة النجـف ولغـرض تسـليفه قـرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيك (محمد صبح عباس) 
اقتـىض حضـورك اىل مديريـة 
بلديـة النجـف االرشف  لغرض 
اصـدار اجـازة البنـاء للرشيك 
عبـد)  مسـلم  امـري  (حسـام 
للقطعة املرقمـة ٣/٧٥٩٣٦ يف 
النجف حي السالم مقاطعة  ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك .

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امس األحد، نجاحهـا بزيادة عدد 
النخيـل مـن ١٢ مليون نخلـة اىل ١٧ مليـون نخلة، فيما 

أكدت االستمرار بتوجه زيادة عدد النخيل يف البالد.
وقـال الوكيل الفني لوزراة الزراعة، ميثاق عبد الحسـني، 
يف ترصيـح صحفـي إن «الـوزارة تـويل اهتمامـاً كبرياً يف 

زيادة عدد النخيل بالبالد، وزيادة إنتاجية النخلة الواحدة 
ونوعية وأصنـاف النخيل التي تنتج تمـور عالية الجودة 
وذات مـردود اقتصـادي للمـزارع»، الفتـاً اىل أن «الوزارة 
عملـت عـىل تعزيز زيـادة عدد النخيـل واالنتـاج بربامج 
تطوير الزراعة النسـيجية للنخيل ودعم حمالت مكافحة 
اآلفـات التي تصيـب النخيـل، باإلضافة اىل أنها شـجعت 
االسـتثمار يف مجال تصديـر التمور ومـا يتعلق بذلك من 
معامالت فنية تتعلق باالرتقـاء بالتعبئة لتلبية متطلبات 

السوق الخارجية».
وأضاف أن «النخلة هي من األشجار املعمرة والتي تحتاج 
لفـرتات زمنية أطـول مقارنـة بباقي األشـجار لدخولها 
يف اإلنتـاج، فهـي تحتـاج اىل رعايـة مكثفـة خـالل فرتة 

نموها».
وأشـار اىل أن «وزارة الزراعـة خـالل السـنوات العـرش 
املنرصمـة قد نجحت يف زيادة أعداد النخيل من ١٢ مليون 
نخلـة اىل ١٧ مليـون نخلة وهي مسـتمرة بهـذا االتجاه 
خالل السـنوات املقبلة ليعود العراق منتجاً رئيساً للتمور 
يف املنطقة وإنتاج أصناف نادرة وذات مردود اقتصادي».

اعالن
اىل الرشيـك (محمـد صبح عبـاس) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (حسـام امري مسـلم عبد ) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعة 
املرقمـة (٣/٧٥٩٣٦) املقاطعـة (٤/حـي 
السالم) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العـراق من تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

فقدان 
الوصـل  منـي  فقـد 
يف   ١١١٧٥٠٩ املرقـم 
٢٠٢١/١٠/٢٥ والصادر 
من بلدية النجف بإسـم    
(بنني حميد جبار) فعىل 
مـن يعثر عليه تسـليمه 

اىل جهة اإلصدار.

4 alzawraanews@yahoo.com

أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
بحـث وزير املـوارد املائيـة، مهدي رشـيد الحمداني، 
ومستشار األمن القومي قاسم األعرجي، امس األحد، 

تنفيذ حملة إلزالة التجاوزات عىل محرمات األنهر.
وقالـت وزارة املـوارد املائية يف بيان تلقتـه «الزوراء» 
إن «وزيـر املوارد املائيـة مهدي رشـيد الحمداني زار 
مستشـارية األمـن القومي والتقى رئيسـها قاسـم 
األعرجـي»، مبينة انه «جرى خالل اللقاء اسـتعراض 
إجـراءات الـوزارة يف معالجة الشـح املائـي وإيصال 
امليـاه ملسـتحقيها، والتحديات التـي تواجه مالكات 
الـوزارة بتنفيذ الحملة الكـربى إلزالة التجاوزات عىل 
محرمات األنهر الرئيسـة والفرعية والسـبل الكفيلة 
إلنجاح هذه الحملة التي من شـأنها تأمني الحصص 

املائية لألرايض الزراعية يف املحافظات كافة».
واضافـت ان «الحمداني أكد أهمية التعاون بني وزارة 
املوارد املائية ومستشـارية األمـن القومي كون األمن 
املائي من أهـم ركائز األمن القومي»، مشـرية اىل انه 
«تم أسـتعراض التحديات الخارجية وأهم مستجدات 
الوضع املائي مع دول أعايل املنبع، إضافة اىل مناقشة 
التدابري الالزمة ملعالجة الشـحة املائية ونسـب أغمار 
األهـوار الجنوبيـة وإيصـال امليـاه الخـام ملحطـات 
األسالة العاملة هناك وتأمني مياه الري للمحافظات 

الجنوبية ومحافظات الذنائب».

من جانبه، أشـاد مستشـار األمن القومي «بالجهود 
املبذولة من قبل مالكات الوزارة العاملة يف املحافظات 
كافـة ملا تقدمه مـن جهود حثيثة مـن أجل النهوض 

بالواقع األروائي واملائي عىل حد سواء».

وبشـأن متصل، أقر مدير دائرة املوارد املائية يف قضاء 
الفلوجة بمحافظة االنبار، رائد مظهر املحمدي ، امس 
االحـد، بإجراء عمليات “ ترشـيد وتقـني“ لإلطالقات 
املائيـة عىل خلفية قلـة الواردات املائيـة القادمة من 

تركيا .
وقـال املحمدي يف ترصيح صحفـي ان “ موارد االنبار 
ونتيجة للشـح املائـي الذي يشـهده البلد تـم اجراء 
عمليـات ترشـيد وتقـني يف عمليات اسـتهالك املياه 
ملعالجـة النقـص الحاصل يف قلـة االطالقـات املائية 
القادمـة من تركيـا حيث اعدت الدائـرة املعنية خطة 
تهدف اىل اجـراء عمليات تخفيـض اإلطالقات املائية 
مـن جدول الصقالوية الرئيـيس املغذي ملناطق ناحية 
الصقالوية شمايل الفلوجة، فضال عن تغذيته مناطق 
قضـاء الكرمـة رشقي مدينـة الفلوجة مـن ٢٠ مرت 

مكعب اىل ١٠ مرت مكعب لقلة الواردات املائية ”.
لجـدول  املائيـة  االطالقـات  تحديـد  ان“  واضـاف 
الصقالويـة الرئيـيس جاء وفق تعليمـات صادرة من 
قبـل املركـز الوطنـي إلدارة املياه يف خطـوة اىل تقني 
املياه إليصالها اىل دالئل الفرات يف البرصة والسـماوة 
لتوفري مياه الرشب، إال ان عددا من املزارعني يقومون 
بالتجاوز ليال عىل الحصص املائية املخصصة للرشب 
يف سـقي محاصيلهم الزراعية، ما ادى اىل وجود شح 
يف توفـري امليـاه الصالحـة للـرشب يف بعـض االحياء 

السكنية“.
وأشـار املحمدي اىل ان ”وزارة املوارد املائية تسـتخدم 
حاليـا املخـزون املائي لبحـرية الثرثـار يف الية توفري 

املياه الصالحة للرشب ألحياء السكنية ”.

@Û‹«@paåÎbvn€a@Ú€aå�@Ú‹º@âÓ–‰m@Êbrzjm@ÔflÏ‘€a@Âfl˛a@ÚÌäbìnèflÎ@ÜäaÏæa
ãË„˛a@pbflã´

بغداد/الزوراء:
دعـت هيئـة النزاهة، امـس األحـد، املواطنني 
لإلبالغ عن الفساد، فيما أكدت رسية البالغات 

وتحرزها عىل هوية املبلِّغني.
وذكر بيـان للنزاهة تلقته «الـزوراء» أن «عىل 
ن يتعرَّضون للمسـاومة واالبتزاز  املواطنني ممَّ
والرشـا أثناء مراجعتهم الدوائر الحكوميَّة أو 
مالحظة شـبهات فسـاٍد تحوُم حول ملفٍّ من 
سـاتها،  ـات إحـدى وزارات الدولة وُمؤسَّ ملفَّ
داً أنَّ  املُبـادرة واإلرساع لإلبالغ عن ذلـك»، ُمؤكِّ
«جميـع الشـكاوى والبالغـات املُتسـلَّمة هي 
محطَّ اهتمـام الهيئة وُيتََّخـُذ فيها إجراٌء فور 

تسلُّمها».
ي الشـكاوى  وأشـار إىل أنَّ «منافذ الهيئة لتلقِّ
 ،(١٥٤) املجانـي  بالرقـم  تتمثَّـُل  والبالغـات 

 ،  hotline@nazaha.iq اإللكرتونـيِّ  والربيـد 
إضافـًة إىل حضـور املُشـتكي ملقـرِّ ُمديريَّات 
ومكاتب تحقيق الهيئة يف بغـداد واملُحافظات 
لتقديـم الشـكاوى والبالغات».ونـوه البيان، 
بأن «الهيئة تلفُت نظـر املُواطنني إىل أْن تكون 
قـدر  واإلثباتـات  باألدلـة  ُمسـندًة  البالغـات 
اإلمكان، بعيداً عن التجنِّي والبالغات الكيديَّـة، 
وتلتزم الهيئة من جانبها بالحفاظ عىل رسيَّة 
عمليَّـة اإلبـالغ وهويَّة املُبلغـني»، ُموضحاً، أنَّ 
«املُسـاهمة يف هذه الحملة ُتمثُِّل واجباً وطنياً 
نبيـًال يفـيض إىل ُمكافحـة الفسـاد وتقليص 
مسـالكه والحفاظ عىل املـال العام، فضالً عن 
تقديـم الخدمات الفضـىل للمواطنـني، وعدم 
تعرُّضهـم لالبتزاز واملسـاومة من قبل ضعاف 

النفوس».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة االتصـاالت، امـس األحد، أنهـا بصدد التعاقد مع رشكة استشـارية إلنشـاء القمر 

الصناعي، فيما أشارت إىل أسباب توقف املرشوع منذ عرشة إعوام.
وقـال مدير عام دائـرة العالقات الخارجية واإلعالم يف الوزارة، عادل األعرجي، يف ترصيح صحفي 
إن «القمـر الصناعي مرشوع طموح توقف منـذ العام ٢٠١٢ ومرَّ بظروف داعش اإلرهابي وعدم 

وجود موازنة».
مبيناً أنه «منذ العام ٢٠١٣ لغاية اليوم لم ترصد موازنة اسـتثمارية لهذا املرشوع».وأشـار إىل أنه 
«تم طرح مناقصة علنية لجميع رشكات الفاندر، واآلن نحن يف طور تعاقد مع رشكة استشارية 
لتحديـد املتطلبـات واملواصفات الفنية للقمر الصناعي، ولن يكلـف ميزانية الدولة أي مبالغ عىل 

املوازنة االستثمارية».

دياىل/الزوراء:

أعلنـت مفوضيـة حقوق االنسـان، امـس االحـد، أن ادارة 

سـجن دياىل املركزي قررت عدم اسـتقبال أي نزيل لم يأخذ 

لقاح كورونا.

وقال مدير مفوضية حقوق االنسان يف دياىل صالح مهدي يف 

ترصيـح صحفي: ان“ املفوضية تويل اهتماما كبريا يف ملف 

السـجون واملواقف االمني من خـالل فريق عمل متخصص 

يجري زيارات ميدانية بشـكل مستمر من اجل الوقوف عىل 

كل امللفات املتعلقة باالوضاع االنسانية“.

واضاف مهدي ان“ املفوضية رصدت بأن جميع نزالء سجن 

دياىل املركزي تلقوا الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، وان 

ادارة السـجن حريصة عىل عدم اسـتقبال أي نزيل لم يأخذ 

اللقاح من اجل االطمئنان اىل الوضع الوبائي داخل السـجن 

والتأكد من سالمة جميع النزالء“. 

بغداد/الزوراء:
أعلن وزير الرتبية، عيل الدليمي، امس األحد، 
نجاح االمتحانات العامة للدراسـة االعدادية 
بفروعها كافة.وقـال الدليمي يف بيان تلقته 
«الـزوراء» ان «االمتحانات العامة للدراسـة 
االعدادية بفروعها كافـة انتهت بنجاح عىل 
املسـتوى يف دقـة األداء والرصانـة العلميـة 
وتحمـل املسـؤولية واالمانـة بـكل صـدًق 
وإخالص من خالل جهٍد وطني كبري تظافرت 
به جهود الوزارات واألجهزة األمنية املختصة 
كافة ألداء االمتحانات وإجراءها كما مخطٌط 
لها».وتقـدم الدليمـي بالشـكر اىل «اللجنـة 
الدائمـة لالمتحانات العامة يف وزارة الرتبية، 
والجهـات السـاندة إليهـا متمثلًة بـوزارات 
التعليم العايل والصحة والكهرباء واالتصاالت 
والدفاع والداخلية وجهاز املخابرات الوطني 
واألمـن الوطني وقيادة العلميات املشـرتكة 
ولجنـة املتابعـة واملكتب االعالمـي واللجان 
الفرعيـة لالمتحانـات العامـة يف املديريات 
العامة للرتبية يف املحافظات كافة، ورؤسـاء 
الجامعـات وعمداء الكليـات العراقية الذين 
تابعوا بأنفسـهم توفـري كل متطلبات نجاح 

االمتحانات يف مؤسساتهم».
وشـكر الدليمـي ايضـا «املـالكات الرتبوية 

مـن املرشفـني ومـدراء املراكـز االمتحانية 
واملراقبـني واملوظفـني اإلداريـني وكل مـن 
سـاهم يف نجـاح هـذه االمتحانـات بهـذا 
املسـتوى الرائع مـن األداء»، مخاطبا اياهم 
بالقـول «لقـد اثبتـم جميعـاً انكـم الرجال 
وشـعبهم  لوطنهـم  املخلصـني  االوفيـاء 
وأبنائهـم الطلبـة االعـزاء فلـذات اكبادنا».
وشـكر الوزيـر ايضـا «اولياء االمـور كافة 
ملـا قدمـوه مـن دعـم ألبناهـم وحرصهـم 
وتشـجيعهم يف تجاوز هـذه املرحلة املهمة 

من حياتهم الدراسية ومستقبلهم العلمي»، 
متمنياً «ألبنائنا تحقيق أعىل درجات التفوق 
والنجاح».وذكـر ان «الجميـع بذلـوا جهوداً 
كبرية صادقة ومخلصة يف ظروف استثنائية 
ومعقدة، وان كلمة الشـكر والتقدير ال تصل 
اىل مستوى النتائج التي حققتموها يف خدمة 
العملية الرتبوية ونجاحها وتقدمها رغم كل 
التحديـات الصعبة «، مشـريا اىل «انني أُقدر 
عالياً تفانيكم وحرصكـم يف حماية العملية 

االمتحانية من جوانبها كافة».

ذي قار/الزوراء:

اقتحـم العرشات من أهـايل ناحية 

«العكيكة» جنوبـي ذي قار، امس 

األحـد، محطـة كهربـاء الناحيـة 

احتجاجاً عـىل انقطـاع التيار عن 

املحافظة منـذ يوم أمس، بالتزامن 

مع ارتفاع درجات الحرارة.

 العـرشات من اهايل ناحيـة العكيكة 

الفـرات  كهربـاء  محطـة  اقتحمـوا 

التيـار  بإعـادة  للمطالبـة  الواقعـة 

الكهربائـي، واحتجاجـاً عـىل سـوء 

التوزيع.وحشد املواطنون لتظاهرات 

امـس  عـرص  النارصيـة  مدينـة  يف 

احتجاجـاً عىل تردي واقـع الكهرباء 

خالل اليومني املاضيني.بدوره، ناشد 

فرع توزيع كهربـاء ذي قار، يف بيان 

«بوقـف  املواطنـني  «الـزوراء»،  ورد 

االعتـداءات عـىل املالكات الهندسـية 

والفنية وخصوصاً من يعمل منهم يف 

صيانة الشـبكة الكهربائية ومشغيل 

املحطـات الثانويـة عـىل الرغـم من 

الجهـود االسـتثنائية التـي يبذلونها 

وتحملهم الكثري من التحديات ونقص 

االمكانيات وتضحيتهم بأرواحهم من 

اجـل ان يقدمـوا خدمـة الكهرباء اىل 

أبناء املحافظة ويف أصعب الظروف».

وبني أنـه «يف اآلونة االخـرية حصلت 

االعتـداء غـري  العديـد مـن حـاالت 

املعهودة يف مجتمعنا صاحب العادات 

والتقاليـد العشـائرية االصيلـة عىل 

مراكـز الصيانة واملحطـات الثانوية 

واملوظفني العاملني فيها دون مربر».

وتسـاءل الفـرع «مـا عالقـة عامل 

الصيانة او مشـغل املحطة بساعات 

التجهيـز فإنهم أبناؤكم ويسـكنون 

يف نفـس مناطقكم ويعانـون مثلكم 

مـن انقطاع التيـار الكهربائي لكون 

موضـوع التجهيـز وتحديـد حصـة 

املحافظـة ليـس مـن اختصاصهـم 

فهو امـر مركزي يعتمـد عىل حصة 

املخصصـة للمحافظة من قبل مركز 

السـيطرة الوطني والجنوبـي والتي 

تعتمد عىل كمية اإلنتاج الكيل يف البلد 

وليـس مـن اختصاصهـم اطالقـاً». 

«الوقـوف مـع  إىل  املواطنـني  ودعـا 

عملهـم  يف  ومسـاندتهم  موظفينـا 

املضنـي والذي لم يتوقـف عىل الرغم 

من كثرة التحديات واالرتفاع الحاد يف 

درجات الحرارة، وان ال يسـمحوا ملن 

يحاولوا ان يعتدوا عليهم ويحملونهم 

مـن  ليسـت  مشـكلة  مسـؤولية 

اختصاصهم».وشـهدت املحافظـات 

الجنوبيـة منـذ اول أمس انهيـاراً يف 

منظومـة الكهربـاء أدت إىل انقطـاع 

التيار عن املواطنني، ما تسبب بموجة 

غضب شعبي، حيث خرج املواطنون 

يف تظاهـرات للتنديـد بسـوء تجهيز 

التيار الكهربائي.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امـس االحد، عن قـرب إطالق مرشوعهـا إلنتاج 

الصمون والخرب العربي املدعوم.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان ”الصمون سيكون 
من ذات النوعية املمتازة وبأسعار وكميات مناسبة قياسا ألسعار السوق 

املحلية ومن انتاج افران الكاظمية الواقعة يف ساحة عدن“.
واضاف البيان ان ”الكيس الواحد يحتوي عىل 12 صمونة وبسـعر 1000 

دينار فقط ال غري“.
وبنّي أن ”الصمون ُسـيباع عرب منافذ التسـويق االكشـاك التي سـتكون 
يف املناطـق الشـعبية وذات الكثافـة السـكانية او عـن طريـق العجـالت 

الجوالة“.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سـوق العـراق لـألوراق املالية، امس االحـد، مرتفعا 

بنسبة (0.57%).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العـراق لألوراق املالية ليـوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولة (171.706.928) سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

(467.993.073) دينارا. 
واغلق مؤرش االسـعار ISX 60 يف جلسـة امس عـىل (569.7) نقطة مرتفعا 

بنسبة (%0.57) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (566.47) نقطة.
وتـم تداول اسـهم (28) رشكـة من اصـل (103) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبـح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئـة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (8) رشكات.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق (3) ماليني 
سهم بقيمة بلغت (13) مليون دينار من خالل تنفيذ (14) صفقة عىل اسهم 

ثالث رشكات.
بينما بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (33) 
مليون سهم بقيمة بلغت (76) مليون دينار من خالل تنفيذ (40) صفقة عىل 
اسهم خمس رشكات.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة 
التـداول االلكرتوني وااليـداع املركزي منذ عام 2009، ويسـعى إلطالق نظام 
التداول عرب االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسـبوعيا 
مـن االحـد اىل الخميس، ومـدرج فيـه 105 رشكات مسـاهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت يف اقليم كردستان.
وقـال مصـدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلت صباح 
امس 148500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت األسعار 

صباح يوم السبت 148600 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الرشاء 148000 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر يف بورصة 
اربيل استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء 148650 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصفا الرافدين والرشـيد الحكوميان، امس األحد، 
عـن قروض لبنـاء وترميم الدور السـكنية وللمشـاريع 

الصغرية للعاطلني عن العمل.
وقـال مـرصف الرافدين يف بيـان ورد اىل ”الـزوراء“: إن 
”الفـروع املنترشة يف بغـداد واملحافظـات تمنح قروض 
الرتميم وتأهيل او بناء الدور السكنية للمواطنني البالغة 
50 مليـون دينـار“، موضحـاً ان ”هذه القـروض تكون 
بدفعـة واحدة“.واشـار اىل ان ”مـدة تسـديد قـرض 50 

مليون تصل اىل 10 سنوات وبفائدة 5 باملئة“. 
مـن ناحيتـه؛ حدد مـرصف الرشـيد مدة تسـديد قرض 

املشاريع الصغرية للعاطلني عن العمل.
واوضـح املكتـب االعالمـي للمرصف ان ”مبلـغ القرض 
لغايـة (10) ماليني دينار بمدة (3) سـنوات، أما القرض 
ملا زاد عن 10 ماليني ولغاية 20 مليون دينار فتكون مدة 
تسديده 4 سنوات“.ودعا املرصف الراغبني بالحصول عىل 
القرض والبالـغ 20 مليون دينار كحـد اعىل اىل مراجعة 

فروعه يف بغداد واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:
منـار  االقتصـادي،  الخبـري  كشـف 
العبيـدي، أمـس االحـد، عن اسـترياد 

العراق لـ 490 الف هاتف ذكي.
وقـال العبيدي يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسـخة منه :“اسـتريادات العراق من 
الهواتـف الذكيـة الصينيـة ترتفـع يف 
النصف االول من السنة الحالية بنسبة 
٣٤٪ مقارنة مع نفس الفرتة من العام 
املايض ولتصل عدد االستريادات الكلية 
٤٩٠ الف هاتف بقيمة ٥٤ مليون دوالر 
باإلضافـة اىل ان كمية من اسـتريادات 
االمـارات مـن اجهـزة الهواتـف يعاد 

تصديرها اىل العراق“.
وأضاف ”يتوقع حجم سوق العراق من 
الهواتف النقالة سـنويا بـني االجهزة 
الصينية والكوريـة واالمريكية بحدود 
٣ ماليـني هاتف تبلـغ القيمـة الكلية 
لهـذه الهواتـف بحـدود ٦٠٠ مليـون 

دوالر“.
وبنّي العبيدي ان ”املستفيد من تجارة 

الهواتـف النقالة هو اقليم كردسـتان 
فـكل الهواتـف واجزائها التـي ال تقل 
قيمـة عن اجهـزة الهواتـف تنقل عرب 
اربيـل  {مطـاري  االقليـم  مطـارات 
وسـليمانية} وكذلـك كل كمـرك هذه 
االجهـزة يذهـب اىل االقليـم علمـا ان 
قانون التعرفة الكمركية يشـري اىل ان 
نسـبة الكمرك عىل اجهـزة االتصاالت 
بحدود ١٥٪، بمعنـى ان قيمة الكمرك 
{املفروض} عىل االجهزة الداخلة خالل 
السـنة تبلغ بحـدود ٩٠ مليون دوالر، 
أي ما يعـادل ١٣٠ مليـار دينار والتي 
ال يدخـل منها دينـار واحـدا اىل هيئة 

الكمارك العراقية“.
وأشـار اىل ان ”االجهزة الصينية بدأت 
تأخذ حيزا كبريا من السـوق العراقية، 
واخذت تنافس بقوة هواتف الرشكات 
الكورية وتحديـدا Samsung وهواتف 
العالمـات  وبـدأت   Apple رشكـة 
التجاريـة تأخـذ مسـاحة كبـرية من 

السوق العراقية“.
وتوقـع ان ”ينمو سـوق العراق ليصل 
اىل اكثـر مـن ٥ ماليني سـنويا هاتف 
خالل السـنوات القادمة خصوصا مع 
الزيـادة الحاصلـة يف النمو السـكاني 
ودخـول عـدد كبـري مـن السـكان يف 
الهواتف،  املؤهلـة السـتخدام  االعمار 
االمـر الـذي يتطلـب وقفة جـادة من 
هيئـة االتصـاالت ووزارة االتصـاالت 
لتنظيم عمـل رشكات الهواتف النقالة 
بالعراق وترخيصهـا وفحص االجهزة 
الداخلـة ومقدار مالئمتهـا وتأثرياتها 
الصحية عىل املواطن وإيقاف عشوائية 

السوق“.

 بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير النفط، رئيس رشكة النفط الوطنية، 
إحسان عبد الجبار، امس االحد، أن العراق   البلد 
الوحيد القـادر عىل إنتاج اكرب كميـة من النفط 
الخام بني البلدان املنتجة للخام خالل السـنوات 
القادمة، مؤكداً أن العراق لديه إنتاج فائض رهن 
اإلشـارة لرفد السـوق العاملي، مبينـاً أن العراق 
سيحقق االكتفاء شـبه الذاتي بإنتاج املشتقات 

النفطية بحلول عام 2025.
وقـال الوزيـر يف ترصيـح صحفـي: إن ”للعراق 
قدرات اسـتثنائية وتكاد يكون الوحيد بني الدول 
املنتجة يف اوبك وخارجها القادر عىل زيادة انتاج 
النفط الخام بكميات تصل إىل 3,3 ماليني برميل 
يومـي قيـايس عـىل أنتاج العـراق الحـايل خالل 

سنوات القادمة“.
وأضاف أن ”العراق لديه مشاريع محالة وأخرى 
قيـد اإلحالـة قادرة عـىل جمع أكثر مـن 3،300 
ماليني برميل يومي بنهاية 2028 سـتمكنه من 
إنتـاج 8 ماليني برميل يومي يف نهاية عام 2025 
بمـا يضمـن تحقيق االسـتقرار العاملي لسـوق 

الطاقة“.
وأشـار إىل أن ”معدل تصدير العراق ألنواع النفط 
الخـام عرب موانئ البـرصة كان بحدود 3 ماليني 

و300 الف برميل يومي قيايس“. 
وأوضـح أن ”اإلجمـايل للعـراق املثبـت يف جدول 
منظمة اوبك بعد الزيادة األخرية أصبحت بحدود 
4 ماليـني و664 الفـف برميـل يومـي مقارنـة 
بحصـة العـراق بالجدول السـابق الـذي كان 4 

ماليني و600 الف برميل يومي قيايس“.
ولفـت إىل أن ”العـراق لديـه إنتـاج فائض رهن 
اإلشـارة، لتسـويق الكميـات املطلوبة للسـوق 

النفطـي عامليا“، مؤكداً ”عـدم حدوث انخفاض 
قيايس يف معدل تصدير الخام، بسـبب مشاكل يف 

منصات التصدير“.
 وبـنّي أن ”العـراق يحقـق شـهرياً أهدافـه يف 
تصديـر النفط الخام وفقا للمسـتهدف املعلن“، 
مسـتدركاً بالقول: ”يحدث أحيانا خفض بسيط 
بأرقـام التصديـر كاملعتـاد تحدث خـالل اعمال 
إضافة منشـئات جديدة او خالل تنفيذ الصيانة 
الدورية، حيث يجري تعويضها بشـكل انسيابي 
بعـد انتهاء برامـج الصيانة التـي ال تتعدى أيام 

معدودة، لتحقيق أهدافه بالتصدير“.
وذكـر الوزيـر أن ”يف ذمـة العـراق تخفيضـات 

مطلوبة بسبب تصدير كميات يف فرتات سابقة“، 
منوهـاً أن ”إنتـاج العـراق حاليـا يبلـغ 4,400 
مليـون برميل مـن الحقول االتحادية يسـتهلك 
منهـا بحـدود 200 إلنتـاج الطاقـة الكهربائية 
فيمـا تسـتهلك املصـايف املحليـة أكثر مـن 700 
ألف برميـل يومي من إنتاجه الحـايل فيما يصل 
إنتاج نفط كردسـتان 450 ألـف برميل يومي“.

وأوضـح أن ”وزارتـه عـىل تواصل مسـتمر مع 
وزارة الثروات الطبيعيـة يف اإلقليم  بهدف إيجاد 
الحلول القانونية إلنهـاء الخالفات بني الطرفني 
ضمن الدسـتور االتحادي،  طبقا لقرار املحكمة 
بالدعـوى املرقمة  59/اتحاديـة /2012 و 110 

/ 2019 يف 15/2/2022 املتضمن الحكم بإلزام 
حكومة اإلقليم بتسـليم كامل إنتـاج النفط من 
الحقـول النفطيـة يف إقليم كردسـتان واملناطق 
األخـرى التـي قامـت وزارة الثـروات الطبيعية 
يف حكومـة إقليم كردسـتان باسـتخراج النفط 
منها وتسـليمها إىل الحكومة االتحادية واملتمثلة 
بوزارة النفط االتحادية وتمكينها من اسـتخدام 
صالحياتهـا الدسـتورية بخصوص استكشـاف 

النفط واستخراجه وتصديره“. 
 وبـنّي أن ”التضخيـم اإلعالمـي لقضيـة نفـط 
إقليم كردسـتان من قبل وسائل اإلعالم املختلفة 
رصاعـات  قضيـة  وكأنهـا  االخبـار،  بتناولهـا 
خارجيـة، ينطوي عىل مخاطـر كبرية وغموض 
يهدف إىل اإلرباك“.وتابع أن ”الحكومة االتحادية 
تتعامـل مـع التبايـن القانونـي بـني الطرفني، 
عـىل أنها من االمـور الطبيعية التـي تحدث بني 
املحلية“.وفيما  االتحادية والحكومات  الحكومة 
يخـص اسـترياد املشـتقات النفطية، أكـد وزير 
النفط: أن ”العراق سيدخل مرحلة االكتفاء شبة 
الذاتي للمشتقات النفطية محليا بنهاية 2025“.

وأشـار إىل أن ”خطواتنا باالستغناء عن استرياد 
املشتقات النفطية ستكون عىل محورين،  االول  
ادخال  مصفـى كربالء  للخدمة  يف ترشين األول 
عـام 2022 مما سـيخفض من احتيـاج العراق 
للبنزيـن والكاز اويل بنسـبة  %50 ، أي من 15 
مليـون لرت، كمية االحتياج اليومي،   اىل 7 ماليني 
 fcc لرت، فيما سـيخفض  مصفى البرصة الثاني
بحـدود 3 ماليني لـرت يومي، مما سيسـاعد عىل 
انجاز مرشوعي بيجي شـمال بغـداد والديوانية 
وسـط العـراق، لتعويـض النسـبة الباقيـة من 

االحتياجات املذكورة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املجلـس العاملـي للذهـب، امس 
االحد، ان العراق صعد عرش مراتب بعد 
رشائـه 34 طنا ليصل اىل املرتبة 30 من 
بني أكرب الدول امتالكا الحتياطي الذهب 
عامليـا . من جانـب متصل، اسـتقرت 
الذهـب ”االجنبـي والعراقي“  أسـعار 
يف األسـواق املحلية بالعاصمـة بغداد، 

امس.
وقـال املجلس العاملـي للذهب يف أحدث 
 2022 للعـام  آب  لشـهر  لـه  جـدول 
واطلعـت عليه ”الـزوراء“: إن ”البنوك 
 111.19 أضافـت  العامليـة  املركزيـة 
طنـاً صافيـاً إىل احتياطيـات الذهـب 
العامليـة“، مبينـة أن ”الجزء األكرب من 
االرتفـاع ناتـج عن عمليـات رشاء من 
العـراق (33.97 طًنـا)، بينمـا واصلت 
تركيـا الـرشاء بمقـدار (26.60) طنا، 
اوزبكسـتان (26.44) طنا،  واشـرتت 
وكازخسـتان (15.79) طنـا، والهند ( 

8.39 ) اطنان“.
وأضاف أن ”أملانيـا كانت أكرب البائعني 
يف هذا الشهر حيث قامت ببيع (3.36) 
أطنان من الذهب يليها منغوليا (0.80) 

طن يليها اإلمارات (0.27) طن“.
كمـا اشـار املجلـس إىل انـه ”بموجب 
عمليات الرشاء الكبرية للعراق والبالغة 

34 طنا فإن األخـري صعد عرش مراتب 
ليصـل اىل املرتبـة 30 مـن أصـل 100 
دولـة مدرجة بالجدول بأكرب احتياطي 
للذهب لتبلغ حيازته من الذهب 130.4 
طنـا، وهـي تمثـل %11.5 مـن باقي 

احتياطاته االخرى“.
واوضـح ان ”العراق اصبـح رابع أكرب 
احتياطـي للذهـب عربيا بعـد ان كان 

سادسا متجاوزا بذلك مرص وليبيا التي 
احتلتا املرتبة الخامسة والسادسة عىل 

التوايل“.
املتحـدة  الواليـات  زالـت  مـا  وعامليـا 
االمريكيـة ترتبـع باقـي الـدول بأكرب 
حيـازة للذهب يف العالم وبواقع 8.133 
طنـا تليها أملانيـا 3.355 طنا، ومن ثم 
جاءت إيطاليا 2.451 طنا، فيما تذيلت 

جمهوريـة الوس باملرتبة 100 وبواقع 
0.9 أطنـان تسـبقها جمهورية الراس 

االخرض بواقع طن واحد“.
وكان العـراق قد اعلـن يف، 27 حزيران 
املايض، عـن رشاء كميـات جديدة من 
الذهـب بمـا يقـرب مـن (34) طنًّـا، 
وبنسبة زيادة قدرها %35 عىل ما كان 

يف حيازته.

يذكر أن مجلـس العاملي للذهب، والذي 
يقـع مقـره يف اململكة املتحـدة، يمتلك 
خربة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل 
املسببة لتغيري السوق ويتكون أعضاؤه 
من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم 

وأكثرها تقدماً.
مـن جانـب متصل، اسـتقرت أسـعار 
الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسواق 

املحلية بالعاصمة بغداد، امس األحد.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال 
الواحـد عيار 21 من الذهـب الخليجي 
والرتكـي واألوربـي 369 الـف دينـار، 
وسـعر الـرشاء 365 الفـاً، وهي نفس 

االسعار التي سجلت صباح السبت.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد 
عيـار 21 مـن الذهـب العراقي سـجل 
اسـتقرارا أيضـاً عند 329 الـف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء 325 ألفا.
وفيما يخص أسـعار الذهـب يف محال 
الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 370 الف 
دينـار و 380 ألفـاً، فيما تراوح سـعر 
البيـع مثقال الذهـب العراقي بني 330 
الفاً و 340 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

www.alzawraapaper.com5 أسواق

@Ôæb»€a@÷Ïè€a@áœã€@Òäbí�a@ÂÁä@ùˆbœ@xbn„g@ÈÌá€@÷aã»€a@Êc@pá◊c

@ÚÀbó€a@fib´@¿@bÓjè„@aäaã‘néa@›vé

2025@‚b«@fiÏ‹¢@ÚÓ�–‰€a@pb‘nìæa@xbn„hi@Ômaâ€a@Èjí@ıb–n◊¸a@’‘z‰é@Z¡–‰€a

bÓæb«@kÁâ‹€@Ô†bÓnya@5◊di@kmaãfl@10@ç–‘Ì@÷aã»€a@NNÊb‰†˛a@paãì«@Èˆaãí@á»i

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة البيئة، امـس األحد، عن بلوغ عدد أيـام العواصف الرتابية 
التي أصابت العراق خالل أشـهر من العام الحايل، الـ 100 يوم، متسـببة 

بخسائر اقتصادية ”تجاوزت 10 مليارات دينار لكل يوم منها“.
وقال وزير البيئة، جاسـم الفالحي: إن ”أبـرز التحديات التي تواجه البالد 
هي التغريات املناخية التي أصبحت تشكل خطراً كبرياً عىل الواقع البيئي، 
ومـن ضمن تلـك التغريات العواصف الرتابية التي سـجلت خالل األشـهر 
املاضية من العام الحايل، والتي بلغت 100 يوم، مسببة خسائر اقتصادية 

بلغت عرشة مليارات دينار لكل يوم عاصف“.
وأشـار الفالحي إىل ”أهمية وجود خطط مستقبلية الستغالل مليار دينار 
واحد من تلك املليارات التي تخرس إلنشـاء مصدات للرياح ومثبتات للرتبة 
وأحزمة خرضاء“، عـاداً ”الجفاف ونقـص موارد املياه وتناقص معدالت 
هطول األمطار وتزايد تدهور األرايض واتساع مساحات التصحر، تحديات 
تهدد األمن الغذائي والبيئي للبالد“، بحسب صحيفة ”الصباح“ الرسمية.

وأضاف أن ”التحدي األكرب للتغريات املناخية التي تواجه البالد هو النقص 
الحاصـل يف مصـادر الطاقة الـذي يرتبط بوفـرة الخزين املائي لتشـغيل 
منظومة بوابات مصادر الطاقة، فضال عن زيادة معدالت التبخر التي أدت 

إىل فقدان نحو 25 إىل 30 باملئة من موجودات املياه يف البالد“.
ونوه وزيـر البيئة بأن ”ارتفـاع درجات الحرارة، يتطلب اسـتخداماً أكثر 
ملصـادر الطاقة وعليـه يجب أن يكون هنـاك توجه السـتخدام الطاقات 
املتجـددة والنظيفـة واملسـتدامة، وهـو ما تسـعى الوزارة لـه من خالل 
التنسيق مع الجهات املعنية باعتماد تنفيذ مشاريع تقلل من استخدام أو 

هدر مصادر الطاقة يف البالد“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت املبيعات النقدية من الدوالر يف مزاد البنك املركزي امس األحد.

وذكر مصـدر أن ”البنك املركزي باع امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر 
االمريكـي، 248 مليونـاً، و 335 ألفـا، و323 دوالرا أمريكيا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضـاف: ان عملية الـرشاء النقدي للدوالر من قبل املصارف بلغت نسـبة 
%94.89 مـن قيمـة املبيعات االجمالية لتصـل اىل 12 مليونا، و700 الف، 
فيما ذهبـت البقية البالغة 235 مليونا، و635 الفـا، و323 دوالرا لتعزيز 

األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات.
وأشار إىل: ان 33 مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و6 

مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 74 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
اسـتورد العراق مـن تركيا أحجاراً كريمة ومعـادن ثمينة مختلفة بقيمة 
 trade بلغت أكثر من مليار دوالر خالل العام املايض 2021 حسـب موقع
map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدويل 

واألسواق البديلة واألسواق التنافسية.
وذكر املوقـع يف احصائية نرشها عىل موقعه واطلعت عليه ”الزوراء“: ان 
”العراق اسـتورد من تركيا خالل العام املايض 24 مادة من السـلع بقيمة 
بلغت 11.131 مليار دوالر“، مبينة ان ”هذه االستريادات نمت بنسبة 5% 
مـا بني 2017 اىل 2021“.واضاف ان ”االحجـار الكريمة واملعادن الثمينة 
جـاءت أوال يف اسـتريادات العراق مـن تركيا وبقيمة بلغـت 1.421 مليار 
دوالر، تليها البالستيك ومصنوعاتها بقيمة مالية بلغت 643 مليون دوالر 
تليهـا اآلالت واألجهـزة امليكانيكية بقيمة بلغـت 588 مليون دوالر، تليها 
اثاث ومفروشـات بقيمة بلغت 555 مليون دوالر منتجات الطحني بقيمة 
بلغـت 531 مليون دوالر.وتابع: أن اآلالت واملعـدات الكهربائية وأجزاؤها 
جاءت سادسا بقيمة مالية بلغت 498 مليون دوالر، وجاءت املصنعات من 
الحديد والصلب بقيمة بلغت 472 مليون دوالر، وجاءت اللحوم ومنتجاتها 
بقيمـة بلغت 424 مليون دوالر، وجاءت مسـتحرضات الحبوب أو الدقيق 
أو النشـا أو الحليب ؛ ومنتجات املعجنات بقيمة بلغت 406 ماليني دوالر، 
فيما جاءت آخر املستوردات العراقية من تركيا بأقل قيمة هي مصنوعات 

الحجر أو جص واالسمنت بقيمة بلغت 150 مليون دوالر.
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بغداد/ متابعة الزوراء
 قررت الهيئة االدارية املؤقتة لنادي القوة الجوية تحريك شكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد رئيس االتحاد 
العراقـي لكـرة القدم عدنان درجال وعضو االتحاد احمد عودة.وذكر بيان إلدارة النادي: ان الدعوى بسـبب «اسـتغاللهم 
الوظيفي الذي يمارسـونه كوزير شـباب ورياضة ومدير عام الرتبية البدنية والرياضة ضد نادي القوة الجوية مما يجعل 
هـذا الفعـل محظورا تحت مبدأ ( تضارب املصالح يف صنع القرار وعدم االمتثال ملبادئ الحكم الرشـيد) وهذا ما اشـار له 
امليثاق االوملبي والنظام األسايس لالتحاد الدويل الفيفا واالتحاد االسيوي. وتأتي شكوى القوة الجوية بالتزامن مع شكوى 
قدمها رئيس نادي الديوانية حسني العنكويش أمام املحكمة نفسها.وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إلغاء الهيئتني 

املؤقتتني لنادي القوة الجوية االوىل برئاسة شهاب جاهد والثانية برئاسة سمري كاظم بداعي عدم قانونية االنتخابات.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ حسني عمار 

تواصل األنديـة املحلية عملها 

الخاصـة  املعايـري  السـتيفاء 

الرخصـة  عـىل  بالحصـول 

اآلسـيوية من أجل املشـاركة 

يف دوري الرتاخيص يف املوسـم 

2023 املؤمل   2022- الجديـد 

انطالقـه بداية شـهر ترشين 

األول املقبل.

الناطق اإلعالمي باسـم  وقال 

دائـرة الرتاخيـص يف االتحـاد 

العراقـي لكـرة القـدم، بـالل 

زكـي إن“ األندية املحلية تبذل 

كل ما بوسـعها  منذ ايام مللء 

املعايـري الخاصـة بالحصـول 

عـىل الرخصة اآلسـيوية التي 

تضمن لها املشـاركة يف دوري 

املوسم املقبل“.

األنديـة  أن“  زكـي  وأضـاف 

لغايـة اآلن لم تحقـق النقاط 

الكاملـة السـتيفاء الرخصـة 

اآلسـيوية، ولكن هنـاك أندية 

قريبـة جداً مـن الحصول عىل 

الرخصة، أبرزها أندية الزوراء 

والكهربـاء والرشطـة والقوة 

الجوية ونفط الوسـط واندية 

أخرى ”.

وبـني زكـي أن“ هنالـك أندية 

بـدأت متأخـرة يف عملية ملء 

املعايـري الخاصـة بالحصـول 

عـىل الرخصـة، ولديهـا وقت 

متبـٍق لغاية منتصف الشـهر 

الحـايل كموعد نهائـي لتقديم 

دفعات األندية“.

وواصل زكي ”نأمل أن تتمكن 

جميـع األنديـة من اسـتيفاء 

الخاصة؛  والـرشوط  املعايـري 

لكـي تتمكـن جميـع األندية 

من املشـاركة يف دوري املوسم 

املقبل“.

بغداد/ متابعة الزوراء
لنـادي  اإلداريـة  الهيـأة  أنهـت 
الحشـد الشعبي الريايض جميع 
إجراءات التعاقـد مع فريق كرة 

اليد للموسم املقبل .
وقـال أمـني رس النـادي عباس 
فاضـل جـواد إن“ إدارة النـادي 
جـددت تعاقدهـا مـع الجهـاز 
الفنـي للفريـق بقيـادة املدرب 
خالـد عدنـان واملسـاعد نعمان 
منذر ومدرب الحراس مصطفى 
ع  ياسـني“، مبيناً أن“ النادي وقَّ
مـع 16 العبـاً لتمثيـل الفريـق 

للموسم املقبل ”.
واضـاف جـواد  ”مـن املقرر أن 
يبدأ الفريـق وحداتـه التدريبية 
يف الخامـس عـرش مـن شـهر 
آب الحـايل وبانتظـار أن ينضـم 
اسـتعداداً  تدريبـي  ملعسـكر 
املمتاز  العراقي  الدوري  النطالق 
لكـرة اليـد املؤمـل انطالقـه يف 
الخامس عرش من شـهر كانون 

األول املقبل ”.
وتابع جواد أن ” الذين سريتدون 
فانليـة فريق الحشـد الشـعبي 
لكـرة اليد يف املوسـم الجديد هم 

كل من سـجاد حمـودي واألمري 
عيل وسـجاد طالب وكرار اسعد 
واحمد خالد وقيص جبار ورامي 
عيل وعيل جـودي ومرتىض عيل 
ومصطفـى بكري ومرتىض عبد 
العظيم واسـامة رفعـت ومنري 
قاسـم حسـني عيل وعيل مهدي 
والعـب محرتف تونـيس“، الفتا 
اىل أن“ الهيـأة اإلدارية والجهاز 
الفنـي عازمـون عـىل تحقيـق 
نتائج ايجابية تليق باسـم نادي 
ات  الحشد الشعبي واعتالء منصَّ

التتويج ”.
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بغداد/ احمد الداغستاني

 رّد فـالح منفـي، املديـر املفـوض لرشكة 

كلوبـل سـبورت العراقية، عـىل اتهامات 

ارضيـة  بشـأن  لـه  اإليرانيـة  الرشكـة 

ملعـب نـادي الـزوراء التي طالهـا التلف 

واالصفرار.

وقـال منفـي إن ”اتهام الرشكـة االيرانية 

مضحك للغايـة“، موضحاً انه ”سـبق ان 

اتفق مـع الرشكة االيرانية إلنجاز عشـب 

ارضيـة ملعـب الـزوراء وتم انهـاء العمل 

ومـن ثـم الصيانة ملـدة ثالثة أشـهر وقد 

أكمل العمـل والصيانة بالوقت املقرر دون 

تلكؤ“.

واضاف انه ”سلم االرضية مثيلة متكاملة 

دون خلـل وبشـهادة الرشكـة االيرانيـة 

وشاهد الجمهور واملتابعون وادارة الزوراء 

االفتتاحية وكيف كانت االرضية جيدة“.

واشـار اىل انـه ”مـا زال يطلـب الرشكـة 

االيرانيـة مبلغاً قدره 294 ألـف دوالر ولم 

يتم تسديده لحد اآلن“.

وتابع منفي ”بعد تسليم رشكتنا االرضية 

وبعـد انجازنـا للعمل واالفتتـاح اصبحت 

ارضيـة امللعـب بعهـدة الرشكـة االيرانية 

وكان عليها ان تعتني بشكل يومي بعشب 

امللعـب كون العشـب كائنا حيـا ويحتاج 

لرعاية يومية وال يجب اهماله أبدا“.

