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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس االثنني، 
ارتفـاع عـدد وفيـات الحمـى النزفية 
اىل 24 حالـة بينما االصابـات اىل 142 
حالـة. وقال املتحـدث باسـم الوزارة 
سـيف البدر يف بيان تلقتـه ”الزوراء“: 
إن ”عـدد الوفيـات واإلصابات بمرض 

عمـوم  يف  ارتفـع  النزفيـة  الحمـى 
العراق“.وأضـاف أن ”الوزارة سـجلت 
حتـى اآلن 142 إصابة باملـرض بينها 
24 حالة وفاة“.يذكر ان وزارة الصحة 
أعلنت، يف وقت سـابق، تسـجيل 136 
إصابة بالحمى النزفية بينها 23 حالة 

وفاة.

بغداد/ الزوراء:
االثنـني،  امـس  املاليـة،  وزارة  اعلنـت 
البيانات الخاصة بشهر نيسان، موضحة 
النفطيـة لغايـة  أن مجمـل االيـرادات 
شـهر نيسـان بلغت 45 تريليون دينار 
وااليرادات غري النفطية بلغت تريليوني 
دينار.وذكـرت الوزارة، يف تقرير اطلعت 
عليه ”الزوراء“: إن ”مجمل املرصوفات 
الجاريـة بحـدود 29.7 تريليـون دينار 
عراقـي، أمـا املرصوفات االسـتثمارية 
فبلغـت بحـدود ترليونـي دينـار”، أما 

مجمـل السـلف املمنوحة لغايـة نهاية 
شـهر نيسـان فكانت ”تريليوني دينار 
عراقي، وبذلك يكـون الفائض املتحقق 
تريليـون   13.5 نيسـان  شـهر  لغايـة 
دينار عراقـي ”.وتوقع أن ”تبلغ مجمل 
االيـرادات الكليـة لغايـة نهاية السـنة 
بحدود 142 تريليون دينار بينما مجمل 
املرصوفـات والسـلف سـيكون بحدود 
100 ترليـون دينـار عراقي وسـيحقق 
العراق فائضا سيتجاوز الـ 40 تريليون 

دينار عراقي“.

بغداد/الزوراء:
حكمـت محكمة اسـتئناف الكـرخ، امس 
االثنني، عىل مواطن بريطاني بالسجن 15 
عاما، وبراءة عن آخر أملاني، بتهمة تهريب 
قطع أثرية إىل خارج البالد.وكان املتهمان، 
وهما عالم الجيولوجيا الربيطاني جيمس 
النفـيس  والطبيـب  عامـاً)   66) فيتـون 

عامـاً)   60) وولدمـان  فولـكار  األملانـي 
ضمن مجموعة سياحية منذ السادس من 
مارس/آذار، قبل أن يتّم توقيفهما بمطار 
بغداد يف 20 من الشـهر نفسه، إثر العثور 
بحوزتهما عىل 12 قطعة أثرية هي عبارة 

عن كسارات سرياميك وفخار بغالبيتها.

بغداد/ الزوراء:
احتلـت 9 مـدن عربيـة، وكلها مـن دولة 
واحدة، قائمة أكثر 10 مدن سجلت حرارة 
مرتفعـة، امـس االثنـني، بحسـب موقع 
متخصص يف األحوال الجوية.وجاءت املدن 
العربية التسـع من الكويت، بينما احتوت 
القائمة عىل مدينة واحدة غري كويتية تقع 
يف إيـران، طبقـا ملوقـع ”إلـدورادو ويذر“ 
إن  املوقـع  (EldoradoWeather).وقـال 
أكثر حرارة سجلت يف مدينة بالعالم كانت 

يف الجهراء بالكويت، حيث وصلت الحرارة 
إىل 51.2 درجـة مئوية.وجـاءت يف املرتبة 
الثانية مدينـة الصليبية بحرارة وصلت إىل 
50 درجـة مئويـة، وجاءت العبـديل ثالثة 
املرتبـة  درجـة مئويـة.ويف   49.7 بواقـع 
الرابعـة، حلت منطقة املزرعـة التجريبية 
بنحو 49.6، وخامسـا جاء مطار الكويت 
الدويل بنحو 49.4.وجـاءت مدينة األهواز 
يف إيران يف املرتبة السادسة، بحرارة وصلت 

إىل 48.8، وتلتها 4 مدن كويتية أخرى.

  الجزائر/ متابعة الزوراء:
قضـت محكمـة جزائريـة بالسـجن 
النافذ 8 أعـوام بحق شـقيق الرئيس 
السـابق عبـد العزيز بوتفليقـة الذي 
قضيـة  يف  بالسـجن  حكمـاً  يقـيض 
اخرى بتهم تتعلق بالفسـاد، بحسـب 
نفـس  يف  أديـن  إعالم.كمـا  وسـائل 

املحاكمـة رجـل األعمـال عيل حـّداد، 
الرئيـس  لشـقيق  املقـرب  الصديـق 
السابق السعيد بوتفليقة، بالسجن 4 
أعوام بتهمة ”التمويل الخفي للحملة 
انتخاب  بإعادة  الخاصـة  االنتخابية“ 
عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامسة يف 
2019، والتي أفشـلها الحراك الشعبي 

وأجـربه عىل االسـتقالة.وألزم القطب 
الجزائي املتخصـص يف الجرائم املالية 
واالقتصادية بمحكمة سـيدي امحمد 
بوسـط العاصمة، السـعيد بوتفليقة 
بتعويـض الخزينـة العموميـة بثالثة 
ماليـني دينـار (نحو 20 ألـف يورو).
وكانت النيابة طلبـت خالل املحاكمة 

التي جـرت الخميس تسـليط عقوبة 
السـجن عرش سـنوات عىل املتهمني.

وكانت محكمة االستئناف قد برّأت يف 
مايو (ايار) املايض السـعيد بوتفليقة 
مـن حكـم بالسـجن عامـني صدر يف 
أكتوبر (ترشيـن األول) أكتوبر بتهمة 
”التزويـر يف محررات رسـمية“.ومنذ 

الحراك الشعبي الذي أسقط بوتفليقة 
يف 2019، صدرت أحكام قضائية بحق 
مسـؤولني سابقني كثر ورجال أعمال 
كوزيرة الثقافة خليدة تومي ألكثر من 
12 سـنة وقبلها وزير الطاقة السابق 

شكيب خليل.

الزوراء/ مصطفى فليح:
دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
اىل رضورة تأسيس أطر تعاون إقليمي 
ترتكز عـىل االقتصاد، وفيمـا اكد كل 
من رئيـس مجلس الوزراء، مصطفى 
النواب  الكاظمـي، ورئيـس مجلـس 
تطويـر  اهميـة  الحلبـويس،  محمـد 
العالقـة مع عمـان والقاهـرة، اتفق 
وزراء خارجية العراق ومرص واالردن 
عىل عقد اجتماعات مستمرة ملواجهة 
التحديـات وتعزيـز التعـاون الثالثي.

وذكر بيـان رئايس تلقتـه «الزوراء»: 
أن «رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، وزيري 
خارجيـة جمهوريـة مـرص العربيـة 
األردنيـة  واململكـة  شـكري  سـامح 
الهاشـمية أيمـن الصفـدي ،بحضور 
وزيـر الخارجيـة فؤاد حسـني».وأكد 
رئيـس الجمهوريـة «حـرص العراق 
عىل تعزيز العالقات مع مرص واألردن 
يف مختلـف املجاالت، وتوسـيعها عرب 
التفاهمـات وأطـر التعـاون الثالثـي 

املُتفـق عليها، يف املجاالت السياسـية 
وتنسـيق  واالقتصاديـة،  واألمنيـة 
األمـن  إرسـاء  أجـل  مـن  املواقـف 

واالستقرار يف املنطقة».
الفتـًا إىل أن «أمن العراق واسـتقراره 
وموقعه الجغرايف بني جريانه وأشقائه 
عنـرص ال غنـى عنه ألمـن املنطقة».

ماسـة  حاجـة  «هنـاك  أن  وأضـاف 
لتخفيف التوترات ونزع فتيل األزمات 

يف املنطقة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
لم تقترص العملية العسـكرية الروسية يف أوكرانيا 
عـىل االشـتباكات بـني الطرفـني، بـل تعـّدت ذلك 
ووصلـت لهجمـات سـيربانية أيضاً.فقـد أعلنـت 
الخارجية الروسـية أن أوكرانيا بمساعدة الواليات 

املتحـدة تنفـذ هجمـات إلكرتونيـة عـىل البنيـة 
التحتية الروسـية، متوعدة برد حازم إذا اسـتمرت 
املضايقات.جـاء ذلـك بعدمـا تمكـن قراصنة من 
اخرتاق املوقع اإللكرتوني لوزارة البناء واإلسـكان 
واملرافق الروسية، شاهرين عبارة «املجد ألوكرانيا».

