
بغداد/ الزوراء:
قدم زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الصدر، اعتذاره عن االنسحاب أثناء إلقاء 
كلمته يف ذكرى استشـهاد السيد محمد 
الصدر.وقال السيد الصدر يف بيان تلقته 
” الـزوراء“: ” بكلِّ ِصـدٍق وَمَحبٍَّة أقول 
لـكلِّ َمْن أحيا الِذكرى الَسـنويَّة يف داخل 
العـراق وخارجـه: َحّياُكم الله والُشـكر 
لَُكـم ِمَن الله عىل هـذا اإلخالص واملَحبَّة 
والعاِطَفة لصاِحب الِذكرى ونجليه َويل: 
أنـا العبد الفقـري املُحتاج لرحمـِة َرّبه.. 
وآلِل الصـدِر الِكرام“.وأضـاف: ”وأَُقدِّم 
اعتذاري عن االنسـحاب من بينكم أثناء 
إلقاء الكلمة ِحفاظاً عىل سالمتكم أوالً.. 
ولكي تسـتمّر حياتي يف خدمتكم ثانياً، 
كما لم يشأ الله أْن أكون يف سيارة السّيد 
الوالـد وأخوتي (قـّدس اللـه أرسارهم) 
يف يوم االستشـهاد، فأسـألكم الُدعاء يل 

بنيِل الشهادة أللَتِحق بركبهم (قدس)“.
وقطـع زعيـم التيـار الصدري، السـيد 
مقتدى الصدر، الجمعة، خطاباً وجهه اىل 
اتباعه بذكرى رحيل والده يف تسيعينات 
القرن املايض.وبدا السـيد الصدر غاضباً 
من الذين لم يلتزموا الهدوء خالل كلمته 

ما دفعه اىل ترك املنصة والخروج.

بغداد/ الزوراء: 
أعلن جهاز األمن الوطني، امس السبت، 
إحبـاط ما تسـمى بـ“غـزوة رمضان“ 
التـي كانت تسـتهدف العاصمـة بغداد 
انتحارية.وقـال  تفجـريات  بسلسـلة 
الجهـاز يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: انه 
”انطالقاً من املسـؤولية التـي يتحملها 
جهـاز األمن الوطني العراقـي ويف إطار 
الجهود الرامية للقضاء عىل ما تبقى من 
عصابـات داعش االرهابيـة نفذ الجهاز 
صولـة بطولية اخرى عـىل زمر الرش يف 
واحدة من العمليات النوعية عىل مستوى 
واالسـتدراج“. واملتابعـة  التخطيـط 
وأضـاف، ”تمكنت مفارزنـا من احباط 
اكـرب املخططـات االرهابية التـي ارادت 
اسـتهداف العاصمة بغداد خالل شـهر 
رمضـان املبـارك، والتـي يطلـق عليها 

تسـمية غزوة رمضان وذلك عرب القيام 
بسلسـلة تفجريات انتحارية تسـتهدف 
االسـواق والتجمعات العامة إليقاع أكرب 
عـدد ممكـن مـن الخسـائر البرشية يف 
صفوف املواطنني وخلق حالة من االرباك 
االمني والصدى االعالمي الزائف“.وتابع 
الجهاز، ”لقد كانت ساعة الصفر لتنفيذ 
تلك الهجمات هي ليلة الـ27 من شـهر 
رمضـان ولكن بفضـل يقظـة الغيارى 
يف الجهـاز والتنسـيق االسـتخباري مع 
االسايش يف السـليمانية وبعد استكمال 
اىل  والوصـول  التحقيقيـة  اإلجـراءات 
جميـع افـراد الشـبكة االنتحارية نعلن 
احباط هذا املخطـط االجرامي وااليقاع 
 6 عددهـم  والبالـغ  عنـارصه  بجميـع 
ارهابيني منهـم 4 ارهابيني والناقل لهم 

وصاحب الوكر املسؤول عن ايوائهم“.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
إن ”املنطقة املمتدة بعمق 30 كم بمحاذاة 
حدودنـا الجنوبية هـي منطقتنا األمنية، 
وال نريـد أن يزعجنـا أحد هنـاك، ونقوم 
بخطوات يف هـذا الخصوص“.وقال رجب 
طيـب أردوغان: ”نواصـل بعناية األعمال 
املتعلقـة باسـتكمال خطنـا األمنـي عىل 
حدودنا الجنوبية عـرب عمليات جديدة“.

وأضـاف الرئيس الرتكـي: ”مزقنـا املمر 
اإلرهابـي املـراد تشـكيله عـىل حدودنـا 
الجنوبية من خـالل عمليات درع الفرات 
وغصن الزيتون ونبع السالم ودرع الربيع 
وقفـل املخلب“.ويـوم األربعـاء املـايض، 
قـال الرئيـس، رجـب طيب أردوغـان، يف 
كلمـة أمام أعضـاء كتلة حزبـه ”العدالة 

والتنمية“ يف الربملان الرتكي.

موسكو/ متابعة الزوراء:
ذكرت تقارير إعالمية غربية أن الرئيس 
الـرويس، فالديمري بوتني، أقـال عددا 
من الجنراالت العسكريني واملسؤولني 
األمنيـني، بعد الخسـائر التي تكبدتها 
موسـكو يف أوكرانيا.وقالـت صحيفة 
”ذا هيل“ األمريكية، نقال عن صحيفة 
”برافدا“ الروسـية، إن بوتني أقال، يف 
وقت سـابق من األسـبوع الجاري، 5 

من كبار الجنراالت العسكريني وعقيدا 
يف الرشطة.وأوضحت أن الشـخصيات 
العسـكرية التـي تمت إقالتهـا كانت 
مسـؤولة عـن العمليـة الروسـية يف 
أوكرانيا.ويتعلق األمر بكل من فاسييل 
كوكوشـكني وألكسـندر الس وأندري 
ليبيلني وألكسـندر أودوفينكو ويوري 
عقيـد  إىل  باإلضافـة  إنسـرتانكني، 
الرشطـة إميـل موسـني.وأضافت أن 

اإلقالـة جاءت ”بعد الخسـائر الهائلة 
التـي خلفتهـا العملية العسـكرية يف 

أوكرانيـا، وعـدم القدرة عـىل احتالل 
مناطق أوكرانية رئيسية مثل العاصمة 
كييف“.وكان مسـؤولون أشـاروا، يف 
وقت سـابق، إىل أن روسيا ”عانت من 
خسارة غري مسبوقة“ يف صفوف كبار 
الضبـاط والجنـراالت.ويف هذا الصدد، 
قال القائد األعىل السابق لحلف شمال 
األطلـيس، األدمـريال املتقاعد جيمس 
ستافريديس: ”يف التاريخ الحديث، لم 

يتم تسـجيل خسـائر كبرية من حيث 
وفاة الجنراالت، مثلما يحدث لروسـيا 
شـهرين،  فـرتة  ”يف  اآلن“.وأضـاف: 
شـهدنا مقتل ما ال يقل عن 10، إن لم 
يكن أكثر، من الجنراالت الروس“.كما 
كشـفت وزارة الدفـاع الربيطانية غن 
أن روسيا ”تكبدت عىل األرجح خسائر 
فادحة يف صفوف الضباط ذوي الرتب 

املتوسطة والصغرى“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن جهـاز األمـن الوطنـي اإلطاحـة بموظفني 
متهمني بترسيب األسئلة الوزارية المتحانات الثالث 
متوسـط، فيما أكدت وزارة الرتبيـة أن امتحانات 
السـادس االعـدادي سـتجرى بطريقـة مختلفـة 
وبعيدة عن االرباك.وذكـر الجهاز األمن الوطني يف 

بيان، امس السـبت: أنه «بتكليف من القائد العام 
للقوات املسـلحة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، رشع جهـاز األمـن الوطنـي بإجـراء 
تحقيق شامل بخصوص ترسيب األسئلة الوزارية 
بالتعاون مع وزارة الرتبية واألدلة الجنائية التابعة 
لـوزارة الداخلية وبإرشاف مـن الجهات القضائية 

املختصة، وبعد سلسـلة إجراءات تضمنت الكشف 
املوقعـي ورفع البصمـات والتحقيق مع املوظفني 
املعنيني باستالم وتوزيع األسئلة لكشف املالبسات 
التي رافقت إجراء االمتحانات، توصلت التحقيقات 
إىل إدانة ٣ موظفني يف وزارة الرتبية».وأضاف البيان 
أن الثالثة املتهمني، «هم املسؤولون املبارشون عن 

ترسيب األسـئلة فضالً عن االشتباه باثنني آخرين 
مازال التحقيق جاريا معهما».وأشار البيان إىل أن 
«الجهـاز ألقى القبض عىل عـدد من املروجني عىل 
منصات التواصل االجتماعي ممن سـاهموا بنرش 

وبيع تلك األسئلة».

واشنطن/ متابعة الزوراء:
  أفادت شبكة «إن بي يس» اإلخبارية 
بتأجيل رحلـة الرئيس األمريكي، جو 
بايـدن، للـرشق األوسـط مـن أواخر 
حزيران/ يونيو الحايل إىل شهر تموز/ 
يوليـو املقبـل، فيما أفـادت صحيفة 
نيويورك تايمز، يف وقت سـابق، نقالً 
عن مسـؤولني أمريكيني، بأن الرئيس 

جـو بايـدن سـيجري جولـة لـدول 
أوروبيـة ومنطقـة الرشق األوسـط 
هـذا الشـهر حزيران تشـمل العراق، 
وسيلتقي خاللها ويل العهد السعودي 
األمري محمد بن سلمان، باإلضافة إىل 
قـادة كل من مـرص واألردن والعراق 
واإلمارات.ونقلت شبكة «إن بي يس» 
اإلخباريـة األمريكية عـن مصادر لم 

تسـمها، قولهـم إن البيـت األبيـض 
زيـارة  نطـاق  يوسـع  أن  يخطـط 
الرئيـس بايـدن إىل منطقـة الـرشق 
يف  الرفيـع  مسـؤول  األوسـط.وقال 
اإلدارة لشبكة «إن بي يس» األمريكية: 
«نحـن نعمل عـىل رحلـة إىل إرسائيل 
واململكة العربية السـعودية لحضور 
قمـة دول مجلس التعـاون الخليجي 

+ ٣». وأضاف املسـؤول: «نعمل عىل 
تأكيـد التواريـخ. عندما يكـون لدينا 
شـئيا نعلن عنه، فسنقوم بذلك».ويف 
السـياق ذاته، قـال دبلومايس أجنبي 
ومسـؤوالن أمريكيان إن الرحلة التي 
كانت مقـررة يف أواخـر يونيو الحايل 
تـم تأجيلها إىل وقت الحق من شـهر 
يوليو.ولـم يتضـح عىل الفور سـبب 

تأجيـل الرحلـة. وقـال الدبلومـايس 
األجنبي واملسـؤوالن األمريكيان إنهم 
علمـوا، يوم الجمعـة، بخطط تأجيل 
سفر الرئيس بايدن. وأفاد املسؤوالن 
األمريكيان بـأن التواريخ غري محددة 
تتغـري مـرة  أن  اآلن ويمكـن  حتـى 

أخرى.
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الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد اإلطار التنسـيقي أن مبادرته جاءت 
للبحـث عـن حـل للخـروج مـن االزمـة 
الحالية، ويف حني دعـا التيار الصدري اىل 
طرح مبادرة تكون شاملة وكاملة وتحمل 
حلـول حقيقية ال إقصائيـة وال ابعادية، 
لفـت اىل ان تحميـل الحزبـني الكرديـني 
مسؤولية االنسداد أمر مبالغ فيه.  وقال 
النائـب عـن االطـار التنسـيقي، محمد 
كريـم البلـداوي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 

إن ”مبادرة االطار كانت واضحة وتحمل 
رؤى ومبادئ واضحة وتنازالت إذا ما صح 
التعبري عنها فيما يخص عملية تشـكيل 
الحكومة، فخـالل اليومني االخريين كان 
هناك حوار مع االخوة يف الكتلة الصدرية 
يف مسـألة تشـكيل الحكومـة وحلحلـة 
الوضـع والـكالم كان يدور حـول مبادئ 
وأطر“.واضـاف ان ”اإلطار االول هو َمن 

هي الكتلة األكرب.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت املراكـز األمريكيـة للسـيطرة عـىل األمـراض 
والوقاية أنها أخذت علماً بتسـجيل أكثر من 700 حالة 
إصابة بجدري القرود عىل مسـتوى العالم، بينها 21 يف 
الواليات املتحدة يف وقت تشري التحقيقات إىل أن املرض 
ينترش داخل البالد.وجميـع املصابني بجدري القرود يف 
الواليات املتحدة هم يف مرحلة التعايف أو تعافوا بالفعل، 
ولم ترصد أي وفاة ناجمة عـن اإلصابة.وقالت جنيفر 
ماكويستون، املسـؤولة يف املراكز الصحية للصحفيني 
يف اتصال هاتفي: ”ُسـجلت بعـض الحاالت يف الواليات 
املتحدة نعلم أنها مرتبطة بإصابة معروفة“.وأضافت: 
”كما لدينـا حالة واحدة عىل األقـل يف الواليات املتحدة 

غـري مرتبطة بسـفر وال يعلـم املصاب كيـف أصيب“.
وجـدري القـرود مـرض نـادر يمكـن أن ينتقـل مـن 
الحيوان لإلنسـان وبالعكس. وتشـمل أعراضه الحمى 
وآالم العضالت وتضخم الغدد الليمفاوية والقشـعريرة 
واإلرهـاق وطفحـا جلديا يشـبه الجدري عـىل اليدين 
والوجه. ويبقى املصـاب معدياً حتى تتقرش كل البثور 
ويتكـون جلد جديد.واملـرض عمومـاً متوطن يف غرب 
ووسـط إفريقيـا، وسـجلت إصابات بـه يف أوروبا منذ 
مايـو ويتزايد منـذ ذلك الحني عدد الـدول التي رصدته 
عىل أراضيها.ونرشت كنـدا، الجمعة، حصيلة إصابات 

جديدة بلغت 77، جميعها يف مقاطعة كيبيك.
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الزوراء/ حسني فالح:
استبعدت اللجنة املالية النيابية تمرير 
مـرشوع قانون موازنـة 2022 إال بعد 
الجديـدة، وفيمـا  الحكومـة  تشـكيل 
رجحت اقـرار قانـون الدعـم الطارئ 
خالل االيـام القليلة املقبلـة، اكد خبري 
قانونـي ان قانـون االدارة املالية يتيح 
ارسـال  الحكومـة  تخويـل  للربملـان 

املوازنة.
وقال عضو اللجنة املالية، النائب ستار 
جبـار العتابي، يف حديـث لـ“الزوراء“: 
ان الربملان لن يذهب بمطالبة الحكومة 
الحالية بإرسال مرشوع املوازنة إال بعد 
تشـكيل الحكومـة الجديـدة او يف حال 
سمحت املحكمة االتحادية ألمر طارئ. 
ان هنـاك مشـاريع كثـرية  اىل:  الفتـا 
متوقفـة عىل مـرشوع قانـون املوازنة 
إال ان اقـراره يف الوقـت الراهن صعب.
وأضـاف: ان قانون الدعم الطارئ وجد 
ألجـل تلبيـة االحتياجـات الرضوريـة 
للبلـد، حيث هناك التزامـات مالية البد 
مـن توفر غطـاء مـايل لهـا كالبطاقة 
الحنطة  التموينيـة والكهربـاء ورشاء 
والشلب واملستلزمات الطبية الرضورية 
كل هذه االمور تتطلب وجود اموال من 
اجـل توفرها. مؤكـدا: ان قانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية سيوفر 
التغطيـة املاليـة لتمشـية االمور لحني 

قانـون  ان  اىل:  املوازنة.واشـار  اقـرار 
الدعم الطارئ لألمـن الغذائي والتنمية 
لن يكون بديال عن املوازنة كون املوازنة 
فيهـا تفصيـالت كثـرية بينمـا قانون 
الدعـم الطـارئ يختـص بالقطاعـات 

املهمـة فقط.مـن جهته، قـال الخبري 
التميمـي، يف حديـث  القانونـي، عـيل 
لـ“الـزوراء“: ان قانـون االدارة املالية 
سمح للربملان تخويل حكومة ترصيف 
مشـاريع  بإرسـال  اليوميـة  االمـور 

القوانني، ومن هنا فـإن الربملان يمكن 
له مطالبـة الحكومة الحالية بإرسـال 
وقراءتـه  املوازنـة  قانـون  مـرشوع 
والتصويـت عليـه يف مجلـس النـواب.
واوضـح: ان تفويـض ارسـال املوازنة 

يحتـاج إىل تصويـت االغلبيـة املطلقـة 
لعدد األعضاء داخل الربملان، وان يكون 
هـذا الحق مقتـرصا فقط عـىل قانون 
املوازنـة حرصا.وتابـع: ان التفويـض 
يجـب أن يتضمـن اعتماد الحسـابات 
الختامية ملوازنة السـنة السـابقة وفق 
قانون اإلدارة املاليـة والدين العام رقم 
٦ لسـنة ٢٠١٩، حيـث ان كل ذلك يأتي 
وفـق املـواد ٦٢ و٥ و ٦١ من الدسـتور 
املاليـة  اإلدارة  قانـون  و١٢ و١٣ مـن 
والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ واملواد 
مـن ١٢٨ إىل ١٣٨ مـن النظـام الداخيل 
للربملان.ويف وقت سابق، أعلن املستشار 
الفنـي لرئيـس مجلس الـوزراء، هيثم 
الجبوري، إنجاز موازنة 2022 من قبل 
وزارة املالية.وقـال الجبوري يف ترصيح 
صحفـي: إن ”الحكومـة قامـت بعدة 
إجراءات للسيطرة عىل األسعار“، الفتا 
اىل ان ”االعفـاء الكمركـي أمـر مؤقت 
ويشمل املواد الغذائية، كما أن فتح باب 
االسترياد انعكس إيجابا عىل انخفاض 
”العراقيـني  أن  األسـعار“.وأضاف 
يملكـون 50 تريليون دينار يف املنازل“، 
مؤكـدا ”وجود األموال يف املنازل سـببه 
عـدم الثقـة باملصارف“.وأشـار إىل أن 
”املصـارف العراقيـة أصبحـت طاردة 
للزبـون، وبعـض املصـارف االهلية بال 

عمالء“.

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
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بغداد/ الزوراء:
مدة  السبت،  امس  الرافدين،  مرصف  حدد 
لرتميم  دينار  مليون   ٥٠ الـ  قروض  تسديد 
بيان  وذكر  السكنية.  الدور  بناء  أو  وتأهيل 
تسديد  «مدة  أن  «الزوراء»:  تلقته  للمرصف، 
لعرشة  تكون  دينار  مليون   ٥٠ الـ  سلفة 
سنوات».وأضاف أن «القرض يمنح للمواطنني 
«التقديم  أن  مبيناً  باملئة»،   ٥ فائدة  وبنسبة 
لطلب السلفة يكون عن طريق فروع املرصف 

يف بغداد واملحافظات».

@áÌáèm@Òáfl@Ü�á±@ÂÌáœaã€a
äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹fl@50@Ä€a@üÎã”

@ıb‰qc@lbzè„¸a@Â«@äân»Ì@äáó€a@áÓè€a
Íá€aÎ@ÜbËìnéa@Ùã◊à@¿@Èn‡‹◊@ıb‘€g

@\Êbõflä@ÒÎçÀ^@¬bjyg@Â‹»Ì@?†Ï€a@Âfl˛a

@áyc@b‰v«çÌ@Êc@áÌã„@¸@ZÊbÀÎÜäc
b‰iÏ‰u@Òaàbz∑@·◊@30@’‡«@Û‹«

@äbÓn€a@@@@@@@@@@@5«@Ï«áÌ@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a
@Ú‹flbí@ÒäÜbjfl@÷˝†g@∂g@äáó€a

Ú€by@700Ä€a@Û�Énm@%b»€a@¿@\ÜÎã‘€a@äáu^@pbibñg

pbyb‘‹€a@bË»fl@…–‰m@¸@bÿnœ@ãr◊c@b„ÎäÏ◊@Âfl@ÒáÌáu@Ú€˝é@Zäâ•@ÚÓæb»€a@Úzó€a

bflb«@23@o•@bÓée@Ú€Ï�i@¿@Ô€a6é˛a@Í7ƒ„@‚bflc@fiÜb»nÌ@=æÎ˛a@b‰jÉn‰fl6@ô
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@ãÿ‰nèm@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„
ÈèÓˆäÎ@Û‹«˛a@ıbõ‘€a@ê‹1@Òıbé�a

@ÚÓœç‰€a@Û‡®a@pbÓœÎ@ b–mäa@ZÚzó€a
Ú€by@23@∂g

بغداد / الزوراء :

 استنكرت نقابة الصحفيني العراقيني ما 

تقوم به بعض وسـائل االعالم والبعض 

مـن اإلعالميني، عرب التنـاول االعالمي، 

من اساءة او استهداف ملجلس القضاء 

االعىل ورئيسـه، واكدت أنها لن تتهاون 

مع كل من يحاول االسـاءة للوطن من 

خالل اسـتهداف القضاء .واكدت نقابة 

الصحفيـني يف بيان تلقتـه» الزوراء»:» 

ان البعـض الـذي يسـتهدف القضـاء 

العراقي ورموزه ال يعرب عن وجهة نظر 

الذين يقدرون  الصحفيني واإلعالميـني 

عاليـا مواقـف مجلس القضـاء االعىل 

ورئيسه تجاههم، الذي وقف يف اكثر من 

مناسبة لصالح الصحفيني واالعالميني 

«.وأضافـت: انها إذ تؤكـد من جديد ان 

القضـاء االعـىل يجـب أن يحظـى من 

الجميـع بالتقدير واالحـرتام باعتباره 

املالذ الحقيقـي للوطن واملواطن، فإنها 

لن تتهاون مع كل من يحاول االسـاءة 

املقصـودة للوطن من خالل اسـتهداف 

مجلس القضـاء االعىل ورئيسـه، الذي 

يقف دائما مـع املظلومني واملحرومني، 

وانها سـتتخذ االجراءات املناسبة بحق 

كل من يتجاوز او يسـتهدف القضاء يف 

العراق .

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحة، امس السـبت، 
ارتفاع عـدد الوفيات بمـرض الحمى 
النزفيـة اىل ٢٣ حالة.وقـال املتحـدث 
باسـم الوزارة، الدكتور سـيف البدر، 
يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «الوزارة 

سجلت ١٣٦ إصابة بالحمى النزفية»، 
مشرياً اىل أن «عدد حاالت الوفاة بلغت 
٢٣ حالـة».ويف وقـت سـابق، اعلنـت 
إجـراءات  اتخاذهـا  الصحـة  وزارة 
الحمـى  مـرض  ملواجهـة  احرتازيـة 

النزفية.

·:@\Ú‡ñb”@Úiãö\¿@µÓ‰fl˛a@µ€Î˚èæaÎ@µÌãÿè»€a@p¸aã‰ßa@Âfl@aÜá«@›Ó‘Ì@µmÏi
bÓ„aã◊Îc@¿@ÏÿéÏfl@bËmájÿm@>€a@ãˆbè©a@á»i

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير التجارة، عالء الجبوري، امس السبت، بمنح مستحقات الفالحني خالل 
٤٨ ساعة .وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «وزير التجارة وجه الرشكة 
تاريخ  من  ساعة   ٤٨ خالل  الفالحني  مستحقات  بمنح  الحبوب  لتجارة  العامة 
التسليم، ودفع املستحقات بشكل مبارش استناداً إىل املبالغ التي وردت للوزارة من 
وزارة املالية».وأضافت أن «كل املراكز التسويقية يف بغداد واملحافظات تتوفر فيها 
األموال لدفع مستحقات الفالحني، وهناك إجراءات عاجلة لدفع هذه املستحقات 
بما يسهم يف  املستحقات  تلك  الفالحني عىل  إجراءات رسيعة تضمن حصول  وفق 

إنجاح املوسم التسويقي».

@pb‘znèfl@|‰∑@ÈuÏÌ@Òäbvn€a@ãÌåÎ
Ú«bé@48@fi˝Ç@µy˝–€a
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äb»é˛a@ b–mäaÎ@ÜÏ”Ï€a@Úflåc@kjèi@›Óiäc@∂g@Ü˚æa@ÔèÓˆã€a@’Ìã�€a@…�”



@@ÈÓœ@Õ€bjfl@ãflc@Üaáè„¸a@ÚÓ€Î˚èfl@µÌÜãÿ€a@µiç®a@›Ó‡•@Êc@∂g@äbíc

@Ú–‹n¨@Ú‘Ìã�i@Ùãvné@Üaá«�a@ëÜbè€a@pb„bznfla@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓi6€a

@Ú‹flbí@ÒäÜbjfl@÷˝†g@∂g@äáó€a@äbÓn€a@@@@@@@@@@@5«@Ï«áÌ@Ô‘Óè‰n€a@äb†�a

@¡éÏnæa@s€br€a@Ú‹˜éc@kÌãèni@µ‡Ënfl@ÚÓi6€a@ÒäaåÎ@¿@µ–√Ïfl@fib‘n«a

Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–ØaÎ@ÚÓiaãm@—ñaÏ«@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a

⁄Ï◊ã◊@¿@äbv‰é@ÒÎçÃi@⁄äbíÎ@pbÌáÌçÌg@5@kónÀa@Ôì«aái@Úyb†�a

@ÒáÌáu@Úibñg@84@›vèÌ@÷aã»€a
pbÓœÎ@ÊÎÜ@b„ÎäÏÿi

@Úzó€a@ãˆaÎÜ@pbÓy˝ñ@›‘„@ÒÜb«g
µmäaåÏ€a@∂g@pbƒœb0a@Âfl@ÚÓi6€aÎ

@Ú‹z‹¢@ÊÏ‹ˆb–nfl@Z·Óÿ®a@áÓè€a
@Û‹«@b‰„bÁäÎ@ÔébÓè€a@Üaáè„�a

paÜbÓ‘€a@Ú‡ÿy
الزوراء/ مصطفى فليح:

أكد اإلطار التنسيقي أن مبادرته 

للخروج  حل  عن  للبحث  جاءت 

من االزمة الحالية، ويف حني دعا 

اىل طرح مبادرة  الصدري  التيار 

وتحمل  وكاملة  شاملة  تكون 

وال  إقصائية  ال  حقيقية  حلول 

تحميل  ان  اىل  لفت  ابعادية، 

مسؤولية  الكرديني  الحزبني 

االنسداد أمر مبالغ فيه.  

االطار  عن  النائب  وقال 

كريم  محمد  التنسيقي، 

البلداوي، يف حديث لـ“الزوراء“: 

إن ”مبادرة االطار كانت واضحة 

واضحة  ومبادئ  رؤى  وتحمل 

التعبري  صح  ما  إذا  وتنازالت 

عنها فيما يخص عملية تشكيل 

اليومني  فخالل  الحكومة، 

مع  حوار  هناك  كان  االخريين 

الصدرية  الكتلة  يف  االخوة 

الحكومة  تشكيل  مسألة  يف 

كان  والكالم  الوضع  وحلحلة 

يدور حول مبادئ وأطر“.

واضاف ان ”اإلطار االول هو َمن 

عشنا  فنحن  األكرب،  الكتلة  هي 

عىل  السابقة  الحكومات  ظل  يف 

ان كل الكتل تشرتك يف الحكومة 

تشرتك  ال  انها  تدعي  لكنها 

تمثلها  ال  الحكومة  ان  وتدعي 

ولكن باملحصلة كلها لديها وزراء 

ومسؤولون ووكالء ومدراء“.

اعىل  اليوم   ” ان  اىل  واشار 

الكتلة  هي  الربملان  يف  االصوات 

السيد  لسماحة  وترك  الصدرية 

رئيس  هو  من  يحدد  ان  الصدر 

إذا  له  يحق  او  الحكومة  هذه 

ترشح  الصدرية  الكتلة  ان  قلنا 

ويكون  الوزراء،  رئيس  ملنصب 

اتفاق عىل شخصية فمن  هناك 

يرشحها  التي  الشخصيات  هذه 

هذا االمر االول“، مضيفا ”االمر 

مجال  يف  لسنا  اليوم  الثاني 

عدد  حول  والتنافر  التنافس 

تقاسمها  وكيفية  الوزرات 

الربنامج  او  االلية  وضع  بقدر 

ان  الوزراء  لرئيس  يمكن  الذي 

الحكومة  هذه  خالله  من  يدير 

تقديم  لنجاح  املقبلة  املرحلة  يف 

الخدمات للمواطنني“. 

للمبادرة،  التيار  استجابة  وعن 

اعرب البلداوي عن امله ان ”ينظر 

االخوة يف التيار الصدري اىل هذه 

القضية بشكل صحيح ويذهبوا 

لحلحلة هذا املوضوع واالنطالق 

عىل  املأزق  هذا  من  والخروج 

اىل  الصدريني  داعيا  االقل“، 

شاملة  تكون  مبادرة  ”طرح 

حقيقية  حلوال  وتحمل  وكاملة 

ال اقصائية وال ابعادية، وتحفظ 

يف  الوطن  وابناء  املكونات  لكل 

عن  فضال  انتخبهم،  من  تمثيل 

الذين لم يصلوا اىل مجلس النواب 

لكنهم عىل االقل يمتلكون واقعا 

جماهرييا“. 

الكرديني  الحزبني  تحميل  وعن   

مسؤولية االنسداد، أكد ”ال اقول 

هم  لكن  الرئيس  السبب  هم 

التي  جزء من املشكلة املوجودة 

رئيس  عىل  االتفاق  عدم  هي 

مبالغ  أراه  وانا  الجمهورية 

السبب  هم  انهم  قلنا  إذا  فيه 

الرئيس“.

اطلقت  ”املبادرة  ان  واكد   

للجميع  الوطني  الفضاء  اىل 

بعينه واطلع عليها  وليس ألحد 

االطراف  ان  واعتقد  الجميع 

يف  فاإلخوة  الحل،  باتجاه  ذاهبة 

يبحثون  الكرد  واالخوة  السيادة 

اىل  نحتاج  لكننا  الحلول  عن 

واالبتعاد  والتضحية  الشجاعة 

عن كرس االرادات ويل االذرع ”. 

الذين  ”االخوة  ان  واوضح   

يبحثون  املبادرة  هذه  طرحوا 

عن حل للخروج من هذه االزمة، 

تواجه  الن هناك تحديات كبرية 

البلد“. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز األمن الوطني اإلطاحة بموظفني 
متهمني بترسيب األسئلة الوزارية المتحانات 
الرتبية  وزارة  أكدت  فيما  متوسط،  الثالث 
ستجرى  االعدادي  السادس  امتحانات  أن 

بطريقة مختلفة وبعيدة عن االرباك.
امس  بيان،  يف  الوطني  األمن  الجهاز  وذكر 
السبت: أنه ”بتكليف من القائد العام للقوات 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  املسلحة 
الكاظمي، رشع جهاز األمن الوطني بإجراء 
األسئلة  ترسيب  بخصوص  شامل  تحقيق 
الرتبية واألدلة  بالتعاون مع وزارة  الوزارية 
وبإرشاف  الداخلية  لوزارة  التابعة  الجنائية 
وبعد  املختصة،  القضائية  الجهات  من 
املوقعي  الكشف  تضمنت  إجراءات  سلسلة 
املوظفني  مع  والتحقيق  البصمات  ورفع 
لكشف  األسئلة  وتوزيع  باستالم  املعنيني 
االمتحانات،  إجراء  رافقت  التي  املالبسات 
يف  موظفني   3 إدانة  إىل  التحقيقات  توصلت 

وزارة الرتبية“.
”هم  املتهمني،  الثالثة  أن  البيان  وأضاف 
األسئلة  ترسيب  عن  املبارشون  املسؤولون 
مازال  آخرين  باثنني  االشتباه  عن  فضالً 

التحقيق جاريا معهما“.
القبض  ألقى  ”الجهاز  أن  إىل  البيان  وأشار 
عىل عدد من املروجني عىل منصات التواصل 
تلك  وبيع  بنرش  ساهموا  ممن  االجتماعي 

األسئلة“.
يف غضون ذلك، كشفت لجنة الرتبية النيابية 
املتوسط،  الثالث  اسئلة  ترسيب  موقع  عن 
االعدادي  السادس  امتحانات  أن  أكدت  فيما 
عن  وبعيدة  مختلفة  بطريقة  ستجرى 

االرباك.
يف  الدليمي،  زيتون  اللجنة،  رئيسة  وقالت 
ترصيح صحفي: إن ”لجنة الرتبية حرضت 
الرتبية  وزارة  يف  االستقصائي  االجتماع 
وارشفت عىل سري اإلجراءات املتخذة بقضية 
اىل  توصلت  ”اللجنة  أن  إىل  الفتا  الترسيب“، 
أن ترسيب االسئلة تم من اللجان الفرعية يف 

تربية الرصافة الثانية“.
بشكل  تحول  امللف  ”هذا  أن  اىل  واشارت 
كامل إىل االجهزة االمنية بعد التوصل ألغلب 
املتهمني، وان املقرصين سيناولون القصاص 
مؤكدة  القضائية“،  الجهات  من  العادل 
كبري  بتعاون  تعمالن  والوزارة  ”اللجنة  أن 
املتوسط  للثالث  العامة  االمتحانات  إلتمام 

والسادس االعدادي بشكل محكم“.
 واضافت الدليمي: ”نطمنئ الطلبة واالهايل 
بطريقة  ستجرى  املتبقية  االمتحانات  بأن 
تركز  ”اللجنة  أن  اىل  مهنية وآمنة“، مشرية 
للسادس  العامة  االمتحانات  إجراء  عىل 
عن  وبعيدة  مختلفة  بطريقة  االعدادي 

االرباك“.
وزارة  يف  الرتبوية  املالكات  ”دور  وثمنت 
الرتبية وال يمكن نكران جهودهم الكبرية“، 
باتخاذ  سارعت  الرتبية  ”وزارة  ان  مبينة 
وتأثريها  االزمة  تمدد  ملنع  عاجلة  إجراءات 

عىل الطلبة واملجتمع“.

بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 

فيما  املقبلة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة 

توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً يف 

درجات الحرارة.

أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 

الوسطى  املنطقة  يف  األحد  اليوم  ”الطقس 

درجات  يف  تغري  وال  جزئيا،  غائما  سيكون 

خفيفة  غربية  شمالية  والرياح  الحرارة، 

مسببة  احياناً  تنشط  الرسعة  معتدلة  اىل 

يف  خاصة  االماكن  بعض  يف  للغبار  تصاعداً 

الشمالية  املنطقة  أما  الغربية،  اقسامها 

ودرجات  جزئياً،  غائماً  سيكون  فالطقس 

شمالية  والرياح  قليالً،  تنخفض  الحرارة 

مسببة  الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية 

ويف  الغربية،  اقسامها  يف  للغبار  تصاعداً 

صحوا  الطقس  سيكون  الجنوبية  املنطقة 

حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم 

 (50) اىل  االماكن  بعض  يف  لتصل  السابق 

درجة مئوية“.

سيكون  االثنني  غد  ”يوم  أن  إىل  وأشار 

جزئيا  غائما  الوسطى  املنطقة  يف  الطقس 

ودرجات  الغربية،  االقسام  من  ابتداء  مغرب 

والرياح   ، السابق  لليوم  مقاربة  الحرارة 

الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية 

الغبار  تصاعد  مسببة  النهار  خالل  تنشط 

يف  خاصة  ترابية  عواصف  لحدوث  وفرصة 

كم   (5-7) الرؤية  ومدى  الغربية،  االقسام 

ويف الغبار (4-2) كم ويف العواصف الرتابية 

الشمالية  املنطقة  أما  مرت،   1000 من  اقل 

فالطقس سيكون غائما جزئيا مغرب ابتداء 

الحرارة  ودرجات  الغربية،  االقسام  من 

غربية  شمالية  والرياح  قليالً،  تنخفض 

تصاعد  مسببة  الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 

يف  ترابية  عواصف  لحدوث  وفرصة  الغبار 

االقسام الغربية منها، ومدى الرؤية (5-7) 

العواصف  ويف  كم،   (2-4) الغبار  ويف  كم 

سيكون  فيما  مرت،   1000 من  اقل  الرتابية 

الطقس يف املنطقة الجنوبية صحواً حاراً مع 

غبار خفيف ، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً 

غربية  شمالية  والرياح  السابق،  اليوم  عن 

تصاعد  مسببة  الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 

يف  ترابية  عواصف  لحدوث  وفرصة  الغبار 

االقسام الغربية منها، ومدى الرؤية (5-7) 

العواصف  ويف  كم   (4-2) الغبار  ويف  كم 

الرتابية اقل من 1000 مرت“.

ولفت إىل أن ”طقس يوم الثالثاء سيكون يف 

خفيف،  غبار  مع  صحوا  الوسطى  املنطقة 

 ، درجات  بضع  تنخفض  الحرارة  ودرجات 

معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية  والرياح 

املنطقة  ،أما  الغبار  الرسعة مسببة تصاعد 

الشمالية فالطقس سيكون صحوا مع غبار 

الحرارة  ودرجات  تدريجياً،  يتحسن  خفيف 

الطقس  سيكون  حني  يف  قليالً،  تنخفض 

ومغربا  حارا  صحوا  الجنوبية  املنطقة  يف 

درجات  يف  تغري  وال   ، تدريجياً  يتحسن 

الحرارة“.

وأوضح البيان أن ”الحالة الجوية للبالد ليوم 

االربعاء املقبل ستكون يف املنطقة الوسطى 

أما   ، الحرارة ترتفع قليالً  صحوا، ودرجات 

املنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحوا 

الحرارة مقاربة  مع غبار خفيف، ودرجات 

يف  الطقس  سيكون  حني  يف  السابق،  لليوم 

غبار  مع  حارا  صحوا  الجنوبية  املنطقة 

لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  خفيف، 

السابق“.

بغداد/ الزوراء:

االطاحة  الشعبي  الحشد  هيئة  اعلنت 

بداعيش بارز يف محافظة كركوك اغتصب 

5 ايزيديات وشارك بغزوة سنجار .

تلقته  الحشد  لهيئة  بيان  وذكر 

لألمن  العامة  املديرية  ان  ”الزوراء“: 

الشعبي  الحشد  هيئة  يف  واالنضباط 

تمكنت  األمنية،  القوات  مع  وبالتعاون 

يف  بارز  عنرص  عىل  القبض  إلقاء  من 

محافظة  يف  اإلرهابي  ”داعش“  فلول 

كركوك. مبينا ان ذلك جاء بعد التعاون 

ملاسكة يف محافظة  األمنية  القوات  مع 

القانونية  املوافقات  استحصال  كركوك 

من قبل القايض املختص بقضايا هيئة 

القبض  إلقاء  الشعبي، حيث تم  الحشد 

لفلول  ينتمي  بارز  ارهابي  عنرص  عىل 

يسمى  ما  ضمن  اإلرهابي  ”داعش“ 

والية نينوى قاطع سنجار.

كان  اإلرهابي  فإن  البيان،  وبحسب 

لتنظيم  يشغل منصب مسؤول االسناد 

يسمى  فيما  االرهابي  ”داعش“ 

وقد  سنجار  قاطع  نينوى“  بـ“والية 

نفذ عدة جرائم شنيعة ابرزها اغتصاب 

ُقِدمن  أن  بعد  ايزيديات  مواطنات   5

له، حيث كانت أحداهن ال يزيد  كهدايا 

عىل  اقدم  فيما  عاماً،   16 عن  عمرها 

وأطفالهن  النساء  بقية  أزواج  قتل 

اإلرهابي  شارك  كما  وحشية،  بطريقة 

املجرم بعدة غزوات من ابرزها ( غزوة 

سنجار).

جاء  االعتقال  هذا  ان  اىل  البيان  واشار 

الحثيثة   والخطوات  الكبري  املجهود  بعد 

الذي قامت  االستخباري  االمني  والعمل 

واالنضباط  لألمن  العامة  املديرية  به 

التابعة اىل هيئة الحشد الشعبي.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة، امس السبت، 
لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
جديدة  اصابة   84 تسجيل  اكدت 
 68 وشفاء  وفاة  حالة  وصفر 

حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،3834 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
18609588، مبينة انه تم تسجيل 

84 اصابة جديدة وصفر حالة وفاة 
وشفاء 68 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،(98.9%)  2302322 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،2328582
تحت العالج: 1040، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،6
امللقحني  ان عدد  اىل  25220، الفتة 
عدد  ليصبح   ،882 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل: 10710018.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الحجامي،  جاسب  الصحة،  بوزارة  العام  املدير  أعلن 
إعادة نقل الصالحيات اإلدارية لدوائر الصحة والرتبية من املحافظات 
الدوائر  لتلك  املالية  التخصيصات  إعادة  اىل  دعا  فيما  الوزارتني،  إىل 

للعاصمة بغداد.
وقال الحجامي يف ترصيح صحفي: إن ”تجربة نقل صالحيات بعض 
يف  والتوسع  املحافظات  اىل  الصحة  ضمنها  ومن  الوزارات  دوائر 
2013، حيث كان من املقرر تشكيل  الدوائر بدأت يف عام  صالحيات 
هيئة تنسيقية للبدء تدريجياً بعملية النقل، إال أن ذلك لم يحصل“، 
إىل  الصالحيات  نقل  2015 تعرضت عملية  نهاية عام  أنه ”يف  مبيناً 
بعض التلكؤات وخاصة يف مسألة نقل التخصيصات املالية واملوارد 

البرشية من هذه الوزارات اىل املحافظة“.
حيث  جيدة،  غري  العملية  هذه  مع  الشخصية  ”تجربتي  وأضاف: 
والقرارات  التعليمات  تصدر  األحيان  فبعض  ازدواجية،  هناك  كانت 
من الوزارة، ويف بعض األحيان من املحافظة، ومن مجلس املحافظة، 
وكانت هناك تدخالت كثرية، وأعطى هذا املربر لكثري من الجهات مثل 

مجلس املحافظة واملحافظة بالتدخل يف صغائر األمور“.
وتابع أن ”الفكرة كانت يف نقل الصالحيات للمحافظات هي اعطاؤها 
وتبسيط  للتوسع  األخرى  الوزارات  يف  الدوائر  أو  الصحة  لدوائر 
اإلجراءات، لكن ما حصل هو تعقيد لألمور، حيث أصبحت املخاطبات 
التي تخص الرواتب تذهب اىل املحافظة التي تحولها اىل وزارة املالية، 

بعدما كنا نخاطب املالية مبارشة“.
وذكر الحجامي أن ”نقل صالحيات الدوائر اىل املحافظة تجربة قاسية 
جداً وغري ناجحة“، الفتاً إىل أن ”مجلس النواب قرر نقل الصالحيات 
اإلدارية لدوائر الرتبية والصحة اىل الوزارتني، فيما بقيت التخصيصات 

مرتبطة باملحافظات، وهذا سبب تعثر الكثري من األعمال“.
لدوائر  املالية  التخصيصات  نقل  اىل  املالية  ”وزارة  الحجامي  ودعا 

الصحة والرتبية إىل الوزارتني“.

بغداد/ الزوراء:

أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم، امس 

السبت، عن تفاؤله بحلحلة اإلنسداد السيايس، مراهناً عىل ”اتسام 

الكثري من القيادات السياسية بالحكمة“.

التاجي  وقال السيد الحكيم يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه ”يف قضاء 

ببغداد، ويف مضيف أخينا العزيز جناب الشيخ ثامر التميمي، التقينا 

بغداد  شمال  يف  العراقية  القبائل  ووجهاء  شيوخ  من  كريما  جمعا 

وبحضور عدد من الشخصيات السياسية واإلجتماعية“.

تطورات  يف  القوم  علية  مع  تداولنا  ”حيث  الحكيم:  السيد  واضاف 

الوطني  ”بالدور  مشيداً  العراق“،  يف  واإلجتماعي  السيايس  املشهد 

الوطن  عموم  إىل  وامتداد  أصالة  من  تمثله  وما  تميم  بني  لقبيلة 

العربي“.

مصدر  يشكل  وأنه  العراق،  يف  التنوع  ”أهمية  الحكيم:  السيد  وبني 

التي  اإلجتماعية  ”الشواهد  إىل  مشرياً  للمجتمع“،  وإثراء  قوة 

قدمها ويقدمها املجتمع العراقي يف أحلك الظروف باعتزازه بتنوعه 

ومكوناته“.

وجدد الدعوة إىل ”إدارة هذا التنوع وتحويله إىل رافد من روافد دعم 

املجتمع والتمسك بالهوية الوطنية“.

والعناوين  الخصوصيات  احرتام  إىل  تحتاج  التنوع  ”إدارة  أن  وأكد 

وأهمية  إثنيا،  أو  قوميا  العنوان  كان  سواء  مكون  بكل  الخاصة 

حضور الجميع عند املشرتك األهم واألعىل املتمثل بالهوية الوطنية، 

فال يعني التمسك بالهوية الوطنية إلغاء العناوين الفرعية إنما هو 

العراقية  الوطنية  الهوية  العناوين تحت مظلة  تكامل واحرتام هذه 

الجامعة“.

مراهناً  السيايس“،  اإلنسداد  ”بحلحلة  تفاؤله  الحكيم  السيد  وأبدى 

كل  ومن  بالحكمة  السياسية  القيادات  من  كثري  اتسام  ”عىل 

التي  لإلخفاقات  حال  تمثل  الوطنية  ”األغلبية  أن  مبيناً  الساحات“، 

خلفتها الحكومات التوافقية واشرتطنا لتحقيقها إتصافها بالتوازن 

املكوناتي، مع دعم املعارضة وتمكينها قانونيا وترشيعيا فال أغلبية 

من  ومتمكنة  ومقتدرة  وفاعلة  ناجحة  معارضة  دون  من  ناجحة 

املؤسسات الرقابية“.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
  أفادت شـبكة ”إن بي يس“ اإلخبارية 
بتأجيـل رحلة الرئيـس األمريكي، جو 
بايـدن، للـرشق األوسـط مـن أواخـر 
حزيران/ يونيو الحايل إىل شهر تموز/ 
يوليـو املقبـل، فيمـا أفـادت صحيفة 
نيويـورك تايمز، يف وقت سـابق، نقالً 
عن مسـؤولني أمريكيـني، بأن الرئيس 
لـدول  جولـة  سـيجري  بايـدن  جـو 
أوروبيـة ومنطقـة الـرشق األوسـط 
هـذا الشـهر حزيـران تشـمل العراق، 
وسـيلتقي خاللها ويل العهد السعودي 
األمري محمد بن سـلمان، باإلضافة إىل 
قـادة كل مـن مـرص واألردن والعراق 

واإلمارات.
ونقلت شـبكة ”إن بي يس“ اإلخبارية 
األمريكيـة عـن مصـادر لـم تسـمها، 
قولهـم إن البيـت األبيـض يخطط أن 
يوسـع نطاق زيارة الرئيـس بايدن إىل 

منطقة الرشق األوسط.
وقال مسؤول الرفيع يف اإلدارة لشبكة 
”إن بـي يس“ األمريكيـة: ”نحن نعمل 
عىل رحلة إىل إرسائيل واململكة العربية 
السـعودية لحضور قمـة دول مجلس 

التعاون الخليجي + 3“. 
وأضـاف املسـؤول: ”نعمل عـىل تأكيد 
التواريخ. عندما يكون لدينا شئيا نعلن 

عنه، فسنقوم بذلك“.
ويف السياق ذاته، قال دبلومايس أجنبي 
ومسـؤوالن أمريكيـان إن الرحلة التي 
كانـت مقـررة يف أواخر يونيـو الحايل 
تـم تأجيلهـا إىل وقت الحق من شـهر 

يوليو.
ولم يتضـح عـىل الفور سـبب تأجيل 

الرحلـة. وقـال الدبلومـايس األجنبـي 
واملسؤوالن األمريكيان إنهم علموا، يوم 
الجمعة، بخطط تأجيل سـفر الرئيس 
بايدن. وأفاد املسؤوالن األمريكيان بأن 
التواريخ غري محددة حتى اآلن ويمكن 

أن تتغري مرة أخرى.
ورفـض البيـت األبيـض التعليـق عىل 
مسار رحلة بايدن. ولم ترد السفارتان 
اإلرسائيليـة والسـعودية يف واشـنطن 
عىل الفور عىل االستفسـارات مسـاء 

الجمعة.
 وأفادت صحيفـة نيويورك تايمز نقالً 
عن مسـؤولني أمريكيني بـأن الرئيس 
جو بايدن سيجري جولة لدول أوروبية 
ومنطقة الرشق األوسـط هذا الشـهر 

تشمل العراق.

وأضافت الصحيفة ان بايدن ”يخطط 
إلضافـة السـعودية إىل جولته املرتقبة 
وسـيلتقي خاللها ويل العهد السعودي 
األمري محمد بن سـلمان، باإلضافة إىل 
قـادة كل مـن مـرص واألردن والعراق 

واإلمارات.
تفاصيـل  أن  إىل  الصحيفـة  وأشـارت 
الجوانب اللوجستية وما يتعلق بتوقيت 
لقـاء بايدن باألمري محمد بن سـلمان 

َيجري العمل عليها.
يشـار اىل ان هـذه اول زيـارة للرئيس 
االمريكـي اىل منطقة الرشق األوسـط 
منذ تسـلمه املنصب يف كانـون الثاني 

.2021
ورغم تعهده سابقاً بجعلها ”منبوذة“، 
يخطـط الرئيس األمريكـي جو بايدن 

لزيـارة السـعودية ولقـاء ويل العهـد 
السـعودي محمد بن سلمان. وسبقت 
الزيارة إشـادة نادرة مـن إدارة بايدن 
بـدور ابـن سـلمان يف تمديـد هدنة يف 

اليمن.
واتخـذ البيـت األبيـض خطـوة نادرة 
باالعرتاف بالدور الذي قام به ويل العهد 
السـعودي األمري محمد بن سـلمان يف 
تمديد هدنـة يف اليمن، قبـل زيارة من 
املتوقـع أن يقوم بها الرئيس األمريكي 
جو بايـدن إىل الرياض، وفقـاً لتقارير 

إعالمية.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض 
كاريـن جان-بيـري للصحفيني يوم 
الخميس (الثاني من حزيران/يونيو 
2022) إن العاهـل السـعودي امللك 

سلمان وويل العهد يستحقان الثناء 
عىل دورهما يف تمديد الهدنة الذي تم 
اإلعالن عنه يف وقت سابق من نفس 
اليوم. وأضافـت أن ”الهدنة لم تكن 
ممكنـة دون انتهـاج الدبلوماسـية 
التعاونيـة من (أطـراف) باملنطقة. 
نقـر بشـكل خـاص بقيـادة امللـك 
سـلمان وويل عهـد اململكـة العربية 
السـعودية يف املسـاعدة عـىل تعزيز 

الهدنة“.
أن  أمريكيـة  وذكـرت وسـائل إعـالم 
بايدن سـيزور السعودية بحلول نهاية 
الشهر، حيث سيلتقي ويل العهد األمري 
محمد بن سـلمان، ما سـيمّثل تراجعاً 
عـن تعهده بجعـل اململكـة ”منبوذة“ 
وعـدم التحدث إىل األمري الشـاب املثري 
للجـدل.. وجـاء ذلك بعد سـاعات عىل 
معالجة السـعودية اثنتني من أولويات 
بايـدن من خـالل املوافقة عـىل زيادة 
إنتاج النفط واملساعدة يف تمديد الهدنة 

يف اليمن الذي مزقته الحرب.
ونقلـت صحيفـة ”نيويـورك تايمـز“ 
وشـبكة ”يس إن إن“ عـن مصـادر لم 
تكشـفها، أن بايدن سـيميض قدماً يف 
زيارة السـعودية بعد أن تـرددت أنباء 
يف حزيران/يونيو حول اعتزامه القيام 
بذلك. وأشارت الصحيفة إىل أن الرئيس 
األمريكي ”قرر التوجه إىل الرياض هذا 
الشهر إلعادة بناء العالقات مع اململكة 
النفطيـة يف وقـٍت يسـعى إىل خفـض 
أسعار املحروقات يف بالده وعزل روسيا 

عىل الساحة الدولية“.
وإضافـة إىل لقائه بن سـلمان، ذكرت 
الصحيفـة أن بايـدن سـيلتقي خالل 

زيارتـه قادة دول عربيـة أخرى، بينها 
واإلمـارات.  والعـراق  واألردن  مـرص 
التفاصيـل  إن  الصحيفـة  وقالـت 
اللوجسـتية والجدول الزمنـي للزيارة 
لم يتم تأكيدهما بعـد. وتقول مصادر 
مطلعـة إن زيـارة بايـدن للسـعودية 
سـتأتي بالتزامن مع رحلـة إىل أوروبا 
وإرسائيـل يف أواخـر حزيران/يونيـو، 
إذ يعتـزم بايـدن هـذا الشـهر التنقل 
للمشاركة يف قمة حلف شمال األطليس 
يف إسـبانيا وقمـة مجموعة السـبع يف 
أملانيـا، ومـن املتوقع أيضـاً عىل نطاق 
واسـع أن يسـافر إىل إرسائيل. وذكرت 
مصـادر أن بايدن سـيحرض قمة دول 
مجلس التعاون الخليجي التي تعقد يف 

الرياض.
 CNBC ويف سـياق اخـر، نرشت قنـاة
مخرجـات  تنـاول  حـوارا  األمريكيـة 
اجتماع منظمة أوبك ورشكائها ”أوبك 
+“ والتـي وصفتهـا بأنهـا ”انتصـار 

سيايس للسعودية“.
ويف مقطـع الفيديـو الذي لقـي رواجا 
واسعا عىل مواقع التواصل االجتماعي، 
سأل املذيع قائال: ”هل يمكن أن يكون 
انتصـارا سياسـيا للمملكـة أن تقول 
اليـوم - إما سـنرفع إنتـاج النفط إىل 
مسـتوى محدد أو أن هنـاك احتمالية 
لرفـع اإلنتاج رغـم اتفاقنا الحايل دون 
خرقـه ولكـن إلنقـاذ أسـواق النفـط 
العامليـة، وهـذا بمثابة غصـن زيتون 
إلدارة بايـدن.. ألنـي حقـا ال اعترب أن 
السعودية تريد نفطا بسعر 175 دوالرا 

للربميل.“
وردت املحللـة بأسـواق النفـط قائلة: 

”ال، ال اعتقد أنهم (السعودية) يريدون 
سـعر نفـط بــ175 دوالرا للربميـل، 
اعتقـد أن إجـراء تعديـالت عىل جدول 
إعادة اإلنتاج ال شـك يبقي السـعودية 
بـدور البنك املركزي للنفـط، كما يبدو 
أنه (بايدن) سـيقوم بزيارة السعودية 
وعقـد اجتمـاع مـع ويل العهـد محمد 
بن سـلمان يف الريـاض واعتقد أن هذا 

انتصار سيايس كبري للمملكة“.
ووافق تحالـف ”أوبك+“ الخميس عىل 
زيادة اإلنتاج بمقـدار 648 ألف برميل 
يوميا يف كل من يوليو وأغسـطس، ما 
يمثـل نهايـة التخفيضـات التاريخية 
لإلنتـاج التـي نفذتها ”أوبـك+“ خالل 

جائحة فريوس كورونا.
وكانـت املجموعة تعيد ببطء ما يقرب 
من 10 ماليني برميل يوميا وافقت عىل 
سحبها من السوق يف أبريل 2020، ويف 
األشـهر األخرية، ارتفع اإلنتاج ما بني 
400 ألـف و432 ألـف برميل يوميا كل 

شهر.
يأتي القرار يف الوقت الذي يصارع فيه 
العالم ارتفاع أسعار الطاقة، وقد دعت 
حكومـات، بمـا يف ذلـك إدارة بايـدن، 
املنتجـني إىل زيـادة اإلنتـاج يف محاولة 

لكبح جماح النفط.
وقالـت السـكرترية الصحفيـة للبيت 
األبيـض كاريـن جـان بيـري إن اإلدارة 

ترحب بإعالن ”أوبك+ ”.
ويشـري الخرباء إىل أن الهدف من زيارة 
خفـض  سـيكون  للسـعودية  بايـدن 
أسعار النفط يف ظل محاوالت واشنطن 
لـ ”عزل“ روسـيا عىل خلفية عمليتها 

العسكرية يف أوكرانيا.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الرتكـي، رجب طيـب أردوغان، 
إن ”املنطقـة املمتدة بعمق 30 كـم بمحاذاة 
حدودنـا الجنوبية هي منطقتنـا األمنية، وال 
نريد أن يزعجنا أحد هناك، ونقوم بخطوات يف 
هذا الخصوص“.وقـال رجب طيب أردوغان: 
”نواصل بعناية األعمال املتعلقة باسـتكمال 
خطنـا األمنـي عـىل حدودنـا الجنوبيـة عرب 
عمليـات جديدة“.وأضـاف الرئيـس الرتكي: 
”مزقنـا املمـر اإلرهابـي املراد تشـكيله عىل 
حدودنـا الجنوبيـة مـن خالل عمليـات درع 
الفرات وغصـن الزيتون ونبع السـالم ودرع 
الربيع وقفـل املخلب“.ويوم األربعاء املايض، 
قـال الرئيس، رجب طيب أردوغـان، يف كلمة 
أمـام أعضاء كتلة حزبـه ”العدالة والتنمية“ 
يف الربملـان الرتكي، إن تركيا بصـدد االنتقال 
إىل مرحلـة جديـدة بقرارها املتعلق بإنشـاء 
منطقة آمنة عىل عمق 30 كيلومرتا بشـمال 
سوريا، و“تطهري منطقتي تل رفعت ومنبج 
من اإلرهابيني“.هـذا ونصح املبعوث الخاص 
للرئيـس الـرويس ملنطقـة الـرشق األوسـط 

الخارجيـة  إفريقيـا، نائـب وزيـر  وشـمال 
الرويس، ميخائيـل بوغدانوف بعدم االنخراط 
يف وضـع توقعـات افرتاضية بشـأن العملية 
العسـكرية الرتكية.وجـاء ذلـك تعليقـا عىل 
العملية العسكرية الجديدة التي تعتزم أنقرة 

القيام بها يف الشمال السوري
كمـا أعربت املتحدثة باسـم وزارة الخارجية 
الروسـية، ماريا زاخاروفا، عن أمل موسكو 
يف أن تمتنـع أنقرة عن األعمال التي قد تؤدي 

إىل تدهور خطري لألوضاع يف سوريا.
مـن جانبه، أعلن وزيـر الخارجية األمريكي، 
أنتونـي بلينكـن، معارضة بـالده ألي هجوم 
عسـكري تركـي عىل شـمال سـوريا، وحذر 
أنقـرة حليفة بالده يف حلف شـمال األطليس 
(الناتـو)، مـن أن ذلـك ”سـيعرّض املنطقة 

للخطر“.
وطلب بلينكـن من أنقرة التـزام اتفاق وقف 
إطـالق النار الـذي وضع عـام 2019، بعدما 
جـدد الرئيس الرتكي، رجب طيـب أردوغان، 
بـ“تطهـري“ مدينتـني يف شـمال  تهديداتـه 

سوريا من املقاتلني األكراد.

الرياض/ متابعة الزوراء:
وصلـت أوىل دفعـات الحجـاج مـن الخـارج 
إىل السـعودية، امـس السـبت، ألول مرة منذ 
تفيش وباء كوفيد19-، وذلك بعد أن اقترصت 
مراسـم الحج لنحو سـنتني عىل عدد محدود 
من املقيمني املحليني، فيما قيدت السـلطات 
الحجـاج من خـارج اململكة بتقديـم نتيجة 
فحص فـريوس كورونا سـلبية لعينة أخذت 

خالل 72 ساعة قبل موعد املغادرة.
وتتجهـز السـعودية التـي خرست إيـرادات 
مهمة جراء التوقف عن استقبال الحجاج من 
الخارج، للسـماح ملليون مسـلم بـأداء الحج 
هذا العـام من داخل اململكـة وخارجها، كما 

أعلنت يف نيسان/أبريل املايض.
وامس السبت وصل حجاج من إندونيسيا إىل 
املدينة املنورة يف غرب اململكة لزيارة املسـجد 
النبـوي، قبـل أن يتوجهـوا إىل مدينـة مكـة 
املكرمة يف األسـابيع القادمة لالستعداد ألداء 
الحج الشـهر املقبل.وأفاد وكيل وزارة الحج 
والعمرة لشـؤون الزيارة محمـد البيجاوي : 
”اليوم اسـتقبلنا أوىل طالئع حجاج بيت الله 
الحرام لهذا العام من إندونيسـيا، وسـتتابع 

الرحـالت من ماليزيا والهنـد“. وتابع ”اليوم 
نسعد باسـتقبال ضيوف الرحمن من خارج 
اململكة بعد انقطاع عامني بسبب الجائحة“، 

مضيفا ”نحن سعداء وبكامل جهوزيتنا“.
وبلـغ عـدد الحجـاج العـام 2019 نحو 2,5 
مليون حاج، لكن بعد تفيش فريوس كورونا يف 
2020 سمحت السعودية أللف شخص فقط 
من داخل اململكة بأداء الفريضة، قبل أن يتم 
رفع العدد يف العام التايل إىل ستني ألفا ملقحني 
بالكامل جـرى اختيارهم بواسـطة القرعة.
وحـددت وزارة الحـج ضوابـط تنص عىل أن 
يكـون حج هذا العام ”للفئة العمرية أقل من 
65 عامـا، مع اشـرتاط اسـتكمال التحصني 
بالجرعات األساسـية بلقاحـات كوفيد19- 

املعتمدة يف وزارة الصحة السعودية“.
وقيدت السـلطات الحجاج من خارج اململكة 
بتقديم نتيجة فحص فريوس كورونا سـلبية 
لعينـة أخـذت خـالل 72 سـاعة قبـل موعد 
املغادرة. وشددت عىل رضورة التزام الحجاج 
التعليمـات  واتبـاع  االحرتازيـة  اإلجـراءات 
الوقائيـة خالل أداء مناسـكهم ”حفاظا عىل 

صحتهم وسالمتهم“.

بغداد/ الزوراء:
حذر مدير منظمة الصحة العاملية، 
تيدروس أدهانوم غيربيسوس، من 
أن التهديد املتمثل يف ظهور سـاللة 
جديـدة أكثـر خطورة مـن فريوس 
كورونـا، والتي سـتكون اللقاحات 
الحاليـة ضدها غري فعالة، حقيقي 

تماما.
ورصح غيربيسوس، الجمعة، خالل 
مؤتمر األمن ”Globsek-2022“ يف 
براتيسـالفا قائـال: ”ال يـزال هناك 
تهديد حقيقي وواضح بظهور نوع 
جديـد أكثـر رضاوة (مـن فريوس 
SARS-CoV-2) يمكـن أن يتجنب 

التعرض للقاحاتنا“.
إزاء  قلقـه  غيربيسـوس  وأبـدى 
بعـض  يف  السـائدة  ”االتجاهـات 
املناطق“ عىل وجه الخصوص، فإن 
عـدد الوفيات املبلغ عنها يف إفريقيا 
ومنطقة غـرب املحيط الهادئ آخذ 

يف االرتفاع.
ويف أمريكا، تتزايد الوفيات الناجمة 
وكذلـك  كوفيـد19-  مـرض  عـن 
اإلصابة به، مؤكدا أنه ”من السابق 

ألوانه القول إن الوباء قد انتهى. إنه 
لم ينته“.

وأوضـح مدير منظمـة الصحة أنه 
”من الصعب للغاية التكهن بكيفية 
تطـور الفـريوس. نحـن نعلم عىل 

وجه اليقني أن الخيارات املستقبلية 
يجـب أن تكـون معديـة أكثـر من 
الخيـارات الحالية. لكـن ال يمكننا 
التنبؤ بمدى قسوتها من حيث شدة 

املرض“.

وتلقت املنظمة، ابتداًء من 3 يونيو، 
تقارير عن 528،816،317 شخصا 
مصابا بفـريوس كورونا منذ بداية 

الوباء و6،294،969 حالة وفاة.
عـدد  ارتفـع  سـاعة،   24 وخـالل 

املصابني بواقع 486278، والوفيات 
.1380 -

وخلصـت لجنـة شـكلتها منظمة 
القـدرة  لتقييـم  العامليـة  الصحـة 
العامليـة عىل مواجهة األوبئة، إىل أن 
العالم ليس يف وضع أفضل مما كان 
عليـه عندما ظهر فـريوس كورونا 
يف عـام 2019، ملكافحة وباء جديد، 
وقـد يكون يف الواقع يف وضع أسـوأ 

بالنظر إىل الخسائر االقتصادية.
وقالـت اللجنـة املسـتقلة للتأهـب 
واالسـتجابة لألوبئة يف تقريرها إن 
عدم إحراز تقـدم يف إصالحات مثل 
األنظمة الصحيـة العاملية يعني أن 
العالم معـرض للخطر أكثر من أي 

وقت مىض.
كمـا أقـر القائمـون عـىل التقرير 
بقيادة رئيسة الوزراء النيوزيلندية 
السـابقة، هيلني كالرك، والرئيسـة 
السـابقة لليبرييـا، إلني جونسـون 
سـريليف، بإحـراز بعـض التقدم، 
بمـا يف ذلك ضخ مزيد مـن التمويل 
يف منظمة الصحـة العاملية، لكنهم 
قالوا إن العملية تسري ببطء شديد.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنـت املراكـز األمريكيـة للسـيطرة عـىل 

األمراض والوقاية أنها أخذت علماً بتسجيل 

أكثر من 700 حالـة إصابة بجدري القرود 

عىل مسـتوى العالم، بينهـا 21 يف الواليات 

املتحـدة يف وقـت تشـري التحقيقـات إىل أن 

املرض ينترش داخل البالد.