وابدى منفي ”استغرابه من اإلهمال الذي 

يطـال أرضيات املالعـب يف العراق وهذا ما 

يحـدث يف كثري من مالعبنـا، إذ يتصورون 

ان العشـب بعد زرعه واكتماله يدوم طول 

العمر دون رعاية وهذا خطأ جسيم، إذ إن 

امللعب مثل الطفل يحتاج لرعاية واهتمام 

ومتابعة ليبقى عىل مظهره الجميل كما يف 

يوم االفتتاح“.

الشـباب  ”وزارة  أن  إىل  منفـي  وأشـار 

والرياضـة تفضـل الرشكـة االيرانية عىل 

مسـتحقات  كل  منـح  يتـم  إذ  رشكتـه، 

االيرانيني دون تباطؤ“، مضيفا ”اتمنى ان 

تعاملنا الوزارة بنسـبة  10% من التعامل 

الذي تعامله لإليرانيني“.

وكانـت ادارة الزوراء  قد اكدت ان عشـب 

ملعـب الـزوراء تعـرض للتلـف بعـد مدة 

قصرية جدا مـن افتتـاح،ه وأنها خاطبت 

وزارة الشباب والرياضة إليجاد حل كونها 

لم تتسلم امللعب بشكل رسمي لحد اآلن.

واوضحـت ان الـوزارة بدورهـا خاطبـت 

الرشكـة االيرانية بشـأن ذلـك لكنها برأت 

سـاحتها ورمـت الكـرة يف ملعـب فـالح 

منفي، متهمة رشكته بأنها املسـؤولة عن 

ذلـك كونها سـبق ان كلفـت واتفقت مع 

منفي لتثيل امللعب.

bÓée@Ú€Ï�j€@a7õ•@ÚÓ„aãÌ�a@åa7í@Ú‰Ìáfl@¿@ãÿè»Ì@p¸bó€a@kÉn‰fl
lã»‹€@aÜaá»néa@ÜaáÃi@¿@läánÌ@µ˜íb‰€a@kÉn‰fl

بغداد/ عدي صبار- الزوراء

ُيغادرنـا، يـوم األربعـاء املُقبل، وفد 

املُنتخـِب الوطنـّي لكـرِة الصـاالت 

إىل مدينـِة شـرياز اإليرانيـة إلقامِة 

لنهائياِت  تدريبّي استعداداً  ُمعسكٍر 

كأس آسيا التي سـتقاُم يف الكويت، 

وذلـك خـالل الفـرتِة مـن 27 أيلول 

ولغاية 8 ترشين األول 2022.

وقـاَل املديـُر اإلدارّي للمنتخب، عيل 

عيـىس إن ُمنتخبنـا الوطنـّي لكـرِة 

الصاالت سيدخُل ُمعسكراً تدريبياً يف 

إيران يستمُر إىل الخامس والعرشين 

من شهر آب الحايل. 

وأضاَف إن املُعسكَر يهدُف إىل َتجهيِز 

بأفضـل صـورٍة ممكنـٍة  املُنتخـِب 

قبـل الدخـوِل يف ُمعرتِك املُنافسـاِت 

اآلسيوّية.

ونوه إىل إن الوفَد يتألف من املتحدث 

(عيل عيىس) مديـراً إدارياً، والجهاز 

الفنـي يتكـّون مـن محمـد ناظـم 

الرشيعـة (مديـر الجهـاز الفنـي) 

وميشـيل يوحنـا بطـرس (مدربـاً 

للحراس) ووهاب محمد خان (مدرباً 

للياقـة) وحميد شـاديزي وحسـني 

وحبيـب  (مسـاعدين)  عـيل  عبـد 

جبـار (معالجـاً) وسـجاد عصـام 

(مصـوراً) وطالب حسـني وسـيف 

حسـن (إداريـني) ومصطفـى عبد 

الكريم (مرتجماً)، والالعبني: سـالم 

فيصـل - طارق زيـاد - حيدر مجيد 

- وليـد خالد - عيل شـهاب - فادي 

عالء - شفان سه ردار - محمد رعد 

شنيشل - مصطفى إحسان - مهند 

عبد الهادي - غيث رياض - سـيفه 

رجـزاء أحمد -  محـب الدين جمعة 

- رافـد حميد - رضغـام عبد األمري 

جواد - فهد ميثاق، وحراس املرمى: 

محمد سـامي - أحمـد دريد - زاهر 

مهدي - عيل مسلم.

وأوقعـت القرعـُة منتخبنـا ضمـن 

املجموعـِة األوىل التـي تضـم أيضـاً 

منتخبات تايالند وعمان والكويت.

ويف سـياق منفصـل أوضـَح مدرُب 

ُمنتخـب الناشـئني، أحمـد كاظـم، 

إنه قـرَر أن يكوَن املعسـكُر الداخّيل 

يف العاصمـِة بغـداد لضمـاِن وجوِد 

ُمبارياٍت تجريبّيٍة عىل مستوى عاٍل 

عـىل خـالِف مـا كان مقـرراً بوقٍت 

سابٍق يف مدينِة أربيل.

وقاَل كاظم: إن الوقَت الذي يفصلنا 

عن َخوِض ُمنافسـاِت بطولِة كأس 

العرب هو (١٣) يوماً فقط، وبالتايل 

فأفضـُل الحلوِل أن يكون املُعسـكُر 

يف العاصمـِة بغداد لضمـاِن َخوِض 

ُمباريـاٍت تجريبّيٍة، حيُث سـتكون 

هناك مواجهتان مع ُمنتخِب شباب 

َتحضـرياِت  إطـاِر  ضمـن  العـراق 

كأس  لبطولـِة  الناشـئني  ُمنتخـِب 

العرب.

وأشـاَر إىل: إن املُباراة األوىل ستكون 

يـوم الخميس املُقبـل، عىل أن تكون 

املُباراُة الثانّية بعدها بأربعِة أيام.

 الفتاً إىل: إن الِجهاز الفنّي لم يتمكْن 

مـن تأمـنِي ُمباريـاٍت تجريبّيـٍة لو 

ذهَب الفريُق إىل أربيل، وبالتايل قررنا 

البقاَء يف بغداد.

: إن الجانـَب البدنـّي هـو ما  وبـنّيَ

يقلقنـا يف الفـرتِة الحالّيـة، ولكون 

الوقـت املُتبقي النطالِق كأس العرب 

ُمضاعفـٍة  بجهـوٍد  نسـعى  قليـًال 

لتحضرِي الفريق بشكٍل الئق.

يشـاُر إىل أن ُمنتخب الناشئني يلعب 

ضمـن املجموعـِة الثالثـة يف ُبطولِة 

كأس العـرب إىل جانـِب منتخبـات 

املغرب وجزر القمر وموريتانيا.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الخامـس والثمانون مـن صحيفة الريايض 
التي تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
رأى النور  امس االحد، وتضمن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيع الخاصة برياضـة كرة القدم 
وبقية األلعاب األخـرى التي زينت بأقالم صحفية 
مرموقة، خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
 ***********************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة، الزميل رحيـم عـودة، احتفل بعيد 
ميالده مؤخرا، خالص االمنيات لزميلنا بالعمر 
املديـد ومواصلـة النجـاح يف حياته ومشـواره 

املهني.

بغداد/ هشام السلمان 
أبلغ االتحاد الدويل لتنس الطاولة  الباراملبي ، االتحاد العراقي للعبة ، ابلغه عن 

تأهل الالعبة  نجلة عماد إىل بطولة كأس العالم املقبلة. 
أعلن ذلك النائب االول لرئيس اللجنة الباراملبية ، رئيس اتحاد تنس الطاولة سمري 
الكردي، وأضاف ان بطولة كأس العالم  سُتقام  يف مدينة غرناطة باسبانيا للمدة 

من السادس من شهر ترشين الثاني لغاية  الثاني عرش منه ٢٠٢٢. 
وأوضح الكردي ان االتحاد الدويل ارسل ايضا  اسم الالعبة زينب حسن ( فئة ٦ 
) وأرسل كذلك اسم الالعبة رسل فاضل ( فئة ٤ نساء ) ضمن قائمة الالعبات  

االحتياط األول  للتأهيل إىل كأس العاملز   
 ) للتأهل  العراق كبرية  ان حظوظ   نتوقع  الكردي   االتحاد سمري   رئيس  وأكد 
من ثالثة  العبني إىل ٦ ) عن طريق البطاقات الثنائية  يف أضخم وأقوى بطولة 
يف العالم، وقال  ان عدم املشاركة يف بطولة تايلند الدولية التي اقيمت مؤخرا  قد 

أثرت عىل تاهل عدد  من الالعبني والالعبات  
تاريخيا  انجازا  ُيعد   العالم  بطولة كأس  إىل  الالعبني   تأهل  ان  الكردي  واوضح 
لتنس  العالم  كأس  بطولة  يف  بها  العراق   يشارك  التي  االوىل  املرة  انها   بسبب 

الطاولة. 
وأشار اىل ان  االتحاد العراقي الباراملبي لتنس الطاولة يتعهد  إىل اللجنة الباراملبية  
( داخيل وخارجي)   تدريبي  التنفيذي يف حالة  توفر معسكر  العراقية ومكتبها 

للبطولة  سيحقق العراق وساما عامليا يف بطولة كأس العالم املقبلة يف اسبانيا.

بغداد / طه شري عيل  
لنادي  اإلدارية  الهيئة  رئيس  وصل 
النجف االرشف الريايض الدكتور عباس 
مهدي  اىل مدينة اصفهان يف الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية برفقة مدير حسابات 
النادي حسن الساعدي يف زيارة رسمية 
تستغرق ٥ أيام تلبية لدعوة رسمية من 
استقباله  يف  سباهان.وكان  نادي  إدارة 
بنادي  الدولية  العالقات  مدير  املطار  يف 
إىل  رافقهم  الذي  سباهان اصفاء حامد 
لتفعيل   الزيارة  وتأتي  اقامتهم،  مقر 
مذكرة التوأمة بني الناديني والتي وقعت 
يف النجف االرشف ٢٠١٩ .والتقى رئيس 
محمد  ساكت  اإليراني  نظريه  النادي 
اصفهان،   سباهان  نادي  مقر  يف  رضا 

مذكرة  تفعيل  سبل  الجانبان  وبحث 
التدريبية  املعسكرات  وإقامة  التوأمة، 
وتبادل الخربات الفنية واإلدارية، وتبادل 
ترمز  التي  التذكارية  الهدايا  الطرفان 
أجواء  يف  املدينتني  وعراقة  تاريخ  إىل 
الجانب  زيارة  غرار  عىل  احتفالية 
  ،٢٠١٩ عام  يف  االرشف  للنجف  االيراني 
برفقة  ميدانية  جولة  يف  مهدي  واطلع 
العالقات  ومدير  سباهان  نادي  رئيس 
عىل منشآت النادي  ومن ضمنها امللعب 
مرافق  وباقي  التدريب  وملعب  الرئييس 
الطرفان  وسيواصل  الحيوية،  النادي 
برنامج  وفق  املقبلة  االيام  يف  اللقاءات 
املرجوة  النتائج  الزيارة وصوال لتحقيق 

منها.

@=æaäbj€a@Ú€Îb�€a@ê‰ni@b‰jÉn‰fl@Új«¸
%b»€a@ëd◊@∂g@›Ádnm@CÜb‡«@Ú‹≠D

@Òã◊âfl@›Ó»–m@szjÌ@—v‰€a@Üb„@êÓˆä
ÊaãË†@¿@ÊbÁbjé@Üb„@…fl@ÊÎb»n€a

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نـادي الرشطة الريـايض تعاقده مـع املحرتف 
السـوري مارديك مارديكيان، قادما مـن الفحيحيل 

الكويتي، لتمثيل الفريق باملوسم الجديد.
وسـبق ملارديكيـان أن خاض عدة تجـارب احرتافية 

مـع الرفاع البحرينـي، ولعب يف الـدوري األردني مع 
الجزيرة والفيصيل.

وشـارك مارديكيان يف الـدوري العمانـي مع صحار 
وفنجـاء، ومثـل العربـي القطـري، كمـا احـرتف يف 

الكويت مع العربي والفحيحيل.
وكان مارديكيان قد تواجد مع األندية العراقية لفرتة 

قصرية مثل فيها نفط الوسط عام 2015.   
وعـىل الصعيد املحيل، لعب مع حطني السـوري لعدة 
مواسـم، كما شـارك مع منتخـب بـالده يف أكثر من 
بطولة دولية، آخرها تصفيات آسـيا املؤهلة ملونديال 

قطر 2022.
ويعـد مارديكيـان املحـرتف الخامـس للرشطـة يف 
املريكاتو الصيفي، إذ تم تمديد عقد الثنائي السـوري 
محمـود املواس وفهد اليوسـف والسـنغايل إدريسـا 
نيانج، والعب وسـط منتخب النيجر عبـد املجيد أبو 

بكر.



القاهرة / متابعة الزوراء
املنتخب  مرمى  حارس  أعلن 
املرصي، محمد أبو جبل، عزمه 
االتحاد  لدى  بشكوى  التقدم 
نادي  ضد  القدم  لكرة  الدويل 
الرتاجع  بعد  السعودي  النرص 
عن إتمام انتقاله إىل صفوفه يف 

صفقة انتقال حر.
بيانا  جبل  أبو  محمد  وأصدر 
يوّضح خالله العديد من األمور، 
مؤكدا أنه وّقع عقداً مع النرص 
يبدأ من أغسطس الحايل، مشريا 
يف  املوسم  تمديد  رغم  أنه  إىل 
الشهر  من  الثالثني  إىل  مرص 
مع  بالعقد  التزم  فقد  الجاري 
مالية  مخالصة  وأبرم  النرص 

مع الزمالك.
فوجئ  أنه  جبل  أبو  وأضاف 
بعدم  النرص  من  الرسمي  بالرد 
معه  املربم  بالعقد  االعرتاف 
حراً  العباً  أصبح  أنه  معلنا 

بالعقد،  النرص  اعرتاف  لعدم 
بشكوى  سيتقدم  أنه  ومؤكدا 
للمطالبة  لكرة  الدويل  لالتحاد 
النادي  مع  عقده  قيمة  بكامل 

السعودي.

مدريد / متابعة الزوراء
ريال  نجم  جونيور،  فينيسيوس  الربازييل  أكد 
مدريد، عىل أهمية بدء املوسم بتحقيق لقب السوبر 

األوروبي.
مع  أوروبا  أبطال  دوري  بطل  مدريد،  ريال  ويلتقي 
عىل  األوروبي،  الدوري  لقب  حامل  فرانكفورت  آينرتاخت 
لقب كأس السوبر األوروبي يوم األربعاء املقبل، عىل 
امللعب «األوملبي» يف مدينة هلسنكي الفنلندية.

مع  مقابلة  يف  فينيسيوس  وقال 
املهم  «من  «يويفا»:  موقع 
للغاية محاولة الفوز بأكرب 
املباريات  من  ممكن  عدد 
عندما  الجديد.  املوسم  يف 
نبدأ باملنافسة عىل بطولة 
السوبر  كأس  مثل  مهمة 
ما  كل  سنفعل  األوروبي، 
باللقب  للفوز  وسعنا  يف 

األول لهذا املوسم».
دوري  «نهائي  وأضاف: 
لحظة  كان  أوروبا،  أبطال 
لنا  بالنسبة  للغاية  مهمة 
عىل  يل  وبالنسبة  كفريق، 

إنهائه  علينا  كان  الجيد،  املوسم  هذا  بعد  الشخيص.  املستوى 
بانتصار».

وتابع: «أقول دائًما، إن لدي حوايل ١٥ عاًما متبقية يف مسريتي 
وال أعرف متى سيكون النهائي التايل، لذلك كان عيل أن أستمتع 
به عىل أكمل وجه».وأكمل: «أعتقد أن أنشيلوتي كان قادًرا عىل 
إخراج أفضل ما لدينا، ليس أنا فقط، ولكن الفريق بأكمله، إنه 
لطيف للغاية ويعامل الجميع كما لو كانوا من أبنائه، باإلضافة 
إىل دوره التحضريي خارج امللعب، إذ منحنا الهدوء والثقة يف 
نادي  أنني من مشجعي  «كما  األبطال)».وأتم:  (دوري  نهائي 
عىل  شجعوني  من  وهم  قلبي،  يف  إنه  الصغر،  منذ  فالمنجو 

املجيء إىل ريال مدريد «.

                         

مانشسرت / متابعة الزوراء
يـرى واين روني، أسـطورة 
مانشسرت يونايتد، أن نادي 
الشـياطني الحمـر يجب أن 
رونالدو،  كريسـتيانو  يرتك 
مهاجم الفريـق، يرحل هذا 

الصيف.
وزعمت العديد من التقارير 
أن رونالـدو يضغط للرحيل 
عـن مانشسـرت يونايتد إىل 
ناٍد يشـارك يف دوري أبطال 
يف  رونـي  أوروبا.وكتـب 

صحيفة ”تايمز“ الربيطانية: 
”أعتقد أن مانشسـرت يونايتد يجب أن يرتك كريسـتيانو يرحل.. 
ليـس األمر أن رونالدو ال يسـتطيع اللعب ضمن فريق تني هاج. 

إنه يستطيع اللعب يف أي فريق وسيحرز أهداًفا بشكل دائم“.
وأضـاف: ”لكـن رأيـي الشـخيص أن يونايتـد ليـس مسـتعًدا 
للمنافسـة عىل لقب الربيمريليـج اآلن، لذا فإن الهدف بناء فريق 
يمكنه الفوز بالدوري يف السنوات الثالث أو األربع املقبلة، وعليك 

التخطيط لذلك“.   
واختتـم: ”إذا كانـت التقاريـر صحيحة بـأن كريسـتيانو يريد 
مغادرة النادي، يجب عىل يونايتد السماح له بالذهاب والحصول 
عىل مهاجم آخر سيكون متواجًدا مع الفريق ملدة 3 أو 4 سنوات 
قادمـة وقـادر عىل مسـاعدتهم يف بنـاء فريق يمكـن أن يكون 

ناجًحا.. يجب إعطاء تني هاج الوقت للقيام بذلك“.

ميالنو / متابعة الزوراء
يواجه ميـالن خطر غياب أحد نجومه عن املبـاراة االفتتاحية أمام 
أودينيـزي، بالجولـة األوىل مـن الـدوري اإليطايل، بسـبب اإلصابة.
وتعـرض سـاندرو تونايل، نجم خط وسـط ميـالن، لإلصابة خالل 
مشـاركته يف مباراة فريقه الودية أمام فيتشنزا، والتي انتهت بفوز 
الروسـونريي بنتيجـة (1-6)، كمـا شـهدت أيضا إصابـة جونيار 
ميسـياس.وذكرت شبكة ”سبورت إيطاليا“، أن تونايل انزلق وتمدد 
بشـكل قوي، حيث أمسـك عىل الفور بساقه اليرسى، مشرية إىل أن 
الالعب لـم ينتظر نصيحة الطاقم الطبي وخرج منزعجا من امللعب 
واتجه مبارشة إىل غرفة خلع املالبس.وأضافت أن التشخيص املبدئي 
إلصابـة تونـايل، أنه يعاني مـن إصابة عضليـة يف الفخذ، موضحة 
أنه سـيجري اختبارات وفحوصات طبية خالل السـاعات القادمة، 
ملعرفـة مدى اإلصابة وفـرتة الغياب املتوقعة عن املالعب.وأشـارت 
الشبكة إىل أن تونايل قد يغيب عن املالعب ملدة شهر، وبالتايل سيغيب 
عن افتتاحية املوسـم أمام أودينيزي، بجانـب الغياب عن مباريات 

أتاالنتا، بولونيا، ساسولو باإلضافة لديربي ميالنو أمام اإلنرت.

كلريمون / متابعة الزوراء
حقق باريس سان جريمان فوًزا باهرًا 
بخماسية  كلريمون  مستضيفه  عىل 
منافسات  من  األوىل  املرحلة  يف  نظيفة 

الدوري الفرنيس لكرة القدم.
سجل األرجنتيني ليونيل مييس هدفني، 
الربازييل  ومّرر  أكروباتي،  أحدهما 
نيمار ثالث كرات حاسمة وأضاف هدًفا 
حملة  جريمان  سان  باريس  ليستهل 
الفرنيس  الدوري  يف  لقبه  عن  الدفاع 
عىل  ٥-صفر  كاسح  بفوز  القدم  لكرة 
مضيفه كلريمون، بغياب نجمه كيليان 

مبابي لإلصابة.
وواصل نيمار املستويات التي قدمها يف 
األول  الهدف  التحضريية وسجل  الفرتة 
(٩)، فيما جاء الثاني من توقيع الدويل 
والثالث   (٢٦) حكيمي  أرشف  املغربي 
ماركينيوس  الربازييل  آخر  مدافع  من 
(٣٩)، قبل أن يختتم مييس بهدف رابع 

(٨٠) وخ أكروباتي .(٨٦) 
العاصمة  لفريق  الجديد  املدرب  وبدأ 
قاد  الذي  الفرنسية كريستوف غالتييه 
ليل إىل لقب الدوري بصورة مفاجئة عام 
٢٠٢١ بالتشكيلة ذاتها التي شاركت يف 
اعتماد  األبطال مع  نانت يف كأس  لقاء 
الجديد  الوافد  وبتواجد   ٣-٤-٣ أسلوب 

العب الوسط الربتغايل فيتينيا.
مييس  نيمار،  ضّم  هجومي  وبخط 

واإلسباني بابلو سارابيا يف غياب كيليان 
مبابي املصاب، قام سان جريمان ببداية 
مونبييه»  «غابريال  ملعب  عىل  نارية 
وأتيحت فرصة أوىل لنيمار عندما سدد 
من  ارتدت  املنطقة  منتصف  من  الكرة 

الدفاع إىل ركنية.

إال أن الربازييل لم يتأخر الفتتاح النتيجة 
بعد أن أخفق مييس يف ترويض عرضية 
إىل  لتصل  منديش  نونو  الربتغايل  من 
املنطقة  منتصف  يف  الدويل  املهاجم 

سددها قوية إىل يمني الحارس .(٩) 
وضاعف حكيمي تقدم الضيوف بعد أن 

الكرة وشّنوا مرتدة وصلت عىل  افتكوا 
إثرها الكرة إىل نيمار ومنه جميلة بينية 
إىل املغربي عىل الجهة اليمنى يف املنطقة 
سددها قوية رائعة يف سقف املرمى من 

زاوية ضيقة .(٢٦) 
أخرى  مرة  املمّرر  دور  الربازييل  ولعب 

هذه املرة عندما رفع الكرة من رضبة 
ماركينيوس  مواطنه  تابعها  ثابتة 

رأسية يف الشباك .(٣٩) 
قبل  هدفه  عىل  يحصل  أن  مييس  وكاد 
من  الكرة  وصلته  عندما  االسرتاحة 
نيمار بالقرب من القائم سددها إال أن 
إىل  برباعة وحولها  لها  الحارس تصدى 

ركنية (٤٥+١).
هدأت وترية املباراة يف الشوط الثاني ولم 
املرميني  عىل  خطرية  فرص  هناك  تكن 
األوىل  الخطرية  الفرصة  وجاءت  بداية، 
املهاجم  التف  عندما  األرض  ألصحاب 
نفسه  حول  أندريتش  كومني  الرصبي 
من مشارف املنطقة وسدد كرة مباغتة 

علت العارضة .(٥٢) 
األول  الشخيص  هدفه  مييس  وسجل 
ومرر  امللعب  وسط  يف  انطلق  عندما 
الذي  املنطقة  داخل  نيمار  إىل  الكرة 
األرجنتيني  إىل  وأعادها  أنانًيا  يكن  لم 
الشباك  يف  قريبة  مسافة  من  سددها 

 (٨٠).
الثاني  هدفه  األرجنتيني  وسجل 
مواطنه  رفع  أن  بعد  رائعة  بطريقة 
جميلة  كرة  باريديس  لياندرو  البديل 
الكرة  حامل  رّوضها  املدافعني،  فوق 
وظهره  بصدره  مرات  سبع  الذهبية 
بيرساه  أكروباتية  وتابعها  للمرمى 

«عىل الطائر».