وأكد مدير قسـم أمـن املعلومـات الدولية يف وزارة 
الخارجية الروسية، أندري كروتسكيخ، يف بيان، أن 
أمـريكا أطلقت العنان للهجمات السـيربانية تحت 
ستار الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، وتستعني 
بأوكرانيـا للتنفيـذ، وفق قوله.كما أضـاف أن تلك 

الهجمات اسـتهدفت روسـيا وحلفاءها، موضحاً 
أن أوكرانيا تنّفذ العمليات بمساعدة أمريكية.كذلك 
هدد املسـؤول الرويس حال استمرار الهجمات من 

رّد انتقامي حازم وحاسم.
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 بغداد/ الزوراء:
تكتـل  زيـادة  النفـط  وزارة  أعلنـت 
{أوبــك بــلس} ســقف مستويات 
اإلنتـاج العاملي بــ 640 ألـف برميل 
يومياً لشهري تموز وآب، بينما بلغت 
حصـة العـراق مــن هـذه الزيــادة 
71 ألـــف برميـل يوميـــا، وذلــك 
يف  الحاصـل  النقـــص  لتعويـض 
مقتضيـات  وبحســـب  املعـروض 
املتحـــدث  وقـــال  الســـوق. 
الـوزارة،  باســـم  الرســـمي 

عاصـم جهـاد، يف ترصيـح صحفي: 
إن:“كميـة اإلنتــاج التــي ســـبق 
أن تـــم تحديدهـا وفـق االتفـــاق 
لـكل دولـــة مـن الـــدول املنتجـة 
وفـق نســـب، تتوافق مـــع كمية 
اإلنتـــاج الفعلية“. مشـــريا إلــى 
إيـــرادات  يحقـــق  ”العـــراق  أن 
جيدة وبكميات تصديــر أقل وهذا ما 
يعزز مــن قيمة اإليــرادات املاليــة 

للنفط الخام املصــدر“.

لندن/ متابعة الزوراء:
يصّوت الحزب املحافظ عىل سـحب الثقة من رئيس الوزراء 
الربيطاني، بوريس جونسـون، بعدما طالـب بهذه الخطوة 
نوابا مـن حزبه، يف أعقاب سلسـلة فضائـح. واعترب ناطق 
باسـمه أن التصويـت سـيمّثل فرصـة لـ“طـي الصفحـة، 
املـيض قدمـا“ للرتكيـز عـىل قضايـا أخرى.وقال مسـؤول 
الحزب، غراهام برادي، إنه تلقى رسائل كافية من مرشعني 
يطالبـون بالتصويت عىل قيادة جونسـون.  يحدث ذلك، إذا 
كتـب 54 مرشعـا من حـزب املحافظني إىل بـرادي يطالبون 
بهـذه الخطوة، بحسـب أسوشـيتدبرس.لكن بـرادي رفض 
اإلعالن عند عدد الخطابات التي تلقاها، مشـريا إىل أن بعض 
املطالبني بإجـراء التصويت، ذكروا أنهم يريدون إجراءه بعد 

انتهاء احتفاالت امللكة إليزابيث باليوبيل البالتيني، حسـبما 
نقلت ”الغارديان“. وسـيقرر النواب املحافظون الحاليون يف 
الربملان وعددهم 359 مصري جونسـون عرب تصويت رسي. 
ويف حـال حصولـه عىل تأييد نصـف النواب زائـد واحد، فلن 
يكون من املمكن إجراء تصويت مشابه بحقه قبل مرور عام.
ويكافح جونسون من أجل طي صفحة أشهر من الفضائح 
األخالقية، وأبرزها بشـأن الحفالت املخالفـة للقواعد داخل 
يف املبانـي الحكومية خالل عمليات اإلغـالق الحتواء جائحة 
كوفيد19-.بـدوره، اعترب ناطق باسـم ”داونينغ سـرتيت“ 
أن التصويت سـيمّثل ”فرصة لوضع حد لتكهّنات مسـتمرة 
منذ شهور والسـماح للحكومة بطي الصفحة وامليض قدما 

لالنتقال إىل تحقيق أولويات الناس“. 
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـف نائـب مسـتقل عـن اهـداف 
اىل  املسـتقلني  النـواب  وفـد  زيـارة 
اربيل، وفيما أكد ان النواب املسـتقلني 
طرحوا مبادرتهم عىل جميع االطراف 
السياسية وبانتظار اجاباتهم بشكل 
أن  سـيايس  باحـث  رأى  رسـمي، 
هناك حـراكا سياسـيا مكثفا للقوى 
انهـاء حالـة  اجـل  السياسـية مـن 
االنسداد السـيايس قبيل انتهاء مهلة 

السيد مقتدى الصدر.
وقال النائب املستقل، حسني السعربي، 
النـواب  ان  لـ“الـزوراء“:  حديـث  يف 
املسـتقلني، وبعـد اعـالن مبادرتهم، 
شـكلوا لجنة من 7 اشـخاص لزيارة 
االطراف السياسـية والتفاوض معها 
بشـأن املبادرة. مبينا: ان زيارة الوفد 
اىل اربيل تأتي ضمن هذه الزيارات من 
اجل طرح املبادرة وتوضيح تفاصيلها 
واهدافها.واضاف: ان املوقف الكردي 
كان ايجابيـا وأكدوا أن الحل املطروح 
من قبـل املسـتقلني واقعـي وممكن 
التعامل معه. مؤكدا: ان التجاوب مع 
املبـادرة يتوقف عـىل رأي التحالفات 
يف  منضويـة  القـوى  هـذه  لكـون 
تحالفات سياسية.وتابع: ننتظر الرد 
بشكل رسمي من قبل جميع االطراف 
حيـث  الكرديـة،  ومنهـا  السياسـية 

قـام الوفد بزيـارة رئيـس بعثة االمم 
املتحـدة يف العراق جينني بالسـخارت 
وبعض من االطار التنسـيقي والهيئة 
مـن  الصـدري  للتيـار  السياسـية 
اجـل رشح النقـاط غـري املعروفة يف 
املبـادرة لكون حصلت هناك تأويالت، 
وأردنـا ان نوصـل الصـورة الواضحة 

للمبادرة مـن خالل الوفـد الزائر.من 
جهتـه، قال الباحث السـيايس، احمد 
البـاوي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
هنـاك حراكا سياسـيا مكثفا سـواء 
يف داخـل االطار التنسـيقي او النواب 
املسـتقلني او القوى الكردية من اجل 
انهاء حالة االنسـداد السـيايس الذي 

تعيشـه العملية السياسـية يف العراق 
قبيـل انتهـاء مهلـة السـيد مقتـدى 
الصدر يف 13 حزيران. مبينا: ان اغلب 
القـوى السياسـية تخـىش مـن يوم 
13 حزيران وما سـيذهب اليه السـيد 
الصـدر .وأضـاف: ان بعـض القـوى 
تخـىش ان يكـون قرار السـيد الصدر 

صعبا ويـرض مصالحهـا كأن يكون 
حل الربملان او اعـادة االنتخابات وما 
شابه ذلك. مرجحا حدوث انشقاقات 
الكبـرية  السياسـية  القـوى  داخـل 
والذهاب نحو تشكل تحالفات جديدة 
مغايـرة عن التحالفـات التي حصلت 
بعـد انتخابـات ترشيـن، عـىل امـل 
الخروج من االزمة السياسية وامليض 
ان  اىل:  الحكومة.واشـار  بتشـكيل 
جميع املبادرات التي طرحت لم تحَظ 
بمقبوليـة جميـع الكتل السياسـية، 
حيـث كل كتلـة تفكـر يف مصالحهـا 
الخاصـة.ويف 15 أيـار املـايض أعلـن 
زعيـم التيار الصدري، السـيد مقتدى 
الصدر، يف بيـان مقتضب له ”التحول 
إىل املعارضة الوطنيـة ملدة ال تقل عن 
ثالثـني يوماً“. وأشـار إىل أنـه يف حال 
”نجحت األطـراف والكتـل الربملانية، 
بما فيها من ترشفنا يف التحالف معها، 
بتشـكيل الحكومة فبها ونعمت، وإال 
فلنا قـرار آخر نعلنـه يف حينها“.هذا 
وزار وفـد من النواب املسـتقلني، اول 
امس االحد، محافظـة اربيل، والتقى 
خاللهـا، رئيس الحـزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس 
اقليم كردسـتان نيجريفـان بارزاني، 
وطرح خالل الزيارة مبادرته للخروج 

من االزمة السياسية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  العامة،  املرور  مديرية  أصدرت 
تنويهاً بشأن قطع الطريق املؤدي من بوابة مدخل 
االكساء  لغرض  جدة  ساحة  باتجاه  الكاظمية 
«الزوراء»:  تلقته  للمديرية  بيان  والتبليط.وذكر 
أنه «سيتم قطع الطريق املؤدي من بوابة مدخل 
اليوم من الساعة  الكاظمية باتجاه ساحة جدة 
االكساء  لغرض  مساًء   ٨ الساعة  اىل  عرصاً   ٣
والتبليط».وأضاف «كذلك سيتم قطع الطريق من 
ساحة جدة باتجاه ساحة عدن وباتجاه الدباش  

ألغراض أعمال رصف الشارع».

@Ú‘�‰fl@¿@’Ìã†@…�”
Ú„bÓó€a@üaãÀ˛@ÚÓ‡√bÿ€a

@Û‡®a@pbÓœÎ@Üá«@ b–mäa@ZÚzó€a
Ú€by@24@∂g@ÚÓœç‰€a

@2022@ÚÌbË„@¿@b‰maÜaãÌg@Z@ÚÓ€bæa
äb‰ÌÜ@ÊÏÓ‹Ìãm@142@Ä€@›óné

@Ú‡Ëni@Ô„b�Ì5€@Âvè€bi@·ÿ®a
xäb©a@∂g@ÚÓ”aã«@äbqe@kÌãËm

@Êáæa@ãr◊c@Ú‡ˆb”@¿@ÚÓiã«@Êáfl@9
%b»€bi@Òäaãy

@bÓæb«@xbn„�a@—‘é@…œãÌ@\ê‹i@ŸiÎc^
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 @ãÌã‘m@Êdìi@÷aã»‹€@äân»Ì@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€a
ÚÓ‡Ó‹»n€a@pb˜Ó:aÎ@Új‹�‹€@ıbéc

الزوراء/مصطفى العتابي :