وجميع املصابني بجدري القرود يف الواليات 

املتحـدة هـم يف مرحلـة التعـايف أو تعافوا 

بالفعـل، ولـم ترصـد أي وفـاة ناجمة عن 

اإلصابة.

وقالـت جنيفـر ماكويسـتون، املسـؤولة 

يف املراكـز الصحيـة للصحفيـني يف اتصال 

يف  الحـاالت  بعـض  ”ُسـجلت  هاتفـي: 

الواليات املتحدة نعلم أنها مرتبطة بإصابة 

معروفة“.

وأضافت: ”كما لدينا حالة واحدة عىل األقل 

يف الواليات املتحدة غري مرتبطة بسـفر وال 

يعلم املصاب كيف أصيب“.

وجدري القرود مرض نادر يمكن أن ينتقل 

من الحيوان لإلنسـان وبالعكس. وتشـمل 

أعراضـه الحمـى وآالم العضالت وتضخم 

الغـدد الليمفاوية والقشـعريرة واإلرهاق 

وطفحا جلديا يشـبه الجدري عىل اليدين 

والوجـه. ويبقـى املصـاب معديـاً حتـى 

تتقرش كل البثور ويتكون جلد جديد.

واملـرض عمومـاً متوطن يف غرب ووسـط 

إفريقيا، وسجلت إصابات به يف أوروبا منذ 

مايو ويتزايد منذ ذلك الحني عدد الدول التي 

رصدته عىل أراضيها.

ونـرشت كنـدا، الجمعة، حصيلـة إصابات 

جديـدة بلغـت 77، جميعهـا يف مقاطعـة 

كيبيك.

من جهته، قال راج بنجابي املسؤول يف قسم 

األمن الصحي العاملي والدفاع البيولوجي يف 

البيت األبيض: إن 1200 لقاح و100 جرعة 

عالج ُسـلمت إىل واليـات أمريكيـة قدمتها 

ألشخاص خالطوا مصابني.

مرخصـان،  لقاحـان  حاليـاً  ويوجـد 

اللذان طورا  ”اكام2000“ و“جاينيـوس“، 

أساساً ملكافحة الجدري.

ورغـم القضـاء عىل مـرض الجـدري منذ 

عرشات السـنني تحتفظ الواليـات املتحدة 

بكمية احتياط اسـرتاتيجية من اللقاحات، 

السـتعمالها يف حـال تـم اسـتخدام هـذا 

الفريوس كسالح بيولوجي.

واللقـاح ”جاينيـوس“ هـو األحـدث بـني 

االثنني، ويسـبب عوارض جانبيـة أقل من 

”اكام2000“.

ويف هذا السياق، قالت دون أوكونيل املسؤولة 

يف دائـرة الصحـة والخدمـات اإلنسـانية يف 

البيت األبيـض للصحافيني: ”ال يـزال لدينا 

لقاحات بكميات أكثر من كافية“.

ويف أواخر مايو أعلنت مراكز السيطرة عىل 

األمـراض إن لديها 100 مليـون جرعة من 

”اكام2000“ وألف جرعة من ”جاينيوس“، 

لكـن أوكونيل قالـت، الجمعـة، إن األرقام 

تغـريت وامتنعت من الكشـف عـن األعداد 

املحددة ألسباب اسرتاتيجية.

وأجـازت مراكـز السـيطرة عـىل األمراض 

عقارين مضادين للفريوس كانا يستخدمان 

لعـالج إصابات الجـدري، همـا ”تبوكس“ 

و“سيدوفوفري“.

وقالت ماكويسـتون: ”يمكن أن يصاب أي 

شخص بجدري القردة ونحن نراقب بعناية 

املرض الذي قد ينترش يف أي مجموعة“.

وبالنسـبة لتعريـف الحاالت املشـتبه بها، 

فرشحت ماكويستون أنه ”ينبغي أن يكون 

أي شـخص مصاب بطفح جلدي بسـمات 

جديـدة“، وأي شـخص يعترب موضع شـك 

كبـري يف حـال سـفر ذي صلـة أو مخالطة 

وثيقة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أوضحـت وزارة الكهربـاء، امـس السـبت، 
أسـباب انخفـاض سـاعات تجهيـز الطاقة 
أعلنـت  وفيمـا  املواطنـني،  إىل  الكهربائيـة 
جاهزية جميع محطاتهـا للعمل بطاقة ٢٤ 
ميغاواط، حددت موعد حل مشكلة إمدادات 
الغـاز اإليرانـي وسـداد الديـون املرتتبة عىل 

العراق.
وقال املتحدث باسـم الكهرباء، أحمد موىس، 
يف ترصيـح صحفي إن «اإلعـالم يتحدث عن 
وجود أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية، ونؤكد 
أنه حتى اآلن لم نصل إىل حد أالزمة والتجهيز 
يـكاد يكـون مربمجـاً يف عمـوم محافظات 
العـراق»، الفتـاً إىل أن «هنـاك ارتياحاً ورضا 
نسـبياً كان من قبـل املواطنني عـن الطاقة 
الكهربائية خالل األيـام املاضية عكس هذه 

األيام االخرية».
وأضـاف مـوىس أن «تقليل سـاعات تجهيز 
الكهربـاء يف هـذه األيام جاء بسـبب تقليل 
ملحطـات  املـورد  اإليرانـي  الغـاز  إمـدادات 
اإلنتاج»، مبيناً أن «استمرار اإلمدادات منوط 

بسداد مستحقات الجانب اإليراني».
ولفـت إىل أن «وفـد الـوزارة الـذي زار إيران 
قبـل أسـبوعني، توصل مع الجانـب اإليراني 
إىل اتفاقـات تقـيض بـأن يدفـع ابتـداء من 
 ٤٥ بكميـات  الغـاز   ،٢٠٢٢/٦/١ تاريـخ 
مليون مـرت مكعب لصالح املنظومة لتتمكن 
وزارة الكهرباء مـن مواكبة تغطية حاجات 
املواطنني بتجهيز سـاعات جيدة»، موضحاً 

أن «هـذه الكمية التي افرتضتها املفاوضات 
اشـرتط فيها الجانب االيرانـي تزويد العراق 
بـ٤٥ مليون مرت مكعب حالياً مقابل تسديد 
مسـتحقات الجانب اإليراني مـن ديون عام 

.«٢٠٢٠
وأشار إىل أن «هنالك ديون مرتتبة عىل وزارة 
الكهرباء لعام ٢٠٢٠ عن قيمة الغاز يف وقته، 
لـم تدفـع إىل الجانـب اإليراني بسـبب عدم 
إقـرار املوازنـة»، الفتاً إىل أن «الـوزارة عولت 
عـىل قانون األمن الغذائي لدفع املسـتحقات 
والديون إىل الجانـب اإليراني، ولكنه لم يمرر 
وبالتـايل لم يتـم تسـديد قيمة مسـتحقات 

الغاز، وبالتايل لم يرفع الجانب اإليراني حجم 
اإلمـدادات اىل الرقـم الـذي تم اإلتفـاق عليه 

ويبلغ ٤٥ مليون مرت مكعب».
وتابـع: «يدفـع الجانـب اإليرانـي حالياً ٣٠ 
مليون مرت مكعب من الغاز، رغم أن املدفوع 
السـابق ما قبل الزيـارة إىل طهران واإلتفاق 
عـىل ٤٥ مليون مرت مكعـب، كان ٣٥ مليون 
مـرت مكعـب، لكن حتـى هـذه الكميـة تم 

تخفيضها بمقدار ٥ ماليني مرت مكعب».
ونـوه إىل أنـه «ما بـني املتفق عليـه وما بني 
املدفوع، توجد خسارة ١٥ مليون مرت مكعب 
مـن الغاز، مـا أدى إىل قيـام وزارة الكهرباء 

بتحديد أحمال املنظومة وتقليل حجم اإلنتاج 
من الطاقة املنتجة بمحطات اإلنتاج بسـبب 
التخفيـض اإليراني والـذي  أثر عىل محطات 
الكهرباء وانخفـاض انتاجها، والذي أدى إىل 

تقليل ساعات تجهيز الكهرباء».
وأكد أن «وزارة الكهرباء تعمل مع الحكومة 
والربملـان للتوصـل إىل حلـول، ال سـيما مع 
إيجابية الجانب االيراني والذي اكتفى بتقليل 
إمـدادات الغاز رغم عدم دفع املسـتحقات»، 
مضيفاً أنه «سـيتم العمل يف قادم األيام عىل 
دفع املستحقات وهناك تطمينيات حكومية 
وأخـرى برملانيـة والجميـع مهتـم بسـداد 
مسـتحقات الغاز، وبالتـايل نعتقد أنه خالل 
األيام القادمة ستحل مشكلة االستحقاقات 
واسـتقرار اطالقات الغاز، وسيكون الوضع 

جيداً وساعات التجهيز جيدة».
وأردف بالقـول إن «جميـع محطـات وزارة 
الكهربـاء اكتملـت أعمال صيانتهـا الدورية 
للعمـل  جاهـزة  وأصبحـت  واالضطراريـة 
بطاقـة ٢٤ ألف ميغـا واط، ما يعنـي أنه لو 
كانت هناك إطالقات غـاز كافية لتمكنا من 
الوصـول إىل إنتاج ٢٤ ألف ميغـا واط حالياً، 
مع مراعاة أننا يف قادم األيام سـنصل إىل ٢٥ 

الف ميغا واط».
وختـم موىس: «املحصلة لـو كان هنالك غاز 
ووقود كافيني لتم تشغيل املحطات الجاهزة 
للعمـل والوصـول إىل طاقة إنتـاج ٢٤ إىل ٢٤ 
ونصف ميغا واط، ما يعني تجهيز سـاعات 

مالئمة جداً للمواطن».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت مديريـة إعـالم هيئة الحشـد 
اإلطاحـة  السـبت،  امـس  الشـعبي، 
املهاجريـن  «مسـؤول  يسـمى  بمـا 
واألجانب»، لعصابات داعش اإلرهابية 

شمايل بغداد.
لــ  ورد  بيـان  يف  املديريـة  وذكـرت 
معاونيـة  «مفـارز  أن  «الـزوراء» 
االسـتخبارات واملعلومـات يف الحشـد 
الشعبي، أطاحت بعنرص إرهابي شغل 
مايسمى مسؤول املهاجرين واألجانب 
بغداد».وأضاف  بتنظيم داعش شمال 
البيان أن «ذلك جاء خالل عملية نوعية 
تميـزت بدقـة االسـتدراج واملراقبـة، 
وبناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة 

اذ نجحت مفارز مديرية بغداد التابعة 
واملعلومـات  االسـتخبارات  ملعاونيـة 
العامـة بالحشـد الشـعبي مـن إلقاء 
القبض عىل املتهم (ن. س) وفق أوامر 
قضائية يف منطقة الراشـدية شـمال 
بغداد».وأشـار البيان إىل أن «اإلرهابي 
وشـغل  داعـش  عنـارص  أحـد  هـو 
منصب مسؤول مايسمى باملهاجرين 
واألجانـب ويمتلـك رقمـا احصائيـا 
بمـا يسـمى بـودرة التنظيـم ومثبت 
بقواعد بيانات معاونية االستخبارات 
واملعلومـات العامة بالحشـد». داعياً 
املعلومات  بـإدالء  للتعاون  «املواطنني 
عن املشـبوهني عـرب الرقم السـاخن 

٤٨١ من أجل تعزيز األمن».

بغداد/الزوراء:
اعلـن امـني بغـداد، عمـار مـوىس 
كاظم، امس السـبت، انطالق حملة 
كربى لتحويل بغداد لواحة خرضاء 
عرب زراعة ١٠ آالف شجرة كمرحلة 
اوىل بدئاً من قناة الجيش.ونقل بيان 
لالمانـة عن امني بغـداد قوله خالل 

غرسه اول شجرة يف الحملة الزراعية 
ان «امانة بغداد اطلقت حملة لزراعة 
١٠ آالف شـجرة كمرحلـة اوىل بدءاً 
من قنـاة الجيش وهو مكان حيوي 
ومهـم بجانـب الرصافـة عانى من 
االهمال يف الفرتات السـابقة واليوم 
حولنا مجموعة من املسـاحات فيه 

باالمكانيـات  خـرضاء  واحـات  اىل 
الذاتية للدوائر البلدية «.وتابع: «تم 
تقسيم قناة الجيش اىل عدة مقاطع 
وتسـليمها للدوائـر البلديـة املطلة 
عـىل قنـاة الجيش ورشعنـا بحملة 
لزراعتـه وهـي مسـتمرة بجميـع 
«.وأردف  بغـداد  العاصمـة  انحـاء 

أمني بغداد «وجهنـا الدوائر البلدية 
بزيـادة املسـاحات الخرضاء ضمن 
واالسـبوع  الجغرافيـة  قواطعهـا 
املايض افتتحنا حديقة بمسـاحة ٤ 
دونـم والحمالت مسـتمرة للحفاظ 
عىل املناطـق الخرضاء وتوسـيعها 
لتكون متنفسا صحيا وبيئيا ألهايل 

العاصمة بغداد».واشار اىل ان «هناك 
تعاونـا بني امانة بغـداد ومنظمات 
املجتمـع املدني والفـرق التطوعية 
مـن الشـباب البغدادي لالسـتمرار 
بتنفيذ حمالت مشـرتكة بقطاعات 
النظافة والزراعة والتشجري لتحويل 

بغداد لواحة خرضاء».

بغداد/الزوراء:

أعلنت هيئة املنافـذ الحدودية، امس 

السبت، عن ضبط ٤ حاويات مخالفة 

لرشوط وضوابط االسـترياد يف منفذ 

ميناء أم قرص األوسط.

وذكـر بيان للهيئة، تلقتـه «الزوراء» 

أنه «تم ضبـط ثالث حاويات تحتوي 

عـىل مـواد غذائيـة (عـدس) منتهي 

الصالحية ويشـكل خطراً عىل صحة 

وسالمة املسـتهلك العراقي، وحاوية 

رابعـة تحتـوي (سـقوف) متجاوزة 

عـىل  املسـموحة  القانونيـة  للمـدة 

بقائها يف امليناء دون مراجعة أصحاب 

العالقة». 

وأشار إىل أنه «تم تنظيم محرض ضبط 

أصـويل وإحالة املواد إىل مركز رشطة 

جمرك أم قرص لعرض املوضوع أمام 

أنظار قايض التحقيق».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة البيئة، امس السـبت، إرسـال 
مسـودة القانـون الجديـد إلدارة النفايـات 
إىل األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، وفيما 
أوضحت تفاصيل مـرشوع القانون، حددت 
املعـدل اليومي للنفايـات البلدية للشـخص 

الواحد يف العراق.
وقال مديـر الدائـرة الفنيـة يف وزارة البيئة، 
عيـىس الفيـاض، يف ترصيـح صحفـي: إنه 
«تم إعداد مسـودة قانون جديد بشـأن ملف 
إدارة النفايات يف العراق، بحسـب توجيهات 

رئاسـة الـوزراء وبموجب لجنـة تألفت من 
وزارة البيئـة، ومكتب رئيـس الوزراء/ هيئة 
املستشـارين، وأمانة بغـداد، ووزارة اإلعمار 
الوطنيـة  والهيئـة  والبلديـات،  واإلسـكان 
لالسـتثمار».وأضاف الفياض «حيث شكلت 
لجنة فرعية عليـا إلدارة النفايات يف العراق، 
برئاسة أمانة بغداد وبموجب األمر الديواني 
مسـودة  وأرسـلت   ،٢٠٢٢ لسـنة   ٧ رقـم 
القانون قبل أسبوع إىل األمانة العامة ملجلس 

الوزراء».
ولفـت إىل أن «القانون الجديد ركز عىل وضع 

أسس جديدة علمية مللف النفايات يف العراق، 
ودعم االستثمار واسـتخدام النفايات إلنتاج 
الطاقة الكهربائية وبما يتوافق مع التزامات 
العراق الدوليـة تجاه ملف التغريات املناخية 
واتفاقية باريـس وبما يضمن إعادة التدوير 

واإلدارة الرشيدة مللف النفايات يف العراق».
وأشار إىل أن «معدل النفايات البلدية للشخص 
الواحد يف العـراق تبلغ حـوايل ١٫٢ كيلوغرام 
يوميـاً، إذ أن العاصمة بغداد والتي يسـكنها 
حوايل ٨ ماليني نسـمة، تنتج من ٨-١٠ آالف 

طن يومياً من النفايات البلدية».

بابل/الزوراء:
أفـادت مصادر امنيـة، امس  السـبت، باعتقـال أربعة 
مـن تجـار ومروجي املخدرات اسـتغل أحدهـم اطفاله 
لتهريبها، فيما قتل مدني بهجوم مسـلح، يف محافظات 

بابل والنجف ونينوى.
وقـال املصدر إن « قوة امنية اعتقلـت تاجر مخدرات يف 
سيطرة الباشية التابعة لناحية الحمزة الغربي، جنوبي 

الحلـة، وبحوزته أكثر مـن عرشة آالف حبـة مخدرة»، 
مبينـاً أن «التاجر كان يسـتخدم طفليه للتمويه يف نقل 

املخدرات».
ويف السـياق ذاتـه أوضـح مصـدر أمنـي أن «قـوة من 
جهاز األمن الوطني وسـوات تمكنت من القبض عىل ٣ 
أشخاص بحوزتهم مواداً مخدرة وقطع سالح يف الكوفة 

بمحافظة النجف».

ويف حـادث منفصـل أوضح مصدر أمني أن «مسـلحني 
مجهولني يسـتقلون عجلة غـري مرقمة أقدموا عىل قتل 
مدنـي يف قضـاء تلعفر غـرب مدينة املوصـل، بعد فتح 
النار عليه من أسـلحة رشاشـة، ما اسـفر عـىل مقتله 
عـىل الفور»، مبينـاً أن»الجهات األمنيـة تجري تحقيق 
يف الحادث لكشف مالبسـاته والكشف عن الجناة الذين 

فروا اىل جهة مجهولة»
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بغداد/الزوراء:
أعلنت مديرية نجدة بغداد، امس السبت، إحباط جريمة 
لإلتجـار بالبرش، من قبل أب أراد بيـع ابنته مقابل ١٠ 

ماليني دينار عراقي.
وذكـرت املديريـة يف بيـان ورد «الـزوراء» أن «تجـوال 
روتينـي لدوريـات النجدة داخـل األزقة والشـوارع يف 
منطقـة الكـرادة، شـهدت اسـتنجاد فتاة مـن مواليد 
٢٠٠٩ بطاقـم الدوريـة وأخربتهـم بقيـام والدها مع 
شـخص آخر ببيعها مقابل مبلغ مايل قدره ١٠ ماليني 

دينار عراقي».
وأضافـت: «عـىل الفور تم إشـعار السـيطرة املركزية 
بالحـادث والقبض عىل الشـخصني من قبـل الدورية، 

وتسليمهم إىل الجهات املختصة».

بغداد/الزوراء:
كشـف مصدر مطلـع، امس 
أمـر  صـدور  عـن  السـبت، 
اسـتقداٍم بحقِّ (عبد الباسط 
تركي) الرئيس األسبق لديوان 
االتحـادي،  املاليـة  الرقابـة 
مؤكـداً أن األمـر جـاء جـراء 
ألحقـت  مرتكبـٍة  مخالفـات 

رضراً باملال العام.
«الـزوراء»،  لـ  املصـدر  وأفاد 
بـ»إصـدار محكمـة تحقيـق 
املختصـة  الثانيـة  الكـرخ 
النزاهـة  قضايـا  يف  بالنظـر 
أمـر اسـتقداٍم بحـقِّ الرئيس 
األسـبق لديوان الرقابة املالية 
اللجنـة  (رئيـس  االتحـادي 

االقتصاديـة يف األمانة العامة 
ملجلـس الـوزراء)»، الفتـاً إىل 
أنَّ «األمـر صـدر عـىل خلفيَّة 
إلحـاق الرضر باملـال العام يف 
مخالفات مرتكبٍة بإحالة أحد 

املشاريع يف محافظة بابل».
وأشـار إىل أنَّ «أمر االستقدام 
صدر اسـتناداً إىل أحكام املادَّة 
(٣٤٠) من قانـون العقوبات 
العراقـي، بسـبب املخالفـات 
إحالـة مـرشوع  املرتكبـة يف 
مجـرس الطهمازيـة يف مركز 
محافظـة بابـل عـىل رشكـة 
ضفـاف الرافديـن والخرضاء 
املتحدة)؛ مما تسبب يف إلحاق 

الرضر باملال العام».

بغداد/الزوراء:
أصدر وزير املوارد املائية، مهدي رشيد 
الحمدانـي، امـس السـبت، مجموعة 
توجيهـات تتعلـق بمرشوع املسـيب 
وطلبـات حفـر املياه الجوفيـة، فيما 
حذر من التداعيات السلبية لالستنزاف 

الجائر للمياه.
وقال الحمدانـي، يف ترصيح صحفي: 
إنـه «تمـت زيـارة مـرشوع املسـيب 
واإلطـالع عـىل واقـع حالـه واألعمال 
التـي تقـوم بهـا وزارة املـوارد املائية 
مـن ناحيـة تأمـني وصـول امليـاه يف 
زمن الشـح»، مؤكداً أن «الشح املائي 
مستمر للموسـم الثالث ويعد قاسياً، 
ولذلك الـوزارة تعمل عىل توزيع املياه 
بشكل عادل عىل جميع املستفيدين».

وأضـاف أن «مـرشوع املسـيب مـن 
مرشوعـاً  ،ويعـد  املهمـة  املشـاريع 
طويـًال جـداً وتفرعاتـه كثـرية، مـا 
اسـتدعى اإلطـالع عـىل الكثـري مـن 
املشـاكل واملعوقات التـي تحول دون 
تنفيذ بعض املشـاريع»، مشرياً إىل أنه 
«وجـه الدوائر يف املسـيب بالتنسـيق 
العايل املسـتوى مع الحكومـة املحلية 
وقائممقام املسـيب بتعزيـز التعاون 
يف رفع التجاوزات وتسـهيل أمر عمل 

رشكات الوزارة».
وأكد الوزيـر، «حرصه عىل متابعة كل 

صغرية وكبرية يف مشاريع وزارة املوارد 
املائية لغرض تقديـم الحلول»، مردفاً 
بالقـول: «تواجدنا هذا ، لنقل رسـالة 
اطمئنـان من الوزارة إىل املواطنني بأن 
الـوزارة حريصـة يف نقـل كل صغرية 

وكبرية يف ظروف الشح املائي».
وتابع: «استمعنا إىل بعض الطلبات من 
املواطنني ووجهنا يف تنفيذها، وهنالك 

ايضـاً طلبـات وصلت مـن قائممقام 
املسيب ووجهنا بتنفيذها ومن ضمنها 
دراسـة اسـتكمال الجـزء اآلخـر من 
التكسية الحجرية التي تكون متنفساً 
للعوائل يف هذا القضـاء املهم»، مؤكداً 
حرصه عـىل «متابعة هذه املشـاريع 

وتقديم كل التسهيالت».
ولفت إىل أنه «وجه جميع دوائر الوزارة 

يف كل املحافظات باستالم طلبات حفر 
املياه الجوفيـة والتأكد من صالحيتها 
وديمومتها ومنح املوافقات»، مبيناً أن 
«الوزارة كانت قلقة بسبب االستنزاف 
الجائر أو السـحب الجائـر وتداعياته، 
وعىل سـبيل املثال عودة بحرية سـاوة 
بعد منع املتجاوزين وفرض السيطرة 

عليهم».

بغداد/الزوراء:
حددت نقابة الصيادلة، امس السـبت، 
مخاطـر األدويـة قريبـة النفـاد عـىل 
املواطـن، فيمـا كشـفت عـن أهـداف 

حمالتها ضد املخالفني. 
وقال أمني رس نقابة الصيادلة محمود 
شاكر، يف ترصيح صحفي إن» النقابة 
ركزت خالل حمـالت التفتيش األخرية 

عىل جـودة األدويـة ووقـت نفادها»، 
مبينـاً أن» األدويـة كلمـا تقـرتب من 
تاريـخ النفـاد تفقد مـن فعاليتها من 

٢٠٪ اىل ٣٠٪».
وأضـاف أن» بعـض الصيدليـات تمت 
إحالتهـا اىل لجنة االنضبـاط املختصة 
ومحاسـبتها وفق قانـون النقابة بعد 

ضبط أكثر من حالة بهذا الصدد».

وأشـار اىل أن» النقابـة لديهـا حمالت 
تفتيـش مسـتمرة يف جميـع املناطـق 
وتمكنت يف غضون الثالثة أشهر املاضية 
مـن تحقيق ٨ آالف زيـارة للصيدليات 
تم من خاللهـا ضبط بعض املخالفات 
وإحالتها اىل اللجان املختصة ملحاسبة 
املخالفني وفق القانون»، موضحاً أن» 
هدف حمالت النقابة هو تعديل املسار 

عىل املسـتوى البعيـد وتوفري دواء آمن 
وفعال للمواطن العراقي». 

  وتابـع أن» النقابة واجبهـا املتابعة، 
والتقويـم، واإلصـالح، وتنظيم العمل، 

والسوق الدوائي». 
وكشـفت نقابـة الصيادلـة، يف وقـت 
سـابق، عن إجـراءات جديـدة لتنظيم 
أسـعار األدويـة يف الصيدليـات، فيمـا 

أكدت استمرار الجوالت التفتيشية.   
وقال أمني رس نقابة الصيادلة محمود 
شـاكر، يف ترصيح صحفـي إن» وزارة 
الصحة ونقابـة الصيادلة تعمالن منذ 
أكثر من سنة عىل مراقبة ارتفاع أسعار 
األدويـة». وأضـاف أن» النقابة عملت 
عىل مسألة استقرار األسعار من خالل 
تثبيت التسعرية بالدينار العراقي، عىل 
أن تكون التسـعرية األساسـية ما بني 

املذاخر والصيدليات بالعملة املحلية».
وأشـار اىل أنـه» خالل منتصـف العام 
الحايل ستكون هنالك حمالت تفتيشية 
ومراقبة ألسعار األدوية من أجل تنظيم 
السـوق الدوائية بشـكل يتناسـب مع 
العملة العراقية وبالتعاون بني وزارتي 
الداخلية والصحـة ونقابة الصيادلة»، 
الفتـًا اىل أن» النقابة والـوزارة لديهما 
جوالت تفتيشـية مستمرة تكاد تكون 
يومية لتنسيق العمل وتوفري دواء آمن 

للمواطنني».
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إعالن
اىل الرشيـك (محمـد جـواد محسـن 
وحنان يحيى يوسف) اقتىض حضورك 
اىل مديريـة بلديـة الحيدريـة لغرض 
اصـدار اجـازة البناء للرشيـك (كرار 
عبد الهادي مسـعر) للقطعة املرقمة 
١٨/٦٧ يف النجـف حي خـان الحماد 
مقاطعة ٦ خالل عرشة ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك .



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة أن القوانني 
النافـذة تمنـع دخـول العـراق 
ملنظمـة التجـارة العاملية، فيما 
أشـارت اىل رؤيـة جديـدة لضم 

البالد لهذه املنظمة.
الـوزارة،  وقال املتحدث باسـم 
ترصيـح  يف  حنـون،  محمـد 
ومنـذ  «العـراق  إن  صحفـي: 
لالنضمـام  يسـعى  سـنوات 
العامليـة»،  التجـارة  ملنظمـة 
مشـدداً عـىل «رضورة ترشيع 
قوانني تتالءم مع القرارات التي 

تعمل بها املنظمة».
هـي  «الـوزارة  أن  وأضـاف 
كباقـي  حكوميـة  مؤسسـة 
قوانـني  اىل  تخضـع  الـوزارات 
تمنع الدخـول اىل هذه املنظمة 
الكبرية»، داعيـًا مجلس النواب 

اىل «ترشيع قوانني خالل الفرتة 
قـرارات  مـع  تتـالءم  املقبلـة 

املنظمة».
وبنّي حنـون أن «وزارة التجارة 
تعمـل مـع الـوزارات لـإلرساع 
بدخول العراق اىل املنظمة برؤية 
أن «الجهد  جديـدة»، موضحـاً 
الحكومي فعال يف اغتزال الزمن 
واالنسـجام مع قوانني منظمة 

التجارة العاملية».

بغداد/ الزوراء:
اكـد الخبري االقتصادي، يونـس الكعبي، امس 
السـبت، ان الوفـرة املالية الحاصلـة يجب ان 
تكـون بأياٍد امينـة تحرص عـىل توظيفها يف 
تطوير القطاعات األساسـية لتكون مستقبال 
رافـدا أساسـيا للخزينـة مـع واردات النفط، 
محذرا من أن الوفرة سـتتحول اىل ”نقمة“ إذا 

غابت السياسات الصحيحة.
وقال الكعبـي يف ترصيح صحفي: ان “ارتفاع 
أسـعار النفط نتيجة الرصاع الـدويل والحرب 
الروسية األوكرانية فرصة لن تعوض للخزينة 
العراقية والتي درت عليها وفرات مالية كبرية 
ومسـتمرة لهذا العـام والعام املقبل بحسـب 

الخرباء واملعطيات الدولية “ .
وأضـاف ان “هـذه األمـوال الكبـرية يجب ان 
تكون بأيادي متخصصني حريصني عىل أموال 
الشعب ويجب توظيفها واستغاللها يف تطوير 
القطاعـات الصناعـي والزراعي والسـياحي 
والخدمـي لتكـون مسـتقبال رافـدا أساسـيا 

للخزينة مع واردات النفط“.

 مبينـا ان “هـذه الوفـرة هي نعمة مـّن الله 
عليهـا للشـعب العراقـي وفرصـة ال تعوض، 
وإذا ما استنزفت لقضايا استهالكية ستصبح 

نقمة عىل الشعب العراقي “ .
ودعا الكعبـي القوى السياسـية اىل ”اإلرساع 
بحل ازمة االنسداد السيايس وتغليب مصلحة 
الشـعب عـىل العراقي عـىل املصالـح الحزبية 
والفئوية وتشـكيل الحومة بأرسع وقت حتى 
يتم وضع سياسـية اقتصادية رصينة تحافظ 
عىل هـذه الفـورات لكونها نعمة، وبعكسـه 

ستكون نقمة عىل الشعب العراقي“.