ليفربول / متابعة الزوراء
ثمني  بانتصار  تشيليس  فريق  عاد 
وشاق من أرض مستضيفه إيفرتون 
بهدف نظيف ضمن املرحلة األوىل من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أول  جورجينيو  اإليطايل  وسجل 
أهداف تشيليس يف املوسم الجديد من 

ركلة جزاء يف الدقيقة ٤٥+٩.
ويدخل النادي اللندني موسمه األول 
منذ ٢٠٠٣ يف حقبة ما بعد امللياردير 
الذي  أبراموفيتش  رومان  الرويس 
تداعيات  إثر  الصيف  هذا  عنه  رحل 
أن  قبل  األوكرانية،  الروسية  الحرب 
تود  األمريكي  الجديد  املالك  يصل 

بوييل.
رحيم  الجديدان  الوافدان  وشارك 
سيتي  مانشسرت  من  سرتلينغ 
واملدافع السنغايل خاليدو كوليبايل من 
العديد  بني  أساسيني،  االيطايل  نابويل 
إىل  التي وصلت  الجديدة  الوجوه  من 

تشيليس هذا الصيف.
قوية  إصابة  املباراة  بداية  وشهدت 

ملدافع ايفرتون بن غودفري ما تطلب 
وقت طويل لعالجه عىل أرض امللعب 

قبل أن يخرج عىل الحمالة يف الدقيقة 
.١٨

هدفه  سجل  أنه  سرتلينغ  وظن 
تابع  عندما  لتشيليس  االول  الرسمي 

تصدي  بعد  املرمى  امام  من  الكرة 
لتسديدة  بيكفورد  جوردان  الحارس 
أن  إال  كانتي،  نغولو  الفرنيس 

اإلنكليزي كان متسلال .(٤٣) 
الوحيد  الهدف  جورجينيو  وسجل 
بدل  الوقت  من  التاسعة  الدقيقة  يف 
منح  أن  بعد  االول  للشوط  الضائع 
إصابة  نتيجة  دقائق   ١٠ الحكم 
غودفري، إثر عرقلة من املايل عبدوالي 

دوكوريه عىل بن تشيلويل.
المبارد  فرانك  املدرب  فريق  حاول 
الذي أفلت املوسم املايض من الهبوط 
تشيليس  عىل  ١-صفر  هام  فوز  بعد 
إدراك  األخرية،  املراحل  يف  بالذات 
لم  ولكن  الثاني  الشوط  يف  التعادل 
الحارس  تألق  وسط  ذلك  يف  يفلح 

السنغايل إدوار مندي.
توخل  توماس  األملاني  املدرب  ودفع 
يف ربع الساعة االخري بالظهري األيرس 
وصل  الذي  كوكورّيا  مارك  اإلسباني 
 ٦٠ مقابل  برايتون  من  أيام  قبل 

مليون جنيه وفق التقارير.
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لندن / متابعة الزوراء
اإلنكليزي،  ليفربول  نادي  نجم  واصل 
األرقام  تحقيق  صالح،  محمد  املرصي 

القياسية يف الدوري اإلنكليزي املمتاز.وأنقذ 
الهزيمة  من  «الريدز»  املرصي  الفرعون 
مرمى  يف   (٢-٢) التعادل  لهدف  بتوقيعه 

أول  صالح  محمد  أصبح  فولهام.وبذلك 
العب يف تاريخ الربيمريليغ يسجل يف املباراة 

االفتتاحية لستة مواسم متتالية.

جونسالو  الدويل  الربتغايل  املهاجم  بأن  جاتوزو،  جينارو  اإليطايل،  لفالنسيا  الفني  املدير  أقر 
جيديس، أوشك عىل الرحيل عن النادي لينضم إىل ناد إنجليزي.وأكد جاتوزو أن النادي تلقى 

كأس  عن  جيديس  عليه.وغاب  املوافقة  بصدد  وأنه  جيديس  لضم  كبري»  «بمبلغ  عرضا 
«نارانخا» الودية، والتي فاز فيها فالنسيا عىل أتاالنتا اإليطايل (٢-١)، إال أنه شارك زمالءه 
يف االحتفاالت عقب اللقاء.وبعيدا عن جيديس، أشار جاتوزو إىل أن فالنسيا يف حاجة إلبرام 

صفقتني أو ثالث.

غلسنكريشن / متابعة الزوراء
فوًزا  املايض،  املوسم  بطل  وصيف  دورتموند،  بوروسيا  حّقق 
ملعب  عىل  ١-صفر  ليفركوزن  باير  ضيفه  عىل  صعًبا  افتتاحًيا 
لكرة  األملاني  الدوري  من  األوىل  املرحلة  يف  بارك،  إيدونا  سيغنال 
القدم.وسّجل لدورتموند الذي خرس نجمه النرويجي إرلينغ هاالند 
الصيفية،  االنتقاالت  اإلنكليزي يف فرتة  ملصلحة مانشسرت سيتي 
العب الوسط الدويل ماركو رويس الهدف الوحيد (١٠) يف مباراة 

شهدت نهايتها طرد حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي 
الدويل  الجزائري  الظهري  سّجل  ذاتها،  املرحلة  وضمن   (٩٠+٢).
رامي بن سبعيني هدفاً أكروباتياً جميالً ساهم بالفوز االفتتاحي 

لبوروسيا مونشنغالدباخ عىل ضيفه هوفنهايم ٣-١.
 ،(١٩) إنذارين  لنيله  بوش  ستيفان  النمساوي  طرد  وبرغم 

روبرت  الدنماركي  عرب  التسجيل  هوفنهايم،  افتتح 
عرب  عادل  مونشنغالدباخ  لكن   (٢٥). سكوف 

بن سبعيني بكرة أكروباتية قبل الدخول إىل 
الثاني،  الشوط  ويف   (٤٢). املالبس  غرف 

 (٧١) تورام  ماركوس  الفرنيس  ضمن 
والسويرسي نيكو إلفيدي (٧٨) الفوز 
تغلّب  املباريات  بقية  للمضيف.ويف 
برلني (٣-١)  برلني عىل هرتا  أونيون 

 (٤-٠) أوغسبورغ  عىل  وفرايبورغ 
يف   (٢-١). بوخوم  عىل  وماينتس 

اإليجابي  التعادل  حسم  املقابل 
فولفسبورغ  مواجهة   (٢-٢)

وفريدر بريمن.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

قـررت هيئـة محلفـني يف والية تكسـاس 
األمريكيـة أنه عىل مقـدم الربامج اإلذاعية 
أليكـس جونـز، وهـو مـن أتبـاع اليمـني 
املتطـرف ومؤيـد لنظريات املؤامـرة، دفع 
٤٥٫٢ مليـون دوالر لوالـدي طفـل قتـل يف 
مجزرة مدرسة ساندي هوك االبتدائية عام 
٢٠١٢، كتعويضات عقابية. جاء هذا القرار 
الجمعـة، بعد يوم من منـح هيئة املحلفني 
للمدعَيـني ٤٫١ ماليني دوالر تعويضات عن 
األرضار، لتتـوج املرحلة األخرية من قضية 
تشـهري رفعت عام ٢٠١٨، بسبب ادعاءات 
أليكس جونز الكاذبة بأن املجزرة املدرسية 
األكثـر دموية يف تاريـخ الواليـات املتحدة 

ليست إال خدعة.
وفقاً للمواقع اإلخبارية األمريكية، لم يكن 
جونز يف املحكمة حني قرأت هيئة املحلفني 

الحكم باإلجماع.
وهـذه املرة األوىل التي يواجـه فيها جونز، 
وهو مروج مؤثر لنظريات املؤامرة اليمينية 
املتطرفة، تداعيات مالية يف املحكمة بسبب 
األكاذيـب التـي بثهـا عـرب موقعـه إنفـو 
وورز، بعدما فتح مسـلح النار يف مدرسـة 
سـاندي هـوك االبتدائية يف نيوتـن يف والية 
كونيتيكـت عـام ٢٠١٢، يف حادثـة أدت إىل 
مقتل ٢٠ طفالً وسـتة بالغـني. قال جونز 
يف برنامجـه اإلذاعـي حينهـا إن «أحـداً لم 
يمت»، وإن مجزرة سـاندي هوك ليست إال 
خدعة «نظمها» معارضو حيازة األسـلحة 

النارية.
يجـب أن يدفـع جونـز ٤٫١ ماليـني دوالر 
لوالـدي طفل قتل يف املجزرة، وفق ما أمرت 
هيئة املحلفـني. يف القضية التي رفعها نيل 

هيسـلني وسـكارليت لويـس، والدا جييس 
لويـس الـذي كان يف السادسـة من عمره 
حـني قتـل يف الحادثة، تشـري العقوبات إىل 
مـا قد يواجهـه جونز يف األشـهر املقبلة يف 
قضايا تشـهري إضافية رفعت يف تكسـاس 

وكونيتيكت عىل خلفية املجزرة نفسها.
ولكـن علينـا االنتظـار اآلن ملعرفـة حجم 
التعويضـات الحقيقيـة التـي سـيتلقاها 
والـدا الطفل، فقوانني تكسـاس تحدد حداً 
أقىص مـن املنح لكل مـدع، وفق ما أوضح 

الخبـري القانونـي يف جامعـة ريتشـموند، 
كارل توبياس، لصحيفة واشنطن بوست. 
هـذا يعني أن املدعيني قد يحصالن عىل أقل 
مـن ربـع إجمـايل التعويض الـذي حددته 
هيئة املحلفني، ويمكن تخفيض هذا املبلغ 
أكثـر إذا كانـت التعويضات ألسـباب غري 
اقتصاديـة، مثل الضيـق العاطفي بدالً من 

فقدان األجور.
وقال توبياس، لـ»واشـنطن بوسـت»، إن 
التعويضـات العقابيـة هدفهـا «اللسـع»، 

لذلك تميل هيئات املحلفـني إىل منح مبالغ 
تتناسـب مع املوارد املاليـة للمدعى عليه. 
وأضـاف: «النظريـة هـي أن األرضار مـن 
املفـرتض أن تكون كبرية بمـا يكفي لردع 
الشـخص الـذي فعل ذلك، وأفـراد املجتمع 

اآلخرين».
ويف هـذا السـياق، اسـتمع املحلفـون، إىل 
شـهادة إضافيـة حـول الشـؤون املاليـة 
لجونز، قبل أن يبدأوا املداوالت بشـأن املبلغ 
الـذي سـيفرض عليـه دفعـه عقابـاً عىل 

أكاذيبـه ولردعه عن تكرارهـا مرة أخرى. 
يف املحكمـة الجمعـة، أدىل خبـري االقتصاد 
الرشعي وأستاذ االقتصاد السابق يف معهد 
فلوريـدا للتكنولوجيـا، برنـارد بيتينغيـل 
جونيـور، بشـهادته التي قـّدر فيها صايف 
ثروة جونز وكياناتـه التجارية بما يرتاوح 

بني ١٣٥ و٢٧٠ مليون دوالر.
تتناقض هذه الشـهادة بشكل صارخ مع 
ترصيحـات جونـز العلنيـة بأنـه محروم 
من الناحيـة املالية. إذ طلـب فريق دفاعه 
يف األصل مـن هيئة املحلفـني منح املدعني 
دوالراً واحـداً لـكل دعـوى، بعـد أن خرس 
ماليني الدوالرات واملتابعني عندما ُطرد من 
منصات التواصـل االجتماعي مثل يوتيوب 
وسـبوتيفاي. وكانت رشكة فري سبيتش 
سيسـتمز، الرشكة األّم ملوقـع إنفو وورز 
اإللكرتوني، قد تقدمت بطلب إفالس خالل 
املحاكمة، رغم أن بيتينغيل وشهوداً آخرين 
قالوا إنه من املستحيل التدقيق بشكل كامل 
يف الشؤون املالية لجونز ألنه فشل يف تقديم 

املستندات الالزمة إىل املحكمة.
رْفُض جونز االمتثال ألوامر املحكمة بشأن 
املسـتندات واألدلـة األخرى دفـع القاضية 
مايا غويرا غامبل، من مقاطعة ترافيس يف 
تكساس، إىل إصدار أحكام افرتاضية ضده 
يف سبتمرب/أيلول املايض، ما جعله مسؤوالً 

عن األرضار كلها.
ولكـن يف لحظـة درامية يف قاعـة املحكمة 
األربعاء، ُكشـف أن فريق جونـز القانوني 
أرسـل عـن غـري قصـد محتويـات هاتفه 
املحمـول إىل محـام يمثـل الوالديـن. دفع 
الخطـأ الفـادح بمحامـي الوالديـن، مارك 
بانكسـتون، إىل اتهام جونـز بالكذب تحت 

القسـم عندما شـهد أنـه ليسـت لديه أي 
رسائل نصية تتعلق بمذبحة ساندي هوك. 
وخـالل مـداوالت هيئـة املحلفـني، طلـب 
محامـو جونز إعـادة املحاكمـة، وطالبوا 
بانكسـتون بحـذف بيانـات الهاتـف التي 

وصلت إليه، وهو ما رفضه القايض.
قـال محامو جونـز إن املعركـة القانونية 
ضده هي هجوم عىل حقوق التعديل األول، 
بينمـا جـادل الفريـق القانونـي للوالدين 
بـأن خطابه كان تشـهريياً وليـس محمياً 

بموجب الدستور األمريكي.
شـهد هيسـلني ولويس أن ادعاءات جونز 
الكاذبـة التي ال هوادة فيهـا بأن ابنهما لم 
يمت خلقت «جحيماً حياً» بالنسـبة لهما. 
وأثناء وقوفه عىل منصة الشـهود الثالثاء، 
قال هيسلني إنه بينما كان مفجوعاً بموت 
طفله، واجه تهديدات بالقتل وسوء املعاملة 
من أولئك الذين اعتنقوا خطاب جونز. قال 
هيسـلني لهيئة املحلفني: «ال يمكنني حتى 
وصف السـنوات التسـع والنصف املاضية؛ 
الجحيم الحي الذي اضطررت أنا واآلخرون 
لتحملـه بسـبب تهـور وإهمـال أليكـس 

جونز».
شـدد  الجمعـة،  الختاميـة  مرافعاتـه  يف 
مكلفـني  املحلفـني  أن  عـىل  بانكسـتون 
بمعاقبة وردع جونز بحكمهم، وناشـدهم 
استخدام تصويتهم «لوقف أليكس جونز». 
قال بانكسـتون: «لديكم القدرة اليوم عىل 
منع هذا الرجل من القيام بذلك مرة أخرى: 
من االسـتمرار يف تمزيق نسـيج مجتمعنا 
مـن أجـل املكاسـب النقدية الكبـرية التي 
حصل عليها حتـى اآلن». وأضاف: «الكالم 

مجاني. لكن األكاذيب لها ثمنها».

عمان/متابعة الزوراء:
 أعلنـت الحكومـة األردنية عن خطة 
تحديث القطاع العام التي بمقتضاها 
يتم دمج ست وزارات يف ثالث، وإلغاء 
واحدة واسـتحداث أخـرى هي وزارة 
التواصـل الحكومـي التي سـتعوض 
وزارة الدولـة لإلعـالم، مـا أثار جدال 

إعالميا واسعا.
وكشـف وزيـر التخطيـط والتعاون 
الـدويل األردني، نـارص الرشيدة، عن 
إنشاء وزارة التواصل الحكومي ونقل 
ارتباط وكالة األنبـاء األردنية ”برتا“ 
والتلفزيـون األردنـي إليهـا وإعـادة 
هيكلتهمـا يف العامـني املقبلـني بمـا 

ال. يمّكن التواصل الحكومي الفعَّ
واعتـرب إعالميـون أن األيـام املقبلـة 
ستكون كفيلة بمعرفة األسباب التي 
دعـت الحكومة إىل اسـتحداث وزارة 

التواصل الحكومي.
وفيمـا يعتقـد إعالميـون أن التغيري 
سـيكون لـه األثـر الكبـري يف إنعاش 
اإلعـالم األردنـي من جديـد، مؤكدين 
أنه اعرتاف حكومـي مبارش بضعفه 
وعجـزه عن مجـاراة الواقـع، اعترب 
املسـتحدثة  الـوزارة  أن  آخـرون 
عـىل  صارمـة  رقابـة  سـتفرض 
الرسـمية، يف  املؤسسـات اإلعالميـة 
حـني أكد آخـرون أهميـة إبقاء هذه 

املؤسسات مستقلة.
من جانبه، قال وزير الدولة لشـؤون 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  اإلعـالم، 
الحكومة، فيصل الشـبول إن الهدف 
مـن إنشـاء الـوزارة يأتي يف سـياق 
العمليـة االتصالية،  مواكبـة تطـور 
لتكـون مرجعـا للتواصل مـع رئيس 
الحكومـة، بما يشـمل وكالـة األنباء 
األردني.وشـدد  والتلفزيـون  (بـرتا) 
بهـا  أدىل  ترصيحـات  يف  الشـبول 
لصحـف محليـة عـىل أنـه ال يوجـد 
دمـج بني وكالـة األنبـاء والتلفزيون 
األردنـي، كما لن يتـم توحيد مجليس 
إدارتي املؤسسـتني، مؤكدا اسـتقالل 

املؤسستني ماليا وإداريا.
وأوضـح أن الخطـة سـتعيد ارتباط 
املؤسستني بوزير التواصل (االتصال) 
الحكومي، بعـد أن كانتـا مرتبطتني 
برئيـس الـوزراء إداريـا، مضيفا أنه 
وفقا للخطة سـيعاد تعريـف الوزير 
يف النظـام اإلداري لـكال املؤسسـتني 
بـ“وزير التواصل الحكومي“، وليس 
رئيس الوزراء كما هو اآلن يف األنظمة 

املعمول بها.
سـتعيد  الخطـة  أن  الشـبول  وأكـد 
ارتبـاط ”بـرتا“ والتلفزيـون بوزيـر 
التواصـل الحكومـي، وهـذا ال يعني 
عـودة وزارة اإلعـالم باختصاصاتها 
السابقة، موضحا أن الغاية من تغيري 
مسـمى الوزارة هي توسـيع مظلتها 
اإلرشافية والتنسـيقية، بحيث تشمل 
فنيا التواصـل االجتماعي والناطقني 
الحكوميـني، ويتـم التنسـيق يف مـا 
بينهـم للوصـول إىل رسـالة إعالمية 
للدولة تعكس قيمها وتوجهاتها وما 

تريد إيصاله إىل املواطنني.

ولفـت إىل أن الوزارة بشـكلها الجديد 
سـتحتاج إىل جهـاز إداري وفني كي 
تتمكـن مـن القيـام بدورهـا. وبني 
اإلعـالم  تنظيـم  هيئـة  أن  الشـبول 
سـتبقى هيئة مستقلة تنظيمية ولن 

يطرأ تغيري عىل وضعها أو مسماها.
وقـال وزيـر الدولـة لشـؤون اإلعالم 
والناطـق الرسـمي باسـم الحكومة 
وزارة  إن  املومنـي  محمـد  السـابق 
التواصـل الحكومي هـي وزارة إعالم 
بمسمى مختلف، مبينا أنه بحسب ما 
رشـح من معلومات فإن إعادة وزارة 
اإلعـالم تعاكـس التوجـه العـام منذ 
سـنة ٢٠٠٣، عندمـا ألغيـت الوزارة، 
مسـتبعدا الفكـرة التي تشـري إىل أن 
استحداث الوزارة سيزيد الرقابة عىل 
اإلعـالم الوطنـي، ولفـت إىل أن زمن 

الرقابة عىل املعلومات وىل.
وأمـل املومنـي يف ترصيحـات نقلتها 
صحف إعالمية محليـة أن يكون من 
درس هذه الخطوة قد بحث الجوانب 
الجديدة،  الوزارة  املتعلقة باستحداث 
وأن تشـكل حـال ملـا يواجههـا مـن 
تحديات اإلعالم الرسمي بشكل عام، 
موضحا أنـه من الرضوري ترسـيخ 
التجانس بني الجهات الحكومية كافة 

لتوحيد الخطاب مع الرأي العام.
بدوره، اعترب مؤسس ”مركز حماية 
وحرية الصحفيني“ نضال منصور أن 
املشـكلة ال تكمن يف تغيري مسـميات 
الـوزارات، وإنمـا يف القـدرة عـىل أن 
مـع  الحكومـي  الخطـاب  يتماهـى 

التحوالت الجارية يف العالم.
ونقلت صحيفة ”الغـد“ األردنية عن 
منصـور قوله إن القضية األساسـية 
تدور حـول ضمان تدفـق املعلومات 
ذات املصداقية والجودة من الحكومة، 
الغيـاب  تغطيـة  تسـتطيع  بحيـث 
والفـراغ الذي يتيـح للفرد مسـاحة 
املضللـة  املعلومـات  لنـرش  واسـعة 

والشائعات.
تكـون  أن  يمكـن  ”كيـف  وتسـاءل 

الحكومـة فاعلـة وحـارضة بتقديم 
مصداقيـة،  ذات  متماسـكة  روايـة 
يف وقـت يشـهد فيـه العالم نشـاطا 
معلوماتيـا كبريا عىل مواقع التواصل 

االجتماعي؟“.
تحديـا  ”هنـاك  إن  منصـور  وقـال 
وموضوعا قيد االختبار بتغيري االسم 
إىل وزارة التواصل الحكومي“، مشريا 
إىل أنـه كان هنـاك مـرشوع يف وقـت 
سـابق لتوحيد املؤسسـات اإلعالمية 
الرسـمية تحت مظلة واحدة، غري أن 

الفكرة لم تكتمل.
ولفـت منصـور إىل أن وجـود ”برتا“ 
تحـت مظلـة الحكومـة ال يفيدهـا، 
وإنما وجودها تحت مظلة مسـتقلة 
لإلعالم الحكومـي، كما هي التجارب 
الناجحـة عىل غـرار ”بي.بي.يس“ أو 
مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردني، 

يمكن أن يستفاد منه بشكل أفضل.
ودعا إىل إنهاء الرقابة عىل املؤسسات 
اإلعالمية الحكومية، ورفع منسـوب 
الحديـث عـن التنظيم واتبـاع نظام 

اإلخطـار وليـس الرتخيـص.
من جانبـه، قـال نقيـب الصحفيني 
السـابق طـارق املومنـي إن ”فكـرة 
الحكومـي  للتواصـل  وزارة  إنشـاء 
جميلة، مـا يجعل األردن متقدما عىل 
دول أخرى“، آمال أن تكون جهة فعالة 
يف التنسيق والتعاون بني الجهات ذات 
االختصـاص، وأال تكون جهة رقابية 

عىل اإلعالم الرسمي.
وأكد أنه آن األوان للتخلص من قضايا 
الرقابة عىل عمل املؤسسات اإلعالمية، 
خاصة مـع وجود مؤسسـات كبرية 
يعمـل فيهـا صحفيـون وإعالميون 

محرتفون.
إن  األخطـاء  أن  إىل  املومنـي  وأشـار 
وقعـت فـإن القانـون هـو الفيصل 
وليس أي جهة أخرى، داعيا إىل تعزيز 
حرية اإلعالم وانسـياب املعلومات يف 
زمن يشـهد تطورا هائـال من ناحية 
تدفق املعلومة التـي لم يعد باإلمكان 

إخفاؤها لفرتات طويلة.
نقابـة  اسـتغربت  جانبهـا  ومـن 
الصحفيني األردنيني، يف بيان أصدره 
مجلسـها ، تغييبهـا عن مشـاورات 
إعداد خطة تطوير القطاع العام التي 
أعلنتها الحكومة أخـرياً، يف ما يتعلق 
بوسائل اإلعالم الرسـمية، فضالً عن 

العالقة بني املشّغل واملشتغل.
اللجنـة  مخرجـات  أن  إىل  وأشـارت 
تناولت قضايا جوهريـة تأتي ضمن 
مهام النقابـة، األمر الذي يسـتدعي 
رفض دمج املؤسسـتني واإلبقاء عىل 
استقالليتهما، وطالبت بإقرار أنظمة 
الرسـمي تضمـن  خاصـة باإلعـالم 

استقالل املؤسسات مالياً وإدارياً.
خطـة  أن  إىل  أيضـاً  املجلـس  ونبـه 
التحديث ستؤثر مبارشة عىل العاملني 
يف قطـاع اإلعالم الخاص يف حال إلغاء 
وزارة العمـل، ما يفقـد العاملني آخر 
معاقلهم املرجعية الضامنة لحقوقهم 

والضابطة لعالقتهم مع املشغلني.
وتساءل عن نهج املفاضلة بني وسائل 
اإلعـالم التـي تتلقـى تمويلهـا مـن 
الخزينة العامـة، وما يرتتب عىل ذلك 
من تعدد مرجعـي وتباين يف االمتياز 
الوظيفي للعاملني فيها، يف إشـارة إىل 
اسـتثناء قناة اململكة مـن اإلجراءات 
املتعلقة بخطة تحديث القطاع العام.