البنـك الـدويل اعتـذارا اىل وزارة  قـدم 

الرتبية بشأن تقرير أساء لطلبة العراق 

والهيئـات التعليمية.وذكر بيان لوزارة 

ان وزيـر  «الـزوراء»:  تلقتـه  الرتبيـة 

الرتبية ، عيل حميد الدليمي ، اسـتقبل  

بمكتبه الرسمي، املمثل الخاص لبعثة 

البنك الدويل يف العـراق ، رمزي نعمان، 

وتم بحـث ملـف التقرير الـذي نرشُه 

األخـري وتداعياتـه غـري االيجابية عىل 

العمليـة التعليمية، بحضور ملياء ايوب 

/ مديـرة عمليات البنك الدويل ومعاون 

يف  الثقافيـة  للعالقـات  العـام  املديـر 

الـوزارة رعد عطية. وأوضـح الدليمي 

البيـان: ان  الزائـر، بحسـب  للضيـف 

التقريـر اعتمـد عـىل تقييـم تالميـذ 

الصف الثاني والثالث االبتدائي ملدارس 

اليافعني يف التعليـم املُرسع وليس عىل 

الطلبة النظاميني. مشرياً اىل: ان حجم 

التي  املؤاخـذات الكثـرية واملغالطـات 

تضمنهـا التقرير حول واقع التعليم يف 

العـراق غري دقيقة وال تمـت للحقيقة 

بصلـة. واسـتغرب الوزيـر اسـتخدام 

«ترانكل» (خمسـة)  مؤلـف منظمـة 

معايـري ال يمكن أبداً اسـتخدامها عىل 

االبتدائيـة والثانوية،  املرحلتـني  طلبة 

وإنمـا تطبق عىل مسـتويات دراسـية 

متقدمة كأن تكون املرحلة الجامعية. 

من جانبـه، تقدم املمثل الخاص لبعثة 

البنـك الدويل يف العـراق، رمزي نعمان، 

االعتـذار  بكلمـات  البيـان،  بحسـب 

الرسـمي اىل وزارة الرتبية بشـكٍل عام 

واىل الهيئـات التعليميـة والتدريسـية 

عىل وجـه الخصوص عـن الخطأ التي 

تضمنـُه التقرير. الفتـاً اىل: ان التقرير 

املذكـور تـم اعـدادُه مـن قبـل مؤلف 

منظمـة «ترانـكل»، وال ُيمثـل وجهـة 

نظـر البنك الدويل بهـذا الصدد. مؤكدا: 

ان البنك الدويل سـيبقى الرشيك األمني 

لوزارة الرتبية يف تحقيق أهداف التنمية 

املسـتدامة .من جانبه، اشار الوزير اىل 

ان وزارة الرتبية حريصة عىل استمرار 

عالقتهـا مع الجهـات الدولية الداعمة 

لهـا مـن أجـل تنفيـذ خريطـة العمل 

تطويـر  أجنـدة  بأولويـات  الخاصـة 

التعليـم يف العـراق، واملسـاهمة التـي 

يمكـن أن يقدمها البنك الدويل لتحقيق 

الخطط املستقبلية واستثمار الطاقات 

البرشيـة بما يفـيض اىل نتائج ايجابية 

تخدم واقع البالد .

‚aÏ«c@8@Âvè€bi@Ú‘Ó‹–mÏi@’ibè€a@ãˆaçßa@êÓˆã€a@’Ó‘í@Û‹«@·ÿ®a
Übèœ@bÌbõ‘i@aÜá™@Èn„aÜg@á»i

 بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبية تأجيل موعد بدء امتحانات طلبة السادس االعدادي بفروعه كافة 
االضحى  عيد  بعد  ما  اىل   (٢٠٢٢ تموز   ٣) األحد  يوم  انطالقها  املقرر  من  كانت  التي 
املبارك.وذكر بيان اصدره املكتب اإلعالمي للوزارة تلقته «الزوراء»: ان «وزير الرتبية، 
عيل حميد الدليمي، وجه اللجنة الدائمة لالمتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة 
الصف السادس االعدادي بفروعه كافة اىل ما بعد عيد األضحى املبارك، وذلك ملزامنة 
القرار  «هذا  ان  البيان  األضحى».واضاف  لعيد  املقررة  العطلة  مع  االمتحانات  ايام 
سيمنح الطلبة فرصة أكرب ملراجعة املواد الدراسية وسيعطي العوائل العراقية الكريمة 
فرصة أخرى لغرض التمتع بأيام العيد املبارك». مؤكدا «ستقوم الوزارة بنرش الجدول 

الجديد الحقاً بعد إكماله من قبل اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة».

@∂g@Üaá«�a@ëÜbè€a@pb„bznfla@›Óudm
⁄äbjæa@Ûzö˛a@áÓ«@á»i@bfl
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ÚÓˆbË‰€a@pb„bznfl¸a@ÊÎÜ˚Ì@pb»flbßa@Új‹†

@@@5@ô@›Óñb–m



µÓ–zó‹€@bjÓ‘„@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑@Ú˜‰Ëm@>Ó”ãi@Û‘‹nÌ@Ôfl˝€a

Ô»Ìãìn€a@›ó–€a@ıbËn„a@›j”@˘äb�€a@·«á€a@ÊÏ„b”@äaã”g@|uãm@ÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a

xäb©a@∂g@ÚÓ”aã«@äbqe@kÌãËm@Ú‡Ëni@Ô„b�Ì5€@Âvè€bi@·ÿ®a

@äaã”hi@ aãé�bi@ÈuÏÌ@Ô‹flaç€a
@Êb‡õ€aÎ@á«b‘n€a@ÊÏ„b”@Å6‘fl

fib‡»‹€@Ô«b‡nu¸a

@Ô‹flby@ıb–«�@ÚÓ‰Óñ@ÚÓ”aã«@ÚÓ”b–ma
fiÏÇá€a@pb8@Âfl@ÚÓébflÏ‹iá€a@paåaÏßa

@|‡‘€a@Õ€bjfl@bË‡‹èm@Â‹»m@›Óiäc
ÜaáÃi@Âfl

@fi˝Ç@Òäaã®a@pbuäÜ@¿@üb–Øa@…fl@—Ó–Ç@äbjÀ@ZıaÏ„˛a
Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a

العراقيني  الصحفيني  نقيب  تلقى 
العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس 
مؤيد الالمي، برقيتي تهنئة وباقتي 
شوان  السابق  النائب  من  ورد 
القضاء  مجلس  واعالم  داوودي 
انتخابه  إعادة  بمناسبة  االعىل، 

نقيبا للصحفيني.
وقدم النائب شوان داوودي التهنئة 
بمناسبة  الالمي  اىل  ورد  باقة  مع 
للصحفيني  نقيبا  انتخابه  اعادة 

العراقيني لدورة جديدة.
مجلس  يف  االعالم  قسم  هنأ  كما 
بمناسبة  الالمي  االعىل  القضاء 
الصحفيني  نقيب  بمنصب  فوزه 

العراقيني لدورة انتخابية جديدة.

بغداد/ الزوراء:
حسن  النيابية،  املالية  اللجنة  رئيس  أكد 
الثالثاء سيكون حاسماً  اليوم  أن  الكعبي، 
للتصويت عىل قانون الدعم الطارئ لألمن 
إقراره  ان  إىل  أشار  والتنمية، فيما  الغذائي 

سيكون قبل انتهاء الفصل الترشيعي.
اجتماع  خالل  له  كلمة  يف  الكعبي،  وقال 
الطارئ  الدعم  قانون  بشأن  املالية  اللجنة 
استأنفت  ”اللجنة  ان  ”الزوراء“:  تابعته 
اجتماعها بحضور اعضاء اللجنة القانونية 
ورئيس لجنة الشهداء“، مبيناً ان ”القانون 
سيتم إقراره قبل انتهاء الفصل الترشيعي 

يوم 9 من الشهر الحايل“.
وأضاف انه ”لم يبق إال هذا اليوم للتصويت 
عىل  اتفاق  وهناك  القانون،  فقرات  عىل 
فيه  الواردة  املالية  التخصيصات  مجمل 
دينار“،  تريليون  الـ25  تتجاوز  لم  والتي 
مشريا اىل ان ”التخصيصات املالية موزعة 

يف  والرضورية  املهمة  القطاعات  عىل 
القانون التي تخص األمن الغذائي يف وزارة 
التجارة كالبطاقة التمرينية ورشاء الحنطة 
املحلية واملستوردة وتخصيصات الفالحني، 
إضافة اىل تخصيصات وزارة الكهرباء من 
واسترياد  مرتتبة  وديون  الغاز  مستحقات 

الغاز خالل موسم الصيف“.
تخصيصات  تضمني  ”تم  انه  وبني 
والعقود  الشهادات  وحملة  املحارضين 
تخويل  مع  القانون  يف  اليومية  واألجور 
الالزمة  االجراءات  بإكمال  املالية  وزير 
التنفيدية“،  السلطة  صالحيات  بحسب 
املشمولني  تخصيصات  ”تضمينه  اىل  الفتا 
البرتودوالر  ومبالغ  االجتماعية  بالرعاية 
للمحافظات املنتجة واملكررة للنفط ومبلغ 
العمليات  جراء  املترضرين  لتعويضات 
وكذلك  العسكرية،  واالخطاء  العسكرية 
والسجناء  الشهداء  مؤسستي  اىل  مبالغ 

املاضية  للحقبات  ظلم  اىل  تعرضوا  الذين 
السنوات  طيلة  ميزانيتهم  تخول  لم  والتي 

السابقة“.
واعرب الكعبي عن امله ان ”يتعامل مجلس 
عن  وابعاده  التعاون  روح  وفق  النواب 
املواطن  يشعر  وان  السياسية،  التحاذبات 
ان  موضحا  النواب“،  مجلس  يف  بتمثيله 
يف  اما  ستحل  بسيطة  اختالفات  ”هناك 
وكل  املالية  اللجنة  يف  او  النواب  مجلس 

االراء محرتمة“. 
سياسية  بظروف  نمر  ”اننا  الكعبي  وبنّي 
هذه  يواجه  والعالم  واقتصادية،  وامنية 
االزمات خصوصا بعد ارتفاع السلع يف وقت 
يعاني العراق من اقتصاد هش يعتمد عىل 
من  لالستفادة  ”الحاجة  اىل  الفتا  النفط“، 
الوفرة وجعلها تصب يف مصلحة املواطن“.