بغداد/ الزوراء:
حـّدد املستشـار املايل لرئيـس مجلس 
الـوزراء، مظهر محمـد صالح، امس 
السـبت، عاملني أساسـيني أسهما يف 
تعثر إقرار الحسابات الختامية للدولة 
منـذ عـرش سـنوات.وقال صالـح: إن 
للدولـة يعكس  الختامـي  ”الحسـاب 
عمليـات تطبيـق املوازنـة العامة عىل 
واألنظمـة  القانونيـة  اللوائـح  وفـق 
الصـادرة، ليظهر  املالية  والتعليمـات 
املركز املـايل للدولة، ذلك ملـا عليها من 
حقـوق واجبـة التحصيل ومـا عليها 
من التزامات واجبة السـداد“.وأضاف 
أن ”رصيـد الحسـاب الختامي يوضح 
الزيـادة أو النقصان يف أصـول الدولة 
أو موجوداتهـا الـذي يجسـده العجز 
يف املرصوفـات أو الفائض يف اإليرادات 
خالل السـنة املاليـة الواحدة“.وتابع: 
”لذا يعد الحسـاب الختامي الحكومي 
أحـد أهـم القوائـم املالية التـي تقوم 
وذلـك  سـنوياً  بإعدادهـا  الحكومـة 
استناداً إىل أحكام املادة ٣٤ من قانون 
٦ لسـنة  النافـذ رقـم  املاليـة  اإلدارة 
٢٠١٩ املعـدل والخاصـة بالبيان املايل 
وذلـك إليضاح املرصوفـات واإليرادات 
الفعلية كافة عن السنة املالية املنتهية 
ومـا يرتتب عليها مـن فائض فعيل أو 
عجز حقيقي“.ولفت إىل أن ”السـلطة 
الترشيعيـة لـم تسـتطع مـن إقـرار 
الحسـاب الختامـي بعد العـام ٢٠١٢ 
وحتى الوقـت الحارض، أي مىض عقد 
مـن الزمن واملركز املـايل للدولة ما زال 

غـري ُمعـرف بتفاصيله النهايـة أمام 
السـلطة الترشيعية التي تعد السلطة 
الرقابية األوىل يف البالد“.وأشـار إىل أن 
”عاملـني أساسـيني أسـهما يف تعثـر 
إقـرار الحسـابات الختاميـة بشـكل 
األول  سـنوات،  عـرش  منـذ  منتظـم 
صعوبـة تسـوية السـلف الحكوميـة 
املرتاكمـة التـي بلغـت رقمـاً مرتفعاً 
جـداً وربمـا يعـادل مـن حيـث املبلغ 
أو  كاملـة  ماليـة  سـنة  مرصوفـات 
أكثر وتفتقر للمسـتندات الداعمة لها 
بنسـبة عالية“.وأوضـح أن ”العامـل 
الثانـي يتمثل يف وجود أكثر من سـنة 
ماليـة لم يتوفر فيهـا قانون للموازنة 
العامة، مـا يتطلب ترشيـع (ميزانية 
واقـع حـال) وهي أقرب إىل الحسـاب 
الختامي والسـيما للسـنتني ٢٠١٤ – 
٢٠٢٠“.وأكد أن ”مهمة مجلس النواب 
الرقابية بهذا الشـأن سـتكون شـاقة 
قليالً يف متابعة اسـتكمال الحسـابات 
الختامية للبالد للسنوات ٢٠١٣-٢٠٢١ 

ولكنها سـتكون مثمرة بالتأكيد“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت منظمة ”اوبك“، امس السـبت، أن 
حصة اإلنتـاج النفطي الخـاص بالعراق 
سـتبلغ 4.580 ماليني برميل يوميا خالل 
شـهر تموز املقبل بعد اتفـاق اوبك+ عىل 
زيادة 648 ألف برميل يف اليوم .من جانب 
متصـل، اغلقت بورصـات النفط العاملية 
عـىل مكاسـب اسـبوعية، تراوحـت بني 
الطفيفة لخامي البرصة وبرنت والكبرية 
جميـع  ارتفـاع  بعـد  االمريكـي،  لخـام 

الخامات يف اخر جلسة لها الجمعة.
وذكرت منظمـة ”اوبك“ يف جدول اطلعت 
اإلنتـاج  ”حصـة  أن  ”الـزوراء“:  عليـه 
الخاصـة بالعـراق لشـهر تمـوز حددت 
بــ4.580 ماليني برميل بزيـادة مقدارها 
71 الف برميـل يومياً عن شـهر حزيران 
البالغ 4.509 مليون برميل يومياً وبزيادة 
بمقـدار 119 الف برميل يومياً عن شـهر 

ايار املايض“.
مبينـة أن ”العراق جاء ثاني اكرب منتج يف 

املنظمة بعد السـعودية وثالث اكرب منتج 
يف اوبك + بعد السعودية وروسيا“.

وأضافت أن ”انتاج السـعودية وروسـيا، 
حـدد بـ 10.833 ماليني برميل يومًيا لكل 
واحد منهما خالل شـهر تموز، أي بزيادة 

نحـو 170 ألـف برميـل يومًيا عن شـهر 
حزيـران الحايل، كما ارتفعت حصة إنتاج 
اإلمـارات بمقـدار 70 ألف برميـل يومًيا، 
لتصـل 3.127 ماليني برميـل يومًيا خالل 

الشهر املقبل“.

واشـارت اىل ان الكويت حـدد انتاجها بـ 
2.768 مليونا برميـل يومياً، وحدد انتاج 

الجزائر بـ 1.039 مليون برميل يوميا“.
واشـارت اىل ان ”حصـة منظمة اوبك من 
الزيـادة املقررة يف تموز سـتبلغ 412 الف 
برميل لتصـل اىل 25.864 مليـون برميل 
يوميا يف حني ستبلغ حصة املتحالفني مع 
اوبـك 236 الف برميـل لتصل اىل 16.694 

مليون برميل يوميا“.
واتفقت منظمة اوبك+ خـالل اجتماعها 
يـوم الخميس املايض عىل زيـادة انتاجها 
النفطـي لشـهر تمـوز بمقـدار اكثر من 
648 الـف برميل يوميا ومثلها لشـهر اب 

املقبل .
من جانب متصل، اغلقت بورصات النفط 
العاملية عىل مكاسـب اسبوعية، تراوحت 
بـني الطفيفـة لخامـي البـرصة وبرنـت 
والكبـرية لخـام االمريكـي، بعـد ارتفاع 
جميع الخاات يف اخر جلسة لها الجمعة.

واغلـق خام البـرصة الثقيل عـىل ارتفاع 

بمقـدار 3.06 دوالرات ليصل اىل 107.42 
دوالرات وحقق مكاسب اسبوعية طفيفة 

بلغت 2 سنتان، ما يعادل 0.02%.
واغلـق خـام برنـت يف آخـر جلسـة عىل 
ارتفـاع بمقـدار 2.11 دوالران ليصـل اىل 
119.72 دوالراً، وسجل مكاسب اسبوعية 

بلغت 29 سنتاً بما يعادل 0.24 %.
وأغلـق خـام غـرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكـي عـىل ارتفاع بمقـدار 2 دوالران 
ليصل اىل 118.87 دوالراً للربميل وسـجل 
مكاسب اسـبوعية كبرية بلغت 3.8 دوالر 
او مـا يعـادل %3.3 .وتذبذبـت اسـعار 
النفـط خـالل االسـبوع املـايض بعـد أن 
اتفـق زعماء االتحـاد األوروبي عىل حظر 
جزئـي وتدريجـي للنفـط الـرويس فيما 
أنهـت الصني إغالقها بسـبب كوفيد 19- 
يف شـنغهاي، وحـد مـن ارتفاع االسـعار 
رفـع منظمة اوبك+ مـن انتاجها بمقدار 
648 الف برميل خالل شـهر تموز ونفس 

الكمية خالل شهر اب.

 بغداد/ الزوراء:
توقعـت اللجنة املالية النيابية، امس السـبت، الطعن بقانون 

األمن الغذائي الذي يعتزم الربملان تمريره.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، يف ترصيح صحفي: ”نتوقع 

ان يواجه قانون االمن الغذائي طعونا“، مشرياً إىل ان ”تمريره 
يف مجلس النواب يتطلب أغلبية بسيطة إلكمال نصاب الجلسة 
{٥٠ +١}“.واضاف ان ”هذ الرشط متوفر، اما تمرير القانون 
يحتـاج اىل ٥٠+١ من الحضور“، الفتاً إىل أن ”االمر سـيتوقف 

عىل الطعـون التي يواجههـا القانون يف املحكمـة االتحادية، 
وهـي سـتبطل القانـون عـىل غـرار القانـون الذي ارسـلته 
الحكومة“.وقررت املحكمـة االتحادية العليا، 15 أيار 2022، 
إلغاء مـرشوع قانون الدعم الطارئ لألمـن الغذائي والتنمية 

بنـاء عىل دعوى اقامها النائب باسـم خشـان، فيما بينت أن 
حكومـة الكاظمي هي ترصيـف أعمال وال يحق لها ارسـال 
مشاريع القوانني وعقد القروض أو التعيني يف املناصب العليا 

للدولة واالعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,000 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

 13,000 – 15,000 الفلحم غنم عراقي  (1 كغم ) 

 12,000 – 14,000 الفلحم عجل عراقي (1 كغم )

 8,000 – 9,000 الفلحم عجل مستورد (1 كغم )

4000-5000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
8500 – 9000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة التخطيـط موعـد إطـالق 
االقتصـادي واالجتماعي لألرسة  املسـح 
يف العراق كمقدمة لتطبيق اسرتاتيجيتها 
الجديـدة لخفـض الفقر، فيمـا أوضحت 
آليـة تحديد األرس التـي تعيش تحت خط 

الفقر لشـمولها بالحماية االجتماعية.
وقال املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 
الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: إن 
«هنالك تعاوناً وثيقاً بني وزارتي التخطيط 
والعمل والشـؤون االجتماعيـة يف تنظيم 
آليات شبكة الحماية االجتماعية»، مبيناً 
أن «الجهـاز املركـزي لإلحصـاء يف وزارة 
التخطيط يقوم بقراءة البيانات الخاصة 
باملراد شـمولهم عرب النظام املعاد وبيان 
فيمـا إذا كان هـذا الشـخص تحـت خط 
الفقـر أو فوق خط الفقـر باالعتماد عىل 

البيانات التي ترد من العمل».
العمـل  «وزارة  أن  الهنـداوي  وأضـاف 
لديهـا باحثـون يقومـون بزيـارة األرس 
املراد شـمولها مع تسجيل كل التفاصيل 
بمعيشـتهم وفقـاً السـتمارة  الخاصـة 
خاصة ترسل بعد ذلك الكرتونياً عرب قرص 

مدمج (سيدي) إىل وزارة التخطيط لتقوم 
بقـراءة البيانـات لـكل األشـخاص املراد 
شـمولهم وبموجـب النظـام اإللكرتوني 

املعتمد».
وأضح أنـه «بعد التأكد من الشـخص أو 
األرسة إذا كانت تحت خط الفقر أو فوقه 
تعاد بياناته إىل وزارة العمل لتبت قرارها 
بشـموله من عدمـه وفقـاً للمعطيات»، 
الفتـًا إىل أن «دور وزارة التخطيط يف هذه 

العمليـة هـو تلقـي البيانات مـن وزارة 
العمـل لتقـوم بقراءتها وتعيدها بشـكل 
رسيع إىل الوزارة من أجل اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة».وفيمـا يخـص خطـة الـوزارة 
الجديدة ملكافحـة الفقر بني الهنداوي أن 
«وزارة التخطيط تسـتعد إلطالق املسـح 
االقتصادي واالجتماعي لألرسة يف العراق 
حيث سـيتم الـرشوع بتنفيذه يف شـهر 
تموز املقبل»، مبيناً أن «الهدف من املسح 

هـو قـراءة املـؤرشات الجديـدة للفقر يف 
العراق لتحديـد خط جديد للفقر بموجب 
هذه املؤرشات السـيما بعد الظروف التي 
واجهـت البلـد ومنهـا الصحيـة املتمثلة 
بجائحة كوفيد واألزمة املالية لعام ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١».
وأشـار إىل أن «املسـح سـيوفر مؤرشات 
األرسة  تفاصيـل  كل  تتنـاول  مهمـة 
واملتعلقة بمسـتوى معيشـتها ومستوى 
االنفـاق عـىل متطلبـات الحيـاة، وكذلك 
الخدمـات التي يحصل عليها سـواء كان 
واملـاء  التعليـم والسـكن  أو  الصحـة  يف 
والكهرباء وكذلـك التخلص من النفايات 
والبطالة والتضخـم وغريها من القضايا 
املرتبطـة بحيـاة االنسـان وهـذه كلهـا 
مؤرشات مهمة سنتعرف عليها من خالل 
هـذا املسـح».وتابع أن «هـذه املؤرشات 
السـرتاتيجية  مهمـاً  أساسـاً  سـتكون 
خفض الفقر للسـنوات الخمـس املقبلة 
التـي نأمـل بإعدادها للسـنوات ٢٠٢٣ – 
٢٠٢٧، وستعتمد عىل البيانات كمؤرشات 
من أجل وضـع الحلول واملعالجات لواقع 

حياة الفقراء يف العراق».

بغداد/ الزوراء:

استقرت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية، امس 

السبت.

وقـال مصدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 

العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 

٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي بلغ ٣٨١ الف دينار، وسعر 

رشاء ٣٧٧ الفاً، وهي نفس االسعار ليوم الخميس املايض.

وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ مـن الذهب العراقي 

سـجل اسـتقراراً أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سـعر الرشاء ٣٣٧ 

ألفاً.

وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 

الذهـب الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بـني ٣٨٠ الف دينـار و ٣٩٠ ألفاً، 

فيمـا تراوح سـعر البيع مثقال الذهب العراقي بـني ٣٤٠ الفاً و ٣٥٠ 

الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@äaã‘néa

@äaã”g@ãr»m@lbjéc@—ìÿÌ@á‡´@ãËƒfl
2012@â‰fl@ÚÓflbn©a@pbibè®a

ÚÓ«b‡nu¸a@ÚÌb‡®bi@b:Ï‡ì€@Ò7‘–€a@ãé˛a@áÌá•@ÚÓ€e@ozöÎc

ÚÓ”aã»€a@Òãéˇ€@Ô«b‡nu¸aÎ@Übón”¸a@|èæa@÷˝†g@á«Ïfl@Üá•@¡Ó�Én€a

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
أكـد البنـك اإلسـالمي للتنميـة يف مـرص، امـس 
السبت، استعداده لتمويل املشاريع االسرتاتيجية 
يف العراق وتطوير املـوارد البرشية للبنك املركزي 
الجوانـب  مختلـف  يف  املاليـة  ووزارة  العراقـي 

املالية.
وذكر بيان للبنـك املركزي، تلقته «الـزوراء»: أن 
«نائـب محافظ البنك املركزي العراقي شـارك يف 
االجتماعـات السـنوية للبنك اإلسـالمي للتنمية 
التـي تعقـد للمـدة مـن ١-٤ حزيـران ٢٠٢٢ يف 

جمهورية مرص العربية». 
وتابع: «وقد شـارك يف االجتماعات وفد من البنك 
املركـزي العراقي ومدير عـام الصندوق العراقي 

للتنمية الخارجية يف وزارة املالية».

وأضـاف أن «نائـب املحافـظ عقد عـدة لقاءات 
للبنـك  التابعـة  واملؤسسـات  املسـؤولني  مـع 
اإلسـالمي للتنميـة لتعزيز مسـاهماتها يف دعم 
املشـاريع املختلفة للقطاعني العـام والخاص يف 
العراق». من جانبه، أكد البنك اإلسـالمي للتنمية 
«اسـتعداده لتقديم الدعم واملسـاهمة يف تمويل 
املشاريع االسـرتاتيجية يف العراق وتطوير املوارد 
البرشية للبنك املركـزي العراقي ووزارة املالية يف 
مختلف الجوانب املالية السـيما إصدار الصكوك 
الخرضاء».عىل صعيد آخر، وصل بغداد عرص يوم 
الجمعـة وفد من البنك املركـزي املرصي يف زيارة 
رسـمية لبحث آفـاق التعاون مـع البنك املركزي 
العراقي وتبادل الخربات يف مختلف القضايا ذات 

االهتمام املشرتك.

@fiÏzné@ÚzÓzó€a@pbébÓè€a@lbÓÀ@Z7jÇ
\Ú‡‘„^@∂a@ÚÓ€bæa@ÒãœÏ€a

@›ÌÏ‡n€@ÍÜaá»néa@á◊˚Ì@ãóæa@ÚÓ‡‰n€a@Ÿ‰i
÷aã»€a@¿@…Ìäbìæa

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال2,500 دينارالباميا

2500 دينارالو500 دينارالطماطة

1500-2000 دينارالتفاح1000دينارالبطاطا

1000-1500 دينارالليمون1000دينارالخيار

1500-2000 ديناراللنكي1000دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1000 دينارالباذنجان

1250 ديناراملوز500-750 دينارالبصل

2000 ديناررمان1250دينارالجزر

500 ديناررقي2500 دينارفاصوليا

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

2500 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1500 ديناركريب فروت750 دينارشجر

1500-2000 دينارالكيوي1000 دينارخس

1500 دينارالسندي750 دينارشلغم

1500 دينارعلبة فراولة750 دينارشونذر

2500 دينارخوخ2500 ديناراللوبيا

2500 دينارمشمش500 دينارباقالء
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@‚b‡õ„a@ãÇdm@kjé@|öÏm@Òäbvn€a
ÚÓæb»€a@Òäbvn€a@Ú‡ƒ‰æ@÷aã»€a



طشقند / ماهر حسان 

أكـَد املديـُر الفنـي للُمنتخـِب األوملبي، 

املُنتخـب  أن  سـوكوب،  مريوسـالف 

األسـرتايل واحٌد من أهّم املنتخباِت عىل 

الَصعيد اآلسيوي ملا يمتلكه العبوه من 

مواصفاٍت بدنيـٍة وفنيٍة عاليـة، األمُر 

الذي جعل املواجهَة ليست بالسهلة. 

وقـاَل سـوكوب أنـا أحـرتُم مـا قّدمُه 

املنتخـبُ األسـرتايل بعـد أن فقـَد أحـد 

العبيـه بزمٍن مبكٍر يف املباراِة من خالل 

غلِق املَسـاحات بشـكٍل واضـٍح قّوض 

من عمليِة تسجيل األهداف.

وأضـاّف سـعينا بـكِل قوتنا مـن أجل 

تسجيِل هدِف االفتتاح، ولكن جاَء هدٌف 

عكـّيس يف مرمانـا جعـَل الضغوطاَت 

تتضاعـُف عـىل الالعبني للتعديـِل بأي 

طريقة مبيناً إن العبي املُنتخب العراقّي 

األوملبـّي فعلـوا كَل يشٍء إلدراِك هـدِف 

التعديل، وعند تحقيِق ذلك توفرت لدينا 

عدُة فـرٍص أخرى للتسـجيِل ولكن لم 

يكتْب لها التوفيق.

وأوضـَح ال طريـَق أمامنـا للتأّهِل عن 

املجموعـِة غـري تحقيـِق الفـوز عـىل 

الكويـت، األمـُر الـذي يعيه تمامـاً كُل 

العبينا، وهـذا ما سـنعمل عليه بجهٍد 

وافٍر لتحقيقه مع احرتامي للمنافس. 

ال  قائـًال  حديثـه  سـوكوب  واختتـَم 

يمكنني الحديث عـن األداِء التحكيمّي 

كونـي أحـرتم كَل القـرارات التي هي 

باألسـاِس مدعومٌة بالـVAR ،وأعتقُد 

أنه كان منصفاً للجانبني.

التعـادل اإليجابـي مواجهـة  وحسـم 

امـس  االسـرتايل،  ونظـريه   األوملبـي 

السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية 

من نهائيات كأس آسـيا تحت 23 عاما 

املقامة يف أوزبكستان.

افتتح املنتخب األسـرتايل التسجيل عن 

طريـق ألـو كـول بالدقيقـة (45+2)، 

وتمكن حسـن عبد الكريم من معادلة 

النتيجة للعراق يف الدقيقة (56).

وبهذا التعادل رفـع األوملبي رصيده إىل 

نقطتني باملركز الثاني مؤقتا، فيما ظل 

املنتخب األسرتايل يف املركز األول برصيد 

4 نقاط.

بدأ املنتخب األسـرتايل املبـاراة بطريقة 

املرمـى  تهديـد  يف  ونجـح  هجوميـة 

العراقي عرب تصويبة لكوسيني يانجي 

ارتدت من القائم األيمن.

بشـكل  األسـرتايل  الضغـط  واسـتمر 

مكثـف، وتعـرض يانجـي للطـرد بعد 

تدخله القـوي ضد مؤمل عبـد الرضا، 

واستعان الحكم بالفار إلشهار البطاقة 

الحمراء.

وسـنحت عدة فرص عن طريق مؤمل 

عبد الرضا ووكاع رمضان وحسن عبد 

الكريـم، فيما أهدر الجناح منتظر عبد 

األمري أخطر املحاوالت العراقية.

وتمكـن ألـو كول مـن تسـجيل هدف 

السبق بعد اسـتغالله لتمريرة عرضية 

ليضـع كرته بالكعب يف شـباك حسـن 

أحمـد، لينتهـي الشـوط األول بتقـدم 

أسرتاليا (1-0).

وأجرى التشيكي مريوسالف سوكوب، 

أوىل تغرياتـه بالـزج بصانـع األلعـاب 

هريان أحمد لتنشيط املنطقة االمامية، 

ملعادلـة  االوملبـي  املنتخـب  وضغـط 

النتيجة.

وتعـادل املنتخـب العراقـي مـن خالل 

املوهوب حسـن عبد الكريم الذي أدرك 

التعـادل بعـد جملـة تكتيكيـة رائعـة 

وبصناعة من البديل هريان أحمد.

وبعدهـا عـاود التسـديد حسـن عبـد 

الكريـم إال أن كرته تصـدى لها برباعة 

الحارس، ثـم أهدر منتظـر عبد األمري 

فرصة جديدة حني علت كرته املرمى.

ورد دفـاع أسـرتاليا تصويبـة حسـن 

عبد الكريم، وسـدد منتظر محمد لكن 

الحارس أنقذها، ثم أضاع وكاع رمضان 

أخطر الفرص يف الرمق األخري.

بغداد /حسني الشمري
صبحي  سمري  مدربه  برفقة  محمد  قاسم  السباح  الحايل  االسبوع  نهاية  يغادرنا 
متوجها اىل الربتغال للمشاركة يف بطولة العالم التي ستقام هناك للمدة من الثاني 
عرش من الشهر الحايل ولغاية الثامن عرش منه.وقال رئيس اتحاد السباحة الباراملبي 
هاشم فرز: سيتوجه يوم االربعاء املقبل سباحنا قاسم محمد برفقة املدرب سمري 
الربتغال وهي بطولة  احداثها يف  التي ستجري  العالم  للمشاركة يف بطولة  صبحي 
اقترصت  فزر:  2024.واضاف  لعام  باريس  باراملبياد  اىل  تأهيلية  كونها  مهمة جدا 
مشاركتنا عىل سباح واحد فقط كوننا نعول عليه بتحقيق نتيجة ايجابية السيما 
انه سيشارك بفعاليتني فقط 100م حرة 100ظهر وحسب ما مسموح بها يف نظام 
البطولة اي كل سباح يشارك بفعاليتني فقط باستثناء الفرقي. واشار رئيس اتحاد 
السباحة الباراملبي اىل: انه سيشارك يف البطولة اكثر من 600 سباح يمثلون معظم 
دول العالم من القارات الخمس وكونها بطولة عالم و تأهيلية اىل باراملبياد فرنسا 
لعام 2024 مما يعني ان خرية سباحي العالم سيكونون يف منافسة قوية ومحتدمة 
ونحن بدورنا لدينا الثقة العالية بسباحنا البطل ومدربه يف ان يكونا رقما صعبا يف 
امللونة والتي نطمح من  اليه عرب حصد االوسمة  البطولة ويحققان ما نصبو  تلك 

خاللها حجز بطاقة التأهل واملشاركة يف باراملبياد باريس.

@Ú€Ï�i@¿@⁄äbìÌ@á‡´@·éb”@Åbjè€a
êÌäbi@ÜbÓjæaäbi@∂g@Ú‹Á˚æa@%b»€a

بغداد/ متابعة الزوراء
حقق املنتخب الوطني لكرة السلة الفوز عىل الكويت بنتيجة 91 - 80 خالل املباراة 
التي جمعتهما عىل صالة الجامعة األمريكية يف فلسطني، ضمن افتتاح منافسات 
املجموعة  يف  الوطني  منتخبنا  آسيا.ويتواجد  كأس  لتصفيات  الثانية  املجموعة 
الثانية التي تضم أيًضا الكويت وفلسطني (البلد املضيف).وسارت مباراة الكويت 
وقلص  الرافدين،  ألسود   16-23 وبنتيجة  كبري  بتكافؤ  األول  ربعها  يف  والعراق 
األزرق الكويتي الفارق مع نهاية الربع الثاني (37-40)، فيما انتهى الربع الثالث 
بتقدم العراق بفارق كبري بنتيجة 53-67، ونجحت سلة الكويت يف تقليص الفارق 

بالربع الرابع، إال أن املباراة انتهت بفوز العراق 80-91 يف نهاية اللقاء.

@¿@oÌÏÿ€a@‚çËÌ@Ï‹è€a@b‰jÉn‰fl
bÓée@ëd◊@pbÓ–óm
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@ÒäbèÇ@kjé@Ï„Îãi@Üã†@Z@kÓ�©a@ëaãœ
ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@‚bflc@ÏÇaå

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف السـوري فراس الخطيب، مـدرب زاخو، حالة الطرد التي تعرض لهـا الربازييل برونو أوليفريا، 
بأنها «كرست ظهر فريقه»، وتسـببت يف خسـارة اللقاء أمام القوة الجوية، مشريا إىل أن بعض العبيه 
سـقطوا يف فخ «اسـتفزاز» الخصم.وقال الخطيب: «ان الخطأ الذي ارتكبه برونو مرفوض، وتم تكرار 
هذه الحاالت منذ فرتة، ولألسـف عصبية وتهور املحرتف الربازييل تسـببت يف الخسـارة. سيتم اتخاذ 
إجراءات صارمة بحق من يضيع جهد فريق كامل».وأشار الخطيب إىل «أن بعض العبي القوة الجوية، 
استفزوا العبينا بعيدا عن انظار الحكم».وأوضح «رغم النقص الذي حدث، إال أننا كنا األفضل بالشوط 

الثاني، لعبنا بروح مختلفة رغم قوة املنافس وامتالكه أفضل الالعبني الدوليني يف العراق».

ãºcÎ@ã–ñc

åÎäÏ„@‚çËÌ@ÚÓ„aÏÌá€aÎ@¡éÏ€a@¡–„@È–Óõfl@Û‹«@÷Ï–nÌ@¡–‰€a

@ÚÓ„áj€a@ÒÏ‘€bi@ÚÓ„aÏÌá€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@k‘€@åã±@ÚÓ‰Óè€a بغداد/ متابعة الزوراء
خمسـة  عـىل  العـراق  حصـد  
اًوسـمة ملونـة ببطولـة العالم 
املقامـة منتخب  للمـواي تـاي 
العراق ورغـم صعوبة الظروف 
كانـوا منافسـا صعبا لـكل من 
وقـف أمامهـم وحصلـوا عـىل 
خمسة ميداليات ملونة للعراق. 
وحصل الالعب املصطفى وسام 

عىل فضية العالم بوزن 48 كغم، 
وحصل مصطفى التكريتي عىل 
برونزيـة العالم بـوزن 81 كغم 
وحصل عيل الكناني عىل برونزية 
العالـم بوزن 54 كغـم، وحصل 
ايوب حسني عىل برونزية العالم 
بـوزن 57 كغم، وحصـل مقداد 
كاظم عىل برونزية العالم بوزن 

45 كغم“.

بغداد/ متابعة الزوراء  
كشف رئيس الهيئة اإلدارية لنادي 
القوة الجوية، شـهاب جاهد،  عن 
تفاصيـل االجتمـاع الـذي جـرى 
بحضور أعضاء من الهيئة االدارية 
للنـادي مـع نائب رئيـس مجلس 

النواب العراقي حاكم الزاميل.
وقـال جاهد إنه ”تـم االتفاق عىل 
منح الهيئة اإلدارية مهلة ملدة شهر 
بـدأت يف األول من حزيران وتنتهي 

يف األول من تموز القادم“.
وبني أن ”سبب منح املهلة هو من 
اجل تمشية أمور الفريق يف دوري 
الكـرة املمتاز وانهاء كل املتعلقات 
املاليـة واالداريـة ألعضـاء الهيئة 
اإلدارية قبـل تقديم اسـتقاالتهم 
بموعد اقصاه االول من شهر تموز 
سيكون االنتهاء من جميع االمور 
ومخاطبـة  والقانونيـة  االداريـة 
وزارة الشـباب والرياضـة بإقامة 
مؤتمـر الهيئـة العامـة مـن أجل 

التصويت عىل الهيئة املؤقتة“.
وأشـار إىل ان ”اخبـار نقـل مقـر 
النـادي مـن الغزاليـة اىل شـارع 

فلسـطني غري صحيحـة واملقر ما 
زال يف مكانـه“، مبينـا أن ”أرض 
الحبيبة لم تمنح لالسـتثمار لكي 
يتـم اعادتها بل هـي ارض تابعة 

للنـادي وباقيـة للنـادي“.
ولفـت إىل أنـه ”بعد انتهـاء مهلة 
الشهر سيتم تشكيل هيئة مؤقتة 
مـن أبنـاء النادي تتـوىل التحضري 
إلقامة انتخابـات دائمية نزيهة“، 
مبينـا أن ”الهيئـة العامـة للنادي 
يبلـغ عددها 610 عضوا بحسـب 
املصادقات الرسـمية للمؤسسات 
الدفـاع  ووزارتـي  الرياضيـة 

والشباب والرياضة“. 
وطمـنئ جاهد ”جماهـري الجوية 
العاشـقة بـأن النادي بأيـٍد امينة 
وعودته لسابق عهده مسألة وقت 

ال أكثر“.
وعـن سـبب تواجـد نائـب األول 
لرئيـس الربملـان حاكـم الزامـيل، 
الزامـيل ”كان  أن  أوضـح جاهـد 
حلقة وصـل مهمة بـني الطرفني 
األجـواء  ترطيـب  كان  وهدفـه 

وتقريب وجهات النظر“.

@ÚèΩ@áó±@÷aã»€a@kÉn‰fl
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بغداد/ متابعة الزوراء 
عدسة / وعد الفتالوي

اقتنص النفط فوزا ثمينا من مسـتضيفه 
نفـط الوسـط بنتيجـة (0-2)، يف ملعـب 

النجف الدويل.
أحـرز وليـد كريم هـدف السـبق للنفط يف 
الدقيقـة 4، وأضـاف كـرار رزاق الهـدف 
الثانـي يف الدقيقة 28 من زمن املباراة التي 

أقيمت وسط حضور جماهريي ضعيف.
ورفع النفط رصيده إىل 56 نقطة يف املركز 
السـادس، فيما بقـي نفط الوسـط رابعا 

برصيد 62 نقطة.
وبهذه الهزيمة واصل نفط الوسط نتائجه 
املتواضعة يف الجوالت املاضية ليفقد املركز 
الثالث ملصلحة القوة الجوية، بينما حافظ 

أبناء املدرب باسـم قاسـم عـىل صحوتهم 
وقفزوا نحو املربع الذهبي.

ويف مبـاراة ثانية تغلب فريق الديوانية عىل 
ضيفه نوروز 0-1 امس السـبت، يف ملعب 
اإلدارة املحلية بالديوانية، ضمن الجولة 34 

من الدوري املمتاز.
سـجل هدف الفوز الثمني ألصحاب األرض 

الالعب أنس مالك يف الدقيقة 81.
وبهـذا االنتصار رفع الديوانيـة رصيده إىل 
32 نقطـة باملركـز 18، فيما بقـي نوروز 

تاسعا برصيد 45 نقطة.
وتمكن رجال املدرب األردني هيثم شـبول 
مـن مواصلة العروض الجيـدة يف الجوالت 
املاضية، فيما تعرض نوروز ألول خسـارة 

بعد 5 مباريات حقق فيها نتائج إيجابية.