نهـوض  خطـة  باجـرتاح  وطالـب 
شاملة لإلعالم الوطني، بشقيه العام 
والخاص، تكون قـادرة عىل معالجة 
اعتالالت الواقع وبناء مقاربة تصلح 
للمسـتقبل بالرشاكـة املفتوحـة مع 

نقابة الصحفيني وهيئتها العامة.
وأضـاف البيـان ”تتفـق النقابة مع 
إعالمهـا  للدولـة  يكـون  أن  رضورة 
الرسـمي الذي يعّرب عن رؤاها، بيد أن 
ذلك ال يتناقض مع التمسـك بالتدفق 
الحـر للمعلومات، وضمـان إيصالها 
إىل الجمهور األوسـع، وهـو غاية أي 
وسـيلة إعالمية، مع التمسك باألطر 

الترشيعية الناظمة للعمل“.

 أربيل/ متابعة الزوراء:
أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، 
أنه لم يتم اعتقـال أي صحفي يف 

التظاهرات التي خرجت السبت.
وقـال خوشـناو لوكالـة االنبـاء 
العراقيـة (واع): انـه أجرى زيارة 
الليلـة اىل شـارع االسـكان الذي 
يعترب مكانا حيويا يف املدينة، الفتا 
اىل ان «اربيل تشـهد سـنويا اكثر 

من ١٠٠ تظاهرة».
حـق  «التظاهـرات  أن  وأضـاف 
اربيل  طبيعي للمواطن وشـهدت 
خالل العرش سنوات املاضية الكثري 
مـن التظاهـرات واحيانـا تكون 
امام الربملـان او الوزارات او االمم 
املتحـدة او القنصليات»، مبينا ان 
السـنوات  االقليم خالل  «حكومة 
املاضية تعمل عىل تنفيذ املشاريع 
ورصف  للمواطـن  الخدميـة 
الرواتب يف موعدهـا للموظفني».
وأشـار اىل أن «التظاهـرات التـي 

دعا لها أمـس والتي جاءت بعد 
تظاهـرات بغـداد لم نخشـاها 
لكننـا نخىش مـن اعمال العنف 
باملواطنيني»،  الـرضر  والحـاق 
مؤكـدا انه «ممكن غدا او بعده 
تجري تظاهرات يف اربيل تكون 
مطاليـب  ولصالـح  حقيقـة 
ان  باملدينة».وتابـع  املواطـن 
«حـق التظاهـر مكفـول، لكن 
يجـب ان يكـون ضمـن الطرق 

القانونية ومهمتنا حماية هكذا 
نوع مـن التظاهرات»، موضحا 
انـه «لـم يتـم إلقـاء القبـض 
عـىل اي صحفـي، بينمـا الذين 
تـم اتخـاذ اجـراءات قانونيـة 
معهـم هم ليسـوا صحفيني بل 
أشخاصا طلبوا تنظيم تظاهرة 
ولم تتـم املوافقة عليها النها لم 
تكن طلبـات لتظاهرة واضحة 

وكانت فيها ضبابية».

واشنطن/متابعة الزوراء:
 دخل صحفيو وكالة رويرتز يف 
الواليـات املتحدة يف إرضاب ملدة 
يـوم واحـد، وهـو أول إرضاب 
يحدث منذ عقـود بني موظفي 
الرشكة اإلعالمية املنتسبني منذ 
فرتة طويلة إىل نقابات عمالية، 
مفاوضـات  بسـبب  وذلـك 
العقـود، وفقـا لنقابـة األخبار 

.(NewsGuild)
وأعلـن املوظفون بـدء إرضاب 
ملدة ٢٤ سـاعة بدأ عند الساعة 
الـ٦ صباحـا بتوقيت نيويورك 
الخميـس بعـد أن رصحـوا أن 
الرشكـة لـم تتفاوض بشـكل 
عـادل بشـأن زيـادة األجـور. 
وقالـت النقابة إن نحـو ٩٠ يف 
املئة من أصل ٣٠٠ من صحفيي 

”رويرتز“ شاركوا يف اإلرضاب.
ووفقا للنقابة، اقرتحت الوكالة 
اإلخباريـة عقـدا مدتـه ثـالث 
سـنوات مـع زيـادة مضمونة 
 ١ بنسـبة  السـنوية  لألجـور 
يف املئـة، وهـو مـا مـن شـأنه 
الرشائيـة  القـدرة  يقـوض  أن 
التضخـم  ظـل  يف  للموظفـني 
املئـة  يف   ٩ بنسـبة  املرتفـع 

بالواليات املتحدة.
عـىل  الصحفيـون  واحتـج 
عـرض اإلدارة، ويجادلون بأنه 
”سـيعني فعليا خفض األجور 
نظرا الرتفاع تكاليف املعيشة“. 
وتزعم صحيفة ”نقابة األخبار“ 
اسـتخدمت  رويـرتز  إدارة  أن 

تكتيـكات املماطلـة يف تجديـد 
الجماعيـة،  املفاوضـة  اتفـاق 
الذي انتهى قبل نحو ٢٠ شهرا، 
يف الرابـع عـرش مـن ديسـمرب 

.“٢٠٢٠
دعـوى  رفعـت  إنهـا  وقالـت 
ممارسـة عماليـة غـري عادلة 
إىل املجلـس الوطنـي لعالقـات 
العمـل ردا عىل تلـك التكتيكات 
االسـبوع املايض، وبذلك ينضم 
موظفـو رويـرتز إىل مجموعـة 
واسعة من العاملني يف الواليات 
املتحـدة بمجـال اإلعـالم الذين 
قاموا مؤخرا بإرضابات بسبب 
ما أسموه باملعاملة غري العادلة 

من قبل أصحاب العمل.
مالحظـة  يف  رويـرتز  وأكـدت 
يف  ”ستسـتمر  أنهـا  لزبائنهـا 
تقديـم نطـاق ال مثيـل له من 

الخدمات بجودة عالية“.
وقالـت رويـرتز إنهـا ”ملتزمة 

التزاما كامال بإجراء مفاوضات 
بناءة مع نقابة األخبار يف الوقت 
الذي نعمل فيه من أجل التوصل 
إىل حـل بشـأن عقـد ملوظفينـا 
النقابيـني يف الواليات املتحدة“. 
”املحادثات مسـتمرة  وأضافت 
إىل  العمـل للتوصل  وسـنواصل 

رشوط يتفق عليها الطرفان“.
يذكر أنه يف نفس اليوم تجاوزت 
أربـاح رويـرتز الربـع سـنوية 
توقعـات وول سـرتيت ورفعت 
للعـام  لإليـرادات  توقعاتهـا 

بأكمله.
 وأشـار مصور رويرتز سـيزار 
شـافيز ”بينما يتم اسـتدعاؤنا 
عـن  بعيـدا  املراسـلني  نحـن 
عائالتنا ليال، وهو يشء نقوم به 
بكل رسور، يجلس املسـؤولون 
التنفيذيـون يف رويرتز براحة يف 
التي  مكاتبهم ويديرون األرباح 

نحققها للرشكة“.
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املجموعـة الشـعرية (أوراق مجتـزأة من 
دفرت املرايا) للشاعر رزاق الزيدي وهي من 
منشـورات االتحاد العام لألدباء والكتاب 
يف العـراق للعـام 2022 ، وقد إحتوت عىل 
(44) قصيـدة ضمتها  (84)  صفحة من 

القطع املتوسط . 
قبل الخوض يف بحار شـعر تلك املجموعة 
نتوقـف عنـد دالالت العنـوان الـذي حمل 
توظيـف الذاكرة إلختزال الكثري من الرؤى 
واألفكار املسـورة داخل ذاته ، يف محاولة 
إلطالق مايمكن اطالقه من تلك املخاضات 
املتوسـدة ذاكرة الشـاعر الـذي إتخذ من 
أوراقه هذه نهارات متوهجة إلسرتجاع ما 
أخفته السنني من أحداث أراد للقصائد أن 
تبوح بها من خالل تطواف الشاعر بعوالم 

ذاته املفعمة بالكثري من تلك اإلنفعاالت .
الشـاعر رزاق الزيـدي حملنا مـع أوراقه 
ودفـرته ومراياه الشـعرية فـوق أجنحة 
ملوسيقى متدفقة إحتضنت جمال املفردة 
وفلسـفة التأويـل وفضاء املعانـي الدالة  
بلغة شـعرية خالية مـن التعقيد وبعيدة 
عـن التكلـف ، لذلـك دارت بـني فضاءات 
زمـن مفتـوح مّثـل مختلـف اإليحـاءات 
الزمانيـة واملكانيـة لتلـك األوراق النائمة 
يف دفـرت املرايا، والتي اجتزأ منها الشـاعر 
تلـك التشـظيات املعبأة بمختلـف الصور 
التـي حملت واقعاً أوحـى للقارئ بالكثري 
من اإلنثياالت التي تداخلت فيها الطقوس 

والجمل الشعرية .
وهذه التجارب واإلشـتغاالت لـم تأِت من 
فـراغ ألّن الشـاعر ومـن خـالل إمتالكـه 
للكثـري من التجـارب واألعمال الشـعرية 
الصادرة ، عمل عىل إنتاج قصائد تناغمت 
كليـاً أو جزئيـاً مع مختلـف املتغريات  إن 

كانت سياسية أو إجتماعية أو ثقافية .
وهـذا مانـراه واضحـاً يف إصداراتـه التي 
سـبقت هذه املجموعة  الشـعرية ، والتي 
سـلك فيها الشـاعر دروباً متقدة بالكثري 
من العوالم والصور الشعرية التي تجاوزت 
الذات واتجهت بكل ماتملك من موضوعات 
نحو هموم الناس واملدن والوطن والواقع 

وما يحيط بـه من تجليات وبكل ماتحمل 
التسمية من إعتبارات .

وكلمـا تعمقنا بعيـداً يف خوضنا بني بحار 
قصائـد املجموعـة نرى أّن الشـاعر رزاق 
الزيـدي ومن خالل الكثري من القصائد قد 
نجح يف جعل قصائده وما تحمله من جمل 
شعرية أكثر تمثيالً للواقع وتجلياته، ليس 
فقـط بمـا عكسـته مرايا دفـرت ذكرياته 
وأوراق الواقـع التـي إجتزأهـا مـن خالل 
إسـتغراقه يف السري بعيداً وطويالً يف جسد 
القصائـد ومـا أنتجـه الواقع مـن أحداٍث 
حملت مختلف املضامني والصور واملعاني 

.

التـي  الزيـدي  رزاق  قصائـد  أغلـب  يف 
حملتها إصداراته نشـعر عند قراءتنا لتلك 
النصـوص، انه يحمـل ومنذ وقـٍت مبكٍر 
هموم بيئتـه ومدينته وما يعانيه الجنوب 
مـن ظلٍم يـكاد أن يكـون حالـة طبيعية 
يف تعامـل مختلـف الحكومـات العراقيـة 

السابقة والحالية مع هؤالء الناس .
وكلمـا فككنـا تلـك القصائـد نـرى بـني 
مفرداتها وصورها ومعانيها أوجاع أبناء 
الجنـوب وحزنهـم وقهر الظـروف لهم ، 
وكلما كانت عواملهم مليئة بالجور والظلم 
واألحزان املستديمة ، كانت لديهم العزائم 
وقوة الرفض جباالً من الشجاعة واالقدام 

وروح الثورة املتقدة دوماً بني النفوس .
لذلك كانـت أحاسـيس وإنفعـاالت رزاق 
إيقـاع  مـع  بالذوبـان  مفعمـة  الزيـدي 
القصائـد التي توحي بالكثـري من املعاني 
التي أظهرت شجاعة الشاعر يف إستخدامه 
للنصوص بإظهار وكشـف املسكوت عنه 
بـني زوايا ذلـك الواقع املتناقـض ، والذي 
أرادوه أن يبقـى مغلقـاً بهمومـه وآالمـه 
بعيداً عن أي أمٍل بإنبالج فجٍر جديد يحمل 
بني راحتيه الفضاءات املكتظة بالشموس 

الباسمة .
الشـاعر رزاق الزيدي وعرب هذه القصائد 
التي اتسـمت بخصائص الواقـع بما فيه 
من صـور وعناويـن وخلجـات وتجارب 
حضـاري  وإرث  وتجليـات  ومقاصـد 
إحتضـن كل أنثروبولوجيـا النـاس هنـا 

وبكل ماتحمل من أبجديات .
الشـاعر ومـن خـالل قصائده تلـك التي 
حملتها صفحات هذه املجموعة نراه وقد 
حمل تلك املرايـا ليطوف بها مدن الفقراء 
وبيئاتهـم املنعزلـة وقراهـم ذات النظام 

االجتماعي امليلء بالخصوصية .
الشاعر كان غارقاً باالنفعاالت وهو يمسك 
جذوة تلك الكلمات الناضحة قصائداً ، أراد 
من خاللها رصد وتدوين إيقاعات الشجن 
املورقة هنا بني الحروف وعند ذرات أتربة 
الشوارع وبني بيوت الصفيح وعند توابيت 

الشباب الرافضني للذل واالستعباد .
أراد لتلـك القصائـد أن تصافح صباحات 

األمهات وهن ينثرن دعواتهن فوق ساحة 
الحبوبي ليبتسـم االوالد ، ففي النارصية 
تتوالـد الثـورات وينمـو الثـوار أشـجاراً 

للرفض وللبسالة يف كل حني .
اذاً الشـاعر مد هنا كف قصائده لتصافح 
أو تـؤرش أو تؤنـب أو تسـتنكر او تنفعل 
أو تقاتـل أو تؤاخي أو تبتسـم أو تسـجل 
أو تصـور ، وهكـذا مـع التأريـخ والعرب 
والوطن وأصحاب املفخخات وكامل شياع 
ورصاص الغدر وأغانـي الفقراء وعثمان 
العبيدي وشـهداء جرس األئمـة واالمهات 
الثكاىل وبني ليل خيام النازحني وللجائعني 
والكهرباء وإنقطاعاتها واملصانع املعطلة 
وملواويـل عيـون األمهـات وهي تسـقي 
بدمـوع ورديـة  الطويلـة  الفـراق  ليـايل 
ولعبداملطلب السنيد وللحكام وللفاسدين 
وللعمـالء وللكربيـاء ولكربالء وللحسـني 
وللشهداء وألور والقيثارة وألوروك وللماء 
وشـحة الفرات وعطش الهور وألم عباس 

ورحيلها األبدي .
أخرياً الشاعر بمجموعته هذه كان موفقاً 
يف توظيـف الواقع بـكل أبجدياتـه ورؤاه 
ليكـون فاعـًال ومؤثـراً بجمله الشـعرية 
مواسـمها  مـع  نطـوف  جعلتنـا  التـي 
وأحداثها وهي تبـوح لنا بهذا الكم الرائع 
من القصائـد التي ارتدت ثوب البسـاطة 
السـهل  بطريقـة  وااليجـاز  والوضـوح 
املمتنـع وهي تعـزف لنا بقياثـر كلماتها 

أجمل النصوص .
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ـ لولـت واتمان...املوت هو املالك الوحيد الذي يغسـل 

آخر ذرات العذاب االنساني..
النص الشـعري.. موقف اجتماعي وانساني بتعابريه 
اليوميـة املكتنـزة املعاني..واملسـتفزة للذاكـرة التي 
تشكل نبض االبداع الخالق لالسئلة.. املستمد ديمومته 
من االنفعال والقدرة عىل صياغته باسـلوب كاشـف 
عـن قـدرة منتـج واع يف تسـجيل لحظاته..لتحقيق 

عملية االغراء والجذب يف بناء نصه الشعري.. 
وباسـتحضار املجموعـة الشـعرية (ثرثـرة يف وادي 
السـالم) التي نسـجت عواملها النصية انامل الشاعر 
عيـال الظاملـي وترجمها لالنكليزية سـتار ياسـني..
واسـهمت دار العامليـة للطباعـة والنـرش يف نرشهـا 
وانتشـارها/ 2020 كونها تعرب عـن الوجدان الذاتي 
والذاتـي الجمعي قيميـا  وسـايكولوجيا.. اضافة اىل 
تشـكل  رؤيتهـا  من بعديد اساسـيني: اولهمـا البعد 
االنسـاني.. وثانيهما البعد الوطنـي وهما يتماهيان 
معا تماهيا عضويا..ابتداًء من العنوان العتبة النصية 
املوازية والوحدة الداللية التي شـكلتها جملة اسمية 
واربعة فونيمات تعرب عن ذاتية الشعور ببنية صوتية 
موحية.. مع اهداء يكشـف عما تتسـم به النصوص 
املؤطـرة بوحـدة موضوعيـة ونفسـية(اىل الشـهيد 

الشاعر املعاق حسن الشيخ هادي النجفي)..
 حلق بــــــدرب ال يجىء لرتكضا          

عمرا سهرت كان عمرك مجهضا
اليوم تميش ما خـــــطوت وانما

ساقا اتت (وادي السالم) لتنهضا
فالشـاعر يوظـف الحواس كرمـوز اسـتعارية واداة 
بنائية مؤثرة يف التشكيل النيص..ابتداًء من االستهالل 
الرتكيـب الدرامـي القائـم عـىل الفعـل الـدال عـىل 

الحركة(حلـق) الكاشـف عـن مناجاة ذاتيـة مكثفة 
الداللة باستخدام تقنية االستعارة للتعبري عن مضمار 

نفيس لذات متوترة نفسيا..
رايته يضحك وجلده نازفا
سالته....قال:ليس جلدي

انهم ابنائي الشهداء
يا امي..ياحضن العطاء

يل قمة بيضاء يزرعها الندى فوق الشفاه
يا روض عمري مره الجدب..فامساه خواء   /ص33

فالنـص يتوزعه معجمـان فنيان مرتابطـان: اولهما 
معجـم ينتمي اىل السـجل الوجداني بأسـلوب درامي 

متسـائل اسهم يف تعميق التجربة واغنائها..وثانيهما 
معجم تأبيني رثائي..فضال عن توظيف املنتج تقنيات 
فنية واسـلوبية كاالسـتباق واالسـرتجاع والتذكر اذ 
الهروب مـن لحظة الحضور(الفقـد) اىل املايض الذي 
يشـكل مـالذ التذكـر واالمتـالء الوجداني..اضافة اىل 
تجيل دجماليات الخطاب الشـعري يف تكرار اسـلوب 
النـداء الـذي شـكل الزمة لغويـة وايقاعيـة مضافة 

اسهمت يف تحقيق التماسك البنائي للنص..
أمي...اتذكرين(تسواهن)تلك التي كنت اعشق

اغني..
عىل الواح الرز يف مواسم الزرع:

(نزلن عىل الحمام يعنيد ييابه فلن شعرهن
كل البنـات نجـوم يعنيـد ييابـه وانـت كمرهـن)   /

ص47
 فالنـص بمجمـل دالالتـه يعكـس الحالـة النفسـية 
والشـعورية بعمـق داليل يتداخـل والسـياق الجمعـي 
بقدرته التعبريية املختزلـة لرتاكيبها الجملية املرتجمة 
ملشاعر واحاسيس املنتج (الشـاعر) وانفعاالتها ببناء 
درامـي وحوار منولوجي ذاتي.. اضافـة اىل انها تنتقي 
مفرداتها اليومية من الواقع االجتماعي فتمنح متلقيها 
متعة الشعر ولذته من جهة ومنفعته الجماليةاملتسائلة 
واملحركة للذاكرة من جهة اخرى.. وهو يسجل لحظاته 
املؤنسنة للطبيعة ومكوناتها..فضال عن توظيفه للرتاث 
الفلكلـوري الغنائي املتسـم بقـرص جملـه وجاذبيته 
اللحنيـة وااليقاعيـة التـي تثـري العاطفـة والوجـدان 
الجمعي بثرائـه الجمايل.. كونه هاجس الذات التي هي 
جزء مـن الذات الجمعـي االخر وتجسـيده لالفادة من 
معطياته واجوائه من اجل اثراء الصور الشعرية وخلق 

التفاعل مع الوسط االجتماعي..
عرفت اآلن لم قماش مالبسنا قوي

فكلما علق املعلم زمالئي بمسمار السبورة
كان القماش رشطيا عتيدا

القماش ويف لفقرنا
اآلن القماش يا امي

كالساسة يتمزق بيد الخياط
ضعيف كنواياهم ومهلهل كوعودهم
لذلك تبان العورات وتفتضح الرسائر

الن القماش فائض عن الحاجة  /ص67
فاملنتج(الشـاعر) يعرب عن رؤية شعرية واعية تتبنى 
موقفـا مـن الحيـاة وموجوداتهـا بتنوع االسـاليب 
البنائيـة للنص باعتمـاد اللغة املوحية واالسـتعارات 
الكاشـفة عن وعي منتج قادر عـىل اقتناص اللحظة 
الشـعرية الخالقـة لحقلهـا الـداليل املسـتفز لذاكرة 
املستهلك(املتلقي) بما تحمله من معنى يعرب عنوهج 
اللحظة برسدية شعرية مكثفة العبارة تحمل قدرا من 
الرؤية السـابحة بني عاملني: اولهمـا العالم الوجداني 
(الذاتي) وثانيهمـا العالـم الحيس(املوضوعي).. من 
اجل تفعيل الصورة الشـعرية بصفتها تركيب جمايل 
ونفيس تتشـكل مـن التقاطـات  املنتجة(الشـاعرة) 
للمدركات الحسـية املحققة للجانب السـايكولوجي 
املقرتن بالجانب النفيس .. وهو يتأسس عىل االضاءة 
الفنية الجمالية الخالقة لحقلها الداليل املتسع الرؤى 
باعتمـاد العبارة املوجزة العميقة املعنى .. املسـتمدة 
جماليتهـا مـن توظيـف تقنيـة التكثيـف وااليجـاز 
واالختـزال الجميل مع قيامه عىل ما يسـمى بـ (بناء 