من  ستنهي  املالية  ”اللجنة  ان  وأكد 
اليوم  لتقديمه  القانون  عىل  التصويت 

ان  موضحا  النواب“،  مجلس  اىل  الثالثاء 
للتصويت  حاسما  سيكون  الثالثاء  ”اليوم 
عىل القانون باملوافقة او الرفض وهذا رأي 

اعضاء مجلس النواب“.

بغداد/الزوراء:
حكمت محكمة استئناف الكرخ امس االثنني، عىل 
عن  وبراءة  عاما،   15 بالسجن  بريطاني  مواطن 
خارج  إىل  أثرية  قطع  تهريب  بتهمة  أملاني،  أخر 

البالد.
وكان املتهمان، وهما عالم الجيولوجيا الربيطاني 
جيمس فيتون (66 عاماً) والطبيب النفيس األملاني 
مجموعة  ضمن  عاماً)   60) وولدمان  فولكار 
سياحية منذ السادس من مارس/آذار، قبل أن يتّم 
توقيفهما بمطار بغداد يف 20 من الشهر ذاته، إثر 
أثرية هي عبارة  12 قطعة  العثور بحوزتهما عىل 

عن كسارات سرياميك وفخار بغالبيتها.
املتهمني،  إن  القايض  قال  األوىل  اإلفادة  ويف جلسة 
اللذين حرضا الجلسة يرتديان زياً أصفر، يحاكمان 
العراقي،  واآلثار  الرتاث  قانون  من   41 املادة  وفق 
بحّق  اإلعدام  حتى  تصل  عقوبة  عىل  تنّص  التي 
”من أخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو رشع يف 

إخراجها“.
وقال محامي جيمس فيتون: إنه يعتزم استئناف 

الحكم عىل أساس عدم وجود نية إجرامية.

واستمع القايض، بحضور مرتجم، بدايًة إىل أقوال 
الذي يقطن برلني، وعثر يف حقيبته عىل  وولدمان 

قطعتني أثريتني.

ونفى املتهم بإفادته أن يكون أخذ القطعتني، قائالً 
إن فيتون هو من أعطاه إياهما.

تلك  بأّن  إشارة  أي  تكن هناك  ”لم  إنه  أيضا  وقال 
القطع أثرية ويمنع أخذها“.

وأضاف ”عندما أعطاني فيتون القطع، وضعتها يف 
كيس شفاف وتركتها يف حقيبتي بشكل ظاهر ولم 
األشعة،  جهاز  يف  ظهرت  ولذلك  إخفاءها،  أحاول 
وكان يفرتض أن أرجعها له قبل أن ندخل املطار“.

وعثر مع املتهم اآلخر عىل 10 قطع أثرية أُخذت كما 
القطع األخرى من موقعني أثريني يف محافظة ذي 

قار جنوب العراق يعودان للحضارة السومرية.
وقال فيتون يف إفادته أمام القايض ”لم أكن أدرك 
”ما  للقانون“ مضيفاً  القطع مخالف  تلك  أخذ  أن 
تحذيرات  فيها  كان  املواقع  بعض  أن  حريتي  أثار 

وحراسة ومسّيجة، وأخرى كانت مفتوحة“.
”كانت  أخذها  التي  القطع“  ”غالبية  أن  وأضاف 

صغرية جداً“.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  وجه 
باإلرساع  الزاميل،  حاكم  النواب، 
التقاعد  قانون  مقرتح  بإقرار 

والضمان االجتماعي للعمال.
وذكر املكتب االعالمي للزاميل يف بيان 
وجه  الزاميل  ان  ”الزوراء“:   تلقته 
والعمل  واإلعمار  الخدمات  لجنتي 
ومنظمات املجتمع املدني النيابيتني 
املتعلقة  النيابية  االجراءات  بإكمال 
والضمان  التقاعد  قانون  بمقرتح 
للعمال وايالئه االهتمام  االجتماعي 
بالرسعة  انجازه  بغية  الكبري، 

املمكنة .
القانون  هذا  ان  اىل:  الزاميل  واشار 

التي  القوانني  اهم  بني  من  ُيعد 
بشكل  ترشيعه  حال  يف  ستسهم 
كبري بمعالجة البطالة وايجاد فرص 
لهم  سيكفل  كونه  للشباب،  عمل 
التقاعدية  واالمتيازات  الحقوق  كل 
الخاص  القطاع  يف  عملهم  خالل 
الحكومي،  القطاع  بموظفي  اسوًة 
يف  العمل  عىل  سيشجع  وبالتايل 
املشاريع  وتنمية  الخاص  القطاع 
التي ستسهم يف زيادة  االستثمارية 

الناتج القومي االجمايل .
نص  وبحسب  املقرتح،  هذا  ويأتي 
الكتاب املرسل اىل اللجنتني، استناًدا 
من   ( (60/ثانيا  املادة  نص  اىل 

دستور جمهورية العراق النافذ .

بغداد/ الزوراء:
اتفاقية مع جمهوريَّة  الخارجيَّة، امس االثنني، توقيعها عىل  أعلنت وزارة 
سمات  من  الدبلوماسيَّة  السفر  جوازات  حاميل  إلعفاء  الشعبيَّة  الصني 

الدخول.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”الوكيل األقدم لوزارة الخارجيَّة 
إعفاء  اتفاقيَّة  العراقيَّة، عىل  الخارجيَّة  وزارة  يف مقر  الخريالله وقع،  نزار 
حاميل جوازات السفر الدبلوماسيَّة والخدمة والخاصة من متطلبات سمات 
لدى  الصيني  أن“السفري  مبينة  الشعبيَّة“،  الصني  جمهوريَّة  مع  الدخول 

العراق تسوي وي وّقع عىل االتفاقيَّة عن الجانب الصيني“.
البلدين عىل  وأضافت أن ”التوقيع عىل هذه االتفاقيَّة يأتي يف إطار حرص 

تعزيز عالقاتهما الثنائيَّة وعىل جميع املستويات“.

اربيل/ الزوراء:
والصناعة  التجارة  وزارة  اعلنت 
امس  كردستان،  إقليم  حكومة  يف 
من  القمح  مبالغ  تسلمها  االثنني، 

الحكومة االتحادية.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
إقليم  حكومة  ان  ”الزوراء“: 
و653  ألفاً   25 تسلمت  كردستان 
القمح  من  كيلوغراماً  و420  طناً 
إقليم  وفالحي  مزارعي  من 

كردستان لهذا املوسم الزراعي.

التجارة  وزارة  ان  واضافت: 
دينار  ملياري  تسلمت  والصناعة 
لعام  االتحادية  الحكومة  من 
دينار منها ملحافظة  2022، مليار 
دينار  مليون  و500  السليمانية، 
ملحافظة اربيل، و500 مليون دينار 

ملحافظة دهوك.
ارتفاع  بسبب  انه  اىل:  واشارت 
العالم، فقد تقرر  القمح يف  أسعار 
بسعر  املزارعني  من  القمح  رشاء 

مختلف عن السنوات السابقة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، 
حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
الحرارة مع  درجات  يف  انخفاضاً  توقعت 
حدوث غبار خفيف يف املنطقتني الوسطى 

والجنوبية.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  للهيئة،  بيان  وذكر 
سيكون  الثالثاء  اليوم  البالد  ”طقس 
صحواً مع بعض الغيوم مع غبار خفيف 
بينما  والجنوبية،  الوسطى  املنطقتني  يف 
سيكون طقس املنطقة الشمالية صحواً 

الحرارة  ودرجات  الغيوم،  بعض  مع 
يف  السابق  اليوم  عن  قليالً  تنخفض 
املنطقة الوسطى، وال تغري فيها عن اليوم 
السابق يف املنطقتني الشمالية والجنوبية 

من البالد“.
وأضاف البيان أن ”طقس يوم غد األربعاء 
الوسطى  املنطقتني  يف  صحواً  سيكون 
يف  الطقس  سيكون  بينما  والجنوبية، 
بعض  مع  صحواً  الشمالية  املنطقة 
الحرارة  درجات  ستكون  فيما  الغيوم، 
مقاربة لليوم السابق يف األقسام الوسطى 

اليوم  عن  قليالً  وتنخفض  والجنوبية، 
السابق يف القسم الشمايل من البالد“.