الديوانية / رحيم عودة 
اختتمت عىل قاعة منتدى شـباب 
اإلسـكان يف الديوانية بطولة أندية 
املحافظة املفتوحة بالقوة البدنية 
التـي نظمـت مـن قبـل االتحـاد 
الفرعـي للعبـة بمشـاركة سـتة 
أنديـة هـي السـنية والنجمة وال 

بدير والحمزة وعفك واليقظة.
وأسفرت النتائج الفرقية للبطولة 
عن فوز نادي السنية باملركز األول 
يليه باملركـز الثاني نادي ال بدير، 
فيمـا جاء نـادي الحمـزة باملركز 

الثالث بينما جاءت النتائج الفردية  
كما ييل ففـي وزن ٥٣ كغم أحرز  
املركز االول  عباس حسني جاسم 
مـن نـادي السـنية يليـه، وتـاله 
باملركز الثانـي امري عباس مهدي 
من نادي ال بدير ويف وزن ٥٩ كغم 
جـاء  باملركـز االول  كـرار كريـم 
عـواد مـن نـادي ال بديـر يف حني 
حصل عىل  املركز الثاني نور الدين 
عـيل من نادي الحمـزة. أما املركز 
الثالـث فـكان مـن نصيـب  كرار 
محمـد راهي مـن نـادي النجمة، 

وأسفرت منافسات  وزن ٦٦ كغم 
عن فوز الالعب  سـيف نجاح عبد 
مـن نـادي ال بديـر   باملركز األول 
وجاء يف املركـز الثاني   مصطفى 
مهـدي خلف مـن نادي السـنية، 
فيما حصل عيل حسني هندي من 
نـادي ال بدير عىل املركـز الثالث، 
ويف وزن ٧٤ كغـم جـاء يف املركـز 
االول  سـيف سـاجت مـن  نـادي 
السـنية تاركا املركز الثاني لالعب 
كـرار محمد شـدود من  نـادي ال 
بدير  ثم  مصطفى عيل ياسني من 
نـادي النجمة باملركـز الثالث. أما 
نزاالت وزن ٩٣ كغم فقد أسـفرت 
عن تتويج الالعب محمد مشـكور 
كريـم من نـادي الحمـزة باملركز 
األول وجـاء الالعـب ايـاد سـالم 
رحـم مـن نـادي السـنية باملركز 
الثاني وحسـني عدي صيهود من 
نـادي النجمة باملركـز الثالث، ويف 
وزن ١٠٥ كغـم أحـرز العب نادي 
الحمزة سـيف احمد حسن املركز 
األول فيما أحرز سجاد عيل حمزه 
من نـادي النجمـة املركـز الثاني 

وحسني سـعيد يارس من نادي ال 
بدير املركز الثالث. أما منافسـات 
وزن ١٢٠ كغـم فقد أسـفرت عن 
حصول الالعـب  عيل بدري محمد 
من نادي السـنية عىل املركز األول 
” وأخريا فقد أحرز  العب نادي  ال 
بدير  حيدر عيل مالك املركز  األول 
يف وزن + ١٢٠ كغـم وجاء  باملركز 
الثانـي محمـد جبـار محمـد من   

نادي الحمزة.
 وأشـاد رئيـس االتحـاد الفرعـي 
للقـوة البدنيـة يف الديوانيـة، نمر 
باملسـتويات  عمـران،  جاسـم 

املتطورة التي برزت يف البطولة.
وقـال: نتوقـع أن تحتـل مراكـز 
املحليـة  البطـوالت  يف  الصـدارة 
خصوصا أن رياضة القوة البدنية 
لهـا مكانة مميـزة عىل السـاحة 
النتائـج  خـالل  مـن  العراقيـة 
اإليجابية التي حصل عليها ابطال 
املحافظـة يف بطـوالت العراق ويف 
مختلف الفئات فضال عن استدعاء 
العديـد مـن الالعبـني إىل  صفوف 

منتخب العراق الوطني.
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املصور الريـايض مصطفى دشـتي قرر خوض 
تجربـة جديدة بعد انضمامه رسـميا اىل فريق 
عمل برنامج ( ستوديو الجماهري) الذي يقدمه 
الزميل حيدر زكي من عيل شاشة قناة (دجلة) 
الفضائية، كل االمنيات لزميلنا بتحقيق النجاح 

وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.
 **********************

محرر االخبار الرياضية يف وكالة االنباء العراقية 
(واع) الزميل حسني عمار، احتفل بعيد ميالده 
مؤخرا، خالص االمنيـات لزميلنا بالعمر املديد 

ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.



تأهل النرويجي كاسرب رود إىل نهائي بطولة روالن غاروس، ثانية 
البطوالت األربع الكربى، بتغلّبه عىل الكرواتي مارين تشيليتش يف 

نصف النهائي بثالث مجموعات لواحدة.
و٦-٤   ٣-٦ بواقع  املواجهة  عاملًيا،  ثامًنا  املصنف  رود،  وحسم 

و٦-٢ و٦-٢.
رافاييل  اإلسباني  نظريه  النهائية  املباراة  يف  النرويجي  ويالقي 
األملاني  منافسه  انسحاب  بعد  العبور  بطاقة  ضمن  الذي  نادال 

ألكسندر زفرييف بسبب اإلصابة.
ثمن  من  أبعد  ذلك  قبل  ذهب  أن  له  يسبق  لم  الذي  رود  وواصل 
النهائي يف البطوالت الكربى وكان ذلك يف أسرتاليا املفتوحة العام 
ميدوز  بطل فالشينغ  تشيليتش  مشوار  منهياً  مغامرته  املايض، 
من  تخلّص  بعدما  النهائي  نصف  إىل  وصل  الذي   ٢٠١٤ لعام 
السابع  وأندري روبليف  الثاني عاملياً  الروسيني دانييل مدفيديف 

يف الدورين السابقني.
واستغرقت املواجهة ساعتني و٥٥ دقيقة تخللها التوقف لبعض 
للملعب  بيئية،  ناشطة  أنها  ُيعَتقد  سيدة،  اقتحام  بعد  الوقت 

وربطها نفسها بالشباك خالل املجموعة الثالثة.
وستكون موقعة النهائي األوىل عىل اإلطالق بني نادال ورود البالغ 

٢٣ عاماً.

الكبري  النهائي  خامساً  املصنف  نادال  رافاييل  اإلسباني  وبلغ 
غاروس  روالن  بطولة  يف  عرش  والرابع  مسريته  يف  الثالثني 
الفرنسية، وذلك بعد انسحاب منافسه األملاني ألكسندر زفرييف 

الثالث نتيجة إصابة قوية تعرّض لها يف نهاية املجموعة الثانية.
 ٧-٦ بالغة  بصعوبة  األوىل  املجموعة  عاًما)،   ٣٦) نادال  وحسم 

املجموعة  يف  إرساله  عىل  الالعبني  من  كل  عانى  ثم   (١٠-٨)
الثانية التي وصلت إىل شوطها الثاني عرش والتعادل ٦-٦، قبل أن 
يتعرّض زفرييف إلصابة قوية يف كاحله األيمن ما اضطره ملغادرة 
امللعب عىل كريس متحرك قبل أن يعود ابن الـ٢٥ عاماً الحقاً عىل 

عكازين إلعالن انسحابه.
وكان مرجحاً أن تكون املباراة ماراثونية لو لم يتعرض زفرييف 
لهذه اإلصابة التي أنهت مشواره يف نصف النهائي للمرة الثانية 
توالياً، السيما أن الالعبني تنافسا عىل أرض امللعب برشاسة طيلة 
إىل  الثانية  املجموعة  ثالث ساعات و١٣ دقيقة حتى قبل وصول 

نهايتها.
إىل  الوصول  محاولة  من  زفرييف  اإلصابة  حرمت  وبعدما  واآلن 
 ،٢٠٢٠ ميدوز  فالشينغ  بعد  مسريته  يف  الثاني  الكبري  النهائي 
يف  األسطوري  القيايس  رقمه  تعزيز  فرصة  أمام  نادال  سيكون 

روالن غاروس والفوز باللقب للمرة الرابعة عرشة.
ورغم وصوله إىل عامه السادس والثالثني واإلصابة املزمنة التي 
انفرد  الذي  نادال  أكد  قدمه،  يف  األخريين  العامني  يف  منها  عانها 
بداية العام بالرقم القيايس لعدد األلقاب الكربى (٢١) بعد فوزه 
دون  من  غاروس  روالن  «ملك»  أنه  املفتوحة،  أسرتاليا  ببطولة 

منازع.

                         

أعلـن لـوس أنجليس ليكرز رسـمياً عـن التعاقد مـع دارفني هام 
لإلرشاف عليه يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني، وذلك خلفاً 

لفرانك فوغل.
وأفـاد ليكرز أن هام الذي عمل كمسـاعد ملـدرب ميلووكي باكس، 

انضـم إىل النـادي بعقـد ألعـوام عـدة.
ولعب ابن الـ48 عاماً دوراً مؤثراً املوسم املايض بجانب املدرب مايك 

بودنهولزر الذي قاد باكس إىل لقب الدوري.
وسيحل هام بدالً من فرانك فوغل الذي أقيل من منصبه يف نيسان/
أبريـل بعد موسـم كارثي فشـل خالله ليكـرز حتـى يف التأهل إىل 
األدوار اإلقصائية ”بالي أوف“، رغم تعاقده مع النجم الكبري راسل 

وستربوك ليلعب بجانب ليربون جيمس وأنتوني ديفيس.
وبـدأ الحديث منذ الشـهر املايض عن التعاقد مع هـام، وقد أفادت 

وسائل إعالم عدة بأنه وافق عىل عقد ألربعة أعوام.

سريجي  األملاني  جناحه  بفقدان  مهددا  ميونيخ  بايرن  نادي  زال  ما 
جنابري، يف ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي يف صيف ٢٠٢٣.

عقد  لتجديد  بايرن  عرض  أن  أملانيا»  سبورت  «سكاي  شبكة  وأفادت 
إىل  املالية.وأشارت  الالعب  مطالب  عن  للغاية  بعيدا  زال  ما  جنابري 
احتمالية اضطرار بطل البوندسليجا لبيع صاحب ال٢٧ عاما هذا الصيف، 
حال فشله يف التوصل التفاق معه بشأن التجديد، بدال من رحيله مجانا 
أندية   ٤ بني  جنابري  مستقبل  سكاي  املقبل.وحرصت  املوسم  بنهاية 
خارج أملانيا، وهي «ريال مدريد ويوفنتوس وميالن ومانشسرت يونايتد».
ويعد الريال األكثر احتياجا للتعاقد مع جناح هجومي، بعد إخفاقه يف 
باريس سان جريمان، ما يجعل جنابري  جلب كيليان مبابي، مهاجم 
مفضال  أوروبا،  لبطل  ظهره  الفرنيس  املهاجم  له.وأدار  مناسبا  خيارا 

برشلونة  ٢٠٢٥.يواصل  صيف  حتى  جريمان  سان  مع  عقده  تجديد 
بايرن  مهاجم  ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  مع  للتعاقد  مساعيه 
ميونيخ، الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري يف صيف ٢٠٢٣.وأعلن 
ليفاندوفسكي رغبته يف الرحيل عن ملعب أليانتس أرينا، أكثر من مرة، 

ويبدو أن لديه اتفاقا بالفعل مع برشلونة، لالنضمام إىل صفوفه هذا 
فإن  الكتالونية،  ديبورتيفو»  «موندو  لصحيفة  الصيف.ووفقا 

مع  ليفاندوفسكي  عقد  فسخ  إمكانية  يدرك  برشلونة 
 ١٧ املادة  الفيفا.وتنص  لوائح  طريق  عن  بايرن، 

من لوائح الفيفا، عىل أن الالعبني الذين تزيد 
يستطيعون  عاما،   ٢٨ عن  أعمارهم 

تعويض  مقابل  طويل  عقد  إنهاء 
أنديتهم، وهذا يتحقق يف حالة 

ليفا الذي أمىض مع البافاري 
الحالة،  ٨ سنوات.ويف هذه 
البولندي  النجم  سيمنح 
كثريا  أقل  أمواال  بايرن 
 ٣٢) برشلونة  عرض  من 
حيث  يورو)،  مليون 
 ١٠ حدود  يف  ستكون 
فقط.لكن  يورو  ماليني 
أن  إىل  أشارت  الصحيفة 
لجوء  يرفض  برشلونة 

التقايض،  لحل  ليفا 
ألنه سيؤخر انضمامه 

إىل النادي.

أعرب الفرنيس، كريم بنزيما، مهاجم ريال 
مدريد، عن سعادته بترصيحات األرجنتيني 

بشأن  جريمان،  سان  باريس  نجم  مييس،  ليونيل 
بأنه»ال  مؤخرا  مييس  الذهبية.ورصح  الكرة  جائزة 
توجد شكوك هذا العام حول الكرة الذهبية التي يجب 
أن تذهب إىل بنزيما»، مشريا إىل أن «املهاجم الفرنيس 
مشوار  يف  للغاية  حاسما  وكان  رائعا،  موسما  قدم 
فريقه بدوري األبطال منذ بداية األدوار اإلقصائية».

 TyC» شبكة  أبرزتها  ترصيحات  يف  بنزيما،  وقال 
مييس  لكلمات  استمعت  «لقد  األرجنتينية:   «Sports
العب  من  جاءت  ألنها  سعيد  جدا..  سعيدا  وجعلتني 
باملزيد».ونجح  للقيام  دافعا  تمنحني  إنها  مثله.. 
بنزيما املوسم املنرصم يف التتويج بالسوبر اإلسباني 
والليجا، إىل جانب حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع 
ريال مدريد.وحصل مييس عىل الكرة الذهبية املوسم 
املايض، كما أنه أكثر من توج بالجائزة يف التاريخ (٧ 

مرات).

بهدف  تأخره  الدنماركي  املنتخب  قلب 
الفرنيس  مضيفه  عىل  ثمني  فوز  إىل 
من  األوىل  الجولة  منافسات  ضمن   ،٢-١
مباريات املجموعة األوىل يف املستوى األول 

بدوري األمم األوروبية.
شهدها  التي  األحداث  من  أيام  ستة  بعد 
عند مداخله يف نهائي دوري أبطال أوروبا 
وليفربول  اإلسباني  مدريد  ريال  بني 
دو  «استاد  كان  (١-صفر)،  اإلنكليزي 
لفرنسا  سقوط  مع  موعد  عىل  فرانس» 
مستهل  يف  اللقب  وحاملة  العالم  بطلة 
دوري  من  الثالثة  النسخة  يف  مشوارها 
األمم األوروبية التي شهدت فوزاً كاسحاً 
األخرية  معقل  يف  بلجيكا  عىل  لهولندا 

.٤-١
باريس،  العاصمة  شمال  دوني،  سان  يف 
العالم  بطلة  فرنسا  بداية  تكن  لم 
والفائزة بلقب النسخة الثانية من دوري 
إسبانيا،  حساب  عىل  األوروبية  األمم 
للمستوى  األوىل  املجموعة  منافسات  يف 
األول واعدة، إذ سقطت عىل أرضها وبني 
بعدما  الدنمارك  أمام   ١-٢ جماهريها 

كانت البادئة بالتسجيل.
وأبت كرواتيا وصيفة فرنسا يف مونديال 
يف  «الديوك»  ترافق  أن  إال   ،٢٠١٨ روسيا 
ثقيلة عىل  بتلقيها هزيمة  أيضاً  خيبتهم 
أرضها أمام النمسا بثالثية نظيفة سجلها 
وميكايل   (٤١) أرناوتوفيتش  ماركو 
سابيترس  ومارسيل   (٥٤) غريغوريتش 

(٥٧) يف املباراة الثانية للمجموعة ذاتها.
بهزيمة  الفرنسيون  مني  باريس،  يف 
كانوا  بعدما  الدنمارك،  أمام  مفاجئة 
دوري  بطل  عرب  التسجيل  إىل  السباقني 
قبل   ،(٥١) بنزيمة  كريم  أوروبا  أبطال 
أندرياس  البديل  بهديف  الضيوف  يرّد  أن 

كورنيليوس (٦٨ و٨٨).
النمسا املجموعة بفارق  وبذلك، تصدرت 
مواجهتهما  قبل  الدنمارك  أمام  األهداف 
اإلثنني عىل أرض األوىل، فيما تحل فرنسا 

ضيفة عىل كرواتيا.
وأثار كيليان مبابي، مهاجم باريس سان 

ملنتخب  الفني  الجهاز  مخاوف  جريمان، 
ضمن  الدنمارك،  مواجهة  يف  فرنسا، 
األمم  دوري  بطولة  من  األوىل  الجولة 

األوروبية.
األول  الشوط  من  األخرية  الدقيقة  ويف 
للمباراة، سقط مبابي عىل األرض متأثرا 

بآالم يف الركبة اليرسى.
وخضع كيليان لفحص طبي رسيع داخل 

امللعب، ثم غادر برفقة طبيب املنتخب.
ومع بداية الشوط الثاني، اضطر ديشامب 
جريمان،  سان  باريس  مهاجم  الستبدال 
ليشارك مكانه زميله السابق، كريستوفر 

نكونكو، العب اليبزيج األملاني.
سان  باريس  مع  عقده  مبابي  وجدد 
جريمان حتى صيف ٢٠٢٥، ليغلق الباب 
ريال  إىل  بانتقاله  عديدة  تكهنات  أمام 

مدريد يف املوسم املقبل.
األول،  للمستوى  الرابعة  املجموعة  ويف 
كان تذمر نجم بلجيكا ومانشسرت سيتي 
هذه  من  بروين  دي  كيفن  اإلنكليزي 
انتهاء  بعد  مبارشة  تقام  التي  املباريات 
لألندية،  األوروبية  واملسابقات  الدوريات 
هولندا  أمام  ورفاقه  سقط  إذ  مكانه  يف 
متخلفني  كانوا  بعدما   ١-٤ بروكسل  يف 

برباعية نظيفة.
بريغوين  ستيفن  من  كل  للفائز  وسجّل 
(٤٠) وممفيس ديباي (٥١ و٦٥) ودنزل 
ميتيش  وّقع  حني  يف   (٦١) دمفريس 
باتشواي هدف الخارس الوحيد (٩٠+٣).

الثالث  للمستوى  الثالثة  املجموعة  ويف 
 ١-٠ بيالروسيا  عىل  سلوفاكيا  فازت 

وكازاخستان عىل أذربيجان ٢-٠.
الرابع  للمستوى  األوىل  املجموعة  يف  أما 
 ٣-٠ أندورا  عىل  التفيا  تغلّبت  فقد 

ومولدوفا عىل ليختنشتاين ٢-٠.

يـرى العب وسـط منتخـب هولنـدا، فرينكي دي يونـج، أنه يلعب 
بشكل أفضل مع املنتخب الوطني، مقارنة بأدائه يف برشلونة.

وقـال دي يونـج يف ترصيحات ملحطـة  (NOS)، بعدمـا لعب دورا 
رئيسـيا يف انتصار هولندا عىل بلجيكا (4-1)، يف إطار الجولة األوىل 
من دور املجموعات بدوري األمم األوروبية: ”ألعب بشـكل مختلف 

للغاية هنا عن برشلونة.. أعتقد أن هذا أفضل بالنسبة يل“.
ومن ناحيته، أثنى مـدرب منتخب هولندا، لوي فان خال، عىل أداء 

دي يونج يف املباراة.
وقال فان خال إن نجم البارسـا لعب بشـكل ”رائع“، هو وستيفن 

بريجوين.
وما زالت التكهنات مسـتمرة حول مستقبل دي يونج، يف ظل رغبة 
مدربه السـابق يف أياكس أمسرتدام، واملدير الفني الحايل ملانشسرت 

يونايتد، إريك تني هاج، يف ضمه إىل الشياطني الحمر.
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أعلن نادي آرسنال رحيل الالعب الفرنيس ألكسندر 
الكازيت عن صفوف الفريق اللندني.

الشهر  نهاية  الغانرز  صفوف  الكازيت  وسيغادر 
الحايل أي الثالثني من يونيو مع نهاية عقده وودع 

موجه  الرسمي  الحساب  عرب  برسالة  الفرنيس  املهاجم  آرسنال، 
هدًفا   ٧١ للنادي حيث سجل  قدمه  ما  كل  الكبري عىل  الشكر  له 
يف ٢٠٦ مباريات بكافة املسابقات منذ وصوله قادماً من ليون يف 

تموز/يوليو ٢٠١٧.

مدرب  مارتينيز،  روبرتو  أثنى 
إيدين  أداء  عىل  بلجيكا،  منتخب 
هازارد، العب ريال مدريد، 
الشوط  خاض  الذي 
لقاء  من  األول 
الحمر  الشياطني 
أمس  هولندا،  مع 

الجمعة، قبل أن يخرج يف الشوط الثاني.
كان  هازارد  تغيري  أن  مارتينيز  وأكد 
محددا مسبقا، بناء عىل «قرار فني»، يف 
أنه تعاىف لتوه من  الدقيقة ٤٥، ال سيما 

إصابة.
عىل  ألم  بأي  يشعر  يكن  «لم  وأوضح: 
إيجابية  املؤرشات  جميع  اإلطالق.. 

يتحرك  هازارد  رأى  أنه  مضيفا  للغاية»، 
«بحرية» يف أرجاء امللعب.

أرضها،  عىل  هزيمة  أول  بلجيكا  وتلقت 
مسؤولية  مارتينيز  روبرتو  تويل  منذ 
يف  أمام هولندا،   (١-٤) بنتيجة  املنتخب، 
املجموعات  دور  من  األوىل  الجولة  إطار 

بدوري األمم األوروبية.



باريس/متابعة الزوراء:
إنهـا املحاولـة اإلبداعيـة األنجح عىل 
مّر التاريـخ لتجميد لحظة من الزمن، 
بهدف أن تبقى خالـدة لألبد، من دون 
حتـى الحاجـة لوصفهـا بالكلمـات. 
نتحدث هنـا عن التصويـر، ذلك الفن 
القادر عىل نقل إحساس املصور باملكان 
الكـوارث،  والزمـان والجمـال وحتى 
وكذلـك إحساسـه بالبـرش وبـكل ما 
تحمله مالمح وجوههم من ألم وحزن 
وفرحة ودهشـة. يف هـذا املقال تفتح 
لكم شـبكة الصحفيني الدوليني نافذة 
إىل عالم التصوير الفوتوغرايف لتعرفكم 
عىل بعـض النصائح وأفضـل املصادر 
القادرة عىل مسـاعدتكم للتميز يف هذا 
املجال شـديد اإلبداع. مـاذا تنتظرون؟ 
جهزوا كامرياتكم واسـتعدوا للضغط 

عىل زر التقاط أجمل الصور.
نصائح للتميز يف عالم التصوير 

الفوتوغرايف
بحسـب املصـور املرصي الحـر أحمد 
عمـاد، الحائز عىل عـدة جوائز محلية 
ودولية يف مجال التصوير الفوتوغرايف، 
فـإّن التعلـم هـو الخطـوة األوىل التي 
يجـب أن يقـوم بهـا كل مـن يريد أن 
يسري يف طريق التصوير. ويرشح عماد 
أّن اإلنرتنـت هـو أفضل الطـرق لفهم 
التصوير بشـكل محرتف مـن البداية 
وحتى االحرتاف، ويكمل أن من يرغب 
يف العمـل يف مجـال التصويـر يجب أن 
يدرك جيـًدا أن التعامل مع هذا املجال 
كهوايـة يختلـف تماًمـا عـن التعامل 
معـه كاحـرتاف، إذ أن العمل االحرتايف 
يتطلب مهارات أخرى إىل جانب التميز 
يف التصويـر ومنها اتقان إدارة الوقت، 
والقدرة عىل اقـرتاح أفكار وصياغتها 
بشكل سليم قبل تقديمها للجهة التي 

سيعمل املصّور لحسابها.
ويضيف عماد أّن الخطوة التالية للتعلم 
هي التدريب عـىل أرض الواقع، والذي 
يـراه املصور املـرصي عمليـة مهمة 
ستضعكم عىل الطريق السليم يف حال 
أردتـم فعًال أن يكون مجـال التصوير 

هو مجـال عملكم، ويكمل أن التدريب 
مـع أشـخاص لديهم خـربة حقيقية 
هو املحطـة التي سـتوفر لكـم أغلب 
املهـارات التي يحتاجها العمل بشـكل 
حقيقـي بعيًدا عن املثاليات، منها عىل 
سـبيل املثال كيفية التعامل مع البرش 
يف الشـارع قبـل تصويرهـم، وكيفية 
التعامـل مـع رجـال األمـن، وحماية 
أنفسـكم أثنـاء تغطيـة التظاهـرات، 

وغريها من التفاصيل.
ينصحكم عماد كذلك بتعلم وممارسة 
كل أشـكال التصويـر، مثـل تصويـر 
والبورتريـه،  والبـرش،  الطبيعيـة، 
واألماكـن، وحتى املنتجـات التجارية، 
ألن إجادتكم لكل األشـكال ستجعلكم 
قادريـن عىل تحديد الشـكل األنسـب 
للقصة أو املـرشوع الصحفي املصور 
الذي تعملون عليه.ويوجه أحمد عماد 
رسالة لكل مصور: «ال تتعجل يف رشاء 
كامريا غالية قبل أن تجرب الكامريات 
البسيطة يف البداية»، ويرشح أن قيمة 
املصور ال يحددها سـعر الكامريا التي 
يحملها، لكن يحددها مدى مهاراته يف 
التصوير وفهمـه إلمكانيات كامريته، 
ويختم قائًال «حـني تحبون كامريتكم 
وتفهمونهـا جيـًدا سـتعطيكم أجمل 

الصور».
اإلنرتنت يف خدمة كل مصور موهوب

العنكبوتيـة بمصادر  الشـبكة  تمتلئ 
مهمة لكل مصور سـواء كان يف بداية 
كان  حتـى  أو  منتصفـه  أو  الطريـق 
مصوًرا صحفًيـا يمتلك عدًدا كبريًا من 
سـنوات الخربة. فيما ييل نعرفكم عىل 

أهم تلك املصادر:
ورشة رواق ألساسيات التصوير

أول خطوة عىل اإلنرتنت لكل من يرغب 
يف أن يتعـرف عىل عالـم التصوير من 
البداية هي االلتحاق بورشة أساسيات 
التصويـر الفوتوغـرايف التـي تقدمها 
منصة رواق بشكل مجاني، إذ تعرفكم 
الورشـة التـي يقدمهـا الفوتوغـرايف 
ومدرب التصوير أمني صالح الدين عرب 
سلسـلة من الفيديوهات الشيقة عىل 

موضوعات عدة منها تعريف التصوير، 
كيفيـة اختيار الكامريا، كيفية مسـك 
كامريتـك بطريقـة صحيحـة، وأنواع 
العدسـات، وأنواع التصويـر الضوئي 
وغريهـا مـن املوضوعات األساسـية 

املهمة.
مساق مقدمة يف فن التصوير 

الفوتوغرايف من إدراك
هنـاك كذلـك مسـاق مقدمـة فنيـة 
وتقنيـة لفـن التصويـر الفوتوغرايف، 
الـذي تقدمه لكم منصة إدراك بشـكل 
مجانـي بالكامـل، وهو املسـاق الذي 
فـن  أساسـيات  توضيـح  إىل  يهـدف 
التصويـر والتقنيات الفنيـة املطلوبة 
اللتقاط صورة ناجحة، وحني تنتهون 
من املساق سـتكونون مؤهلني بشكل 
كبـري للمقارنـة واالختيـار مـا بـني 
مختلـف أنـواع الكامـريات املتوفرة يف 
األسـواق اليوم وإعـداد الظروف املثىل 
إلنتاج صـور فوتوغرافية جيدة ضمن 
بيئات وخلفيات تتناسب مع موضوع 

التصوير.
Photopia Cairo موقع

للتصويـر  مدرسـة  هـي  «فوتوبيـا» 
القاهـرة، تقدم  الفوتوغـرايف، مقرها 
العمـل  كبـرية مـن ورش  مجموعـة 

والـدورات التدريبية لتعليـم التصوير 
الفوتوغـرايف. ويوفـر موقع املدرسـة 
وكذلك صفحتها عىل فيسبوك نصائح 
فنية محرتفة لـكل متحمس للتصوير 
أو  كان محرتًفـا  الفوتوغـرايف سـواء 

هاوًيا.
املدرسة ال تتوقف كذلك عن استضافة 
املعارض الفنيـة للمصورين املرصيني 
واألجانـب، ودائًمـا لديهـم كّل جديـد 
ليقدمـوه لكل من يرغـب يف أن يتميز 
يف عالـم التصوير، كما توفر املدرسـة 
مسـاحات عمل مشـرتكة لكل مصور 
يرغـب يف أن يكون لديه مكان يمارس 

عمله من خالله.
Tale of Night – قناة حكاية ضوء

«حكاية ضوء» هـي واحدة من أفضل 
قنـوات يوتيـوب العربيـة التـي توفر 
دروًسـا مهمة لكل مـن يرغب يف تعلم 
التصويـر الفوتوغرايف بشـكل متدرج، 
إذ تبـدأ القنـاة فيديوهاتها بسلسـلة 
أساسـيات التصوير التي تعرفكم عىل 
تاريخ التصوير واخـرتاع الكامريا، ثم 
تنطلـق الرحلة لتصـل إىل رشح فكرة 
عمل كامـريات الــDSLR، والتصوير 
بالهاتـف املحمـول وأهـم تطبيقاته، 
ورشح لـكل التفاصيـل الفنيـة التـي 

سـتحتاجونها كـي تتميـزوا يف هـذا 
العالم.

مدونة املصور
عـرشات  املصـور  مدونـة  تحـوي 
املقـاالت باللغـة العربيـة عـن كل ما 
يتعلـق بالتصويـر، إضافـة إىل العديد 
مـن الكتب املتخصصـة يف هذا املجال، 
وأحدث أخبار الكامريات واملعدات التي 
سـتحتاجونها إذا قررتـم أن تصبحوا 
مصوريـن محرتفني، فضًال عن العديد 
من الدروس التطبيقيـة املهمة. تقدم 
املدونة فكرة رائعـة وهي حوارات مع 
مصوريـن محرتفـني يتحدثـون فيها 
عن تجاربهـم ونصائحهم، وباإلضافة 
إىل كل ما سـبق توفـر املدونة مقاالت 
عن تطبيقات مهمة للمصورين سواء 

كانوا هواة أو محرتفني.
Digital Camera World موقع

مـن بني مواقع عاملية عديدة تركز جل 
اهتمامهـا عىل عالم التصوير الرقمي، 
 Digital Camera World يظل موقـع
هـو األهم واألقوى، وهـو املوقع الذي 
توفر لكم زيارته معرفة أحدث األخبار 
إىل  باإلضافـة  التصويـر،  عالـم  عـن 
عـرشات املقاالت التي تحـوي نصائح 
وإرشـادات للتميز يف عالـم التصوير، 

كمـا سـتتعرفون عىل أفضـل الربامج 
والفيديوهات التعليمية واملراجعات يف 

حال كنتم تحتاجون لرشاء كامريا.
باختصـار شـديد، يغطـي املوقع كل 
جانـب مـن جوانـب صناعـة الصور، 
بداية مـن أنـواع الكامـريات، ومروًرا 
بربامـج تحرير الصـور، ووصـوًال إىل 
بالهواتف  التصويـر  إرشـادات حـول 
طيـار  بـدون  والطائـرات  املحمولـة 

(الدرونز).
Adorama قناة

ألّن الفيديوهات هي واحدة من أفضل 
الطرق للتعلم عرب اإلنرتنت، نرشح لكم 
قنـاة Adorama عىل يوتيـوب، والتي 
تقدم لكم وبشـكل مجانـي مجموعة 
كبرية من الفيديوهات التي تسهل لكم 
كل يشء يتعلق بالتصوير الفوتوغرايف، 
بداية مـن طرق اسـتخدام الكامريات 
مهما كان نوعها وكل املعدات الخاصة 
بهـا، ومـروًرا بأفضل وأسـهل الطرق 
ملعالجـة الصـور، ووصـوًال إىل كيفية 

احرتاف التصوير بالهاتف املحمول.
كذلـك توفر القناة العديد من سالسـل 
الفيديوهـات التي ترشح لكم بطريقة 
محرتفـة كيفية اسـتخدام كامريتكم 
بالشـكل األمثل، حيـث تتعرفون عىل 
طريقـة اإلضـاءة السـليمة وكيفيـة 
التعامل مع فتحة العدسـة و»األيزو» 
إىل جانب احـرتاف التصويـر النهاري 

واللييل وموضوعات أكثر.
Photography Life موقع

إذا كنتـم تحلمـون بالتميـز يف عالـم 
فننصحكـم  الرقمـي،  التصويـر 
 Photography موقـع  يف  بالتسـجيل 
Life، وهـي الخطوة التي تتم بشـكل 
مجاني، لكنها سـتوفر لكم معلومات 
ونصائـح ال تقـدر بمـال، املوقـع هو 
منصـة رائعة إليجـاد الكثري من األدلة 
اإلرشادية، بدًءا من نصائح للمبتدئني 
وحتى الربامج التعليمية األكثر تقدًما 
التي تغطي أشياء مثل املسائل التقنية 
ذات الوزن الثقيـل وحتى إدارة أعمال 

التصوير الفوتوغرايف.