املفارقة)ليحقق الدهشة الشعرية...      
وبذلـك قدم الشـاعر نصوصـا تتنفس نبـض الحياة 
بموجوداتها..مـع مواكبـة الواقـع االنسـاني بلغـة 
متكئة عىل املشاهد املشبعة بالداللة املوحية باجوائها 

املحركة للحواس الشعورية..

fiÏéä@·ÓÁaãig
الفعُل الدراميُّ

للفعـِل املحكيِّ وظيفـة يف املرسحية، 
فهـو ليس عملية بسـيطة للتحركات 
واالشـارة املرسحيـة، يمكـن إدراكها 
أيضـاً  يقـع  هـو  وإنمـا  بسـهولة، 
املأسـاة  إىل  بالنسـبِة  وخصوصـاً 
الشـخصية  عمـق  يف  الكالسـيكية 
ويف  وقراراتهـا  بتطورهـا  املرسحيـة 
حديثهـا ومن هنـا جاء تعبـري الفعل 

الناطق، وللفعِل املحكّي مفهومني:
األول: مفهوم وجودي

تتحـرك  ال  البدايـة،  هـو  الفعـل 
الشخصيات بهدف تقليد الطباع، إنما 
تتلقى طباعها بحسِب أفعالها،، ومن 
دون فعل ال مأسـاة، ولكن من املمكن 

وجودها من دون طباع
الثاني: مفهوم جوهري

عـىل عكس ذلـك، ثمة فلسـفة داعية 
للحكـم عـىل اإلنسـان يف جوهـره ال 
يف أفعالـه وموضعـه فعندما نسـمع 
هاملت يقـوُل: أرحُل إىل انجلرتا، علينا 

أن نتخيله يف طريقه إليها.
اعتمـدت املجموعـة املرسحيـة عـىل  
أن يكـون النص حـوراً غنيـاً بدالالته 
فقـد  طـرف،  مـن  ألكثـر  وإحاالتـه 
يكـون  وأن  متميـز،  بنـص  حظينـا 
النص قد أسـس شـخصياته بطريقة 
ذكيـة يحرض فيهـا التضاد بالشـكل 

واملضمـون والحركـة والحـوار فهذه 
ميـزة أخـرى، وهكذا كانـت نصوص 
القسـم الثاني مـن مرسحيات خيوط 

الوهم.
إّن الكاتـَب يعمـُد إىل كـرس املخـاوف 
التي تقف وراء النقـد الذي يوجهه إىل 
املحظـور، وهو تحّىل بجـرأٍة واضحٍة، 
حينما وضع مسـألة تسخري اإلنسان 

كثيمة تلّح يف الحظور والتكثيف.
نعم، تنوعت مشاكل اإلنسان وقضايا 
الوجودية واملصريية، وَكُثَر البحث عن 
ُسبٍل لخالص اإلنسان من تلك املشاكل 
حياتـه  يف  وسـايرته  رافقتـه  التـي 

الجديدة.
املرسُح هو مرآة الواقـع، وما لغته إال 
امتداد لهذه العالقة، هكذا هو املرسح 
الحقيقـي وليـس مـرسح السـلطة، 
نقـده  يوجـه  املـرسح  كان  سـابقاً، 
االجتماعـي ، بحثاً يف اإلدانة، أما اليوم 
فهو أقـرب إىل ذلك ولكـن يف يشٍء من 
التأمِل أيضاً، أي أن املرسَح صاَر ينتقُد 
وُيشخُص وُيرحُل الكثري من مشكالت 

الواقع.
إنَّ مـا ُيميُز الـرسد الجديـد، أنَّه صاَر 
يشتغُل عىل قضايا وجودية وجوهرية، 
إذ أصبَح ُيساءُل املحظورات ويناقشها 
بـل يف أحياٍن كثـريٍة يقدم نقـداً فيها، 
فالعُرص الجديد هو للرسد، فهو عرص 
الجـرأة الكتابية والتمـرد عىل قضايا 
لـم َيثُبت وجودهـا بصـورٍة عقالنيٍة، 

فهـذا الـرسُد الجديـد، صـار ُيمنطَق 
األمـور وُيحلل األشـياء تحليـًال يتفق 
ونزعة املعرفة التي أخذت ُتهيمن عىل 
الرسدية الجديدة، ومن بني الرسديات 
التـي اشـتغلت عـىل تقديـم نقـود يف 
كثرٍي من القضايا التـي كانت ُتعد من 
الثوابـِت، نلحُظ املجموعـة املرسحية 
التـي عنـوَن لهـا الكاتـب املرسحـّي 
بعنوان ( خيوط الوهم)، فهذا العنواُن 
الذي يدُل عىل الهشاشة يف تلك الثوابت 
الكاتب وُيناقشـها،  التي سـيطرحها 
الكاتـُب يف مجموعتـه  فقـد مـارَس 
املرسحية هذه، النقُد الضمنُي، الجامُع 
يف مرسحيـات هذه املجموعة هو الهم 
التي  االجتماعية  اإلنسـاني والقضايا 

كان لها أعظم األثر يف ُمخّيلة املبدع.

وُيمكن تقسـيم املرسحّيات الواردة يف 
املجموعة إىل قسمني اثنني:

القسـم األول: الذي هيمـَن فيه الرسد 
عىل الحوار وقد تجّىل بصورٍة واضحٍة 
يف ثالثـة مرسحيات ( خيـوط الوهم، 

دمية اسمها منى،  مرسح الرش) 
القسـم الثاني: هـو الذي هيمـَن فيه 
الحوار عىل الـرسد، وقد تجّىل يف باقي 

النصوص.
القسـُم األّول كان ُيمثـُل فكـر املؤلف 
وخطابه، إذ شـخصيتُه كانت واضحًة 
يف العّينـات الثالث األوىل، ومن البديهّي 
أنَّ كل مرسحيـة ال بـدَّ أنها تحمُل من 
ذات الكاتـب ونفسـيته، فقد اشـتغل 
الكاتب عـىل قضايـا اجتماعية كثرية 
نأخـذ مثاالً واحداً ونطبـق عليه أيضاً 

مثاالً واحداً:
تسخرُي اإلنسان  

بحسـِب مـا ورَد يف معجـم الصحـاح 
أو  التسـخري  مفـردَة  أنَّ  للجوهـري، 
التذليـل  تعنـي  فـاألوىل  السـخرية، 
والثانية الهـزء أو الضحك، وقد وردت 
العينـات الثالثـة األوىل أو النصـوص 
 ) أي  املعنيـني  بهذيـن  األوىل  الثـالث 
التذليل والضحـك)، نذكر عّينة واحدة 
ما ورَد يف نـص ( خيوط الوهم) حيث 

قال:
الدميـة: رجـل بهيـأة دمية خشـبية 

معلقة بخيوط إىل سـقف املرسح
املنظـر: املرسح خـاٍل ومظلـم إال من 
بقعـِة ضـوٍء عـىل الدمية التـي تقف 

مرتنحة يف الوسِط...
ال... ال... نحـن... لـم نبـدأ بعـد أيهـا 
السادة... إنه ( ويشري إىل فوق ويغمز 
بعينـه) أعنـي سـيدي... يفعـُل ذلـك 
دائمـاً عند بدايـِة كّل عرض، ليفحص 
دميتـه... إنـه ألمـر محرج بالنسـبِة 
يل أن يجـري اختباراتـه أمامكـم كل 
مرة...  لكم تمنيـت أن يفعل ذلك قبل 
أن تفتـح السـتارة... لكنـه يرص عىل 
أن يجعلنـي أضحوكـة... والحـق أنه 
صنعني ألكون كذلـك بالفعِل.. ال لوَم 
عليه... فـإن اضحاككم هو الهدف يف 
نهاية املطاف... أما أنا الدمية فألذهب 
إىل الجحيم.. أتعلمون.. إنني أفضل أن 
أذهـب إىل الجحيـم فعـًال .. فإن أكون 

حطباً مشـتعالً .. خرٌي يل من أن أكون 
دمية خشبية باردة.

لكـن الدمى ال تمـوت... إنهـا تتعذب 
فقط

يف هـذا النص تتجّىل السـخرية بأجّىل 
َمعانيهـا، وقد صوَر الكاتـب القضية 
للـذات،  الالذعـة  السـخرية  بصـورِة 
كأنه يريـُد أن ُيبنَي حجـم األلم والهم 
اإلنسـاني عرب جلِد ذاتـه، هذه صورٌة 
عليهـا  اشـتغلت  التـي  الصـور  مـن 

نصوص خيوط الوهم.
إنَّ الكاتـَب مـرسَح لهـذه القضايـا، 
فاملرسحياتُ  لم تكن مرآة منقولة نقالً 
فوتوغرافياً عن الواقع اليومي أو الهم 
اليومـي، بل حاوَل املؤلـف أن َيخلَق يف 
هذا النقل، انطالقاً من مفهوِم األديب 
الفيلسوف ويليامز حينما قال: األديُب 
خالٌق ال مجرَد عاكس، واللغة ليسـت 
صورة جامدة ترى فيها صورة العالم، 
وإنمـا هي أداة خلق وتأمل تلعب دوراً 
يف إنتـاج القيم واملفاهيـم االجتماعية 
الجديدة، وهي ليسـت قالباً يصُب فيه 
الواقـع، وإنما هي مـادة ُمكوِّنة لهذا 
الواقـع. هـذا القـوُل يتطابـُق مع ما 
ورَد يف نصـوٍص كثـرية وردت بصورٍة 

تضمينيٍة.
ختاماً، يقـوُل توفيق الحكيم: املرسح 
هـو اقـرص طـرق األدب للوصـول إىل 
الجمهـور، ولكنه أكثـر الطرق امتالء 

بالعوائـق والصخـور.

@ÅÎã€a@÷Ïm
kÓjí@áºc@lÎãÀ

إني أحبك إيماناً ومنطلقا
لعاشٍق عّطر الريحاَن والحبقا

من وجدِه ماجت األشواُق هائمًة
ملَء الجفون التي أسكْنَتها أرقا
ملء العيون التي تصبو مناجيًة
طلَّ الضياء لفجٍر يصطفي ألقا
وسكرة النأي باألحالم يوقظها

سهاُد بدٍر سناه عانق األفقا
أنادم الطيف واألمداء تصلبني 

بوح العطور ضجيجاً بحَّ واختنقا
الشوق يهجُع بالوجدان مرتحالً
عشقاً طهوراً وتسبيحاً ومعتنقا
والحّس يهفو إىل األنسام مبتهالً
أن تحمل الضوع لألرواح والغدقا

إني أحبك هذا الحب يسلبني
روحاً تحجُّ إىل العينني منعتقا

فالحب مزٌن من األطياب منهمٌر
يواكب الوحي واإلصباح والغسقا

دن الهيام سكوٌب يف معاقرٍة
يخامر الوصل رّياناً ومغتبقا
ماذا أقول لقلٍب هائٍم سكراً

قد فاض توقاً إىل األحداق واحرتقا
والنبض يرنو إىل إرشاق طلعتكم
والضوء يربق يف أنظاِر من رمقا

بالحسِن يوسف كاألقمار إن سجدت
صلّت قياماً تناجي الفجر والشفقا

والصبح يرقُص مفتوناً بضحكتِه
والنجم راود منه النور وانبثقا

الله ياوجهه الوّضاء ياقمراً
يسنو بريقاً عىل األكوان مؤتلقا
يامبسم الزهر والجوري وجنتُه

والروض يجثو عىل أشذائِه عِبقا
إني أحاُر وهل يف الشعر قافيٌة

أنغامها ُتْصِمُت اإلحساس لو نطقا
هذا قرييض لعينيِه سأكتبُه

خذوا حرويف له عهداً و متفقا
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الرتابـط بـني الزوجـني يضمـن التفاهـم 
واسـتقرار الـزواج ونجاحه، لـذا من املهم 
أن تعمـيل عـىل تعزيـز الرتابـط بينك وبني 
زوجك، وهذا ما ال يحتاج إىل معجزات، إنما 
إىل عادات بسـيطة تلتزمـني بها مع زوجك 
من أجل زيادة الرتابط واالنسـجام بينكما. 
تابعـي القـراءة وتعريف إىل 6 عـادات تعزز 

الرتابط بينك وبني زوجك.
1. التعامل باحرتام ولطف

باحـرتام  والتعامـل  اللطيـف  األسـلوب 
يكسبان قلب زوجك، ويدفعانه إىل التعامل 
معـِك بنفس األسـلوب، مـا يجعلكما أكثر 
انسـجاماً وتفاهماً وحبـاً، وتكون العالقة 
بينكمـا هادئة ومسـتقرة، يسـودها الود 

واالحرتام املتبادل.
وعـدم  بهـدوء  الخالفـات  مناقشـة   .2

تجاهلها
الخالفات أمر ال بد منه يف جميع العالقات، 
وتجاهلها يجعلها تتفاقم ويحدث فجوات 
بني الزوجني وقد يؤدي إىل االنفصال أيضاً، 
لـذا احـريص عىل مناقشـة الخالفـات مع 
زوجك، وال تتجاهليها أبداً، وال تتوقفي عن 
النقاش حتى تتوصيل إىل حلول، وإذا احتدم 

النقـاش بينكمـا، اطلبي هدنة السـتعادة 
الهدوء، ثم استأنفي النقاش حتى الوصول 

إىل حل.

3. الدعم املتبادل
الدعـم املتبـادل بـني الزوجـني يف جميـع 
مجـاالت الحياة، يجعل منهما ثنائياً رائعاً، 

يعمـالن كفريـق واحد، ويشـعران بالحب 
والقرب.

4. قضاء وقت خاص

مهمـا زادت مسـؤوليات الحيـاة، وضـاق 
الوقت، يجب أن يحصل الزوجان عىل وقت 
خـاص معاً، عـىل أن يكـون كل تركيزهما 
واهتمامهـا عىل عالقتهما، وهو ما يضمن 
اسـتمرار التواصل الصحي بـني الزوجني، 
وبالتايل زيادة التفاهم واالنسجام والرتابط 

بينهما.
5. االتحاد

العمل كفريق واحد، عرب توجيه مجهودكما 
والتخطيـط  أهـداف مشـرتكة،  لتحقيـق 
ملستقبل مشـرتك يحقق مصالحكما معاً، 
يعزز الشـعور بالقرب والتفاهـم بينكما، 
حيث يشعركما االتحاد بالرتابط العاطفي 

والعقيل أيضاً.
6. االهتمام بالعالقة الحميمة

العالقـة الحميمـة مـن أهم طـرق تعزيز 
الحب والرتابط بـني الزوجني، لذا من املهم 
االهتمـام بها عـرب االلتـزام بمعدل يريض 
الطرفـني، والنقاش بشـأنها بهـدف تلبية 
احتياجات الطرفني، والعمل عىل تحسينها 
عـرب البحث عن طرق جديـدة، ما يصب يف 
النهاية يف مصلحة الزواج، ويجعل الزوجان 

أكثر ترابطاً وحباً وانسجاماً.

مـع التقـّدم يف العمـر، تصبـح عضـالت الجسـم والوجـه 

تحديـداً ضعيفة جـداً مقارنًة بالبرشة الشـابة، فينتج عن 

فقدان البرشة لعنرص الكوالجني املسـؤول عن تماسك هذه 

العضالت الرتهالت والتجاعيد.

ومع إنتشار الكريمات التي ُتخلّصك من التجاعيد والخطوط 

الرفيعة يف الوجه، تبقى املشـكلة التـي يتجاهلها الكثريون 

هي ترهالت الجفن فوق العني.

هذه املشـكلة التي بسـببها ُتصبح العني صغرية تكشف يف 

الوقت نفسـه عن تقـّدم املرأة يف العمر، ولهذا السـبب تلجأ 

الكثري من النسـاء إىل البوتوكـس أو عمليات التجميل لرفع 

هـذه املنطقة تحديـداً، فتتغري مالمحهـّن بالكامل وُتصبح 

مصطنعة.

لذلـك، نقّدم لـِك حالً طبيعياً بواسـطة زالل بيضـة واحدة، 

فهو يسـاعد عىل شّد البرشة وتماسـكها بينما تعجز بقية 

املكونات عىل إعطاء النتيجة نفسها.

كل مـا تحتاجينه هـو عيدان القطن (املسـتخدمة لتنظيف 

الشمع املوجود داخل األذن) وبيضة.

طريقة التحضري:

1. إبدأي بغسـل وجهِك جيداً من أي مستحرضات تجميلية 

كاملكيـاج، ثّم فّرقـي زالل البيض عن صفـاره، ومن بعدها 

ضعيـه عىل واحدة مـن عيـدان القطن وطّبقيـه بدقة عىل 

الجفـن املرتهل، مع اإلنتباه عىل عدم مالمسـته للعني منعاً 

ألذيتها.

2. بعـد مرور 5 دقائق، سـتالحظني أن زالل البيض قد جّف 

بشـكٍل قاطع وبرشتِك أصبحت مشـدودة أكثر، ثم اغسـيل 

وجهـِك بماء فاتـرة قليلـة الـربودة وسـتالحظني النتيجة 

الرائعة.

3. أعيـدي الكـرّة يومياً وسـتالحظني كم أنها مفيدة لشـّد 

الجفن طبيعياً، ولهذا السبب ننصحِك بحفظ زالل البيض يف 

وعاء داخل الثالجة وتغطيته للمحافظة عىل عنارصه.
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املقادير:
3مالعق كبرية سكر.

ربع كوب زبدة.
كوب و نصف سميد.

ربع كوب جوز هند مبشور.
كوب و نصف لبن.

ملعقة صغرية مسحوق خبز.
طحني لدهن القالب.

قطر.
جوز هند للزينة

طريقة التحضري:
ضعـي السـميد و السـكر و 

جوز الهند يف وعاء.
ضعي الزبدة و إخلطيهم معا 

و أضيفي اللبن.
إدهني قوالب الخبز بالطحني 
ثـم ضعـي الخليـط و ضعيه 

بالفرن ملدة نصف ساعة.

تتسـلّل حرشات الصيف إىل املنازل، 
الحـار، مـا  خصوصـاً يف الصيـف 
يجعلنا نسـارع إىل اسـتخدام املواد 
الكيميائيـة لطردها، بيد أن األخرية 
مكّونة مـن مواد مؤثرة سـلباً عىل 
الصّحة. يف ما يأتـي، حلول مجربة 
الحـرشات بطريقة  للقضـاء عـىل 

آمنة:
- تساعد األعشاب العطرية والنعناع 
والريحـان واملريميـة والزعرت، عند 
زرعها بالقرب من النوافذ واألبواب 
ويف املداخل، عىل إبعاد هذه الكائنات 

املنّغصة ليومياتنا يف الصيف.
- يستحسـن غلـق النوافذ واألبواب 

قبـل أن يحـّل الظـالم، ملنع دخول 
البعوض إىل املنزل.

غرفـة،  كل  أنحـاء  رّش  يفيـد   -
بخليط مؤلف مـن ملعقة صغرية 
مـن القرفـة مضافـة إىل ليرت من 
املـاء، مـع إفـراغ هـذا الخليط يف 

عبوة بخاّخ.
- يجب غلق سـلّة املهمالت جيداً، 

مع تغيري الكيس يومياً.
- ُينصـح بسـكب القليل من الخّل 

األبيض، حول النوافذ واألبواب.
الليمـون  مـن  حبـة  ُتقطـع   -
الحامـض، وُتثّبـت عليهـا حبات 
القرنفـل، وتوضـع يف طبـق عـىل 

طاولة املطبخ لطرد النمل.
فوهـات  سـّد  الـرضوري  مـن   -
الليـل  يف  واملراحيـض  البالوعـات 
التي  بالبـالط لتجنـب الرصاصـري 
تتكاثر يف الشقق وتنتقل عرب أنابيب 

الرصف.
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إذا أراد الشـخص أن يعيـش حياة طويلة 

مـع االحتفـاظ بالعقـل السـليم ينبغـي 

عليـه الـزواج من رشيـك ذكي كمـا أثبت 

علمـاء مـن جامعـة أبرديـن الربيطانية.

ذا  التواصـل  أن  العلمـاء  اكتشـف  فقـد 

املسـتوى الالئـق يمكـن أن يضمنـه زوج 

ذكي يمثل عامال رادعا عن اإلصابة يف سن 

الشيخوخة باضطرابات دماغية وبالخرف 

واأللزهايمر، إذ أجـرى علماء من جامعة 

أبردين الربيطانية سلسـلة تجارب شارك 

فيهـا توائم متشـابهون من أجـل تحديد 

احتمال تطور الخرف لديهم مع التقدم يف 

العمر.. وعند دراسـة الحالة الصحية لدى 

التوائـم توصـل العلمـاء إىل أن البيئة التي 

تحيط اإلنسـان تسـتطيع أن تؤثـر تأثريا 

كبـريا يف احتماالت تطـور الخرف. فأولئك 

الذيـن لم تظهـر لديهم مـن خالل فحص 

دماغهـم أيـة مـؤرشات تدل عـىل مرض 

الدمـاغ كانـوا يتمتعـون بقـدرات عقلية 

عالية ويعملون يف عمل مرموق ويمتلكون 

كميات كبرية من األمـوال إذا كانت لديهم 

الربوفيسـورة  ذكيات.وعلقـت  زوجـات 

لورينس وايل من جامعة أبردين عىل نتائج 

الدراسـة قائلـة: ”اليشء الـذي ينبغي أن 

يقوم به صبـي ليعيش حيـاة طويلة ولم 

يقله أحد هـو الزواج من امـرأة ذكية ألن 

الـذكاء أفضـل مضادات الخرف“.وسـبق 

أن كشـفت دراسـات عديـدة أن تحفيـز 

املخ لجعله نشطا يسـاعد عىل منع تطور 

الخـرف والتفاعل تفاعـال إيجابيا ومفيدا 

مع شـخص ذكي يشـكل نوعا مـن أنواع 

مثل هذا التحفيز.ويف الوقت نفسه أشارت 

الربوفيسورة إىل أن البحوث السابقة كانت 

تركـز عىل فوائد النشـاطات الفكرية مثل 

حل ألغـاز الكلمـات املتقاطعـة والقراءة 

وزيارة املتاحف، بيد أن الدراسـة الجديدة 

بينـت أن وجود رشيك يوفـر حديثا ممتعا 

أو بشـكل عام تفاعال ممتعـا ومعقدا وذا 

مضمـون يسـاعد عىل منع تطـور مرض 

األلزهايمر أيضا.