وأوضح أن ”طقس يوم الخميس سيكون 
لليوم  مقاربة  الحرارة  ودرجات  صحواً، 

السابق بعموم البالد“.
الجمعة  ليوم  البالد  ”طقس  أن  وتابع 
ستكون  بينما  صحواً،  سيكون  املقبل 
درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق يف 
وتنخفض  والشمالية،  الوسطى  االقسام 
قليالً عن اليوم السابق يف القسم الجنوبي 

من البالد“.
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بغداد/ مصطفى فليح:
دعـا رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح، 
اىل رضورة تأسـيس أطـر تعـاون إقليمـي 
ترتكـز عـىل االقتصـاد، وفيما اكـد كل من 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ورئيـس مجلس النواب محمـد الحلبويس، 
اهمية تطوير العالقة مع عمان والقاهرة، 
اتفق وزراء خارجية العراق ومرص واالردن 
عـىل عقـد اجتماعـات مسـتمرة ملواجهة 

التحديات وتعزيز التعاون الثالثي.
وذكـر بيان رئـايس تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”رئيس الجمهورية برهم صالح، اسـتقبل 
يف قرص السـالم ببغـداد، وزيـري خارجية 
جمهوريـة مرص العربية سـامح شـكري 
واململكة األردنية الهاشـمية أيمن الصفدي 

بحضور وزير الخارجية فؤاد حسني“.
وأكد رئيس الجمهورية ”حرص العراق عىل 
تعزيز العالقات مع مرص واألردن يف مختلف 
التفاهمـات  عـرب  وتوسـيعها  املجـاالت، 
وأطـر التعـاون الثالثـي املُتفـق عليها، يف 
املجاالت السياسـية واألمنية واالقتصادية، 
وتنسـيق املواقـف من أجـل إرسـاء األمن 
واالسـتقرار يف املنطقة“، الفتـًا إىل أن ”أمن 
العـراق واسـتقراره وموقعـه الجغرايف بني 
جريانه وأشـقائه عنـرص ال غنى عنه ألمن 

املنطقة“.
وأضاف، أن ”هناك حاجة ماسـة لتخفيف 
التوتـرات ونـزع فتيل األزمـات يف املنطقة، 
والركون إىل الحوار يف حسم املسائل العالقة 
مـن أجل تمهيـد الطريق نحو أطـر تعاون 
إقليمـي يرتكـز عـىل التعـاون االقتصادي 
والتجـاري ملواجهـة التحديـات املشـرتكة 
واملتمثلة باألمـن واالقتصاد وأزمـة التغرّي 

املناخي“.
بدورهمـا، نقل الوزيـران ”تحيات الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس وامللك عبد الله 
الثاني إىل الرئيس برهم صالح“، فيما حّمل 
رئيـس الجمهوريـة الوزيريـن ”تحياته إىل 
أخيه الرئيس السـييس وأخيه امللك عبد الله 

الثاني“.
وأكـد الوزيـران بحسـب البيـان، ”حرص 
بلديهما عىل أمن واسـتقرار العراق وتعزيز 

التعاون املشرتك“.
يف غضـون ذلك، أكد رئيـس مجلس الوزراء  
مصطفى الكاظمي، اعتزاز العراق بالعالقة 
مع مرص واألردن وأهمية تطويرها، مشدداً 
عىل أهمية التعاون وتنسيق املواقف إقليمياً 
عىل مسـار ترسـيخ السلم واالسـتقرار يف 

املنطقة.
وذكـر بيـان، للمكتـب اإلعالمـي ملجلـس 
الوزراء، تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، أستقبل وزير 
خارجيـة جمهورية مرص العربية سـامح 
شـكري، ووزير خارجية اململكـة األردنية 
الهاشـمية أيمـن الصفدي، بحضـور وزير 

الخارجية فؤاد حسني“.
وأعـرب الكاظمـي يف مسـتهل اللقـاء عن 
”اعتزاز العراق بالعالقة مع البلدين وأهمية 
تطويرها يف مختلف املجاالت، وكل ما يدعم 
أفق التنمية االقتصادية، واالزدهار، وكذلك 

األمن الغذائي املشرتك“.
وأكـد ” أهميـة التعاون، وتنسـيق املواقف 

إقليمياً عىل مسار ترسيخ السلم واالستقرار 
يف املنطقـة“، مشـريا إىل أن ”البنـاء عـىل 
مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان 
الثالثـة، وآخرهـا القمة التي اسـتضافتها 
بغداد سيكون من شـأنه تحقيق مستقبل 

أفضل للدول الثالث، وللمنطقة“.
العاهـل  تحيـات  األردنـي  الوزيـر  ونقـل 
األردنـي امللك عبـد الله الثاني بن الحسـني 
إىل الكاظمـي، مثلمـا نقـل الوزير املرصي 
تحيات رئيـس جمهورية مرص عبد الفتاح 
السييس إىل رئيس مجلس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وأكـد الوفـد ”أهميـة املجابهـة املشـرتكة 
للتحديات التي تواجهها الدول الثالث ضمن 

الظروف الراهنة“.
وجـرى خـالل اللقـاء ”مناقشـة التعاون 
األمنـي والدفاعـي املشـرتك بالضـّد مـن 
التنظيمات اإلرهابية، والتأكيد عىل استمرار 
التنسـيق وتبـادل الخـربات واملعلومات يف 
هذا اإلطـار؛ بمـا يضمن توفـري بيئة آمنة 
لالزدهار االقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية 
املستدامة بما يخدم شعوب الدول الشقيقة 

الثالث، وشعوب املنطقة“.

مـن جانبه، ذكـر املكتب االعالمـي لرئيس 
مجلـس النواب يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: 
ان رئيـس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
اسـتقبل وزيـَر خارجيـة جمهورية مرص 
العربية سـامح شـكري، ووزيـَر خارجية 
اململكة األردنية الهاشـمية أيمن الصفدي، 
بحضـور وزيـِر الخارجيـة فـؤاد حسـني، 
وبحـث اللقـاء تعزيـز التعاون املشـرتك يف 
املجاالت السياسـية واألمنية واالقتصادية، 
وتأكيد اسـتمرارية التنسـيق والتشـاور يف 
إطار آلية التعاون الثالثي بني العراق ومرص 

واألردن، ملواجهة التحديات الراهنة.
وأكد الحلبويس، خالل اللقاء، حرَص العراق 
عـىل تمتني عالقاتـه مع البلديـن، وتطوير 
آليات التعـاون يف املجاالت كافة، فضالً عن 
تنسيق املواقف يف املحافل الدولية بما يخدم 

شعوب الدول الشقيقة الثالث.
ونقـل الوزيُر املرصي تحيـات الرئيس عبد 
الفتـاح السـييس رئيـس جمهورية مرص 
العربية، مثلما نقـل الوزيُر األردني تحيات 
العاهل األردني جاللـة امللك عبد الله الثاني 

بن الحسني  إىل رئيس مجلس النواب. 
ـل الرئيـُس الوزيريـن تحياته إىل  فيما حمَّ

جاللة امللك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس 
عبد الفتاح السـييس. وأكد الوزيران موقَف 
قيادتهمـا وحـرص بلديهمـا عـىل تطوير 
التعاون املشـرتك يف جميع املجاالت، ودعم 
أمن واسـتقرار العـراق، والعمل عىل تعزيز 
املنطقـة  يف  مكانتـه  واسـتعادة  موقفـه 
دة  والعالـم، فضالً عـن تكوين رؤيـة موحَّ

ملواجهة التحديات.
اىل ذلك، اتفق وزير الخارجية فؤاد حسـني، 
مـع وزيرا خارجية مرص سـامح شـكري 
وخارجيـة األردن أيمن الصفـدي عىل عقد 
التحديات  اجتماعـات مسـتمرة ملواجهـة 

وتعزيز التعاون الثالثي.
وقال حسـني خالل مؤتمـر صحفي عقب 
لقاءه وزيرا خارجية مرص واالردن، تابعته 
”الـزوراء“: ”بحثنـا مع وزيـري خارجية 
مـرص واألردن الوضع يف املنطقة والعالم“، 
الفتـا اىل إننا ”تداولنا مـع وزيري خارجية 
البلـدان  تخـص  قضايـا  واألردن  مـرص 

الثالثة“.
واضـاف: ”تحدثنا أيضا إىل العمل املشـرتك 
بـني البلـدان الثالثـة ملواجهـة التحديـات، 
باالضافة اىل مناقشة تأثري الحرب الروسية 

األوكرانيـة عـىل دول املنطقـة“، مبينا أننا 
”اتفقنا عىل عقد اجتماعات مسـتمرة بني 

البلدان الثالثة“.
بـدوره اكـد وزيـر خارجية مرص سـامح 
شـكري: ”زيارتنا إىل العراق فرصة سانحة 
لتعزيـز التعاون الثالثـي“، مبينا أن ”هدف 

اإلطار الثالثي دعم العراق“.
وتابـع: ”نعمل عـىل تعزيز موقـف العراق 
واسـتعادة مكانتـه يف املنطقـة والعالـم“، 
مبينـا أننـا ”نتطلـع إىل اسـتمرار العمـل 

والتنسيق بني البلدان الثالثة“.
واردف: ”نعمل عـىل تكوين رؤية موحودة 

ملواجهة التحديات“.
اىل ذلـك قـال وزيـر خارجيـة األردن أيمن 
الصفدي: ”نحن يف العـراق ملتابعة التعاون 
الثالثي“، مبينا اننـا ”ترشفنا اليوم يف لقاء 

القيادات العراقية“.
واضـاف اننـا ”بحثنـا اليـوم تبعـات أزمة 
الحرب الروسية األوكرانية“، مؤكدا ”امليض 

يف التعاون الثالثي“.
واكـد ان ”االردن تقـف إىل جانـب العـراق 
الشـقيق ملواجهـة تحدياتـه“، موضحا ان 

”أمن العراق من أمننا“.
وبـني اننـا ”بحثنـا  مـع وزيـري خارجية 

العراق ومرص القضية الفلسطينية“.
وكان امس االثنني قد أعلن املتحدث بأسـم 
وزارة الخارجيـة أحمد الصحـاف، وصول 
وزيري الخارجية املرصي سـامح شـكري 

واألردني أيمن الصفدي إىل بغداد.
الخارجيـة  إن ”وزيـري  الصحـاف  وقـال 
املـرصي سـامح شـكري واألردنـي أيمـن 
الصفـدي وصـال اليـوم إىل بغـداد يف زيارة 
رسـمية“، مبيناً، أن ”وزير الخارجية فؤاد 

حسني كان يف استقبال الوزيرين“.
وأضـاف، أن ”وزيـر الخارجيـة سـيجري 
مـع نظرييه األردني واملـرصي مباحثات يف 
العديد من القضايا ذات االهتمام املشرتك“، 
مشـرياً، اىل أنـه ”مـن املتوقـع أن يلتقـي 

الوزيران الرئاسات الثالث“.