Fstoppers موقع
هـل ترغبون يف معرفـة آراء مصورين 
حـول العالـم يف صوركـم؟ ننصحكم 
الـذي   Fstoppers موقـع  بتجربـة 
يمكـن اعتبـاره منصة رائعـة للتعلم 
املسـتمر يف مجال التصوير عن طريق 
آليـة بسـيطة لكنها مؤثـرة، وهي أن 
تلتقطـوا صـوًرا وترفعوهـا لتعرفـوا 
مصوريـن  ومالحظـات  تعليقـات 
محرتفـني من حول العالـم يف عملكم، 
سـيخربونكم مـدى جـودة صوركـم 
وإذا كنتم تحتاجـون ليشء ما لتكون 
أفضـل، لكن هـذا ليس كل مـا يقدمه 
املوقع، إذ يوفر أيًضـا أخباًرا ومقاالت 
وبرامج تعليمية لكل عشـاق التصوير 

مهما كان مستواهم.
لكن تظـل القيمة األهـم التي يقدمها 
هذا املوقـع ملتابعيه هي اإللهام الكبري 
الـذي يمكنكـم الحصـول عليـه حني 
تـزورون معرض صور املسـتخدمني، 
بالتأكيد سـتلهمكم صورهـم الرائعة 
يف إنجـاز صـور إبداعية أو مشـاريع 

مصورة عظيمة.
كتاب «١٠٠ صورة ١٠٠ قّصة»

مـن الكتـب املهمـة التـي سـتلهمكم 
لصناعـة قصـص صحيفـة مصـورة 
بطريقـة مكثفـة يأتـي كتـاب «١٠٠ 
صورة ١٠٠ قصة» الذي أصدره معهد 
الجزيـرة لإلعالم، وهو كتـاب مجاني 
يضـم صـوًرا ملتقطة من بلـدان عدة 
حول العالم، والفكرة الرئيسية للكتاب 
هي نرش صـورة واحدة ترافقها قصة 
باللغتني العربية واإلنجليزية بأسـلوب 

كتابة مختزل ومكّثف.
الكتـاب أقرب لدليـل تعليمي بطريقة 
غري مبـارشة، إذ أن مشـاهدة الصور 
الصورة  سـتجعلكم تعرفـون رشوط 
الجميلـة واملرشقة واملؤثـرة باإلضافة 
إىل طريقـة كتابة قصـة قصرية معها 
تختـرص تفاصيلها كي يعـرف القراء 
وعالقتهـم  الصـورة  أبطـال  أحـوال 

باألمكنة.  
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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موسكو/متابعة الزوراء:
أدرجت وزارة العدل الروسـية 
اسـمي الصحفيَّني املعارَضني 
كاشـني  أوليـغ  املعروَفـني، 
وأليكـيس بيفوفـاروف، عـىل 
قائمة وسائل اإلعالم «العميلة 

للخارج». 
وسبق لكاشني البالغ من العمر 
٤١ عامـاً أن عمـل يف صحـف 
برافـدا  كومسومولسـكايا 
وإزفيسـتيا،  وكومريسـانت 
وُيجـري اآلن بثـاً عـرب موقع 
يوتيوب. وكان يكتب لصحيفة 
زناك اإللكرتونية حتى إغالقها 
مطلـع مـارس/آذار املـايض، 
رقابـة  فـرض  خلفيـة  عـىل 
صارمـة عـىل وسـائل اإلعالم 
الروسية خالل األيام األوىل من 

غزو أوكرانيا.  
وعلّق كاشـني املقيـم يف لندن 
منـذ سـنوات عـدة عـىل قرار 
وزارة العـدل يف منشـور عـىل 
«فيسـبوك»،  عـىل  صفحتـه 

داعياً إىل تهنئته. 
عامـاً)   ٤٧) بيفوفـاروف 

مؤسس قناة ريداكتسيا (هيئة 
«يوتيـوب»،  عـىل  التحريـر) 
رئيسـاً  أن عمـل  لـه  وسـبق 
آي،  يف  تـي  آر  قنـاة  لتحريـر 
ومنتجاً يف املجموعة اإلعالمية 

إس تـي إس ميديـا، وصحفياً 
يف قنـاة إن تـي يف الفيدراليـة 

الروسية. 
ريداكتسـيا،  قنـاة  وأجـرت 
مشـاهداتها  عـدد  البالـغ 

مـن  أكثـر  «يوتيـوب»  عـىل 
تحقيقـات  مليونـاً،   ٧٢٠
عـودة  يف  جريئـة  صحفيـة 
دروس السياسـة إىل املدارس 
الروسـية، ويوميات الالجئني 

األوكرانيني يف أوروبا، وأسباب 
النوويـة  الغواصـة  غـرق 
الروسـية «كورسـك» يف بحر 
بارنتس شـمال غرب روسيا 

عام ٢٠٠٠. 

القاهرة/متابعة الزوراء:
وصـف املرصد العربـي لحرية اإلعـالم الحكم الذي 
أصدرته محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يف مرص، 
بتاريـخ ٢٩ مايو/أيـار املـايض، بسـجن املذيـع يف 
قنـاة الجزيرة مبارش، أحمد طه، بتهمة نرش أخبار 
كاذبة، بـ «األكثر فجاجة»، رغم أنه ليس األول من 

نوعه.
إذ عاقبـت السـلطات املرصيـة طـه عـىل حـوار 
تلفزيوني أجـراه علناً وبثته قنـاة الجزيرة مبارش 
التي يعمل لصالحها، مع املرشـح الرئايس السـابق 
ورئيس حزب مرص القويـة الدكتور عبد املنعم أبو 

الفتوح، املحكوم حضورياً بالسجن ١٥ عاماً بسبب 
الحوار نفسه ويف القضية نفسها.

ورأى املرصـد  أن الحكـم «يمثـل تحديـاً واضحـاً 
للدسـتور املرصي الذي كفل حرية تدفق املعلومات 
يف املـادة ٦٨، وكفل حريـة الصحافـة يف املادة ٧٠، 
ومنـع الحبس يف قضايـا النرش والعالنيـة يف املادة 
٧١». وأكـد أن هـذا الحكـم «يمثـل تطـوراً خطرياً 
يف مسـتوى االنتهـاكات، ويرسـل رسـالة لجموع 
الصحافيني واإلعالميني بأنهم ليسوا بمنأى عن مثل 
هذه األحكام القاسـية يف حال ممارستهم لعملهم 

اإلعالمي وفق القواعد املهنية الصحيحة».

اوكرانيا/رويرتز: 
أُصيـب صحفيـان مـن «رويـرتز» وُقتـل سـائق يف 
رشق أوكرانيـا، بعـد تعـرض السـيارة التـي كانـوا 
يسـتقلونها إلطـالق النار خـالل توجههـم إىل مدينة 
سيفريودونتسـك، وهي أحدث جبهـة قتال يف هجوم 

روسيا عىل جارتها.
وكان الصحفيان، وهما املصور الفوتوغرايف ألكسندر 
إيرموتشـينكو واملصور التلفزيونـي بافيل كليموف، 
يسـتقالن سـيارة وفرتها لهما القـوات املدعومة من 
روسيا، يف الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من الطريق 
بني سيفريودونتسك وبلدة روبيجني التي تبعد عرشة 

كيلومرتات إىل الشمال.
وليـس بإمكان «رويـرتز» بعد تحديد هوية السـائق 
بنقـل  أوكرانيـا  رشق  االنفصاليـون  كلفـه  الـذي 
الصحفيني خالل رحلتهمـا الصحفية. ولم ترد وزارة 
الدفـاع األوكرانيـة عىل اتصال هاتفـي من «رويرتز» 
للحصول عىل تعليق عىل الحادث.وُنقل إيرموتشينكو 
وكليموف إىل مستشفى يف روبيجني حيث تلقيا عالجاً 
أولياً. وأصيب إيرموتشـينكو بشـظية صغرية، بينما 
أصيب كليموف بكرس يف الذراع. وقال متحدث باسـم 
«رويـرتز»، يف بيان: «تتقدم رويـرتز بخالص التعازي 

إىل أرسة السائق يف فقيدها».
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القاهرة / متابعة الزوراء:
أعلنـت فضائية «مكملـني» معاودة بثها 
مـن عـدة عواصـم.. وأعلنـت الفضائية 
إعادة انطالقها من جديد وبشـعار جديد 
فيمـا أعلن اإلعالميـان اإلخوانيان محمد 
نارص، وأسـامة جاويـش، انضمامها إىل 
قنـاة «مكملني» حيث بـث محمد نارص، 
عـىل حسـابه بموقـع «تويـرت»، فيديو 
ترويجيـا لربنامجـه «مـرص النهـاردة. 

كمـا أعلن أسـامة جاويش، الـذي غادر 
قناة الحـوار اللندنية اإلخوانية قبل أيام، 
انضمامـه ُمجـددا إىل القنـاة والتي عمل 

بها قبل ٨ سنوات.
وكانت فضائية مكملني قد أعلنت يف بيان 
رسـمي نهاية أبريـل املايض وقـف بثها 
نهائياً من تركيا وإغالق اسـتوديوهاتها 
بعد ٨ سنوات مارست فيها أنشطتها من 

إسطنبول.

وأضافت أنها سـتعاود البث وتنطلق من 
جديد من دول أخرى قريباً.

«العربية.نـت» مـن  وكشـفت مصـادر 
قبل أن السـلطات الرتكيـة طالبت إدارة 
الفضائيـة وقف برامجهـا املنتقدة ملرص 
أو التوقـف نهائياً عن البـث من األرايض 
الرتكيـة. وأضافـت أنه تم إبـالغ قيادات 
اإلخوان رسمياً بذلك خالل إفطار جماعي 
يف شـهر رمضان املايض شـارك فيه عدد 

من عنارص الجماعة.
يذكـر أن السـلطات الرتكيـة كانـت قـد 
أوقفت برامج عدد مـن مذيعي اإلخوان، 
عىل رأسـهم محمد نـارص وحمزة زوبع 
وهشـام عبدالله وحسام الغمري وهيثم 
أبو خليل، وحذرت آخرين من تكرار األمر 
معهـم ما لـم يلتزمـوا بوقـف انتقادهم 
ملرص التـي بدأت أنقـرة اتخـاذ خطوات 

للتقارب معها.

بغداد / نينا:
 اختتمت مسـاء الجمعـة أعمال مؤتمـر االتحاد الدويل 
للصحفيـني «الكونجـرس» الــ ٣١، الذي اسـتضافته 
سـلطنة ُعمان ممثلـة يف جمعية الصحفيـني العمانية 

واستمر ٤ أيام بمركز عمان للمؤتمرات واملعارض.
الـدويل  االتحـاد  رئيسـة  بـادايل،  دومينيـك  وأعربـت 
للصحفيـني، عن شـكرها وتقديرهـا لسـلطنة ُعمان 

الستضافتها هذا املؤتمر.
وتضمنت أعمال املؤتمر إعالن الفائزين بعضوية اللجنة 
التنفيذيـة لالتحـاد وعقـد اجتمـاع اللجنـة التنفيذية 
لالتحاد الدويل.كما تضمن اليوم الختامي تقديم عرض 
مرئي عن السياحة يف سلطنة ُعمان قدمته وزارة الرتاث 
والسياحة، تم خالله استعراض أهم املقومات والجوانب 
السـياحية، كما نظمت جمعية املرأة الُعمانية بمسقط 
حفًال اشتمل عىل معرض تشكييل للرسم والخط العربي 
وركٍن ثقايفٍ حول إصـدارات الجمعية، ومتحٍف للحرف 
التقليدية الُعمانية، ومعرض حي للحرفيات الُعمانيات، 
باإلضافة إىل ركن للجنـة التطوير واالبتكار بالجمعية، 

وعرض حي لألزياء الُعمانية النسائية.
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أحيانا يكون الشعر هروبا وخالصا إنسانيا من هموم 

مرتاكمـة محزنـة تثري القلق يف حياة كل شـاعر بكل 

هواجسها وتوجساتها، وهذا الهروب ليس من واقعه 

املعاش فلـكل حياة تقلباتهـا ومتغرياتها فالشـاعر 

عـىل إدراك تام بحقيقة ما يجـري ويحدث حوله من 

تفكيـك ملعالم الزمن الجميل الذي يعيشـه كانسـان، 

وهي ليست حال خالص بالنسبة إليه فحسب بل أنها 

نافذته املرشعة عىل املشـاهدة من كل الزوايا وصدح 

بوحه الـذي تحول إىل رصاخ من أجـل حرية وأدامية 

البرشية .

الشـاعر العربي نزيه أبوعفش جسـد مفهوم تحرير 

املفردات يف حقيقة واقع مر يعيشـه الجميع يف غياب 

الحرية والحضارة اإلنسانية، ورأى أن هذا الغياب قد 

صنـع  الجهل والفقـر واملوت والخوف الذي يعيشـه 

الجميع تحـت وطئت االنهزام واالنكسـار وجعل من 

إصداره الشـعري  ( هكذا اتيـت هكذا أميض ) جرسا 

لـكل التفاصيل التـي توصلنا إىل مسـتقبل األلم الذي 

تنبئ به باكرا . 

ورغـم كل ذلـك الوجع والـرصاخ نادى شـاعرنا من 

خاللـه بعودة القيـم الروحية واإلنسـانية لـ ( وطنه 

وهو أمه ) التي رسـم مالمحها داخل كل هذا الرصاخ 

الصاخب .

الذين يزاولون األلم الجسدي .. 

يعرفـون قيمـة أن يـرصخ اإلنسـان أن يـنئ ويتأوه 

ويطلـق كلمة (يا أمي) إنها – تحديدا – حاجة روحه 

للعثـور عـىل أصدقاء يمـدون يـد العـون يف املحنة ، 

وجريان يضيئون املصابيح يف الليل .. مادين رؤوسهم 

وأسئلتهم من شقوق النوافذ / صارخني من  الحنجرة 

والقلب :

ونحـن معك أيها اإلنسـان الـذي يتألـم ، نحن درعك 

وسـالحك وأنصـار عزلتـك . هكـذا أطلـق اإلنسـان 

قصيدته األوىل :

 رغم قسـوة التصوير إال أنهـا حالة ذاتية تمتلك روح 

الشـاعر وهي كيانه ومـالذه حالة تمتيل بها نفسـه 

اإلنسانية بكل لحظاتها .. صغرية كانت أم كبرية وهي 

تلخيص روحي لواقعـه الحقيقي كما أرشت - يبوح 

بها برسدية جميلة استثمر فيها الصورة الشعرية يف 

تعابري دقيقة وشـفافة.. بل واختارها لتكون رشيكة 

يف هذا النداء وهذا الخيار كانت الرصخة خياري .

لكننـي كنت أعلم ( نعلم جميعـا ) أن العالم لم يوجد 

ليتلقى رصختنا ..

تماما كما أن الشـمس لم توجد لتجفف غسيل أمي، 

و ال جهنـم إلنضاج الكسـتناء والقبـل والحكايات يف 

مجالس العاشقني وكانت الرصخة خياري :

الرصخة هنا رسـالة مفتوحـة للبرشية يف هذا العالم 

املتأجج بالرصاع والوجع.

أراد منها إنارة الجـزء املظلم من هذه الحياة واملعتم، 

وهي أيضا عرض وقـراءة لحقائق األمور بحارضها 

ومسـتقبلها (ألحوال وطنه) وإني أراها إشارة لقدرة 

الشـاعر اإلبداعيـة يف التقـاط ورسد هـذه التفاصيل 

بعبقرية تفرد بها عن غريه من أجيال الشعراء. فعىل 

سبيل التدليل نرش هذا اإلصدار يف سنة 1986 ميالدية 

ولـو عرجنـا بتلـك القصائد عىل حـال الوطـن اليوم 

لتعـززت لدينا قوة ورؤية الشـاعر لألشـياء يف وطنه 

الجريـح بمـا فيه اآلن مـن حروب ورصاعـات وحب 

وجنـون وخوف وموت ولكـن ! ثمة مرشوع أمل ثمة 

نور يف األفق املظلم يجدد الشاعر النداء بالكفاح  ضد 

الخوف بـ  / الرصخة التي وصفها قصيدة اإلنسـان 

.. قصيدة بأس اإلنسان..

وإذن فلـم يبق يل ( لم يبق لنا ) غري الرصاخ الرصخة 

حنـني البـرش لاللتقاء عىل فكـرة أو عنـاق  أو لقمة 

حب

الرصخة مـرشوع أمل ( أو مرشوع انعدام أمل ) هي 

الـدوي الناىشء عـن ارتطـام آخر نأمة تسـقط من 

الـروح عىل األرض لكن اإلنسـان وجـد ليرصخ : إنما 

وجد ليرصخ .

املحكوم عليه باإلعدام رصخة 

الغريق : رصخة

الذائبة عظامه يف هوة حريق رصخة 

اسـتغاثة األعزل ، صالته حـني يفقد آخر ما لديه من 

سالح .. آخر ما لديه .     

 شاعرنا يكل هذا التجارس يقول اليمكن للقصيدة أن 

تولد يف عزلة عن الحرية لذلك وصفها بالرصخة وهي 

طلب حياتي لكل هذه الشـعوب التي تحتاج تنفسها 

بـكل قـوة ودون أي خـوف وال ينبغـي أن توهب لهم  

مقايضة وارتهان مثلهـا مثل القصيدة التي أصبحت 

نشـيد شـاعرنا وحياتـه الثائـرة الرافضـة لقمعها 

وانحسـارها يف وهـم الخيال والرسمديـة الفاضلة .. 

وهي حالة نضال متواصل النتزاع حق يحيق به خطرا 

دائم وبكل الفوىض التي يحملها . 

ال شأن للمتحذلقني بهذه الفوىض فدعيني

ويلك ال تقلقي سباتي

ال شأن للمتملقني بهذه الفوىض 

أنا أعددتها ألحوس يف ظلماتها 

وأنام تحت سمائها 

وأنام .. 

ال أفكار عندي عن خواتمها فدعني

وانتظرني ساعة أخرى

ألشهد مرصع الزعماء 

والندماء 

واملوتى 

وجمهور الثعابني الخليعة

والتماسيح الرقيعة 

والحواِة 

وسائقة الباصاِت

واملتصلقني عىل حباِل الوقِت  

ما سـيحدث بعـد عقـود يقدمـُه للمتلقـي بتوجس 

وخوف شديد فشاعرنا أعياُه التجارس ولكن قصيدته 

- صوتـه لم يمـت - فهـي وصله ووجـد حياته بكل 

مـا فيها من إنسـانية وال يحتمل أن تقـع منه يف فخ 

التأطري أو التسويق للغري. 

فاألنـا لديه حارضة دائما تبحـث عن وطنا بال خوف 

فيسـوقه الحنني إىل جذوره .. أرضـُه / بيتُه / أبيه /  

أمه مصادر حياته املشـتعلة بالتفاصيل، والتي يفرد 

لهـا مسـاحة للرسد بجماليـة مفرطة رغـم كل هذا 

األىس وهـذا النزيف تظل مكٌونات اساسـية مؤثرة يف 

حياة الشـاعر وحالة لصيقة بـه وباملكان الذي تربى 

داخله  .

هو ذا البيت :

أوشك أن أتلمس أجزاءُه 

وأعد تفاصيله يف شغْف

هو ذا .. يتفتح قدام فلبي ويطرح أرسارُه :

حجراً ما ، 

حذاُء أطاح به أحد ما ، 

مغزل  الصوف ملقى إىل جانب ما ، 

القدور، القوارير، خابية املاء 

ركُن فرش الطفولة، حيث يروق النعاس لجدي،

فبيبض شاربه .. وتطول ذرعاُه .

أيقونة للعشاء األخري معلقة فوق رأس أبي 

تدفع الخوف عنه وتحرس أحالمُه   

هذا االعتزاز املكاني يف حياة ( نزيه ) فجر حالة البوح 

عنـده مفردات بوح ناضجة تتجـاوز الجرح والحزن 

واأللم والتهجري واإلحساس باالغرتاب يف وطن يعيش 

داخلـُه وهي أيضا حالة إنسـانية وروحيه تنطق من 

ذاتـه وكيانُه املتصل باملكان حيـث يتأكد لنا ديمومة 

اسـتمرارها معـه كحالة انتماء وحنـني للمكان وإن 

حاول إخفاءهـا تحت عباءة القديـس الروحية التي 

امتلكهـا بخوفـه عىل وطنـه وأحالمه التـي أصبحت  

تتـالىش رويدا عىل سـفوح جبالهـا وتاللهـا ..ولعل 

عيشـه مع أبيه يف صباه يراها حالة ترف ورضا رغم 

العوز والحاجة 

صور الشـاعر من خالل هذا اإلصـدار مآيس وأوجاع 

لظـروف صعبة وألـم يعترص الحياة ويكبـل ما فيها 

من جمـال دون مبالغة أو إثقال خيـال وإنما قدمها 

نصـوص شـعرية شـفافة ممزوجة بروحيـة الرسد 

الجمـايل غري املبارش وال التقريري وال اإليحائي الغائر 

يف الغموض فقد أنشـد بملكته الروحية صور حياتيه 

الصعبة والتي تضيق عىل الجميع، وهنا يستحرض يف 

ذاكرتي رأي الناقد الكبري ( العقاد *) .. 

حول الشـاعر العظيم الذي يشـعر بجوهر األشياء ال 

بعددها أشـكالها وألوانها . وهذه إشـارة أخرى حول 

مقدرة الشاعر يف عرض صورة للحياة بما تحمله من 

أوجاع .
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يبـدو أن الكاتبـة تركيـة لوصيـف 
تعشق األساطري واألجواء الخرافية 
وكأنـي بهـا متأثـرة إيل حـد بعيـد 
بأجواء أسـاطري وخرافات ألف ليلة 
وليلـة، يبدو هذا جيل يف (أسـطورة 
جعلـت  التـي  القصـة  سـنجابي) 
أحداثهـا تدور يف الصحـراء الكربى 
بالجنوب الجزائري متخذة من قلعة 

املحبة رمزا للوطن. 
الرصاع عن القلعة يجرى بني الجن 
واإلنس، وهو الرصاع الديمومي بني 

الخري والرش كذلك. 
رصاع بني الجد وإبليس الشـيطان 
ثـم بـني الورثـة األحفـاد وإبليس، 
فلمـن تكون السـيطرة عـيل قلعة 

املحبة ؟
القلعة التي يريدها الجد قلعة محبة 
وعـدل ورفاهيـة وحياة السـعادة 
لسـكانها.. ويريدهـا إبليس قلعة 
له يفرض سـيطرته عيل سـكانها 
ويسـتغلهم ويتمتـع بخرياتها، لو 
أردنـا  هنا تأويـال واعتربنا كل من 
القلعـة والجـد والحفيـد وإبليـس 
والسـنجاب رمـوزا ، فيمكننـا أن 

نأول كاآلتي: 
أوال..القلعة هـي الجزائر بخرياتها 

وشعبها ونضالها . 
ثانيـا ..الجد هو األمـري عبد القادر 

مؤسس الدولة الجزائرية.
هـم  األحفـاد  أو  ثالثا..الحفيـد 

مجاهدو ثورة أول نوفمرب1954 .
أو  الشـيطان  أو  رابعا..إبليـس 
الشـيطانة هي فرنسـا التي احتلت 

الجزائـر ونهبـت خرياتهـا وعذبت 
وقتلت أبنائها.

خامسـا .. السـنجاب هو الشعوب 
الصديقـة التي سـاعدت الجزائر يف 

ثورتها ضد االحتالل الفرنيس.

هـذه قـراءة غري تلـك التـي قدمها 
للكاتبة  آخرون ألسطورة سنجابي 
التأويـالت  تركيـة لوصيـف.. وكل 
التي قدمناها لشـخصيات القصة، 
الرمـوز تنطبق عليها تلك التأويالت 
التي ال نجزم أنها هي التي قصدتها 
الكاتبة  تركية لوصيف  وال نفرضها 
كتأويـالت التقبـل بغريهـا رمـزا، 
ولكنه اجتهاد من طرفنا، أردنا منه 
إعطـاء بعد وطني للقصـة، وتربير 
لجوء الكاتبة إيل األسـطورة والرمز 
كتوريـة غري رصيحة، دفعا للقارئ 
عقلـه  باسـتخدام  لـه  وتحريضـا 
وفكـره التأويـيل يف قـراءة القصة، 
وعـدم االكتفـاء بقراءتهـا قـراءة 

أسطورية دون تأويل لها.
إن اهتمـام تركية باألسـاطري، هو 
الدافع يف رأينا،.. الدافع لها إلضفاء 

تحبيبـا  قصصهـا،  عـيل  األجـواء 
للقـارئ النشـأ فيهـا، إذ أن القصة 
موجهة بالدرجة األوىل إىل الناشـئة 
مـن الفتيـان.. ولكـن حتـى، وغري 
الناشـئة يجـدون فيها متعـة عند 
القراءة ألن بداخل أي إنسـان مهما 
تقدم بـه العمر يشء مـن الطفولة 
بداخله، تستعيده الذاكرة كلما وجد 
نفسه أمام يشء أسطوري أو خرايف 
مـن القصص التـي كان يسـمعها 
ويف طفولتـه من الجـدات.. وهذا يف 
الحقيقة اتجاه لـم يكن موجودا يف 
قصـص الجيل السـابق مـن كتاب 
القصـة، وحتي الرواية ، ولكنه اآلن 
يلقـي اهتمام بعض كتـاب القصة 
مـن جيل تركية لوصيـف  وإن كان 

بيشء من االحتشام وقلة نرشه..
لغـة تركية لوصيف بسـيطة، فهي 

تتحايش استخدام املفردات التي قد 
يصعب عىل الناشئة فهمها، وتوفر 
عليهم جهد البحث يف القاموس عن 
معناهـا.. لغـة يف املتناول بسـيطة 
وصحيحة ومؤديـة لوظيفتها دون 

وسائط .
لوصيـف  تركيـة  للكاتبـة  نبـارك 
ماتبذلـه من جهـد يف هـذا االتجاه 

ونتمنى لها املزيد والنجاح .

َمجًدا لَِمْن يبقى إىل الرُّبِع األخرِي ِمَن الروايِة
وهو يرفُض أْن ُيغاِدْر

َرْغَم احرتاِق املَرسِح الَعَبثيِّ 
يف َقرطاجٍة

وهروِب ُشّباِك التذاِكْر
وُمَمّثلنَي بغرِي أدواٍر

وجمهوٍر ِبَجّالديِه َمخدوًعا ُيفاِخْر
الَل الَحمُد للنخِل الذي ُيلقي الظِّ

عىل وجوِه القادمنَي ِمَن الخسائر
فاِف ُجذوَعُه وإذا يموُت َيُمدُّ مابنَي الضِّ

ويصرُي لِلُّقيا َقناِطْر
ُفُيَطْمُنئ الُعّشاَق ِحيًنا

أو ُيَعوُِّذ بالهوى أقداَم عابرٍة وعاِبْر
 .........................

سنقوُل عنَك لهذِه األوراِق
أنَت نديُمها الَقلَميُّ

والِحْربُ املُثاِبْر
ُ ِمْن ِنهايِة َمرسحّيِتِه املُؤلُِّف وكما ُيَغريِّ

شاِطًبا ما يف الدفاِتْر
ُمَتَربِّئاً ِمْن أحُرٍف ُمنصاعٍة

وُمَجنًِّبا أبطالَُه ُسوَء املَصائْر
كنَت الحياتيَّ األكيَد ِبقريِة األمواِت

والقلَب الُحرويفَّ املُغاِمْر
كْم ُقلَت للشعراِء حنَي َتَورَُّقوا  : 

ُهْم هكذا الُوّعاُظ لن َيِثقوا ِبشاِعْر
 .........................

لَيُل الَفرائِس قاتٌل ُمتسلِسٌل
حتى النجوُم هناَك َتلَمُع كالخناِجْر
ُحزٌن عىل الُقفِل املَُعلَِّق يف القصيدِة

ننَي بال َسجائْر ِمثَل ُحزِن ُمَدخِّ
ماَت املُعلُِّم 

وانقىض زمُن الرُّواقّينَي
وانسدلَت عىل املايض َستائْر

ماَت املُعلُِّم يف ُهدوٍء
واختفى َفُمُه

ولكْن صوُتُه ما زاَل هاِدْر
لآلَن َيدعونا إىل شاِي الصباِح

وَوجبٍة ِمْن ذكرياِت فًتى ُمساِفْر
جاَبت ُخطاُه الربَق يف آسيا

وراَفَق َبعَض َحّصاديَن ساروا للبياِدْر
يميض ِبقارِبِه عىل الداُنوِب

يبحُث يف ُقرى الَبلقاِن عْن َذَهِب الضفائْر
أو سائًال ُمَتزَلِّجنَي عىل ِجباِل األلِْب

حيُث الثلُج ِقّديٌس وماِكْر
:  هل يف ِشتاٍء قادٍم ستعوُد لألهواِر

رِي املُهاِجْر  ؟  أرساٌب ِمَن الطَّ
هْل ِريشٌة َسَقَطت وراَء الَغيِم  ، 

يوًما ما َسَرتِجُع ُحرًَّة ُلجناِح طائْر  ؟ 
أْم كيف ينجو ُمستطيٌل باِسٌل

ِمْن َبعِدما داَرت عليِه ُهنا الدوائْر  ؟ 
 ..........................