تعد أمراض القلب السبب الرئييس للوفاة بني الرجال والنساء يف الواليات املتحدة، وفقاً 
ملراكز السـيطرة عىل األمراض (CDC). ومن املؤكد أن ما تأكله يلعب دوراً يف صحتك، 
إذ يمكن أن يسـاعد تناول األطعمة املناسـبة يف تقليل املخاطـر. مع ذلك ينىس معظم 
النـاس أن املرشوبـات التي تتناولها تلعب أيضاً دوراً يف زيـادة أو تقليل خطر اإلصابة 

بأمراض القلب.
فيمـا ييل 3 عادات للرشب يجب تجنبهـا إذا كنت مصاباً بأمراض القلب، باإلضافة إىل 

ما يمكنك تناوله بدالً من ذلك:
العصائر عالية السعرات الحرارية

يمكـن أن تكـون العصائر واملخفوقـات بالتأكيد جزًءا من نظـام غذائي صحي، لكن 
إضافـة الكثري من املكونات عالية السـعرات الحرارية يمكن أن تجعل هذه املرشوبات 

التي تبدو صحية يف شكل ”قنابل“ ذات سعرات حرارية.
وأحد عوامل الخطر لإلصابة بأمراض القلب هو زيادة الوزن أو السمنة، لذا فإن رشب 
العصائر أو العصائر املخفوقة التي تحتوي عىل 600 أو 800 سـعرة حرارية يمكن أن 

يزيد بالتأكيد من خطر زيادة الوزن.
فبـدالً من ذلك ضـع يف اعتبارك حجم العصـري أو املخفوق (عادًة مـا يكون حجم 12 
أونصة سـائلة جيـًدا). أضف مكونـات منخفضة السـعرات الحرارية مثل السـبانخ 
والفاكهة والحليب قليل الدسـم أو خايل الدسـم، وإذا اخرتت مكونـات عالية الدهون 

مثل زبدة الجوز أو األفوكادو، فاستخدم أجزاء صغرية.
مرشوب جوز الهند 

وإذا كنـت ترغب يف احتسـاء مرشوب جوز الهنـد (حليب جوز الهنـد) أو إضافته إىل 
قهوتك أو أطباقك، يمكن أن يزيد ذلك من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

فوفقاً لإلرشادات الغذائية يعترب جوز الهند (كما هو الحال يف الزيت أو كمرشوب) من 
.LDL الدهون املشبعة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسرتول الضار

وبدالً من ذلك اخرت الحليب الخايل من الدسـم أو قليل الدسـم أو مجموعة متنوعة من 
املرشوبات النباتية مثل اللوز والشـوفان واألرز التي ال تحتوي عىل الكثري من الدهون 

املشبعة، إن وجدت.
مرشوبـات الخرضاوات املعلبة  إىل ذلك، توفر العديد من مرشوبات الخرضوات املعلبة 
(مثـل عصـري الطماطم) حصـة عادلة مـن الصوديوم.ووفقـاً ملراكز السـيطرة عىل 
األمـراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يؤدي تنـاول الكثري من الصوديوم (امللح) 
إىل زيادة ضغط الدم وزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب.وبدالً من ذلك اخرت عصائر 
نباتية منخفضة الصوديوم بنسبة ٪100 والتي يتم احتسابها ضمن مدخولك اليومي 

من الخرضوات وانتبه ملقدار مرشوبك.

عادة ما يشـري الشعور بالدوخة 
للحاجة لتناول الطعام، ولكن يف 
بعض األحيان، تحدث تلك الحالة 
بعد تناول الطعـام، نتيجة اتباع 
عـادات غري صحية أثنـاء األكل، 
وربمـا قد يشـري األمـر لإلصابة 

بمشكلة صحية.
أسـباب الشـعور بالدوخـة بعد 

تناول الطعام 
انخفاض سكر الدم 

نقص السكر يف الدم غري السكري 
هو املصطلح املسـتخدم لوصف 
انخفاض نسـبة السـكر يف الدم 
لـدى األشـخاص غـري املصابني 

بداء السكري وهي حالة نادرة.
مسـتويات  ترتفـع  مـا  عـادة 
السـكر يف الدم بعد الوجبة. ومع 
ذلك عندما يعاني الشـخص من 
انخفاض يف نسبة السكر يف الدم 
بعد سـاعتني إىل خمس سـاعات 
من تنـاول الطعام فإنه يسـمى 
نقص السـكر يف الـدم التفاعيل، 
وهـو نوع مـن نقص السـكر يف 
الدم غري السكري والذي غالًبا ما 
يسـبب نوبات الـدوار بعد تناول 

األطعمة عالية الكربوهيدرات.
لخطـر  املعرضـون  األشـخاص 
أو  السـكري  بمـرض  اإلصابـة 
مقدمات السكري هم أكثر عرضة 
لنقص سـكر الـدم التفاعيل هذا 

ألنهم يجـدون صعوبـة يف إنتاج 
الكميات املناسبة من األنسولني.

أدوية السكري 
إذا لـم يأكل الشـخص ما يكفي 
مـن الكربوهيـدرات بعـد تناول 
السـكري  أدويـة  أو  األنسـولني 
إىل  ذلـك  يـؤدي  فقـد  األخـرى 
انخفاض نسـبة السـكر يف الدم 

والدوخة.
انخفاض ضغط الدم 

انخفاض ضغـط الدم بعد تناول 
الطعـام واملعـروف أيًضا باسـم 
انخفاض ضغط الـدم بعد األكل 
هو حالـة تؤثر عىل مـا يصل إىل 

ثلث كبار السن.
يؤثر بشـكل شـائع عىل البالغني 
املصابني بارتفاع ضغط الدم ألنه 
يـؤدي إىل تصلـب الرشايـني مما 
يجعـل االنقبـاض واالسـرتخاء 

أكثر صعوبة حسب الحاجة.
يحـدث انخفـاض ضغـط الـدم 
بعـد األكل عندما تطلـب األمعاء 
لعمليـة  إضافًيـا  دًمـا  واملعـدة 
الهضـم مما يـؤدي إىل انخفاض 
أجـزاء  جميـع  إىل  الـدم  تدفـق 
الجسـم األخرى، غالًبـا ما يؤدي 
االنخفـاض املفاجـئ إىل الـدوار 
واإلغماء وألم يف الصدر وتشوش 

الرؤية والغثيان.
حساسية تجاه الطعام 

األطعمـة  بعـض  تسـبب  قـد 
حساسـية لـدى البعـض مـا قد 
يؤدي للشعور بالدوخة أو اإلغماء 
يف غضون دقائق إىل ساعتني من 
تناول الطعـام، بجانب األعراض 
األخرى مثل الطفح الجلدي وألم 

البطن
هنـاك أدلة محـدودة تربط عدم 
تحمل الالكتوز بالدوار والشعور 
ذلـك  إىل  باإلضافـة  بالتسـمم، 
قـد يصاب الشـخص الحسـاس 
تنـاول  بعـد  بالـدوار  للكافيـني 

املرشوبـات التـي تحتـوي عـىل 
الكافيني.

هـل يمكن الوقاية مـن التعرض 
للدوخة بعد تناول الطعام؟ 

قـد يسـاعد القيـام بعـدد مـن 
النصائـح البسـيطة يف الوقايـة 
من التعرض للدوخـة بعد تناول 
الطعام، ومن أبرز تلك الطرق ما 

ييل:
-رشب كمية كافية من املاء قبل 

وأثناء الوجبات.
- الحد من الكافيني أو الصوديوم 

أو تجنبهما.
- تناول وجبات صغرية كل ثالث 

ساعات.
- يجـب أن تحتوي الوجبات عىل 
الربوتني والدهون والكربوهيدرات 

عالية الجودة.
- عند اإلصابة بالسـكري، يجب 
الحرص عىل فحص السـكر بعد 

الوجبات.
- تجنـب الكربوهيدرات املكررة، 
واألرز  األبيـض،  الخبـز  مثـل: 

واملرشوبات السكرية.
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رجـل أشـيب.. يدخـل إىل القاعـة 
يف كليـة األداب يف اليـوم األول مـن 
الدراسـة.. وقف الطلبة ظنا منهم 
أنـه الدكتـور، لكنـه أخـذ مـكان 
بـني رفاقـه الطلبـة .. بعـد إنتهاء 
الطـالب  حولـه  إلتـف  املحـارضة 

مستفهمني فقال لهم :
أنا اسـكايف أعمل بتصليح األحذية، 
عندي سبعة أوالد منهم مهندسون 
ومحاسـبون وولد ضابـط وأطباء 

وبنت صيدالنية .
يف إحدى السـهرات العائلية .. كان 
أوالدي يتحدثون يف موضوع علمي، 
فتدخلت يف الحديث مشـاركاً.. قال 
يل أحد أبنائي : بابا حتى ال تواخدنا 
نحـن نتكلم بموضوع علمي و أنت 

ما تعرف فيه.
أحزنني جواب إبني و لكني لم أجب 
، يف اليـوم التـايل ذهبت وإشـرتيت 
 .. التاسـع  الصـف  كتـب منهـاج 
ورصت أدرس يف الـدكان دون علـم 
أحـد وتقدمت لإلمتحـان و نجحت 

وأيضا دون علم أحد .

البكالوريـا  كتـب  إشـرتيت  ثـم 
ووضعتها يف املحل  وبقيت أدرسها 
ثالثة سنوات حتى أصبح مسموح 
يل أن أتقـدم لإلمتحـان ، وتقدمـت 
ونجحت وال أحـد يف بيتي يعلم ذلك 
.. واليوم بارشت املرحلة الجامعية 
وإن شـاء الله سـأدعو أوالدي بعد 
التخـرج ألقول لهم : هذه شـهادة 
قد تسـمح لألسـكايف الـذي رباكم 
وعلمكم و زوجكم أن ((يشـارككم 

الحديث)) ...!!!
العربة:

عىل األبناء ان ينتبهوا الكالمهم مع 
ابائهم ومراعاة نفسيتهم املتعبة ..

التكرب سـلوك ذميم ورديء ، وأشد 
وأذمم و أخطر وأسـوأ أنواع التكرب 
هو تكـرب اإلبن عـن والديه خاصة 

بعدما بلغهم الكبار .
قـال النبـي (صـىل الله عليـه واله 
وسـلم): اليدخل الجنـة من كان يف 

قلبه مثقال ذرة من الكرب .
”وقل ربـي ارحمهما كمـا ربياني 

صغريا“...

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

غزل عراقي
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وزع األرقـام مـن ١ اىل ٩ داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

الحـزن والغضـب يسـيطران عىل حياتك بكشـل 
يفوق الخيال، وتشـعر ان الوقـت قد حان للتخلص 
مـن هذا الحزن. اخرج من املنزل واقض يومك بالكامل 
خارجـه وافتخر بما تقـوم به وبما تقدمـه لآلخرين من 
خدمات. كن شـجاعا وتعامل مع اآلخرين وخذ الوقت الكايف 

للتعبري عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.

إذا كانت تنتابك بعض الشكوك يف موضوع ما فحاول 
أن تستشري من حولك. حاول أن تتصل باألصدقاء الذين 
لم تسـمع صوتهم منذ وقـت بعيد. ربما تجد أنك كسـول 
ولذلك لن تحرز تقدما يف العمل اليوم. ال تخطط لكل يشء ألن 

التخطيط أحيانا يؤدي إىل نتائج غري مرضية.

ربمـا ينتقـدك بعـض األشـخاص اليـوم بـل معظمهم 
والغريب أن سـتصغي إليهم جيدا. كن مهذبا وراجع وجهة 
نظرهم فربما تسـتفيد من كالمهم. حافظ عىل تواضعك اليوم 
وكن صبورا مع اآلخرين. قد تشـعر بالحرج أحيانا بسبب انتقادات 

اآلخرين وخاصة أنك تشعر أنهم ينتقدونك بشدة.

تحلم اليوم بزيارة بعض األماكن البعيدة وربما 
تفكـر يف طلـب اجـازة طويلة للسـفر بـرا ملكان 
لـم تفكـر يف زيارته من قبـل. احذر فهـذا اليوم غري 
مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة. أمورك 
العاطفية ربما تتغري فجأة اليوم بسبب بعض املشاكل 

التي تحدث بينك وبني الرشيك.

تتلطـف أجواء املفاوضات وكل ما له عالقة بالبحوث 
والتنقـالت واالرتباطات، كما تكون األجواء الدراسـية 
جيـدة أو عىل األقل لن تكون معاكسـة إطالقا. ترصفاتك 
استفزازية، وهذا قد يؤدي إىل خالف مع الرشيك لكن العواقب 

ستكون بسيطة.

تظهر أكثر من أي وقت مىض طبيعتك املحبة للناس 
وللتعامـل بشـفافية من أجل إرسـاء الروابط الفعلية 
والعالقات اإلنسـانية من حولك، ولتشـجيع اآلخرين عىل 

القيام باملثل. 
تصغ إىل اآلخرين بانتبـاه وتعاطف وتعطيهم أفضل األفكار 

التي تساعد عىل حل مشاكلهم.

تستسـلم،  ال  انتقـادات  مـن  سـمعت  مهمـا 
فالشـجرة املثمـرة وحدها تبقى عرضة للرشـق 
بالحجـارة. ال تحّمل الرشيك هموم املسـتقبل، فهو 

غري مسؤول عن أمور لم يرتكبها.
 ال تكثـر مـن رشب املنبهات، فهي تسـبب لـك آالما يف 

املعدة.

الحظ يرافـق تحركاتك ويبعـث فيك األمل 
من جديد بعد الشـك الـذي انتابك مؤخرا من 
إمكانيـة تحقيق حلمك أو تنفيذ أحد املشـاريع 
العزيـزة عىل قلبك. تسـتعيد عالقاتـك الجيدة مع 

أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.

يجـب أن تتمكـن اليوم من تقييم مشـاعرك مـن منظور 
محايد ومستقل. استغل هذه الفرصة لتتخذ خطوة جديدة 
يف حياتك العاطفية بناء عىل ما تشعر به اآلن. تأكد أن ترصفاتك 
اليوم هي أفعال طبيعية وليست ردود فعل ملا حدث يف السابق. فكر 

جيدا قبل القيام بأي تحركات مفاجئة.

كـن حـذرا ألنك تميـل إىل الجـدال والنقـاش بحدة 
وقـد ترفض الحوار كليا مسـببا اإلحراج أو القطيعة 
يف العالقـة. قد تجـد الكثري من املعرتضـني عىل عالقتك 
بالرشيـك، فتحـل بالصرب لتتضـح الصورة أكثر. قد تسـمع 

بخرب يتعلق بوضع صحي أو مهني يجعلك مهتما جدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يـوم مثمـر جـدا خاصـة إذا قمـت بإجـراء بعض 
االتصاالت مع بعض األشخاص. ستستمتع بالتحدث 
معهم وستشعر أن الحديث معهم بمثابة صفقة عظيمة. 
تتميـز بأنك تنظـر ألي موضوع مـن أبعاد مختلفـة، ولكن 
مشـكلتك هي أن هذا األمر قد يكون له مردود سـلبي كعدم 

قدرتك عىل اتخاذ أي قرار برسعة.

1815 - نابليـون بونابرت يغادر فرنسـا إىل 

منفاه يف سـانت هيلينا إحدى الجزر النائية 

يف املحيط األطليس والتي ظل بها حتى وفاته 

عام 1821.

1940 - بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب 

العاملية الثانية بهدف احتاللها.

1942 - رئيس وزراء اململكة املتحدة ونستون 

ترششـل يصدر قراًرا بتعيني الجنرال برنارد 

مونتغمري قائًدا للجيش الثامن.

1945 - االتحـاد السـوفيتي يعلـن الحـرب 

عىل اليابان ويقوم بغزو منشـوريا يف نهاية 

الحرب العاملية الثانية.

1955 - عقـد أول مؤتمر من نوعه يف جنيف 

السـلمية  االسـتعماالت  حـول  بسـويرسا 

للطاقة الذرية.

1970 - بـدء تنفيذ اتفـاق وقف إطالق النار 

عـىل الجبهة املرصيـة / اإلرسائيليـة والذي 

يستمر ملدة 90 يوًما حسب مضمون مبادرة 

روجرز.

1974 - الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون 

يعلـن عن اسـتقالته من منصبـه يف أعقاب 

فضيحة ووترغيت.

1985 - مقتـل وجرح 17 أمريكًيا يف انفجار 

سـيارة ملغومـة يف «قاعـدة ريـن مـني» يف 

فرانكفورت.

1988 - إيـران تقبـل «القـرار األممـي رقم 

598» لسـنة 1987 والداعـي لوقـف إطالق 

النار بينها وبني العـراق وذلك إلنهاء الحرب 

بينهما التي بدأت يف 22 سبتمرب 1980.

1990 - مجلس قيادة الثورة العراقي املنحل 

يقـرر وحـدة اندماجية ال رجـوع عنها مع 

الكويـت، وجاء القرار بعـد دقائق من إعالن 

وكالة األنباء العراقية أن الحكومة الكويتية 

الحـرة املؤقتـة برئاسـة عالء حسـني التي 

شـّكلها العراق بعد غزوه للكويت طلبت من 

العراق تحقيق وحـدة اندماجية بني البلدين 

وحل جمهورية الكويت.

2012 - املجلـس الوطنـي االنتقـايل يف ليبيا 

العـام  الوطنـي  للمؤتمـر  السـلطة  يسـلم 

املنتخب يف 7 يوليو.

2016 - وقـوع تفجـري انتحـاري بمدينـة 

كويته غرب باكسـتان أسـفر عن مقتل 93 

شـخًصا عىل األقـل وإصابة أكثـر من 120 

شخص.

19 شـخًصا عـىل األقـل  2017 - مـرصع 

وإصابـة 247 آخريـن جـراء زلـزال رضب 

منطقـة جيوزيغـو الجبليـة جنـوب غربي 

الصني.

من األصغر سنًا؟ .. اكتشف طباعك الشخصية من خالل 
إجابتك 
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عـمـرك مـيـل سـاعـه شـبـيـك مــــغـرور

ــن ودفــعـك ارقـــــــام تــدگ بـاب الــزمـ

ــه مـتـــروس ـــاعـر بـالـ جـرحـك صـار ش

ومــا يـكـتـب اذا مـو انــت للهـــــــــــام

مـو كـل بـيــت يـنـحـسـب بـيـــــــــــــت

ــص مـحـكـوم بـعــــــدام الـبـلـبـل بـالـقـفـ

ـــولـف ويـاك ــرف وبـطـيـبـت امـي مـس تـ

امـي تـگـلـي خـويـه گـبـال االيـتــــــــام

الـنـهـر بـي مـيـزه حـلـوه يـضـم االسـرار

ـــر لـظـهـر االبـــــــالم عـمـره مـا بـاع س

ـــوفـت انـســـان تـری مـرات تـعـطـش ش

وصـوره بـداخـلك تـحـتـاج رســـــــــــام
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1. يف الفم - نوع صغري من الجراد.
2. قارب بمحرك - من أوزان الشعر.

3. معلمات - غفا (معكوسة).
4. العودة عن رأي خاطئ.

5. من صفات النظم الدكتاتورية والعنرصية واملحتلة.
6. ود شديد.

7. عنرص مشع.
8. وزن (معكوسة) - من جواهر البحر - ثلثا عون.

9. يجتمـع للمناقشـة لتحقيق أكرب كسـب - حديث وفيه 
سمات العرص.

10. نـزوره ونرتدد عليه - أعلن صدور أو االنتهاء من عمل 
يشء جديد.

1. أقىس املواد يف الطبيعة - يرق ويتقبل التغيري.
2. أرق أنواع الحرير - يف أقدام الخيل.

3. أعلنت للمأل - خريات يهبها الخالق ملخلوقه ويزيدها.
4. ليث (معكوسة) - ثلثا واد.

5. نعمل عمال ونداوم عىل عمله - عكس.
6. بقايا زائدة يف آخر الطعام - من أطراف االنسان.

7. ثلثا جاد - رمز الكربيت يف الكيمياء - تقوى ومراقبة احكام 
الدين.

8. تقال للموافقة - اسناد - دافع وحمى.
9. أمرية ويلز الراحلة - ما يعتليه امللك.

10. من مشتقات الحليب (معكوسة) - واضع نظرية التطور.

اإلسكافي المجتهد

يلجأ الكثري من االختصاصيني النفسـيني 

إىل اختبارات الرسـوم واألشكال، والسبب 

أنها تكشـف الكثري من طباع األشـخاص 

الذين يأتون الستشـارتهم.. وينطبق هذا 

عـىل االختبار التـايل الذي يظهـر ظالل 3 

أشـخاص ويطرح السـؤال: مـن األصغر 

سناً؟ واإلجابة تكشف الكثري من األرسار. 

الصورة 1

إذا رأيت أن الشـخص رقـم 1  هو األصغر 

سـناً، فأنت تعتمدين عـىل املنطق لتحليل 

األحداث التي تجري يف محيطك وترصفات 

األشـخاص. كما أّنك تعرفـني متى وكيف 

يتعـني عليك أن تقومي بفعل ما. لذا غالباً 

مـا تؤديـن مهماتـك بطريقـة صحيحة. 

إال أّنـك تتقبلـني، يف املقابـل، األشـخاص 

وظروف الحيـاة كما هي. وهذا ما يجعلك 

ال تشـعرين بالقلـق عـىل األيـام اآلتيـة. 

فأنت تعرفني أن الحياة تسـتحق التفاؤل 

واالبتسام.

الصورة 2

إذا رأيـت أن الشـخص رقـم 2 هو أصغر 

الثالثـة سـناً، فهذا يـدل عىل أنـك دائمة 

القلـق وأّن أخـذ القرارات يتطلـب الكثري 

مـن الوقـت بالنسـبة إليـك. ويعنـي أّنك 

تفضلـني أن تحققي أهدافـك أياً تكن من 

دون نقصـان. فأنـت ال تحتملني الفشـل 

وتشـعرين بالذنب يف حـال التقصري. كما 

يشـري هـذا إىل أنـك كثـرياً مـا تتعاطفني 

مع األشـخاص املحيطـني بك وإن كنت ال 

تنتظرين الحصول عىل أي يشء يف املقابل. 

ويكشـف هـذا الخيـار أيضاً أّنـك تحبني 

تبـادل املعلومـات واملعـارف مـع أولئـك 

األشـخاص. فأنت قارئة جيدة ومالحظة 

دقيقة وذكية.

الصورة 3

يف حال تبـني لك أن  الشـخص رقم 3 هو 

األصغر سـناً، فهذا يدل عـىل أنك تتمتعني 

بشـخصية قياديـة وبالقـدرة عـىل إدارة 

العالقـات يف وسـطك العائـيل كما ضمن 

دائرة صديقاتك وزميالتك يف العمل. ويشري 

هذا الخيـار أيضاً إىل أنك تراعني مشـاعر 

هؤالء وظروفهم. وهذا ما يجعلهم يأتون 

إليك كلمـا أرادوا الحصول عىل املسـاعدة 

النفسـية. فأنت امللجأ اآلمن بالنسـبة إىل 

الكثرييـن وخصوصاً أّنك ال تغلقني أبوابك 

يف وجه أحد. 

كـن حذرا فتكفـريك اليوم غـري واضح وعقلك مشـتت، 
ولكن ال تسمح لهذه الظروف أن تعوقك. يف الحقيقة، ربما 
تستغل شعورك بالوهم لصالحك. ستكتشف أنك كلما تقبلت 
أي شـعور غريب أو شاذ، ستكون كل أمورك عىل ما يرام. ال 

تظن أن كل يشء يف حياتك يجب أن يكون عقالنيا.