  الجزائر/ متابعة الزوراء:

قضـت محكمـة جزائريـة، بالسـجن 

النافـذ 8 أعـوام بحق شـقيق الرئيس 

السـابق عبـد العزيـز بوتفليقـة الذي 

يقيض حكماً بالسـجن يف قضية اخرى 

بتهم تتعلق بالفسـاد، بحسـب وسائل 

إعالم.

كمـا أديـن يف نفـس املحاكمـة رجـل 

األعمـال عـيل حـّداد، الصديـق املقرب 

السـعيد  السـابق  الرئيـس  لشـقيق 

بوتفليقـة، بالسـجن 4 أعـوام بتهمة 

”التمويـل الخفي للحملـة االنتخابية“ 

الخاصـة بإعـادة انتخاب عبـد العزيز 

 ،2019 بوتفليقـة لواليـة خامسـة يف 

والتي أفشـلها الحراك الشعبي وأجربه 

عىل االستقالة.

وألـزم القطـب الجزائـي املتخصص يف 

املاليـة واالقتصادية بمحكمة  الجرائم 

العاصمـة،  بوسـط  امحمـد  سـيدي 

السـعيد بوتفليقـة بتعويـض الخزينة 

العمومية بثالثة ماليني دينار (نحو 20 

ألف يورو).

وكانـت النيابة طلبت خـالل املحاكمة 

التـي جـرت الخميس تسـليط عقوبة 

السجن عرش سنوات عىل املتهمني.

وكانت محكمة االسـتئناف قد برّأت يف 

مايو(آيـار) املايض السـعيد بوتفليقة 

مـن حكـم بالسـجن عامـني صـدر يف 

أكتوبـر (ترشيـن األول) أكتوبر بتهمة 

”التزوير يف محررات رسمية“.

ومنـذ الحـراك الشـعبي الذي أسـقط 

أحـكام  2019، صـدرت  يف  بوتفليقـة 

قضائية بحق مسـؤولني سـابقني كثر 

ورجـال أعمال كوزيـرة الثقافة خليدة 

تومي ألكثر من 12 سـنة وقبلها وزير 

الطاقة السابق شكيب خليل.

وبعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة (تويف 

يف أيلول/سبتمرب 2021) عن الُحكم يف 

الثانـي من نيسـان/أبريل 2019 تحت 

الحـراك وضغـط  وطـأة احتجاجـات 

الجيـش، فتـح القضـاء تحقيقـات يف 

قضايـا يشـتبه بتـورط مقربـني منه 

فيها.

وكانت محكمة االسـتئناف قد برأت يف 

أيار/مايو سـعيد بوتفليقـة من حكم 

بالسجن عامني  صدر يف ترشين األول/ 

أكتوبـر بتهمـة ”التزويـر يف محررات 

رسمية“.

أمـا عـيل حـداد رئيـس نقابـة رجـال 

عقوبـات  فيقـيض  سـابقا،  االعمـال 

بالسجن صدرت بحقه يف قضايا فساد 

عديدة توبـع فيها مع رئيـيس الوزراء 

املسـجونني أحمد أويحيـى وعبد املالك 

سالل ووزراء ومسؤولني آخرين.

وال يتم جمع عقوبات السجن يف القانون 

الجزائري وإنما يقيض املحكوم عليه يف 

قضايـا مختلفة أعىل عقوبة وتسـقط 

العقوبات الباقيـة. ويف حالة عيل حداد 

صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه 

يف 2020.

موسكو/ متابعة الزوراء:
لـم تقتـرص العمليـة العسـكرية 
عـىل  أوكرانيـا  يف  الروسـية 
االشتباكات بني الطرفني، بل تعّدت 
ذلك ووصلـت لهجمات سـيربانية 

أيضاً.
فقد أعلنت الخارجية الروسـية أن 
أوكرانيا بمساعدة الواليات املتحدة 
تنفذ هجمات إلكرتونية عىل البنية 
التحتيـة الروسـية، متوعـدة بـرد 

حازم إذا استمرت املضايقات.
جاء ذلك بعدما تمكن قراصنة من 
اخـرتاق املوقع اإللكرتونـي لوزارة 
البناء واإلسكان واملرافق الروسية، 

شاهرين عبارة ”املجد ألوكرانيا“.
وأكـد مدير قسـم أمـن املعلومات 
الخارجيـة  وزارة  يف  الدوليـة 
الروسـية، أندري كروتسـكيخ، يف 
بيـان، أن أمـريكا أطلقـت العنـان 
للهجمات السـيربانية تحت سـتار 
الشعارات دفاعا عن الديمقراطية، 
للتنفيذ، وفق  وتسـتعني بأوكرانيا 

قوله.
الهجمـات  تلـك  أن  أضـاف  كمـا 

وحلفاءهـا،  روسـيا  اسـتهدفت 
موضحاً أن أوكرانيا تنّفذ العمليات 

بمساعدة أمريكية.
كذلك هدد املسـؤول الـرويس حال 
استمرار الهجمات من رّد انتقامي 

حـازم وحاسـم، موضحـا أن هذا 
التصعيد سيولد ”فوىض كارثية“.

وأشـار إىل أن موسـكو مسـتعدة 
لتطويـر اتفاقيـات قانونية دولية 
مـع جميع الدول التـي تقيم خطر 

الحرب اإللكرتونية بحذر.
وبعدمـا اخـرتق القراصنـة موقع 
املتسللون  الروسية، طالب  الوزارة 
بفديـة ملنـع الكشـف عـن بيانات 

املستخدمني.

إال أن ممثـل الـوزارة أكد أن املوقع 
عطـل، لكـن البيانات الشـخصية 
بحسـب  محميـة،  للمسـتخدمني 
مـا نقلت وكالـة اإلعالم الروسـية 
الرسمية يف وقت متأخر ليل األحد.

الـرشكات  مـن  العديـد  أن  يذكـر 
واملؤسسـات اإلخباريـة الروسـية 
اململوكة للدولة واجهت منذ انطالق 
العملية العسـكرية الروسـية عىل 
األرايض األوكرانيـة يف 24 فربايـر، 

محاوالت تسلل وقرصنة متفرقة.
هجمـات  أدت  مايـو  أوائـل  ويف 
التسـلل إىل تغيـري قوائـم القنوات 
التلفزيونية الفضائية يف موسـكو 
يف يوم النرص عندما كانت موسكو 
تحتفل بالذكرى السابعة والسبعني 
النتصـار االتحـاد السـوفيتي عىل 

أملانيا النازية.
فمنـذ أشـهر حـذرت العديـد من 
الدول الغربية من حروب إلكرتونية 
بني الطرفـني، قد تتعداهمـا أيضاً 
ألطراف أخـرى السـيما يف االتحاد 
األوروبـي والواليـات املتحدة، أكرب 

داعمني لكييف مقابل موسكو.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
بحـث الرئيس اللبناني، ميشـال عون، مع 
رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الخطوات 
الواجب اتخاذها ملواجهة محاوالت إرسائيل 
”توتـري األوضـاع عـىل الحـدود البحريـة 

الجنوبية“.
ويف هـذا الصـدد، أصـدر املكتـب االعالمي 
لرئيس حكومـة ترصيف األعمال يف لبنان، 
نجيـب ميقاتـي، بيانا قال فيـه: ”يف إطار 
متابعـة تطورات التحـركات البحرية التي 
تقوم بها سفينة وحدة انتاج الغاز الطبيعي 
املسال ”Energean power“ قبالة املنطقة 
البحريـة املتنـازع عليها يف جنـوب لبنان، 
بحث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
مـع رئيس مجلس الـوزراء نجيب ميقاتي 
صباح امـس يف الخطوات الواجب اتخاذها 
ملواجهـة محاوالت العـدو االرسائييل توتري 

األوضاع عىل الحدود البحرية الجنوبية“.
البيـان: ”وقـد توافـق فخامـة  وأضـاف 
الرئيس ودولة الرئيس عىل دعوة الوسـيط 
األمريكي، آمـوس هوكشـتاين، للحضور 

إىل بـريوت للبحـث يف مسـألة اسـتكمال 
البحريـة  الحـدود  لرتسـيم  املفاوضـات 
الجنوبيـة والعمـل عـىل إنهائهـا يف أرسع 
وقت ممكن، وذلك ملنع حصول أي تصعيد 
لـن يخدم حالة االسـتقرار الذي تعيشـها 

املنطقة“.
وتابـع البيان: ”كما تقرر القيام بسلسـلة 
اتصـاالت دبلوماسـية مـع الـدول الكربى 
لبنـان،  موقـف  لـرشح  املتحـدة  واألمـم 
وللتأكيـد عـىل تمسـكه بحقوقـه وثروته 
البحرية، واعتبار أن أي اعمال استكشـاف 
أو تنقيب أو اسـتخراج تقـوم بها إرسائيل 
يف املناطق املتنازع عليها، تشـكل استفزازا 
وعمال عدوانيا يهدد السلم واألمن الدوليني، 
وتعرقل التفـاوض حول الحـدود البحرية 
التي تتم بوسـاطة أمريكية وبرعاية األمم 
املتحدة، وفق ما ورد يف املراسـالت اللبنانية 

اىل األمم املتحدة واملسجلة رسميا“.
وصبـاح األحد، أكـدت صحيفـة ”النهار“ 
أن السـفينة اإلرسائيلية السـتخراج الغاز 
الطبيعـي املسـال وتخزينـه دخلـت حقل 

”كاريش“ وتجاوزت الخـط 29 وأصبحت 
عىل بعـد 5 كلم مـن الخـط 23، باملنطقة 

املتنازع عليها مع لبنان.
وأفـادت ”النهـار“، وفقـا ملعلوماتها، بأن 
”العمـل بدأ عىل دعم تثبيت موقع سـفينة 
وحدة إنتاج الغاز الطبيعي املسال وتخزينه 