ماَت املُعلُِّم ، يا تالمذُة احِملوا أوراَقُكْم وامُضوا
فإنَّ الدرَس شاِغْر
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من خالل اطالعـي عىل تجربة الشـاعر فرحان فهيم 
السـامر، وكتاباتـه الشـعرية التي ضمهـا بني دفتي 
كتـاب حمل عنوان (ديوان املعانـي)، ضم كل ما كتب 
من شـعر يف مسـرية حياته االدبيـة الطويلة، وجدت 
أنه يتقـن كتابة الشـعر العمودي، وبحـوره وأوزانه، 
وقوافيه، وكذلك الشـعر الحر أو التفعيلة، ويضم هذا 
الديـوان قصائد مغنـاة، وقصائد ضمت بـني ثناياها 
همـوم الوطن، وقصائـد قدمت لنا التجربـة الحياتية 
اليومية املعيشـة ونقلت لنا جوانـب عدة، وكذلك ضم 
الديوان الكثري من القصائـد الوجدانية، التي تنقل لنا 
تلك العالقة االنسانية السامية بني املرأة والرجل، بكل 
وجوههـا، وقصائد شـعرية تضم بـني طياتها حكايا 
مختلفـة، ويبـدو يل وبعـد االنتهـاء من قراءتـي لهذا 
الديـوان، أن الشـاعر وبالرغم من أنه أجـاد صناعته 
للقصيدة العمودية، مستخدماً كل عنارصها السياقية 
الفنيـة املطلوبة إلعداد هذا النمط من القصائد، والتي 
تميـل اىل اختيـار املفـردة البالغيـة أو االنزياحيـة أو 
الصورة االستعارية، التي تمنحها شيئاً من االستعالء 
والتباهـي إذا صح التعبري، وجعلهـا قصائد تنتمي اىل 
الشـعر القريظ، الذي كان شـعراؤنا االوائل يكتبونه، 
كحالة مميزة، عمد الشـاعر وبخالف ذلـك اىل اختيار 
املفردة املتداولة والبسيطة والسهلة، التي تخاطب كل 
أفـراد املجتمع دون تميز، ويفهمهـا الكبري والصغري، 
والعالم وغريه، وتدخل قلوب كل الناس، شـأنها شأن 
القصيـدة الشـعرية الشـعبية، التي حظيت بشـعبية 
واسـعة وكبـرية، وهو اسـلوب فنـي وجده الشـاعر 
رضورة مهمـة لتكـون القصائـد العمودية الفصحى 
متداولة بني الناس، وعـن توضيحه لرؤاه الفنية التي 
وجدهـا حالـة مهمة، كتب الشـاعر مقدمة شـعرية 

يقول فيها:

أيُّها القارئ شْعري
ال َتعّجل يف القراءة

ْصه طويالً وَتَفحَّ
َقْبَل إصدار اإلساءة
ال َتقل بيتاً كسيحاً

ليس يف املعنى إضاءة
إنَّما الشعر شعوٌر

من صميم الروح جاَء
ليس ُيْدرْكُه ُمقلٌّ 
لم يَنْل فيه الرباءة

إنَُّه َبحٌر َعميٌق
ُيغرُق الُجّهال ماُءه

فإذا َنقُدك بناٌء
سآتي لرشاءه

وكتب الشـاعر عىل وجه الغالف، مقطعاً شعرياً كبري 

املعانـي، يقدم فيه نهاية مسـرية الحيـاة حيث يقول 
فيه:

غداً ستسرُي قافلتي      وتطو األرُض مركبتي 
فال خٌل يؤانسني        وال أهيل بمقربتي

انا والظلمُة الخرساُء   حيث القُرب يا أبتي
اليه سوف يجذبني      ويعرصني بكفِّ فتي

وهـي بمثابة رؤيـة فنية سنكتشـفها الحقـاً عندما 
نتابـع قصائده التي كتبها بعـد أن تجاوز وبلغ العمر 

العتيا، إذ إن هذه املعاني الكبرية، ستكون شاغله. 
ويف مداخلة لقصائد عمودية وحرة، يقدم لنا الشـاعر 
محاورة شعرية بني املرأة والرجل وهو يذكر مساوئها 
وسيئاتها، وكذلك حال املرأة التي تذكر مساوئ الرجل 
وسيئاته، ثم يأتي الحكم الفصل بينهما بقصيدة ثالثة، 
وحملت هذه القصائد الشـعرية عنوان (من السبب)، 

حيث ننقل مقطع قصري من ما يقوله الرجل:
َبْب          هاِت الجواَب فقْد وَجب َمْن يا ُترا كاَن السَّ

ن أصاَب ومْن كذْب كثَر التساؤل يا فتى                َعمَّ
قد قالت الحسناُء يف              ِمحنتها الرّجُل السبْب

وقالها متعصباً                      َحّواُء لألفعى الّذنْب
وهي املخادعة التي                دفعت أبانا للهْب

وألجلها َقتَل الشقيٌق                شقيقُه وهو األحب
ويف مقطـع قصري من القصيـدة أيضاً، نتابع ما قالته 
املرأة عـن الرجل، وأبيـات قصائدها تـوازي القصائد 

التي ذكرها الرجل:
قالْت أنا َحوَّاء َمن                  يعرفني زاد الَثمْن
ال ذنب يل َفَذنُبُه                     يف عنقِه َحّد الَكَفن

فهَو الذي اختارها                   أرضاً َتكاثُر بالَعَفْن
وََعىص اإلله بَقسوة                وأطاع إبليساً َوَجن

َعلَّمكْم أفعاله ُكلَّها                  ففعلُه بطبِعِه ُمرتهْن
ثـم تأتـي القصيـدة الثالثة التـي هي بمثابـة الَحكم 
والُحكم، حيـث يحاول فيها انهـاء جدالهما، واصدار 

الحكم فيه:
يا صاحبيَّ َكفى قفا                 ال َتحجبا ُحكماً خفى

ُحكميكما قْد خلفا                   املاً بقلبي ما شفى 
يكفيكما جدالً فلن                    تصال وبعضكما نفى 

قوليكما مْن ُمذنٌب                   مْن خائٌن أو من وىف 
وننتقـل اىل رؤيـاه الفنيـة التي يرسـم فيها الشـاعر 
مالمح رجل مسـن، يـرى فتاة جميلة مثـرية الجمال 

يافعة، يقول عنها يف قصيدته ( الفرُق):
الفرُق ما بيني وبينك شاسٌع

إني عجوز وأنِت ِ جدُّ مثريه
ما فالفرق ما بيني وبينك كالسَّ

واالرض والَجرداء واملطريه

إنَّ الفوارَق فوق ذاك كثريًة
يا حلوتي لو تعلمني خطريه

إني عجوز طاعٌن ُعّكاَزُه
تأبى يداُه الرتك عند مسريه

وعـن الرجل الكـذاب الذي ال يفي بعهـد أو وعد يقول 
الشاعر يف قصيدته (الرَّجُل الثقة):

ال خرَي يف َرجل كذْب
أو قال قوالً وانسحْب

تالله يغدو امرأة
يف ناظري رغم الشنب

وعـن القصائد املغناة يقدم لنا الشـاعر قصيدة ( الله 
اكْرب) وهي تتغنى بحب الوطن نقتطف منها:

الله اكْرب
عراق مظفْر
بِه الرافديِن

كمسك وعّنرب
وعن وباء كورونا الذي استرشى بالعالم وفتك بالصغري 

والكبري، يقدم لنا الشاعر قصيدة (انِت وكارونا):
أنِت كمثِل أحبة أذونا 

ال مرحباً بِك أو بهم كارونا
يل اخوة من زرتنا 

هجر مودتنا وما زارونا
خوفاً علينا أو عليهم خوفنا

وغدت بيوُت الساكنني سجونا
وهكذا اخرتنا جزءاً يسـري من القصائد التي ضمت يف 
كتاب، وهي تجربته الشعرية كاملة، ومن الواضح أن 
فيها تنوعاً والواناً من الشعر، تمثل كل جوانب الحياة، 

وهي تجربة غنية تستحق املراجعة.
مـن إصـدارات مؤسسـة ثائـر العصامـي للطباعة 
والنـرش والتوزيـع واالعـالن بغداد – شـارع املتنبي 

لعام 2022.
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إىل كل فتـاة تحلـم باالرتباط وتبحث 

عن فـارس األحالم الـذي تكمل معه 

مشـوار حياتهـا، نقدم لـك يف املقال 

الحايل، هذه النصائح والصفات التي 

يجب أن تتحيل بها لكي تكون محط 

أنظـار الرجال الراغبـني يف االرتباط، 

والتي تتمّثل يف:

• بدايًة، حققي ذاتك: فال تبحثي عن 

الشـخص أو عن عالقة فقط، ابدئي 

بالعمـل عـىل ذاتك لتكونـي حارضة 

الشـخص  يطـل  عندمـا  وجاهـزة 

عـىل  سـتحصلني  وبهـذا  املناسـب. 

رشيك مالئم وعىل نفسـك يف آن معاً، 

بدالً مـن أن تنتهي مع شـخص غري 

مناسب ومع ذات ضعيفة وهشة.

• تحيل بقليـل من املرونـة: يجب أن 

تكوني منفتحة ومتسـامحة ومرنة، 

ال تتخـيل عن رجـل يتحـىل بصفات 

الشـهامة واألخالق ملجرد أن مالبسه 

ال تعجبك أو أنه ال يجيد إحدى قواعد 

االتيكيت.

• ال تسـتعجيل األمر: أحيانا تشعرين 

أن بعـض الفتيات يرمني بأنفسـهن 

ملجـرد االرتبـاط، وهـذا مـا يهمنـا 

تحذيرك منه.

• اعـرتيف بأخطائك: بـدون أن تغريي 

مـن ذاتـك ومـن شـخصيتك، فـإن 

االعـرتاف بالقـرارات الخاطئة يمهد 

التخـاذ قـرارات مسـتقبلية أسـلم. 

وهو ما ينسـحب أيضاً عىل اختيارك 

للشخص املناسب.

• ابحثـي يف األماكن املالئمـة: كوني 

حريصـة ودقيقـة عنـد البحـث عىل 

الرشيك املناسب، فالتعرف عىل شاب 

يف النادي مثالً ليس معناه أنك وجدت 

الشخص املنشود، فكثري من الشباب 

يبحثـون عـن عالقات قصـرية وغري 

جدية يف هذه األماكن.

يعـد الخيـار مـن الخـرضوات املنخفضة يف 
السـعرات الحراريـة ويحتـوي عـىل كمية ال 
بأس بهـا من األليـاف القابلـة للذوبان مما 

يجعله مثاليا لتناوله لفقدان الوزن. 
وقال الدكتور أحمد صربي استشاري السمنة 
والتغذيـة العالجيـة: ان الخيـار يحتوي عىل 
نسـبة عالية من املاء، و نسبة منخفضة من 
السعرات الحرارية، والدهون، والكوليسرتول، 
والصوديوم، ويتميـز الخيار بطعمه املنعش، 
والذي يسـاعد عيل تقليل الوزن بشكل فعال، 
باإلضافـة إىل عـدة فؤائد تجربك عـىل تناول 

الخيار يومًيا:
- عالج فعال للشعر واألظافر:

بفضل احتوائه عىل عنرص السـليكا يسـاعد 
الخيار يف تقوية الشـعر ونموه ويجعله براًقا 

وكذلك األظافر يحول دون ترققها وكرسها.
-يحمي الكىل:

يقلل من مستويات حمض اليوريك يف الجسم، 
كونه مدًرا للبول، الحتوائه عىل نسـبة عالية 
من املاء، وبالتايل يحافظ عىل صحة الكىل من 

تكون حصوات.
- يحمي من الصداع والدوار:

لتجنب اإلصابة صباًحا بالصداع أو الشـعور 
بالـدوار، تنـاول رشائـح مـن الخيـار قبـل 

الخلـود إىل النوم، الحتوائه عىل فيتامني «بي» 
والسكر.

- يخفف من التهابات املفاصل والنقرس:
كونه مصدًرا ممتاًزا لعنرص السليكا، فيعمل 

عـىل تعزيـز األنسـجة الضامـة عنـد خلطه 
بعصري الجزر لعـالج آالم النقرس واملفاصل، 

وتقليل مستويات حمض اليوريك.
-ينعش الفم:

يعالـج عصري الخيار التهابـات الفم ويقيض 
عـىل األمـراض البكترييـة والجراثيـم التـي 
تصيب الفم، فبوضع رشيحة خيار يف سـقف 
الحلـق والضغـط عليها باللسـان ملدة نصف 
ساعة، ستقتل البكترييا وتقيض عىل الرائحة 

الكريهة وتعقمه.
- يزيل السموم:

نسـبة املاء املوجـودة يف الخيار تعمـل كأداة 
طاردة تخلص الجسم من الفضالت والسموم 
بتناوله بانتظام، فهو حل مثايل للتخلص من 
حصوات الكىل، وخفض نسبة الكوليسرتول.

-يقاوم الحرارة:
درجـة  خفـض  عـىل  الجسـم  يسـاعد 
حرارتـه داخلًيـا وخارجًيا وحمايـة البرشة 
الشـمس  وحـروق  العـني  انتفاخـات  مـن 

وااللتهابات.
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املقادير:
600ج زبدة لينة

600ج سكر
50ج سكر بني

8 بيض
400ج دقيق

250 ج تفاح اخرض مقطع رشائح

50ج زبيب
20ج بيكربونات صودا
¼ ملعقه صغرية قرفة

الطريقة:
تخلـط الزبدة مـع السـكر العادي 
والبني باملاكينه الكهربائية جدا ثم 
يوضع البيـض تدريجيا، ثم يوضع 

باقـي املقاديـر وتقلب باليـد جيدا 
وتوضـع يف قالـب مدهـون بالزبدة 
وتوضـع يف الفـرن درجـة حـرارة 
الفـرن 170، املـده مـن 20 اىل 30 

دقيقه حسب نوع الفرن.
ملحوظة: عـدم فتح الفرن قبل 15 

دقيقه لضمان الجودة
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االبن غري املتعاون هو االبن األناني االنطوائي 
الذي يحب نفسـه فقـط وال يحـب أن يقدم 
الخـري واملسـاعدة لآلخرين، هو االبـن الذي 
ال يمـد يده بالبيـت- تنظيـم، تنظيف، رشاء 
الزمـالء  اآلخريـن-  عـىل  ويبخـل  حاجـة- 
واألصدقاء- أيضا بعطائـه وجهده ومعارفه 

وخرباته !
عـن صور عدم تعـاون االبـن املراهق وتأثري 
صـورة األب غـري املتعـاون تحدثنـا دكتورة 

متخصصة يف رياض األطفال.
- الشـك أن االبن- الطفل أو الشـاب- يستمد 
صورة الحياة وطرق معايشتها مما يشاهده 
أمامـه؛ فإن كان أفـراد البيت وعىل رأسـهم 
األب- وهو الجانب الذكري بالبيت- يتعاونون 
فيمـا بينهم ويتشـاركون املسـؤولية، ومعاً 
يقيمون بأنشـطة ايجابيـة كالحوار وعرض 
اآلراء والتنازل عن بعضها، والتمسك بالبعض 
اآلخر ألفضليتها...شب االبن عىل هذا السلوك 

التعاوني واعتاد عليه.
- مظاهـر سـلبية هذا االبن وعـدم رغبته يف 
التعاون تتضح مالمحها يف عدة صور نفسية 
وشكلية؛ منها حب العزلة واالنفراد بالنفس، 

الهـرب مـن الصداقـات والعالقـات، وعـدم 
االندماج اجتماعيا معهم.

- يفضـل الصمت فال يتدخل يف اى حديث وال 
يبدى رأيه، أو يوجه النصح ألحد.

- يقـيض معظم سـاعاته بالبيت يف أنشـطة 
التليفزيـون، واأللعـاب  سـلبية كمشـاهدة 

االليكرتونية.
- يتضجـر وينفـر أمـام اى خدمـة تطلـب 
منه محـاوال الهـروب والتعـذر، وإن اضطر 
لالسـتجابة قام بها متـرضراً ومقرصاً معاً، 
والنتيجـة أن يشـب عـىل عـدم االعتماد عىل 
النفـس وطلب املسـاعدة مـن اآلخرين، رغم 

عدم مساعدتهم عند طلبهم.
لألب تأثري

”نعـم هو دور األب وتأثريه عىل االبن املراهق 
كبـري خاصـة وهـو عـىل أعتـاب املراهقـة 

”وتضيف الدكتورة
-1 كـن القدوة يف هذا الشـأن، ودع ابنك يراك 
وأنـت تعاون الزوجة ” األم“ وقت انشـغالها 
بأعباء كثرية،هيا: نظم غرفتك وحاجاتك وال 

ترتكها مبعثرة هنا وهناك.
-2 عىل األب أن يبدي شـيئاً مـن الحزم أمام 

هذه املشكلة -عدم التعاون- وال يرتكها تنمو 
دون عالج.

-3 ال تستجب لكل مطالب االبن، وال تدلله كل 
الـدالل، وال تيأس – أيضا- مـن عدم تعاونه 

وخدمة نفسه.
-4 اتركه يجرب ويخطأ ويتحمل النتيجة، فال 
تساعده يف تنظيم وقته واتركه لفرتات طويلة 

بال تعاون حتى يجمع أطراف املشكلة.
-5 احذر التسـليم بعدم تنظيم املهام بالبيت 
أو تركها بال متابعة، وال تحمل األخ األخر كل 

املهام.
-6 أكثر من الجلوس مع االبن واملحاورة معه 
يف هذا الشـأن؛ ماذا فعلت يف املدرسـة؟ ماذا 
أنجزت من عمل؟ مـاذا قدمت للبيت أو ألمك 
من مسـاعدة؟واختمها بالقـول: أرى الناس 

من حولك يخدمونك فماذا قدمت أنت لهم؟
-7 أحسن االستماع إىل كالمه وإجاباته، ومن 

مفرداته يكون العالج
-8 داوم عـىل طلب املسـاعدة منه بأسـلوب 
محرتم جاد،مثـل: تنظيم املكتـب، البحث يف 
ألنت عن موضوع ما، والتنس شـكره والثناء 

عليه عندما يبدى استجابة وتعاونا

-9 حـاول بصورة غري مبـارشة تنظيم 
وقـت االبـن، بمعنـى وضع حـد أقىص 
ملشـاهدة التلفاز، واالندماج يف األلعاب، 
ويتـم ذلـك باملحـاورة والتنويـه بقيمة 

الوقت.
-10 كل الحـذر مـن التدليل املفرط، مع 

السـعي نحو دفـع االبن للقيـام بخدمة 
نفسه بشكل تدريجي

-11 تنظيـم املهـام يف البيـت وتوزيعها 
عىل كافة أفـراد األرسة-البنني والبنات- 
دون تفريـق يف املعاملـة، ومتابعـة ذلك 

لفرتة حتى تنتظم األمور.

قدم خبري التغذية الرويس الدكتور، يفجيني أرزاماستسـيف، تحذيرا جادا لبعض 
الفئات من رشب الشاي، لتجنب مضاعفات صحية قد ترتتب عىل ذلك.

ونصح الخبري الرويس من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الجهاز 
الهضمي باالمتناع عن رشب الشاي، حيث ال ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى 

ضغط الدم والنقرس واألرق وأمراض املعدة بتناول مرشوب الشاي.
وتابع“ تزداد كمية البيورين (Purine) بزيادة كمية أوراق الشـاي املستخدمة يف 
املرشوب، أي أن من يعاني من النقرس عليه التخيل عن تناول الشاي، أو عىل األقل 

تناول الشاي املخفف“.
وأوضح أنه بالنسبة ملن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، فيجب عليه تناول 
الشـاي بحذر؛ ألن الشاي يحتوي عىل مادة الكافيني، التي قد تسبب ارتفاعا حادا 

يف الضغط، لذا عليه عدم رشب الشاي املركز.
ولفـت الخبـري الرويس إىل أن من يعاني من األرق، عليه التخيل عن رشب الشـاي، 

مشريا كذلك إىل أن الشاي يمكن أن يفاقم مشكالت يف الجهاز الهضمي.
يذكر أن الشـاي أكثر املرشوبات اسـتهالكاً يف العالم بعد املـاء، وتتنوع أنواعه ما 
بـني األبيض واألخرض واألسـود ويتميز الشـاي بمذاقه الغني ورائحته الشـهية 
وخصائصـه املضادة لألكسـدة، إضافـة إىل قدرته عىل تحسـني الحالـة املزاجية 
والصحية وتعزيز الطاقة والرتكيز.ويعتقد أن اسـتهالك الشاي بدأ يف شمال رشق 
الهند وشـمال ميانمار وجنوب غرب الصني، لكن املـكان املحدد لنمو النبات ألول 
مرة غري معروف، لكن هناك أدلة عىل أن الشاي بدأ استهالكه يف الصني قبل 5000 
عام.ويحتفـل العالم يف الــ21 من مايو/أيار من كل عام باليوم العاملي للشـاي، 
املرشوب األشهر واألكثر انتشـاراً يف العالم وُيراد بهذا اليوم تعزيز إجراءات تنفيذ 
األنشـطة الداعمة إلنتاج الشـاي واستهالكه عىل نحو مسـتدام.ومن أشهر أنواع 
الشاي، شاي توليس (الحبق)، وهو يحتوي عىل الكثري من الفوائد للصحة العقلية، 
باإلضافـة إىل قدرتـه عىل التأثـري عىل الحالة املعرفية وتحسـني الحالـة املزاجية 
واإلدراك.وهنـاك أيضا، الشـاي األخرض وهو يعزز من طاقة الجسـم، ويسـاعد 
عىل الشـعور باالنتعـاش والهدوء، كما يعمل عىل إبطـاء امتصاص الكافيني مما 
يحدث تأثريا مهدئا يسـاعد عىل خفض مسـتويات القلق.ويمنع الشاي األخرض 
نشـاط األميليـز (هرمون التوتر)، باإلضافة إىل أنه يقـوي الجهاز املناعي ويطرد 
السموم من الجسم.أما شاي البابونج، فإنه يلعب دورا مهما يف الحد من مشاعر 
التوتر واملساعدة عىل االسرتخاء، واالستمتاع بنوم أفضل، كما أن له دورا يف تهدئة 
أعـراض اضطراب املعدة وعرس الهضم.ويتميز شـاي النعناع بخصائص مضادة 
لاللتهابات تسـاعد يف تخفيف األلم وتقليل مسـتويات الكورتيزول وعالج األمعاء 
كما أنه ال يوجد أفضل من شـاي النعناع عندما يتعلـق األمر بالصحة العاطفية، 

فهو معروف بقدرته عىل تهدئة الحواس وموازنة الحالة العاطفية.
ويرتبط الشـاي األسـود باليقظة والطاقة، وهو مسـتخلص من نبـات الكاميليا 
الصينـي، الـذي تتأكسـد أوراقـه بالكامـل مما سـاهم يف تكوين نكهتـه القوية 
والداكنة وكشـفت دراسـة نرشتها جامعة كوليدج لندن أن رشب الشـاي األسود 
كل يوم يخفض من مسـتويات التوتر ويسـاهم يف عودتهـا إىل طبيعتها وتجديد 

طاقة الجسم.

تكـون  أن  عـروس  كل  تفضـل 
مستعدة بشكل كامل إلقامة حفل 
زفافها، عن طريق اإلهتمام الجيد 
لبرشتهـا، ويف هـذا املجـال يقدم  
الكثري مـن أطباء الجلد العديد من 
النصائـح التـي يجـب أن تتبعها 

العرائس قبل حفل الزفاف.
وذلـك للحصول عىل برشة مرشقة 
ومتوهجة بشـكل طبيعـي وذات 
منـع  وكيفيـة  صحـي،  مظهـر 
اإلجهـاد والتعـب مـن التأثري عىل 
البرشة بشكل سـلبي، مما يجعل 
بـرشة العـروس تبـدو يف أفضـل 
الكبـري،  اليـوم  خـالل  حاالتهـا 
وتتمتـع ببرشة نديـة وخالية من 

أي شوائب وعيوب.
ويف هـذا املقـال، نرصـد لـك أبرز 
نصائـح أطباء الجلد للعروس قبل 
الزفـاف، والخطوات التي يجب أن 

تتبعها.
مقابلة طبيب األمراض الجلدية

يجمـع معظـم أطبـاء الجلد، عىل 
رضورة أن تقصد العروس طبيب 
األمـراض الجلديـة الخـاص بهـا 
قبل ثالثة أشـهر مـن موعد إقامة 

حفل الزفاف، فهو الوحيد املخّول 
تقييم وضع برشتها ومسـاعدتها 
عـىل وضـع اسـرتاتيجية تحّقـق 
أحالمها املتعلقة بمظهر برشتها، 
فهـذه الخطوة تسـاهم يف إصالح 
جميـع عيـوب البـرشة واألرضار 
التي قد تكون لحقت بها سـابقاً، 
قبل موعد الزفاف بوقت كاف، ألن 
بعضاً من مشاكل البرشة تستغرق 
بضع محـاوالت للتخلص منها، يف 
مقدمها حب الشباب، التصبغات، 

االحمرار، وغريها الكثري.
التوقـف عـن اتبـاع جميـع أنواع 
مـن  أسـبوعني  قبـل  العالجـات 

الزفاف:
ينصحـك أطبـاء الجلـد بالتوقف 
عن جميع أنـواع عالجات البرشة 
قبل ثالثة أسـابيع عـىل األقل من 
حفل الزفـاف، خصوصاً عالجات 
تبييض وتقشـري البرشة ويف حال 
كنـت تعانـني مـن مشـاكل مثل 
ندبات حب الشـباب أو املسـامات 
املفتوحـة، فابـدأي بعالجهـا قبل 
أربعة أشـهر للحصـول عىل برشة 
صافيـة وخاليـة من الشـوائب يف 

يوم الزفاف.
اتباع نظام غذائي صحي:

كذلك، ينصحك أطباء الجلد باتباع 
نظام غذائي صحي قبل ستة أشهر 
عىل األقل من موعد حفل الزفاف، 
املغذيـة  باألطعمـة  يكـون غنيـاً 
واملرطبـة للبرشة، واسـتهالك ما 

ال يقـل عن ليرتين اىل ثالثة ليرتات 
من املاء يومياً.

للعنايـة  منتظـم  روتـني  اتبـاع 
بالبرشة:

يشـدد أطبـاء الجلد عـىل رضورة 
منتظـم  روتـني  العـروس  اتبـاع 
بالبرشة، يتضمـن ثالثة  للعنايـة 

خطـوات أساسـية، هـي تنظيف 
واسـتخدام  ترطيبهـا،  البـرشة، 
تونر الوجه، وذلك بشـكل يومي يف 
الصباح واملسـاء، مما يحسن من 
البرشة، ويمنحها ملمسـًا  مظهر 
نديـاً وصحيـاً، ويجعلهـا ناعمـة 

كالحرير.
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الحـرارة  درجـات  ترتفـع 
خـالل األيام األخـرية يف فصل 
الصيف حالًيا، ما يدفع معظم 
مستخدمني السيارات لتشغيل 
التكييـف، بينمـا يجـب اتباع 
عدة خطـوات والقيام ببعض 
أفضل  االسـتعدادات لضمـان 
وتكمـن  للمكيـف..  كفـاءة 
الصيانـة  يف  األوىل  الخطـوات 
عرب تنظيـف مختلـف الفالتر 
وخاصة فلرت التكييف والتأكد 
من حالة الرسبنتينة ومستوى 
غـاز الفريـون قبـل االعتماد 
عـىل التكييـف ويتـم ذلك عرب 
االسـتعانة بفنـي متخصص.

كمـا تتم عمليـة التنظيف من 
داخـل املقصورة أيضـاً تجنباً 
لترسبهـا داخل أجـزاء املكيف 
ما يضعف كفائته، ويسـاهم 

اسـتخدام الشماسـات بشكل 
كبري يف مساعدة عمل التكييف 
عـرب عـزل املقصـورة جزئيـاً 
عـن حـرارة الجو.كمـا يمكن 
السـيارة  تهويـة  تسـاعد  أن 

عرب فتـح النوافذ ملدة 5 دقائق 
بعد توقف طويل بالشـمس يف 
تخفيـض الحمل عـىل املكيف 
عـرب  أفضـل  بشـكل  وعملـه 

التخلص من الهواء الساخن.



يمكـن خـوض اختبار شـخصية 
بسـيط ان يسـاعد عىل اكتشـاف 
امـور مصريية ومهمـة يف الحياة. 
فقد يكفي مثالً النظر اى رسـم ما 
وتحديـد ما تتم رؤيته اوالً للتعرف 
وصفـات  الخاصـة  الطبـاع  اىل 
يف  يعيشـون  الذيـن  االشـخاص 
املحيط. كذلك من املمكن االستعانة 
بطرق اخرى اكثر رسعة وسهولة 
ومنهـا ان يتـم اختيـار واحد من 
ضمن عـدد من الرسـوم. وهذا ما 
يجب فعلـه يف اختبار الشـخصية 
هذا حيث يجب اختيار احد املشاهد 

الطبيعية االربعة. 
يسـاعد اختبـار شـخصية سـهل 
التطبيق وبسـيط جداً الزوجة عىل 
اكتشـاف صفات الزوج التي تؤثر 
عـىل درجـة وفائـه لهـا. ويف هذه 
االختبـار يكفي ان تختار املشـهد 

الطبيعي املفضل.  
املنظر رقم 1 

يعني اختيار املنظر رقم 1 أن الزوج 
طموح وقادر عىل تحمل الكثري من 
املسؤوليات. كما انه موضوعي وال 
يأخذ القـرارات بناء عىل انفعاالته 
وهـو ايجابـي وصبـور ويواصـل 
العمل بجد من اجل تحقيق جميع 
االهداف التي يسعى اليها من دون 
استسـالم. ويف هذا اإلطار يحرص 
دائماً عىل القيام بكل ما من شأنه 
الحفـاظ عىل سـالمة العالقة بينه 
وبـني زوجتـه واسـتقرارها. فهو 
ويف اىل درجة كبرية جداً وال يسمح 
ألي حـدث ان يؤثـر عـىل زواجـه. 
كما  يبدي تمسـكاً شديداً بالوعود 
حياتـه  يقطعهـا لرشيكـة  التـي 

ويقـوم بكل ما يف وسـعه من اجل 
تنفيذها. 

املنظر رقم 2 
يكشـف اختيار الرقـم 2 يف اختبار 
الشـخصية هـذا أن الـزوج مبدع 
ويحسن ايجاد الحلول لكل املواقف 
املحرجة او الصعبة ولكل املشاكل 
التي يواجهها. وما يزيد قدرته هذه 
هي ثقته الدائمة بنفسـه وحرصه 
دائمـاً عىل القيام بـكل األمور عىل 
اكمل وجه وعىل تحقيق التفوق يف 
كل مجاالت حياتـه ومنها زواجه. 
ولهـذا يالحـظ انـه يظهـر الكثري 
مـن الوفـاء تجاه زوجتـه يف حالة 
ظلت االخرية تبادلـه باملثل وتقوم 
بكل ما من شـأنه ان يجذبه إليها. 
ويشـري اختيار هذا الرقم ايضاً اىل 
ان الزوج يحب املنافسـة وخوض 
التجارب التـي تظهر تميزه. ولهذا 
يرص عـىل تقديـم افضل مـا لديه 

لعائلته ايضاً. 

املنظر رقم 3 
يعني هـذا الرقم أن الـزوج يتمتع 
ومسـتقلة  عقالنيـة  بشـخصية 
وقياديـة. كما انه مثايل ويعترب انه 
املسـؤول عن اصـالح كل االخطاء 
القريـب  محيطـه  يف  تقـع  التـي 
والبعيـد. وهـو فضـويل ويبحـث 
بشـكل دائم عن املعرفـة وال يحب 
خوض النقاشـات العقيمة وتبادل 
السـطحية.  واالحاديـث  االفـكار 
ولكـي يبقى وفيـاً للزوجـة يجب 
ان تتحـىل هي ايضاً بالحكمة لكي 
يتحقق االنسـجام بينهما. ويتميز 
الـزوج يف هـذه الحالة ايضـاً بأنه 
يجيـد االهتمـام بأكثر مـن مجال 
يف الوقـت نفسـه. ولهـذا يمكنـه 
تحقيق التـوازن بني الحياة املهنية 
االرسيـة.  والحيـاة  واالجتماعيـة 
وقد يبدو قاسـياً وجافاً لكنه يعرب 
عن مشـاعره بطرق مختلفة قد ال 
تنتبه لها رشيكة الحياة اال يف وقت 

متأخر. 
املنظر رقم 4 

اختبـار  يف   4 الرقـم  يكشـف 
الشـخصية هـذا ان الـزوج يبدي 
مواجهـة  يف  التلقائـي  الحمـاس 
كل مـا يسـتحق ذلك مثـل العمل 
والعامـة  الخاصـة  والقضايـا 
والنشاطات. وهو يبحث دائماً عن 
طريقة إلبـراز حيويته ونشـاطه 
والتعبري عن قدراته. ولهذا يضفي 
حياتـه  عـىل  املـرح  مـن  الكثـري 
الزوجية. لكنه ال يحتمل ان تكون 
الزوجة دائمة الحـزن او القلق او 
االكتئـاب. فهذه الصفـة لديها قد 
تؤثر سـلباً عـىل وفائه لهـا. وهو 
دائم االسـتعداد للمبـادرة وتقديم 
النصائح لآلخرين. كما انه يحرص 
عىل الحد من شـعورهم بالضغط 
النفـيس والتوتـر، وهو مـا يظهر 
واضحاً مـن خالل اختيـار تحليل 

الشخصية والطباع هذا. 

صــــورة و حــــدث

مرفأ
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غزل عراقي

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

اقض وقتك مع األصدقاء واألرسة، وفكر يف قضاء 
يـوم عىل الشـاطئ. سـيكون األطفـال بحاجة إىل 
مراقبة دقيقة، ولكنك عىل قدر املسئولية وستقوم بها 
عىل أكمل وجـه. اهتم بالحبيب حتى لـو كان يف مكان 

بعيد عنك.

سـيتم إعادة بحـث وتقييـم أرائـك أو أعمالك 
بشكل من األشكال. اذا لم تكن األمور تسري عىل 
مـا يرام، قد تميـل إىل إرجاع السـبب إىل خطأ صدر 
مـن اآلخرين أو كنتيجة للظـروف الحالية. من األفضل 

االحتياط والتحيل بالصرب.

خططك التي تضعها من أجل مستقبل أفضل تتطلب 
منك اهتماما وعناية أفضل. إذا كنت تفكر يف مستقبلك 
بجدية ولديك أفـكار وخطط جيدة، عليك أن تطبقها عىل 
أرض الواقـع، فاألحالم واألمنيات وحدهـا ال تكفي. ال تحاول 
أن تنفذهـا بالكامل اليـوم ولكن عليك أن تتحـرك ولو خطوة 

لألمام.

يجب أن تكون اليوم أكثـر عفوية وتلقائية. كما 
يتعني عليك أيضا أن تتوقف عن مهمة تنظيم حياة 
اآلخريـن. لديك رغبة دائما يف ترتيب كل يشء ولكن من 
املشـوق أيضا أن ترتك األمور تسـري بطبيعتهـا فاألحداث 

غري املتوقعة أحيانا ما تكون مثرية.

األفكار والـرؤى النابعة مـن داخلك تعزز من 
كفاءتك يف أي يشء تقوم به اليوم. تفكر بشكل 
عمـيل ومنطقي جدا. تقوم عـادة بعملك عىل أكمل 
وجه، ولكـن إن كان ذلك األمر مسـتحيال هذا اليوم، ال 

تحمل نفسك ما ال تطيق.

املوجوديـن  كل  عـىل  مسـيطرا  تكـون  ألن  داع  ال 
حولـك ألن شـخصيتك تبعث عىل النفـور اليوم لقوتك 
وديكتاتوريتـك، فهنـاك مناوشـة ضمن نطـاق العمل يف 
سـاعات الظهرية قد تنشـب بينك وبني أحـد زمالئك يف العمل، 
يف املسـاء كن حذرا يف كل كلمة تقولهـا ملن تحب ألن الظروف 

األخرية ال توحى بأن العالقة جيدة .

تشعر بالرعب عندما تجد أن كل يشء من حولك 
يسـري ببطء شـديد. ربما تنظر لألمور بطريقة 
مختلفـة فـكل يشء عىل ما يرام. قد ينتابك شـعور 
بـأن البعـض يتجاهلك ولكـن ربما يكون ذلك بسـبب 
توترك واضطرابك. تحتاج إىل تغيري أسلوب حياتك حتى 

تتخلص من هذه املشاعر املضطربة.