⁄ÏjèÓ–€a@Âfl
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تصّدرت النجمة اإلماراتية، بلقيس فتحي، الرتيند خالل إعالنها عن أغنيتها الجديدة، دون 
إنستغرام  العمل، وذلك من خالل فيديو نرشته عىل حسابها عىل  إىل تفاصيل  اإلشارة 
بدر، حيث علّقت  واملنتج حمدي  امللحن محمد  االستديو بمشاركة  داخل  فيه  ترقص 

قائلة: «يا جدعان اليل جاي مع البدعني محمد يحي وحمدي بدر».
الجديدة  األغنية  تفاصيل  عن  صحفية،  ترصيحات  يف  بدر،  حمدي  املنتج  وكشف 
لبلقيس مؤكداً أنها باللهجة املرصية وتحمل عنوان «املزاجنجي»، كلمات مالك عادل 
ولحن محمد يحيى وإنتاج «كرافت ميديا» ومن املقرر إطالقها عىل مختلف منصات 
املوسيقى يف منتصف أغسطس الجاري. ويتضح من املقطع املوسيقي الذي ّرسبته 
النجمة اإلماراتية أن أغنية «املزاجنجي» من اللون املقسوم واملالئم ألجواء الصيف.
عىل جانب آخر، أحيت بلقيس فتحي أخرياً حفالً ضخماً خالل مشاركتها يف حفالت 
«موسم الجيمرز» يف اململكة العربية السعودية، يف الرياض، وُعّد حفلها األضخم من 
أغنية  الغنائي، فكانت  املستوى  أعمالها عىل  آخر  اململكة.أما عن  الحفالت يف  بني 
«أهل العشق» التي شاركها يف الغناء كاظم الساهر «دويتو»، وُيعد هذا التعاون 
األول الذي جمع كاظم الساهر وبلقيس فتحي، وقد ُنّفذت األغنية منذ ٥ سنوات، 
أخرياً. األسواق  يف  ُطرحت  حتى  كورونا،  فريوس  انتشار  بسبب  تأخرت  لكنها 
أطلقت املطربة بلقيس مع بداية موسم الصيف أوىل أغنياتها باللهجة املرصية 
حيث  ويوتيوب،  االجتماعي  التواصل  منصات  عرب  لها  الرتويج  وجرى  «ونتدلع» 

حققت نسبة نجاح ومشاهدة عالية من ِقبل محبيها.

عن  بريطانية  ملجلة  تقرير  أثار 
السمنة يف العالم العربي جدالً واسعاً 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل 
للفنانة  صورة  وضع  بعد  السيما 
كصورة  طالب  ايناس  العراقية 
اعترب  حيث  للموضوع،  رئيسية 
املعلقون نرش الصورة بهذا األسلوب 
انتهاكا لقواعد النرش الخاصة بتلك 
الذي نرشته  التقرير  الحاالت.وذكر 
التي  إيكونوميست»  «ذي  مجلة 
أنحاء  جميع  «يف  لندن:  يف  تصدر 
من  أكثر  سمينات  النساء  العالم، 
الرجال، فالسمنة مشكلة بالنسبة 
من   ٪١١ و  النساء  من   ٪١٥ لـ 

يعني  مما  الرجال، 
كتلة  مؤرش  أن 

لديهم  الجسم 
 (  bmi  )
أو   ٣٠ يبلغ 
لكن   ، أعىل 

السمنة  فجوة 
تختلف يف جميع 

أنحاء العالم».
«يوجد  التقرير:  وأضاف 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
أكرب تفاوتات بني الجنسني وأكثرها 
ثباًتا ، (العديد من البلدان يف جنوب 
أيًضا)،  كبرية  فجوات  بها  إفريقيا 

 ، األوسط  الرشق  يف 
النساء  من   ٪٢٦
ت  با مصا
لسمنة  با
مقابل ١٦٪ من 
وهذا  الرجال، 
يمكن أن يكون 
».وكانت  خطريا
الرئيسية  الصورة 
التقرير  عىل  املوضوعة 
هي للفنانة العراقية إيناس طالب، 
خالل  التقطت  أنها  يبدو  حيث 
أقيم  الذي  بابل  مهرجان  موسم 
املاضيتني.بدوره،  السنتني  خالل 

التنفيذي  املدير  روث  كينيث  علق 
اإلنسان  حقوق  مراقبة  ملنظمة 
«Human Rights Watch»عىل 
«القيود  إن  بالقول  التقرير 
عىل  املفروضة  العديدة  االجتماعية 
يف  تساهم  العربي  العالم  يف  املرأة 
وتقويض  السمنة  مشكلة  تفاقم 
يستنكر  لم  أنه  غري  صحتها»، 
العراقية،  الفنانة  صورة  استخدام 
كإشارة لهذا الوضع ضمن التقرير.

عرب  عراقيون  معلقون  وطالب 
«فيس بوك» املجلة العاملية بتقديم 
اعتذار وتغيري الصورة التي ما زالت 

رئيسية ضمن هذا التقرير.

أغنية  لطرح  املهندس،  ماجد  املطرب،  يستعد 
الفيديوهات  موقع  عىل  «لندن»،  بعنوان  جديدة 
«يوتيوب»، ومنصات مواقع التواصل اإلجتماعى 
املختلفة، واألغنية من كلمات برقان، وألحان فهد 
ماجد  الفنان  سريوس.وطرح  وتوزيع  النارص، 
بالجفا»،  كريم  «يا  أغنية  كليب  فيديو  املهندس 
وألحان  مانع،  بن  سعيد  كلمات  من  مؤخرًا، 
وإرشاف  عادل،  زيد  وتوزيع  طالل،  املوسيقار 
عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد املاروق، وقد 

تم تصوير العمل يف دبي ملدة ثالثة أيام.كما طرح 
أغنية «مسكني»،  املهندس مؤخرًا  ماجد  مؤخرًا 
وألحان  الشعالن،  فيصل  كلمات  من  واألغنية 
شهر  أول  ويف  سريوس،  توزيع  طويحي،  محمد 
«حرام  اسم  تحمل  جديدة  أغنية  طرح  أكتوبر، 
وألحان  علوي،  أحمد  كلمات  من  وهي  تروح»، 
الدين.ويف  عالء  ميثم  وتوزيع  الهرمي،  أحمد 
العاملية  باملوديل  االستعانة  تمت  كليب  الفيديو 
السابقة  الصديقة  وهي  شايك  إيرينا  الشهرية 

رونالدو.كما  كريستيانو  الشهري  الكرة  لالعب 
طرح ماجد املهندس، مؤخرًا، أحدث أغانيه عىل 
جايبن  «يا  اسم  تحمل  والتي  يوتيوب،  موقع 
محمد  ألحان  قوس،  كلمات  من  وهي  راىس» 
وماسرت  ميكس  خميس،  مدحت  توزيع  غازى، 
«نصاب»  بعنوان  أخرى  وأغنية  محمد،  جاسم 
بهاء  كلمات  من  واألغنية  يوتيوب،  موقع  عىل 
الخيامي، وتوزيع  الدين محمد، وألحان محمود 

املوسيقي محمود الشاعرى.
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يشهد، مساء الخميس 11 أغسطس، 
ظهـور رابـع وآخـر قمـر عمالق يف 
العـام، والـذي يعـرف باسـم ”قمر 
سـمكة الحفش“ يف بعـض األجزاء 
مـن العالم.وُيعـرف بدر أغسـطس 
أيضـا باسـم قمـر الـذرة الخرضاء 
(Moon Corn Moon) وقمر الحبوب 
(Grain Moon) وحتى القمر األحمر 
(Red Moon).ومـن املتوقع أن يبلغ 
اكتمال القمر ذروته يف الساعة 9.36 
مساء بتوقيت رشق الواليات املتحدة 
(01:36 صباحا بتوقيت غرينتش)، 
عندما يكون عاليا يف السماء، ولكنه 
سـيبدو أكرب عندما يرتفع يف الرشق 
عند غروب الشـمس.وتأتي تسـمية 
”قمـر سـمكة الحفش“ مـن قبائل 
Algonquin األمريكية األصلية، التي 
الحظت أن سمك الحفش يتم صيده 
بسهولة أكرب يف هذا الوقت من العام، 
وفقا ملا ذكرته وكالة ناسا.وسيكون 
هـذا البـدر القمر العمـالق األخري يف 
عام 2022. ويحـدث القمر العمالق 
عندمـا تزامـن اكتمـال القمـر مع 
وصوله إىل أقرب نقطة من األرض يف 
مداره اإلهليجي حول كوكبنا، والتي 

تعرف بالحضيض.ويمكن أن يظهر 
القمر العمالق أكثر سـطوعا بنسبة 
14 إىل %30 مـن القمـر الكامـل يف 
نقطـة األوج، النقطـة التـي يكون 
فيهـا القمـر يف أبعد مسـافة له من 
األرض عـىل طول مداره.ويشـار إىل 
أن ذروة البـدر العمـالق القادم هذا 
سـتتأتي بعد يـوم من بلـوغ القمر 
الحضيـض، والـذي سـيحدث بعـد 
ظهر يـوم األربعـاء 10 أغسـطس.

وسـيبدو القمر كامال مـن األربعاء 
إىل الجمعة. ولذلك، سـيكون بمثابة 
عائق لهواة الفلك يف مراقبة أنشـطة 
السـماء األخرى، حيث تتزامن ذروة 
اكتمـال القمر يف 11 أغسـطس مع 
زخـات شـهب الربشـاويات، والتي 
تعـد أحد أفضل زخـات النيازك لهذا 
العام. وهذا الحـدث ناتج عن مرور 
 109P / Swift-Tuttle ذيل املذنـب
باألرض، والذي يسـتغرق 133 عاما 

للدوران حول الشمس.
ومـن املتوقع أن تبلغ زخات شـهب 
الربشاويات ذروتها يف 13 أغسطس، 
لكنها ستظل نشطة حتى 1 سبتمرب 

املقبل.

أوضح إيلون ماسك أن صفقة استحواذه عىل تويرت 
إذا كشفت  مقابل ٤٤ مليار دوالر يمكن أن تميض قدماً 

أنها  إثبات  وكيفية  ١٠٠ حساب  عينة من  أخذ  الرشكة عن طريقة 
أن  تبني  إذا  «لكن  (تويرت):  عىل  ماسك  حقيقية.وكتب  حسابات 

املالية  األوراق  لهيئة  الشأن  هذا  بخصوص  الرشكة  إفصاحات 
ذلك». يحدث  أن  ينبغي  فال  فعلياً،  زائفة  األمريكية  والبورصات 
لجنة  كانت  إذا  عما  (تويرت)  مستخدمي  أحد  سؤال  عىل  ورداً 

«مزاعم  يف  تحقق  األمريكية  والبورصات  املالية  األوراق 
مشكوك يف صحتها» للرشكة، غرد ماسك: «سؤال جيد، 

ملاذا ال يقومون بذلك؟». يف املقابل امتنعت (تويرت) عن 
التعليق عىل التغريدة عندما تواصلت معها (رويرتز).
املايض،  الخميس  رفضت،  كانت  (تويرت)  أن  ُيذكر 

مزاعم ماسك بأنه تعرض لخداع من أجل التوقيع 
االجتماعي،  التواصل  رشكة  لرشاء  صفقة  عىل 
وقالت إن هذه االدعاءات «غري قابلة للتصديق 
دعوى  ماسك  للحقيقة».ورفع  ومخالفة 
يف  املايض  الشهر   ٢٩ يف  (تويرت)  عىل  مضادة 
تصعيد ملعركته القانونية ضد رشكة التواصل 
من  االنسحاب  محاولته  بسبب  االجتماعي 

الصفقة.

من أجل تقديم تجربة مشاهدة فريدة من نوعها، يخترب (يوتيوب) ميزة جديدة من 
شأنها السماح للمستخدمني بعمل زوم وتكبري مقاطع الفيديو بكل سهولة. كما 

ستتيح امليزة إمكانية تصغري املقطع، دون أي مشكلة، حيث تعمل يف الوضع 
ميزة  تظل  سوف  (يوتيوب)  ملوقع  الشاشة.ووفًقا  بملء  واألفقي  الرأيس 

التكبري والتصغري قيد االختبار حتى بداية شهر أيلول/ سبتمرب القادم، 
آراء وتقييمات املستخدمني  الفيديوهات من معرفة  حيث يرغب موقع 
وتعليقاتهم حول امليزة قبل إتاحتها عىل نطاق واسع.يف الوقت الحايل، 
من  تمكينها  ويمكنهم  بريميوم،  ملشرتكي  فقط  متاحة  الجديدة  امليزة 

خالل الذهاب إىل قائمة اإلعدادات يف (يوتيوب) من خالل الهاتف الذكي أو 
من موقع (يوتيوب) الرسمي عىل اإلنرتنت. وسيجد هؤالء املستخدمون 

يكون  تفعيلها،  بمجرد  والتي  الجديدة،  امليزات  تجربة  بعنوان  قسماً 
وتصغريه،  (يوتيوب)  فيديو  يف  جزء  أي  تكبري  عىل  القدرة  لديهم 

وستتاح إمكانية التكبري حتى ٨ مرات.
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تستذكر  املايض،  األسبوع  حلت  التي  لرحيله  والثالثني  الخامسة  الذكرى   يف 
«أخبار األدب» املرصية توفيق الحكيم بملف صحفي تنرش فيه للمرة األوىل 
إسماعيل  ولده  أرملة  سلماوي  هداية  السيدة  إىل  كتبها  شخصية  رسالة 

املوسيقار الشاب الذي رحل يف ريعان شبابه. 
وألن هذه األسبوعية األدبية تمتاز بالخربة املهنية لصدورها عن دار صحفية 
يومها  وكانت  ثالثني عاماً  يقرب من  ما  منذ  اليوم»  أخبار  «دار  عريقة هي 
فإنها قدمت مادة  الغيطاني،  الراحل جمال  الروائي املرصي  برئاسة تحرير 
صحفية جديدة ومثرية للقراء، فلم تعد هناك أشياء كثرية غري معروفة عن 
سرية وفكر وأدب ومرسح النائب يف األرياف، صاحب عودة الروح قبل أن يعود 
إليه الوعي، األديب والكاتب الذي أعاد للحمار اعتباره وحاوره حوار الند للند، 
يده  بخط  الحكيم  توفيق  كتبها  التي  املؤثرة  الوجدانية  الرسالة  تلك  فكانت 
(بتلقائية ودون مراجعة عىل ورق «دشت» مما كنا نستخدمه يف األهرام لكتابة 
األخبار) كما يكتب محمد سلماوي، شقيق هداية التي كان يناديها حماها 
كانت  مثلما  دودو،  بتوقيع  رسالته  ويختتم  هيدى،  أو  هايدى  الدلع  باسم 
تدلل به حماها الكبري .. رسالة الحكيم إىل هايدى كتبها يف مناسبة الذكرى 
األوىل لرحيل ولده يوم ٢٥ أكتوبر ١٩٧٩ وفيها حزن عميق، وأىس وشجون 
املوت  بني  الطبيعي  التسابق  بخالف  مبكراً  ولده  يفقد  والد  أي  يحسه  مما 
التي تخص «رينو»  اللحظات اإلنسانية يف رسالته تلك  والحياة، ولعل أعمق 
الكلب الذي تركه اصحابه ورحلوا: « وكان البيت كله غارقاً يف السكون التام، 
لم يجد له  فصوره يف املطبخ وال تدري بيشء ورينو ذهب، وكأنه هو أيضاً 
مربراً لوجوده بعدكم. فقد استلمته منذ أيام قليلة أكاديمية الرشطة بتوجيه 
من وزير الداخلية بالعناية به. وسلموني بالفعل خطاباً بخط مدير أكاديمية 
الرشطة يطمئنني عىل استالم الكلب ويؤكد يل أنه سيكون يف الحفظ والصون 
.. وأنا وحدي أعيش وحيداً ألتألم وأتعذب، وبكيت, لم يحدث اني بكيت يوم 
املسكني  ابني  «ومات  ليقول:  وألم  بحرسة  خطابه  الحكيم  ويختم  وفاته». 
كانت  نادراً  حواراً  تضمن  امللف  فإن  ذلك  عدا   .» رغبته!!  مرة  له  احقق  ولم 
قد أجرته أمينة النقاش يف أوىل خطواتها املهنية يف العمل الصحفي قبل ٥٠ 
عاماً مع توفيق الحكيم تحدث فيه مطوالً عن مختلف شؤون األدب واملجتمع 
والتعليم والسينما والشباب والشيخوخة والحب والحياة، ولعل الالفت يف هذا 
يصفها  التي  به  عالقته  وعن  أيضاً،  إسماعيل  بولده  املتعلق  السؤال  الحوار 
بأنها « تكاد تكون عالقة بني شخصني عاديني منفصلني، ال يجتمعان إال يف 
فرتات قليلة، كال منا مشغول بعامله وأعماله الخاصة يف الحياة، وقد اختار هو 
بمحض إرادته طريقه يف العمل كما اخرتت أنا طريقي «. ُيسجل للصحافة 
يرأس  التي  األدب»  أخبار   » منها  بالذكر  وأخص  املعارصة،  املرصية  األدبية 
تحريرها حالياً الصديق عالء عبد الهادي أنها تواكب بمهنية صحفية عالية 
األخبار واألحداث األدبية والثقافية املهمة ليس يف مرص وحدها، إنما يف البلدان 
العربية والعالم، وتقدم ملفات واسعة تنجز برسعة حول أسماء قد ال تكون 
معروفة لكنها برزت فجأة بعد حصولها عىل جائزة كربى بمستوى جائزة نوبل 
لآلداب أو جائزة بوكر عىل سبيل املثال ، واألهم من ذلك كله هو استمراريتها 
شأنها شأن الصحف املرصية الكربى كاألهرام التي مازالت ترويستها تحمل 
اسمي سليم وأخيه بشارة تقال مؤسسيها األوائل منذ العالم ١٨٧٦ . وال أقصد 
بالصحافة األدبية املجالت الشهرية والفصلية، أو األكاديمية املتخصصة، بل 
الصحف األسبوعية التي تهتم باألدب وتقدمه وتسوقه بمهنية صحفية خرباً 
وتقريراً ومتابعة، فضالً عن نرش النصوص الشعرية أو القصصية والحوارات 
ذات الطابع األدبي والثقايف العام .وقبل عامني حاولُت مع الزميل عالء عبد 
الهادي رئيس تحرير» أخبار اليوم» إيجاد وسيلة إليصالها ورقياً إىل الوسط 
األدبي يف العراق، باألخص بعد اهتمامها بالشأن الثقايف والفني والنتاج األدبي 
للكتاب واألدباء العراقيني، غري أن تلك املحاولة لم يكتب لها النجاح ألسباب 
التعهد  يمكنها  التي  الجهة  وغياب  الجوي،  النقل  كلفة  مقدمتها  يف  عديدة 
للحصول  الحريص  القارىء  غياب  ربما  كله  ذلك  وقبل  والتوزيع،  باالستالم 

عىل نسخة ورقية من جريدة أدبية .
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أعمالها  ألحدث  مستمر  نجاح 

التي  صح»  «صح  الغنائية 

نانيس  بها  أشعلت 

املوسم  عجرم 

الغنائي  الصيفي 

أسابيع،  قبل 

الذي  ما  ولكن 

قبل  ينتظرها 

عام  نهاية 

٢٠٢٠ بعد النجاح 

العاملي الذي حققته 

األغنية؟

عجرم  نانيس  ان  ذكر 

رشحت لجائزتني ضمن جوائز

أولها   ،  Big Apple  Music Awards

مارشميلو  العاملي  جي  الدي  مع  العام  يف  تعاون  أفضل  جائزة  

الرشق  يف  فنانة  أفضل  جائزة  وثانيها  صح»،  «صح  بأغنيتهما 

األوسط، لتكون بذلك نانيس هي العربية الوحيدة املرشحة لجائزتني 

يف قائمة املنافسة لعام ٢٠٢٢.

لبنان  يف  لجمهورها  نانيس  ستقدمها  التي  الخاصة  املفاجأة  أما 

البلدي،  جونيه  ملعب  يف  ضخم  جماهريي  لحفل  تحضريها  هو 

حيث علم أن هناك تحضريات خاصة لهذا الحفل قبل فرتة ليكون 

مجاناً للجمهور، فيما يتكتم فريق العمل عن التفاصيل لحني إنهاء 

تحضريات الحفل املنتظر قبل نهاية املوسم الصيفي.

عىل صعيد آخر، أصبح هاشتاغ «صح صح» األكثر تداوالً عرب منصة 

التيك توك، حيث وصل عدد املشاركني إىل ١٣٥ مليون مشاهدة من 

قبل جمهور املنصة حتى اآلن.
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اليوم  بعد  صارمة  قواعد  ال 
للمشاركة يف مسابقة ملكة جمال 
التي  املسابقة  تغريت  فقد  الكون، 
تأسست يف ١٩٥٢ بنيويورك، حيث 
مقرها، وأعلنت أنها تقبل مشاركة 
والحوامل  واملطلقات  املتزوجات 
واألمهات، بدءا من مسابقة ٢٠٢٣ 
الذي  البلد  اختيار  بعد  يتم  لم  التي 
ورد  ملا  وفقا  حفلها،  سيستضيف 
 Amy Emmerich يف بيان صدر عن
املايض  يناير  منذ  التنفيذي  املدير 
يف  إمريش  قالته  للمسابقة.مما 
جمال  ملكة  منظمة  إن  بيانها، 
الكون تسعى دائما للتطور مع تغري 
األوقات لتمثيل ودعم النساء بشكل 
لذلك  العالم،  مستوى  عىل  أفضل 
قمنا بتنفيذ التغيريات التالية: بدًءا 
الكون  جمال  ملكة  مسابقة  من 
واملسابقات  والسبعني  الثانية 
الوطنية  التمهيدية 
تسبقها،  التي 

ستتمكن 
ء  لنسا ا
املتزوجات 
و  أ
املطلقات، 
لك  كذ و
مل  ا لحو ا
أو الالئي 
يهن  لد
أطفال، 

من 

أن  اللقب.وأوضحت  عىل  التنافس 
اعتماده  تم  القواعد  يف  التطور 
يف  املنظمة  أجرتها  دراسات  عرب 
قمنا  العام..  هذا  من  سابق  وقت 
جمهورنا،  مع  الرأي  باستطالعات 
أننا  ساحقة  التعليقات  وكانت 
أن  يجب  املرأة  أن  جميعا  نعتقد 
القرارات  وأن  بحياتها  تتحكم 
أن  ينبغي  ال  لإلنسان  الشخصية 

تكون عائقا أمام نجاحها.
جمال  ملكة  مسابقة  يف  وسبق 
الكون الـ ٤٨ التي أقيمت يف ترينيداد 
أخري  سؤال  طرح  تم  أن  وتوباغو 
كانت  إذا  وهو:  املتنافسات،  عىل 
خالل  ستحمل  الكون  جمال  ملكة 
ينبغي  فهل  للقب،  حملها  فرتة 
كملكة  باالستمرار  لها  السماح 
منها؟  سحبه  أم  الكون،  جمال 
 Mpule Kwelagobe فأجابت 
أن  أعتقد  بوتسوانا:  جمال  ملكة 
ملكة جمال الكون هي رمز للمرأة 
إذا  أنها  وأعتقد  بأنوثتها،  املحتفلة 
بأي  واجباتها  تقاطع  فلن  حملت 
شكل من األشكال.. أعتقد بصفتي 

امرأة يجب أن تحتفل بأنوثتها.
عاما   ١٩ البالغة  فازت  وبإجابتها 
كويامباو،  مرييام  الفلبينية،  عىل 
ديانا  واإلسبانية  أوىل)  (وصيفة 
وخرجت  ثانية)  (وصيفة  نوغريا 
بتاج   ١٩٩٩ يف  وحدها  كويالغوب 
املرة  وهي  الكون،  جمال  ملكة 
األوىل لبلدها، لذلك ستكون مسابقة 
بمدينة  املقبل  ديسمرب  يف   ٢٠٢٢
San José عاصمة كوستاريكا، آخر 
وفيها  فقط،  العازبات  تحتكره  ما 
مشاركة  من  اآلن  حتى  التأكد  تم 

ملكة.
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