حقـل  يف    “ENERGEAN POWER”
كاريش“، الفتة إىل أنـه ”توازيا، يتم العمل 
عىل إرسـاء سـفينتني عـىل متنهـا: األوىل 
 “Boka Sherpa” خاصة بإطفـاء الحرائق
و“الثانيـة Aaron S McCal الخاصة بنقل 

الطواقم والعاملني“.
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امن ومجتمع

املثنى/الزوراء:
نظم العرشات يف محافظة املثنى جنوبي العراق، 
امـس االثنـني، تظاهـرة كبـرية احتجاجـاً عىل 
قرارات عدم شـمول املحافظة باملوسم الزراعي 

املقبل.
العـرشات مـن ابناء العشـائر يف املثنـى قطعوا، 
صباح امس، الطريـق الرئييس الرابط بني مركز 
املحافظـة ومدينة الرميثة شـماالً، بسـبب عدم 
شـمول املحافظـة باملوسـم الزراعـي الصيفي 

املقبل، اضافة لشحة املياه يف مناطقهم.
ولـوح املحتجـون باالعتصـام واتخـاذ إجراءات 
أخرى يف حال عدم اسـتجابة الحكومتني املحلية 
واملركزية ملطالبهم، وهي اعـادة النظر بقرارات 

الزراعة يف املوسم الصيفي.
ويف وقـت سـابق، توقعـت الحكومـة املحلية يف 
املثنى حـدوث أزمـة مائية خانقـة يف املحافظة 
خالل االشـهر املقبلة، واعتربت أن الوضع املائي 

الحايل «جيد» بسبب عدم وجود موسم زراعي.

كما جدد العرشات من سكان دياىل، امس االثنني، 
احتجاجهـم عىل انعدام التيار الكهربائي وسـوء 

عمل املولدات األهلية.

أهـايل قريـة منصورية الشـط، التابعـة لناحية 
هبهب، (١٥  كم شـمال غـرب بعقوبة)، جددوا 
تظاهراتهم، امس، وقطعوا طريق بغداد - كركوك  

الحيـوي احتجاجا عىل سـوء التيـار الكهربائي 
وقلة ساعات التشغيل للمولدات األهلية.

وارضم املحتجـون النريان يف إطارات السـيارات 
ووضعـوا حواجز كونكريتيـة وحجرية رافضني 

فتح الطريق لحني االستجابة ملطالبهم
وطالـب املتظاهـرون الجهات املعنيـة بالتدخل 
وإنصاف أهايل القريـة بتجهيز التيار الكهربائي 
وإلزام املولدات األهلية بالتشـغيل إلنقاذهم من 
الحر الشـديد مهددين باعتصـام مفتوح يف حال 

تجاهل مطالبهم.
وكان أهـايل قريـة منصوريـة الشـط، (١٥ كم 
شمال غربي بعقوبة)، تظاهروا  اول أمس االحد، 
وقطعوا طريق بعقوبة - بغداد الحيوي احتجاجا 
عىل سوء التيار الكهربائي وقلة ساعات التشغيل 

للمولدات األهلية.
وتشـهد دياىل أزمة بالتيار الكهربائي ومشـاكل 
بعمل املولدات األهلية بسـبب نقص الوقود وقلة 

إمدادات الكهرباء من املنظومة الوطنية.

بغداد/الزوراء:
أعلـن الناطـق باسـم مكتـب القائد 
العـام للقوات املسـلحة، اللواء يحيى 
رسـول، امس االثنني، القبض عىل ٦ 
قيادات من داعش بالتنسيق مع أمن 

كردستان.
وذكر رسول يف بيان تلقته «الزوراء»: 
انه «بحسـب توجيهـات القائد العام 
الزيـارات  وبعـد  املسـلحة،  للقـوات 
والتفاهمات املُتبادلة بني أبطال جهاز 
ُمكافحة اإلرهـاب وأجهزة أمن أقليم 

ُكردستان، وصل التنسيق املشرتك بني 
الطرفني  ألعىل مستوياته املُمكنة».

واضـاف أنه «مـن خـالل املعلومات 
االستخبارية الدقيقة والجهد املُشرتك، 
تم القبض عىل قيادات ارهابية تنتمي 

لعصابات داعـش وُهم ُكل من : 
١-اإلرهابـي  املُكنـى» ابـو محمـد « 
يعمـل حالًيـا كإداري مسـؤول عـن 
ملف القتـىل واملُلقى القبـض عليهم 
يف قاطـع دجلة، حيث أُلقـي القبض 
الديـن -  عليـه بُمحافظـة (صـالح 

الرشقاط).
٢-اإلرهـابـي (م.ع) وهـو عىل رأس 
األسـماء املطلوبـة لألجهـزة األمنية 
العراقيـة والذي يشـغل منصباً مهماً 
جـداً يف عصابـات داعـش املهزومة، 
حيـث نفـذت عمليـة القبـض عليه 
بالتنسيق مع قوات مكافحة اإلرهاب 

يف أربيل.
٣- معـاون األمري العسـكري لقاطع 
اإلرهـابـي  الفلوجـة   - الفالحـات 
املُكنـى « أبو آيـة « وُنفـذت العملية 

أيضاً بالتنسـيق مع قـوات مكافحة 
اإلرهاب يف أربيل .

٤ - مسـؤول أوكار ماُيعـرف بقاطع 
زوبع - والية الجنوب اإلرهابي املُكنى 
أبو أمجـد والذي ألقـي القبض عليه 
بالتنسيق مع جهاز أسايش ُمحافظة 

الُسليمانية .
٥ - اإلرهابي « أبو فهد « وهو عنرص 
اشرتك بتنفيذ الهجمات عىل األجهزة 
األمنية واملواطنني يف شمال محافظة 
بابل وأُلقـي القبض عليـه بالتعاون 

مع أسايش الُسليمانية. 
كان  الـذي  (ر.ر)  اإلرهابـي   -  ٦
يعمل يف معسـكرات ماُتعـرف بوالية 

الفلوجة».
«النجاحـات  أن  رسـول  وتابـع 
والعمليات املشرتكة املُتحققة والثقة 
املُتبادلـة بني األجهزة األمنية أتت من 
عمـل إداري حثيـث اسـتند عىل دعم 
القائد العام للقوات املُسـلحة للجهود 
املبذولة يف ُمكافحة فلول اإلرهـاب يف 

ربوع وطننا العزيز»

حاورتُه / حوراء بدر سالم: 
هـو شـاعر وكاتب مـن أهل املوصـل حصلت 
مجموعته الرابعة ( كـريس العازف ) الصادرة 
عـن دار عدنـان يف بغـداد عـىل احـدى جوائز 
مسـابقة اثري الشـعرية يف العاصمـة العمانية 
مسـقط .. عشـق الكتابة للطفولة ايمانا منه 
بأن هـذا الكائن اللطيف البـد ان يبنى بصورة 
صحيحة.. انه قاسم سعودي الذي اجرينا معه 
هذا الحوار وكانت البداية عن مسريته، فأجاب 
قائال:ربمـا لم تبدأ بعد ، بمعنى أن األزمنة التي 
نعيش تعربنا برسعة مخيفة دون أن نسجل ما 
بذاكرتنا ، لكن مع أول شـمعة عىل األرض يبدأ 
الكاتب الصغري من بيت صغري يف شـمال رشق 
بغداد، الطفل الذي كان يراقب كل يشء بعيون 
مفتوحة عىل البالد والكائنات العراقية اللطيفة 
رغم كل يشء ، الطفل الذي كان يريد أن يقول ال 

للحـرب لكنه لم يتمكن من ذلك ، هكذا خرجت 
نصوصه الشـعرية البسـيطة واملرتبكة لتقول 

للجميع ال للحرب نعم للحياة. 
وعن تلقيبه بـ «سـعودي»، قال: جدي اسـمه 
سـعودي بدر السـاعدي رحمه الله ، وهو رجل 
كريـم من ريـف الجنوب ، كان طيبا وشـجاعا 
يجمع األطفال جميعـا ويطعمهم ويوزع لهم 
الحلـوى، لذلك احببته كثريا دون أن أراه، هكذا 
ودون تخطيط اقرتن اسـمه بما أكتب أو أنرش 

وبدون شك أحببت ذلك كثريا .
وبشـأن ابرز اعمالـه وانجازاتـه، تحدث قائال 
«ربمـا أهم يشء يف حياتي هـو مرشوع «تعال 
نكتب يف بغداد» لتعليم تالميذ املدارس االبتدائية 
كتابة القصة القصرية للطفل والذي نفذته مع 
مجموعـة من األصدقـاء يف األعـوام « ٢٠١٦ . 
٢٠١٧ .٢٠١٨ « ومـا زال مسـتمرا هنـا وهناك 
بطـرق مختلفـة ثـم جـاءت مبـادرة مارثون 
الكتابـة وهي تسـتهدف الجامعـات العراقية 
ومحبـي فـن القصـة القصـرية للطفـل مـن 

الشباب .
مضيفـا: أمـا بالنسـبة للجوائـز فقـد فـازت 
مجموعتي الشـعرية «كريس العازف» باملركز 
الثالـث يف جائـزة أثـري الشـعرية يف سـلطنة 
عمـان عام ٢٠١٤ والصادرة عـن دار عدنان يف 
بغداد. كما حلصت عىل جائزة الشارقة لإلبداع 
العربي الدورة ١٢ عام ٢٠٠٩ يف أدب الطفل عن 
مجموعتي القصصية «حكايـات الدرهم الذي 

كان يغنـي»، والتي صدرت عن دائـرة الثقافة 
الشـارقة عـام ٢٠١٠، وصـدرت  واإلعـالم يف 
طبعتها الرابعـة عن دار الهدهد اإلماراتية عام 