تطرح اليوم حلوال منطقية للمشكالت التي تواجهك. 
كما تحاول اليوم أن تعرض أفكارك عىل من حولك حتى 
تستفيد من خرباتهم وتجاربهم. تسرتجع بعض ذكريات 
املايض عىل الرغم من عدم التفكري فيها منذ فرتة طويلة جدا. 

كن متفائال وال تدع أي يشء يفسد عليك يومك.

هل تعلم ما سـيحدث عندما تقرر أن تهتم بنفسـك 
وبصحتـك هذا اليوم؟ هذا ما سـتخربك بـه الكواكب. 
أنـت بحاجـة إىل االسـرتخاء والراحـة. عليـك أن تغمض 
عينيـك وتحلم. ال تفكـر يف أي يشء وحـاول أن تنىس هموم 

العمل ومشاغله. ال تحتاج أي يشء سوى الراحة والهدوء.

يعـاود اليوم الحبيب االتصـال بك وربما تكون 
هذه املكاملة رس إعادة العالقة مرة أخرى. تالحظ 
أنـه عاطفي ورومانـيس جدا ولذلك سـيتقرب إليك 
بكل الوسـائل. تحفـزك هذه األجواء عـىل قراءة بعض 

القصائد أو الروايات الرومانسية.

تواجـه مشـكلة معقـدة اليـوم عـىل الصعيد 
املادي. ربما تحاول نسـيان هذه املشـكلة لحني 
وجود حل لها وتسـتأنف عملك بشكل طبيعي. أنت 
معتاد عىل التحكم يف أي موقف يواجهك وهذه املشـكلة 
لن تفسـد يومك. تماسكك وثقتك يف نفسك هما وسيلة 

اآلمنة الجتياز هذه األزمة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنـت محظوظ بأصدقائـك وعائلتك، هذا اليوم 
ستسـتمتع بقضـاء وقـت فراغـك بجانبهـم. 
عـرب لهم عـن حبك وسـعادتك لوجـودك بجانبهم. 
أي شـخص يتمنى أن يكون مكانـك اليوم.يومك ميلء 
بالسعادة واإلبداع والبهجة واملرح والضحك. أنت مصدر 

اإللهام الوحيد ملن حولك.

1249 - سقوط مدينة دمياط يف 
أيدي لويس التاسـع ملك فرنسا 
وقائد القوات الصليبية املشاركة 

بالحملة الصليبية السابعة.
املستكشـف  اكتشـف   -  1487
ديـاز  بارثولوميـو  الربتغـايل 
بمسـاعدة الرحالـة العربـي ابن 
ماجد طريق رأس الرجاء الصالح 
أثناء عودته من الهند؛ ومسـريه 

بمحاذاة الساحل االفريقي.
1752 - بنجامني فرانكلني يثبت 
أن الصواعق تتكون من الكهرباء 
وذلـك خـالل تجربتـه الشـهرية 
بإطـالق طائرتـه الورقية يف يوم 

ممطر.
بـرباءة  حكـم  صـدور   -  1899
الضابط الفرنيس اليهودي ألفريد 
دريفـوس مـن تهمـه الخيانـة 
لصالـح  والتجسـس  العظمـى 

أملانيا.
1916 - بدء الثـورة العربية عىل 
الدولـة العثمانية بقيـادة حاكم 

مكة الرشيف حسني بن عيل.
1926 - تخطيـط الحـدود بـني 
العراق وتركيا وتقسـيم جزء من 

كردستان بني الدولتني.
الربيطانيـة  السـلطات   -  1928
اليمنية،  املـدن والقـرى  تقصف 
لتعثـر مفاوضـات جـرت حول 
الوديـة  العالقـات  تطويـر 
والتجارية بـني اململكة املتوكلية 

اليمنية وبريطانيا.
1942 - هجـوم بريطاني مضاد 
عـىل قوات أملانيـا النازية بقيادة 
إرفني رومل أثناء الحرب العاملية 

الثانية.
العاصمـة  سـقوط   -  1944
الحلفـاء  بيـد  رومـا  االيطاليـة 

وذلـك يف نهايات الحـرب العاملية 
الثانية.

الخارجيـة  وزيـر   -  1947
االمريكي جورج مارشـال يعلن 
عـن خطته إلعـادة إعمار أوروبا 
بعد الحرب العاملية الثانية والتي 

عرفت بمرشوع مارشال.
1967 - إرسائيـل تهاجـم مرص 
عـرف  مـا  يف  واالردن  وسـوريا 

باسم حرب أأليام الستة.
1977 - سـتيف جوبـز يطـرح 

أبل2- يف االسواق.
مـرض  ظهـور  بدايـة   -  1981
فقدان املناعة املكتسبة / االيدز.

1991 - تعيني سـيد أحمد غزايل 
رئًيسا للحكومة الجزائرية.

2006 - رصبيا تعلن اسـتقاللها 
عن اتحاد رصبيا والجبل االسـود 

تحت اسم جمهورية رصبيا.

2010 - إعصـار فيـت يـرضب 
سواحل سلطنة عمان.

 2015  - نادي الهالل السـعودي 
يتوج بًطال لكأس خادم الحرمني 
 26 دام  غيـاب  بعـد  الرشيفـني 

عاما.
- بعـد 236 سـنة مـن رحلتها، 
عـىل  أسـابيع  سـبعة  وبعـد 
الفرنسـية  السـفينة  إبحارهـا، 
املعـاد إنشـاؤها إرميـون تصـل 
يف  املتحدة،وسـتتوقف  الواليـات 
عـدة مدن حتـى نهايـة رحلتها 
باالحتفـال بيوم االسـتقالل يف 4 

يوليو/تموز.
والبحريـن  السـعودية   -  2017
ومرص واالمـارات واليمن وليبيا 
وجزر املالديف تعلن رسمًيا قطع 
العالقات الدبلوماسـية مع دولة 

قطر..

اختبار شخصية يكشف درجة وفاء الزوج من خالل صفاته 
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa
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عليـه  االنبيـاء  1.أبـو 

السالم (معكوسة).
2.نتعاون بشـكل وطيد 
يف  املحصـول  ناتـج   -

نهاية يوم عمل.
3. تمهيـد يف بدايـة أي 

عمل.
4. قوة وقدرة واحتمال 
يف  وطنـي  لبـاس   -

الخليج.
5.األكثر هيافة - لولو.

مـن  لعـب  6.قطـع 
البالسـتيك أو الخشـب 
عليهـا مجموعـات من 
يف  عضـو   - النقـاط 

الوجه.
7.عزف غري موجه عىل 

العود.
8.زورق - فاكهة تشتهر 

بها الهند ومرص.
9.انـاث الذئـب - علـو 

وأنفة.
تراثيـة  10.شـخصية 
ارتبطـت  عربيـة 

بالفانوس السحري.

أفقي
1.من بغداد طاف بكل البالد 

- سب وشتم.
2.األدوات لتحقيق هدف ما.

3.حرك شـيئا داخـل فمه - 
ملل - فائدة محرمة.

4.فكـرة حول موضـوع ما 
(معكوسة) - نبات ذو زهرة 
اسـتخدامات  لـه  صفـراء 

طبية.
تيـار  حـدوث  يف  5.تسـبب 
قـروض   - لطيـف  هوائـي 

مستحقة - نصف تامر.
6.اشفط السائل قليال قليال 
من كـوب أو نحوه - سـائل 

الحياة األحمر.
برجـاء  يطلـب   - 7.قـوام 

شديد.
8.مدينـة السـندباد - جهة 

اليمني (معكوسة).
9.الشخص الذي يراقب سري 
العمل يف مصلحة ما - اسـم 

اجنبي بمعنى يوحنا.
 - متشـابهة  ثالثـة   .10
مجموعـة أحـوال الطقـس 

خالل سنة.

NNNÒ5«@Úó”
سعادة البيوت

يحكـى أن امـرأًة رأْت أن الحياة مع زوجها وصلت إىل طريق مسـدود 
فطلبـت منـه الطالق فرفـض، فمـا كان منها إال أن ذهبت إىل شـيخ 
القرية ليسـاعدها لتحصل عىل طالقها، فحاول الشيُخ أن يثنيها عّما 

عزمْت عليه ولكن دون جدوى .  
وملـا رأى عزمها ال يلني أخربها أنه سـيطلقها من زوجها إن أعّدْت له 
طبخة لذيذة برشط أن تجمع مكوناتها من بيوت القرية وال تستخدم 
من بيتها ولو رشة ملح.. وافقت املرأة عىل طلب الشيخ وبدأت بقصد 
بيوت القرية واحدا تلو اآلخر، وكلما دخلْت بيتا بدأت تروي لربته عن 
سـبب طلب معونتها ثم ما تلبث أن تشـكو زوجها  لتسـارع صاحبة 

البيت فتشكو زوجها هي األخرى فهذا ما تفعله النساء عادة .  
املهـم أن هذه الزوجة بعد أن جمعـت مكونات الطبخة وروت قصتها 
لنساء القرية وسمعت قصصهن ووجدت أن زوجها كبقية الرجال بل 

حتى أنه كان أفضل من كثري منهم..
طبخـت مـا طلب الشـيخ وذهبت إليه وقالـت هنيئا مريئـا يا موالنا 
ولكنـي أريد أن أبقـى مع زوجي، ويف الحقيقة لم يكن الشـيخ طالِب 

طعام وإنما أرادها أن تدخل البيوت لرتى.  

العربة من القصة هي :  
ال يوجد زوج كامل  كذلك ال يوجد زوجة كاملة والبيوت إنما تسـتمر 
ليـس ألن الحياة فيهـا مثالية بل ألن الناس فيها يريدون أن يعيشـوا 

،الناس هم الناس يف كل عرص.. 
كل إنسـان فيه طبع أو صفة غري محمودة لسنا ”مالئكة“ نحن برش 
نهايـة املطاف .. ال األزواج تغريوا وال الزوجات تغرين وإنما الرغبة يف 
االسـتمرار والسـرت هي التي تغريت عند الناس ال تصدقوا املسلسالت 
التـي تشـاهدونها وال الروايـات التي تقرأونها هذه حيـاة مثالية من 

النادر أن تكون عىل أرض الواقع.
وال تصدقوا أن البيوت فيها من السـعادة أكثر مما فيها من الرغبة يف 

االستمرار .

ــد  االيـــ ــوك  ف ــد  اي ــوفك  اش ــي  مي ــد  كاع
ـــــــعر يس ــب  والكل ــك  بجمال ــون  ومفت
روح  ــك  اكلــ ــه  وان ــدك  خ ــي  مي ــرب  تكَ
ـــــكر الس ــد  يصع ــك  ابوس ــس  ب ــن  اخاف
ـــرار  اس ــيحمل  اش ــدري  ت ــي  بگلب ــون  ك
ــون العــــــــي ــرات  بنظ ــم  تفه ــك  وكون
ــار  نــــ ــتعل  اش ــوفك  اش ــن  م ــه  آن ــش  لي
ــــلون ش ــوفني  وش ــه  علي ــگ  احل ــوم  گ
ــار  محتــــ ــاك  وي ــي  باق ــه  وآن  .. ــك  احب
ــون اجن ــي  وصابن ــه  آن ــك  اعيون ــفت  ش
ــار  احج ــة  كوم ــو  م  .. ــب  گل ــي  گلب ــك  ول
ــون مفت ــك  بي  .. ــك  اگل ــه  آن ــي  حق ــن  وم
ــار  حــــ ــب  انگل ــره  م  .. ــوكت  لش ــارد  ب
ــون ممنــــــــــ ــي  آن ــك  واگل ــي  وچوين
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دخلت الفنانة واملطربة اللبنانية، هيفاء 
وهبي، عىل خط أزمة النجم العاملي جوني 

ديب وطليقته آمرب هريد.
بموقع  حسابها  عىل  وهبي،  هيفاء  هنأت  إذ 
عىل  بانتصاره  ديب  جوني  العاملي  النجَم  «إنستغرام»، 
طليقته هريد، بعدما حكم القضاء لصالحه، وإلزامها بدفع 
تعويضات كبرية له تقدر بنحو ١٥ مليون دوالر، بسبب اإليذاء 

الذي تعرض له عىل يديها.
يف الفيديو الذي نرشته هيفاء وهبي لتهنئة جوني ديب، كتبت 
للمطربة  لقطات  املقطع  تضمن  صديقي»،  يا  «مربوك  عليه: 
اللبنانية مع النجم العاملي يف أحد املطاعم وهي تلتقط بهاتفها 

صورة مع جوني ديب.
هيفاء وهبي لم تكن الوحيدة بني النجوم العرب الذين تفاعلوا 
الفن  نجوم  من  العديد  سبقها  فقد  ديب،  جوني  أزمة  مع 
أن  بعد  هريد،  عىل  ديب  بانتصار  احتفوا  الذين  العرب،  واملشاهري 
منذ  الشهر  ونصف  شهر  مدار  عىل  كبرياً  جدالً  قضيتهما  أثارت 

انعقاد املحاكمة.
إذ سارع الفنان السوري تيم حسن بالتعليق عىل القضية، وتفاعل مع 
التهنئة لجوني  بالفنان، وقدم  انتصار ديب؛ حيث نرش صورة تجمعه 

بعد فوزه بمعركته القضائية.
الخاصة وبشكل  املمثل املرصي محمد هنيدي عىل طريقته  بينما تفاعل 
كوميدي؛ إذ استعان بشخصية «خلف الدهشوري خلف» التي أداها يف فيلم 
«صعيدي يف الجامعة األمريكية».كما علق الفنان املرصي محمد دياب عىل 
ديب..  جوني  العزيز  لزمييل  مربوك  «ألف  وقال:  فيسبوك،  بموقع  صفحته 
ألف مربوك يا قلب أخوك».وكذلك نرش املطرب مصطفى حجاج، عىل حسابه يف 

«إنستغرام»، مقطع أغنية «يا باي»، وعلق قائالً: «حال جوني ديب دلوقتي».
فيما كتب الفنان أحمد حاتم عىل حسابه يف فيسبوك: «ظهر الحق.. جوني ديب».

ناظم،  حسن  الثقافة،  وزير  كرم 
دريد  القدير  السوري  الفنان 
لحام عىل مجمل أعماله وخاصة 
املرسحية منها، وذلك مع انطالق 
العراق  السوري يف  الفيلم  أسبوع 

عىل املرسح الوطني يف بغداد.
وقال لحام  يف كلمة عقب التكريم 
عاماً  أربعني  منذ  العراق  «زرت 
أحكي  وأنا  الحني  ذلك  ومنذ 
بغداد». عن  ذكرياتي  ألوالدي 

وأضاف «شكراً عىل كرم الضيافة 
واالستقبال ومن أجمل هبات الله 

بهذا  اآلخرين  قلوب  مالمسة  هو 
فخوراً،  سيجعلني  الذي  التكريم 
وعراق  املحبة  لبغداد  فشكراً 
الكرامة شكراً لبالد الرافدين التي 
ترفدنا دائما بما هو اجمل».وأكد 
لحام أن «العراق سباق دوماً بمد 
اقطار  املحبة والوئام مع  جسور 
ومع  عام  بشكل  العربي  العالم 
مؤكداً  خاص»،  بشكل  سوريا 
العراقي  الشعبني  بني  «املحبة 
يوماً». تنقطع  لم  والسوري 
وأشار إىل أن «بغداد تعني التاريخ 

أجمل  ومن  والرتاث،  والحضارة 
غناه  ما  أحبها  التي  األغاني 
فريد األطرش (روح يبساط عىل 
الفني،  نشاطه  بغداد)».وعن 
عن  ننقطع  «لم  لحام  أوضح 
لكن  التلفزيون  يف  جمهورنا 
املرسح يريد طاقة جسدية كبرية 
ومع تقدمي بالسن لم أعد قادراً 
أن يل عمالً  ذلك ولكن يكفي  عىل 
اوطن  ي  كاسك  مرسحية  هو 
التسجيالت  عرب  بقوة  الحارضة 
بأنها  يوحي  الذي  ومضمونها 

كتبت للمستقبل «.
يف  واملرسح  السينما  دائرة  وتقيم 
واآلثار  والسياحة  الثقافة  وزارة 
العراقية، بالتعاون مع ”املؤسسة 
لوزارة  التابعة  للسينما“  العامة 
رعاية  وتحت  السورية  الثقافة 
يف  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة 
السينمائية  الفعالية  العراق، 
تحت  السوري“  الفيلم  ”أسبوع 
دمشق“،  هنا  بغداد  ”من  شعار 
عىل املرسح الوطني يف بغداد، من 

٣ حتى ٧ حزيران الجاري.
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توصـل الباحثون لتقنيـة جديدة عرب 
ـل باألكسـجني  توجيـه سـائل محمَّ
عرب سلسـلة من الفوهـات الصغرية، 
حتى تصبح تلك الفقاعات أصغر من 
خاليا الدم الحمراء؛ ما يعني إمكانية 
حقنهـا مبارشة يف مجـرى الدم دون 

انسداد األوعية الدموية.
كما يسـتخدم الباحثون غشاًء دهنياً 
لتغطية فقاعات األكسجني قبل نقلها 
إىل الدم؛ األمر الذي يمنع تكتلها حيث 
يذوب الغشاء ويتحرر األكسجني بعد 

حقن السائل مبارشة.

 App Store يوجد بعض الربامج الضارة والتطبيقات املخادعة التي يتم تنزيلها من
وتنتج الهجمات املسـتهدفة عىل جهاز معني، والتي يمكن بها رسقة معلوماتك عىل 
أيفـون بطرق ال تعـد وال تحىص، وتحدث القرصنة عندما يتمكن شـخص آخر من 
الوصـول إىل معلومات خاصة عىل جهازك أو يتحكم فيها دون موافقتك، لذلك نقدم 

لك بعض الطرق التي ستحمي جهازك من التعرض لالخرتاق :
1.  تجنب الضغط فوق الروابط املشبوهة

يمكـن اخرتاق جهاز أيفون عـن طريق الضغط فوق موقع ويب أو رابط مشـبوه، 
وإذا كان موقـع الويـب يبدو وكأنـه ”متوقف“، فتحقق من الشـعارات أو التهجئة 

.URL أو عنوان
حاول تجنب االتصال بشبكة Wi-Fi عامة خالية من كلمة املرور، مما يتيح إمكانية 
وصول املتسلل إىل حركة املرور غري املشفرة عىل جهازك أو إعادة توجيهك إىل موقع 

احتيايل للوصول إىل بيانات اعتماد تسجيل الدخول.
2.  ال تقم بتنزيل التطبيقات املشبوهة

توجـد أجهـزة أبل يف نظام بيئـي رقمي مغلـق ومراقب بدرجة أكرب عنـد مقارنتها 
بأجهزة أندرويد، هذا يجعلها عادة أكثر أماًنا مثل تطبيقات شاشات أبل، ومع ذلك، 

فإن العملية ليست مضادة للرصاص.
3.  استخدم كلمة مرور قوية

إذا قمت بنسخ هاتفك احتياطًيا يف iCloud، فتأكد من وجود كلمة مرور قوية.
إذا حصل شـخص ما عـىل كلمة مرورك، فلـن يحتاج حتى إىل اخـرتاق هاتفك ألنه 

يمكنه تنزيل نسخة احتياطية من السحابة.
4.  حافظ عىل أيفون محدًثا

ُينصح عموًما بتحديث أجهزتك باستمرار مع تصحيحات األمان، وهذا أيًضا ينطبق 
عـىل تحديثات برامـج iOS، وتتضمن التحديثات إصالحـات لنقاط الضعف التي قد 

تفتح أيفون أمام املتسللني.
5.  احرتس من الهجمات املستهدفة

يقـول ماثيـو جرين، األسـتاذ املسـاعد يف معهد جونـز هوبكنز ألمـن اإلنرتنت، إن 
الشـخص العادي ربمـا لن يتم تمييزه واسـتهدافه عن بعد من قبل املتسـللني ألنه 

مكلف، لكن أحياًنا يكلف املاليني بسبب اخرتاق الهواتف الجديدة.

أعلـن قلب دفاع نادي برشـلونة اإلسـباني لكرة القدم 
جريارد بيكيه والنجمة الكولومبية شاكريا،  انفصالهما، 

بعد عالقة ألكثر من عقد أثمرت طفلني.
تأكيـد  ”يؤسـفنا  مشـرتك:  بيـان  يف  الثنائـي  وقـال 
انفصالنـا.. نطلـب احرتام الخصوصية لخـري أطفالنا 
الذيـن هم عىل رأس أولوياتنا“.وكانت تقارير صحفية 
قـد كشـفت أن جـريارد بيكيه قائد برشـلونة أوشـك 
عـىل االنفصال عن زوجته شـاكريا املغنية الكولومبية 
بسـبب خيانته لها، وأن الالعب ترك منزلهما ويسـكن 
 EL” حالياً يف شـقته القديمـة بربشـلونة.وأكد موقع
PERIÓDICO“ أن شـاكريا أدركت أن بيكيه قد خانها 
مرة أخرى، وأن هذا هو سـبب عدم ظهورهما سـوياً 
منذ مارس املايض سـواء يف العلـن أو حتى عىل مواقع 
التواصـل االجتماعي.وتابـع التقريـر: روتـني بيكيـه 

الجديد خارج عن السـيطرة، أصبح يـرتدد بكثرة عىل 
الحفـالت يف النـوادي الليلية رفقة زميلـه ريكي بويغ 
وقـد شـوهدا أكثر من مـرة رفقة العديد من النسـاء.
وأكمل: أصدقاء الالعب واملقربون منه كانوا يتعجبون 
من سـهره حتى الثالثة صباحاً رغـم أن لديه تدريباً يف 
الصباح الباكر من اليـوم التايل.ومن املؤرشات األخرى 
عىل انهيار عالقة الثنائـي، كانت األغنية الجديدة التي 
أطلقتها شاكريا شـهر إبريل، وتعرب كلماتها عن اللوم 
والعتاب، باإلضافة إىل سفر الكولومبية مرتني إىل إيبيزا 
يف مايو رفقة طفليها بدون بيكيه.وبدأت عالقة بيكيه 
وشـاكريا بعـد كأس العالم 2010 الـذي أقيم يف جنوب 
إفريقيا وكانت األخرية هي من غّنت األغنية الرسـمية 
له، ولم يقرر الثنائي الزواج خالل عالقتهما التي دامت 

12 عاماً، وأنجبا طفليهما ميالن وساشا. يف إنجاز طبي من شـأنه مسـاعدة 
األشخاص الذين يعانون عيبا خلقيا 
نـادرا، أجـرى فريق طبـي أمريكي 
عملية زرع هي األوىل من نوعها ألذن 
برشيـة أُنشـئت من خاليـا املريض 
باسـتخدام طابعـة ثالثية  املعالج، 
األبعاد.وأجريـت العمليـة يف إطـار 
تجربـة رسيرية لتقييـم مدى توافر 
السـالمة يف اللجوء إىل هذه الغرسـة 
ودرجة فاعليتها لألشـخاص الذين 
يعانون صغـر األذن، والذين لم تنُم 

أذنهم الخارجية بشكل صحيح.
وتحمل الغرسـة اسـم ”أورينوفو“ 
وابتكرتهـا رشكـة ”ثـري دي بايو 
ثريابوتيكـس“، فيمـا نفـذ العملية 
أرتـورو بونيا، وهو مؤسـس معهد 
متخصـص يف عـالج هـذا التشـوه 
يف سـان أنطونيـو بوالية تكسـاس 
األمريكية.نقـل بيـان للرشكـة عن 
الجراح قولـه: ”كطبيب عالج آالف 
األطفـال الذين يعانـون صغر األذن 
يف أنحـاء البلـد وحـول العالـم، أنا 
متحمس لهـذه التقنيـة وما يمكن 

للمـرىض  تعنيـه  أن 
وفقمـا  وعائالتهـم“، 

نقلت ”فرانس برس“.
ويتم تنفيـذ العملية عن 
طريـق تكويـن انطبـاع 
ثالثي األبعاد ألذن املريض 

األخـرى الناميـة بالكامل 
ثـم جمع خاليـا غضاريف 

أذنه.
هـذه  اسـتزراع  يتـم  ثـم 

عـىل  للحصـول  الغضاريـف 
كميـة كافيـة منها، ثـم تخلط 

مع هيدروجيـل الكوالجني، الذي 
يستخدم لطباعة الزرع.

بقـرشة  الغرسـة  وُتحـاط 
للتحلـل  قابلـة  مطبوعـة 
جسم  ويمتصها  لدعمها، 

املريـض بمـرور الوقت.
بـاألذن  وُيفـرتض 
توّفـر  أن  املزروعـة 
شـكل  الوقـت  بمـرور 

وملمسـها  طبيعية  أذن 
ومرونتها.
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يمكن للروبوتات أن تشـعر باأللم 
قريبا بفضل تطوير جلد إلكرتوني 
األحاسـيس  جديد يمكنه محاكاة 
غري املريحة.ويقـول العلماء الذين 
اليـد  إن  االخـرتاع  وراء  يقفـون 
امليكانيكيـة املـزودة بجلـد ذكـي 
أظهـرت قدرة ملحوظـة عىل تعلم 

التفاعـل مع املحفـزات الخارجية 
مثل رضبة يف راحة اليد. ويستخدم 
نوعـا جديـدا مـن نظـام املعالجة 
”الرتانزسـتورات  عـىل  يعتمـد 
املشـبكية، التي تحاكي املسـارات 
العصبيـة للدمـاغ مـن أجـل تعلم 

الشعور باأللم“.
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اعتاد املواطن العراقي وبسبب طيبة قلبه وتسامحه عىل 
االشادة بأخالق االخرين وخاصة االجانب.. هذا عمل كذا 
وذاك عمل كذا من دون االشارة اىل نبل واخالق العراقيني 
العراقيبن  عن  اكتب  هنا  وأنا  التصور،  فاقت  انها  رغم 
توجد  معلوم  هو  مثلما  منهم..  املهجنني  وليس  االصالء 
فاقت  وعنارص  ضالة  عنارص  املتحرضة  املجتمعات  يف 
«اوالد  املرصي  املثل  بحسب  يقال  حتى  التصور  اخالقها 
تبقى  لكن عموما  الحالل حاجة»،  ما خلوا ألوالد  الحرام 
االخالق الحميدة واالصالة متجذرة بأي عراقي،  ومثال عىل 
ذلك فتاة احرتقت داخل سيارتها واثناء محاولة خروجها 
واحرتاق مالبسها وخوفا من الفضيحة وتعري جسدها بعد 
الخروج من السيارة فضلت البقاء فيها واملوت بعزة نفس 
وكرامة من دون فضيحة.. ورشطي مرور ورغم الطقس 
البارد ينزع مالبسه لتنظيف مجرى مياه االمطار وسط 
بإنسيابية..وصاحب  السري  وعاد  والقاذورات  االوحال 
سيارة اجرة يسلم مبلغا من املال اىل الرشطة بعد ان عثر 
عليه يف سيارته الخاصة.. ودكتور يجري عمليات  كربى 
تقدم  املقدسة  االماكن  ويف  املحتاجني..  ملساعدة  مجانا 
وجبات الطعام مجانا للزائرين بكرم حاتمي قل نظريه.. 
وهناك الكثري الكثري من املبادرات االنسانية ومنها توزيع 
الكورونا..  وباء  تفيش  اثناء  للمحتاجني  الغذائية  السالل 
وهناك مبادرات التحىص من قبل العراقيني ولكن اكثرها 
شخص  وضع  فقد  اهيل  مستشفى  يف  شاهدته  ما  أجرا 
عمليات  إلجراء  املحتاجني  لخدمة  ماله  من  جزءا  ثري 
هذا  ان  والعجيب  الخاص،  حسابه  من  مجانية  جراحية 
بفاعل  يكنى  فقط  سكنه  وال  اسمه  اليعرف  الشخص 
مع  ولكن  االنسانية  املبادرات  من  الكثري  وهناك  خري.. 
االسف ال يتم الرتكيز عليها والترتقي اىل مستوى الرتويج 
لالجانب.. ومن الذكريات التي مازالت عالقة يف ذهني، ويف 
احدى الليايل واثناء قيادتي سيارتي الخاصة شاهدت ويف 
وبجانبه  املواطنيني  احد  سيارة  الليل  من  متأخرة  ساعة 
فتاة تحاول جاهدة االفالت من قبضته وهو يشدها بقوة  
من شعرها تجاهه بيشء من العنف، وشدني هذا املوقف  
فأوقفت ذلك السائق وخرج وهو يحمل بيده سالحا ناريا 
ويتوعد بقتل كل من يقرتب منه، وقال ان املرأة هي زوجته 
عائيل..  خالف  بسبب  اهلها  اىل  لتوصيلها  ذاهب  وانه 
فرصخت املرأة كذب هو زوجي وحدث خالف عائيل معه 
لكني  الخالف..  ذلك  بسبب  خلوة  يف  يقتلني  ان  ويحاول 
رغم هذا التناقض يف االقوال استطعت ان افصل املرأة عن 
املرأة  اضع  وان  املتجمعني،  املواطنني  بمساعدة  زوجها 
القضية بهدوء وروية  مع طفلها يف سيارة اجرة، وانهي 
من دون حدوث مشاكل.. بهذه الروحية االنسانية تعالج 

املواقف بالحكمة والنخوة والشجاعة يف اتخاذ القرار.
وهذه هي اخالق كل العراقيني الرشفاء لم تتغري اخالقهم 
السنوات  خالل  لها  تعرضوا  التي  واملآيس  املحن  رغم 

املاضية.
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اإلماراتية،  النجمة  أعربت 
عن  الشاميس،  أحالم 

إليزابيث  للملكة  حبها 
الثانية، واحتفلت بها 

اليوبيل  بمناسبة 
لجلوس  البالتيني 
إليزابيث  امللكة 
عىل  الثانية 
ونرشت  العرش. 

الخليجية  الفنانة 
تغريدة  يف  امللكة  صورة 

الرسمي عىل  عرب حسابها 
بقولها  معلقًة  «تويرت»،  موقع 

باللغة اإلنكليزية: «نحّبك يا ملكة». جدير 
الربيطانيون  بدأ  املايض،  الخميس  من  ابتداء  أن  بالذكر، 
امللكة عىل العرش، يف  احتفاالت مرور ٧٠ عاماً عىل جلوس 
مستهل فعاليات تستمر أربعة أيام بمشاركة املاليني، وتشمل 
حفالت وعروضا وعطلة عامة. وقالت امللكة يف بيان: «شكرا 
لكل من شارك يف عقد تجمعات ولألرس والجريان واألصدقاء 
يف  أو  املتحدة  اململكة  يف  سواء  البالتيني  بيوبييل  لالحتفال 
التي  الطيبة  النوايا  زالت  «ما  وتابعت:  الكومنولث».  أنحاء 
املقبلة فرصة  األيام  تتيح  أن  وأرجو  يل حافزا،  تمثل  أملسها 
للتأمل يف كل ما تم إنجازه عىل مدى األعوام السبعني املاضية 

ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة».
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بعد 

كتها  ر مشا
األخرية بمهرجان كان السينمائي 
باعتبارها سفرية ماركة لوريال 
العاملية التي قررت هذا العام أن 
كان  مهرجان  بفعاليات  تشارك 
السينمائي ضمن مسابقة األفالم 
القصرية لتكافئ مخرجات هذه 

األفالم عىل طريقتها 
 ، صة لخا ا

د  ستعو
ف  قو للو
اً  د مجد
م  ما ا

التمثيل، ورغم انشغال  كامريات 
كسفرية  بدورها  عمران   أسيل 
العاملية  املاركات  من  لكثري 

لم تنس حلمها الفني.
عمران  أسيل  وتنتظر 
أعمالها  أحدث  عرض 
تم  الذي  السينمائية 
الجنوب  يف  تصويره 
قبل شهور ولم تكشف 
الفيلم  اسم  عن  أسيل 
للجمهور  مفاجأة  ليكون 
سيضم  أنه  املؤكد  ولكن 
سعودية  مواهب  مجموعة 

ستفاجئ الجمهور.
ملرشوع  تجهز  أسيل  أن  ويرتدد 
عىل  فيه  ستقف  جديد  فني 
ولكنها  مجدداً  املرسح  خشبة 
لحني  تفاصيله  عن  تتكتم 
التحضريات  كافة  عىل  االتفاق 

الخاصة باملرشوع.
لفتت  قد  عمران  أسيل  وكانت 
وجودها  خالل  بأناقتها  األنظار 
ضمن فعاليات مهرجان كان 
حيث  أيام  قبل  السنمائي 
حداد  سيدريك  اختارت 
إطالالتها  لها  لينّسق 
ليتم  املهرجان  ضمن 
أكثر  ضمن  اختيارها 
العربية  النجمات 
أناقة ضمن مهرجان 
السينمائي  كان 

بدورته املاضية.
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