..٢٠١٦
 وعن فكـرة مرشوع مصابيـح لكتاب الطفل، 
اوضـح بالقـول:»ألن الطفل هو مفتـاح قلب 
العالـم وقـارب األمـل الوحيد رغم قسـوة هذا 
الكوكـب ، لذلـك نحـن يف منشـورات مصابيح 
لكتاب الطفـل يف بغداد نعمـل جاهدين إلنتاج 
الحكايـات التـي تجعل الطفل فخورا بنفسـه 
ومحبـا لعائلتـه ومجتمعه ، قد نفشـل يف ذلك 
وقـد ننجح، املهـم هي املحاولـة لتقديم بعض 

الفاكهـة الرسديـة املناسـبة إىل الطفـل الـذي 
يسـتحق كل يشء .. الطفـل الـذي هـو روح 
العالـم، قريبا وبـإذن الله ومـع قاطرة ٢٠٢٢ 
نصدر بعـض العناوين الجديدة لتصل كتبنا إىل 
٤٠ كتابـا قصصيا لألطفال، نعـم عربتنا تبدو 
مثل سـلحفاة عميـاء بطيئة، لكـن األمل يبدو 
كبريا رغـم كل التحديات واألزمـات يف صناعة 

كتاب طفل يليق بالطفل والعائلة واملجتمع .
وعـن اقـرب املؤلفـات اىل قلب سـعودي، قال: 
«األقـرب يل هو كتابـي الشـعري الجديد الذي 
لـم يصدر بعد والذي عنوانه « رأس السـاحر « 
وهو مجموعة مختارة من النصوص الشعرية 

التـي كتبتها بني مـن ٢٠ عامـا إىل اآلن وبإذن 
الله يصدر نهاية عام ٢٠٢٢ . كما أحب قصتي 
لألطفـال « قلب السـمكة « التـي صدرت قبيل 
شـهور عن منشـورات مصابيح لكتاب الطفل 

يف بغداد شارع املتنبي. 
وبخصوص معايري نجاح الكاتب، اجاب قائال: 
عـىل كاتـب قصـة الطفـل أن يكـون حقيقيا 
وشجاعا، ويفكر يف املشـكالت الشعورية التي 
تقـرتب مـن كينونة الطفـل ومزاجـه العنيد ، 
وأن يختار موضوعات جديـدة تخفي بداخلها 
املسـكوت عنه والراهن املعـارص الذي وصلت 
إليه قصة الطفل يف الكشـف والتجدد والتنوير 
، قصة الطفل ليست حقال التجريب وال موضة 
كتابيـة بل هـي أمانة إنسـانية كـربى ينبغي 

الحرص عليها كثريا ..
إنها ببسـاطة الطريان إىل األعايل والغوص بحثا 

عن لؤلؤة الرسد القريب من ذهن الطفل ..
: «حنجرة  وعـن مصـدر إلهامه للكتابـة، بـنّيَ
الضحايـا ربمـا ، أو حنجـرة األمل الـذي نراه 
يف عيـون النـاس ، حنجـرة البـالد التي تميش 
عىل سـاق واحدة لكنها تسـتمر وتكرب وتحلم 
وتحب وتثابـر وتنىس متواليات الحروب واأللم 
والفقـدان ، كل ذلـك معا هـو وقـود الكتابة ، 
فأنـا رغم كل ما يحدث وسـيحدث مجرد رجل 
يف الخمسـني يكتب لينام فقط بعيدا عن قسوة 

هذا الكوكب .
وعن رأيه يف  توجه املجتمع للقصص األدبية ان 

كانت عن طريق النرش االلكرتوني ام التقليدي، 
قال»كالهمـا جيدان ويعـززان الفضاء املعريف، 
الكتاب الورقي وااللكرتوني أشـقاء من عائلة 
واحـدة تطمح إىل مواكبة ومالمسـة متطلبات 
العرص التكنولوجي الرسيع واملوروث اإلنساني 

الراسخ يف الذاكرة». 
وعـن النقد املوجـه لكتابته وخاصـة املتعلقة 
بالطفـل، نفـى بالقـول: »ال طبعـا .. املجتمع 
العراقـي يحـرتم املنتج القصـيص للطفل رغم 
كل األزمـات والتحديـات ومـرياث الحـروب ، 
إال أن العائلـة العراقية رغـم كل يشء ما زالت 
وبدرجـات متبابية تطمح للكثـري من املعرفة 
واآلداب  الفنـون  كل  يف  والتنويـر  والثقافـة 

اإلنسانية والجمالية. 
وعن  ُحب سعودي وميله للكتابة عن الطفولة، 
كشـف قائال» ليس الحنني فقط بل هي األمانة 
اإلنسانية الكربى يف الكتابة للطفل الذي ينتظر 
منا الكثري، الطفـل الذي لم يغادرنا أبدا، فنحن 
أطفـال بالفطـرة لذلـك نكتب ألنفسـنا ثم إىل 

األطفال ومنهم إىل العالم .
* كلمة أخرية بحق أطفال املستقبل؟

- األمـل هو املصباح الوحيـد الذي ييضء بحب 
العائلـة، لذلك اعشـقوا عوائلكم أكثـر واكتبوا 
دائمـا، فالكتابـة هـي املصـل األمثـل املضـاد 
للعنف والقهـر والتخلف ، اكتبوا من أجل حياة 
تليق بكـم عنوانها التنوير واملعرفة واإلنسـان 

والعراق .

ıbiãËÿ€a@‚aá»„a@kjèi@ÜaáÃi@M@⁄Ï◊ã◊@’Ìã†@ÊÏ»�‘Ì@ÊÎãÁbƒnfl

Ô«aäç€a@·éÏæbi@·Ë‘†b‰fl@fiÏ9@‚á«@Û‹«@�bubvnya@�bèÓˆä@b‘Ìã†@…�‘m@Û‰ræa@ãˆbì«

ÊbnéÜã◊@Âflc@…fl@’Óè‰n€bi@î«aÜ@Âfl@paÜbÓ”@6@Û‹«@ùj‘€a@Â‹»Ì@fiÏéä@ÛÓ±

@fibÓ©bi@…”aÏ€a@bËÓœ@xçn∫@ÚÓ„bè„g@Ú€by@Úibnÿ€a@Z@ÜÏ»é@·éb”@kmbÿ€aÎ@ã«bì€a
ÔmbÓy@¿@ Îãìfl@·Ác@Úó‘€a@Úibn◊@ÚÓˆaáni¸a@âÓfl˝m@·Ó‹»n€@Hknÿ„@fib»mI

بغداد/ الزوراء:
عقدت قيادة العمليات املشرتكة اجتماعا مع قوات البيشمركة لتنسيق التعاون وتبادل 

املعلومات االستخبارية.
وذكر بيان لقيادة العمليات املشـرتكة تلقته «الزوراء»: ان اجتماعا عقد بني نائب قائد 
العمليات املشـرتكة الفريق االول الركن عبد االمري الشـمري، ومدير عام االسـتخبارات 
واالمن يف وزارة الدفاع وهيئات وضباط ركن القيادة، مع وفد امني رفيع املسـتوى من 

قوات البيشمركة.
واضـاف: ان «املجتمعـني ناقشـوا العديد من املواضيـع التي من شـأنها تطوير العمل 
األمني والخدمي املشرتك، وتكثيف الجهود يف مجال التنسيق والتعاون وتبادل املعلومات 

االستخبارية».
واضافـت «كمـا نوقش وضع املعالجـات الفورية والرسيعة ألي حالـة طارئة يف مجال 
مكافحـة االرهـاب والجريمة ومتابعـة املطلوبني للقضـاء، وتعزيز التعـاون يف تأمني 
املناطـق ذات االهتمـام املشـرتك واالتفاق عىل االسـتمرار يف تبادل الزيارات والتنسـيق 

بشكل دائم».

بغداد/الزوراء:

امـس  الشـهداء،  مؤسسـة  أعلنـت 

االثنـني، تلقيها وعـوداً برملانية بزيادة 

تخصيصاتهـا الربملانية، فيما اشـارت 

اىل أن التوجـه لتعديـل قانـون ضحايا 

اإلرهاب.

وقـال مدير عام دائرة شـهداء ضحايا 

اإلرهاب يف املؤسسـة طـارق املندالوي 

يف ترصيح صحفي: إن «لجنة الشهداء 

النيابية، اسـتضافة الـكادر املتقدم يف 

مؤسسة الشهداء لبحث مجموعة من 

امللفـات والقضايـا التي تهـم رشيحة 

الشهداء».

مـن  مجموعـة  «هنـاك  أن  وأضـاف 

القضايـا التي تـم االتفـاق عليها من 

بينها اجـراء تعديل عىل قانون ضحايا 

اإلرهاب فضالً عـن زيادة تخصيصات 

مؤسسة الشـهداء ضمن موازنة العام 

الحـايل إضافة إىل تقديم طلب بتضمني 

التخصيصات يف قانـون األمن الغذائي 

ورفعه إىل اللجنة املالية».

وأشـار إىل أن «االسـتضافة الربملانيـة 

اسـتعرضت ايضـاً صندوق الشـهداء 

ومدى تعاون الوزارات يف تنفيذ الفقرات 

الخاصة بـذوي الشـهداء وكذلك ملف 

ضحايـا اإلرهاب واملتعلقـات الخاصة 

بذلـك»، مبينـاً، أن « املؤسسـة عليهـا 

لعائالت  التزامات كبرية واستحقاقات 

الشـهداء تتطلـب تخصيصـات مالية 

إضافية».

بغداد/الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة، امس األثنني، عن صدور قرار حكٍم غيابيٍّ بحقِّ املُفتِّش العام 

ة سابقاً؛ إللحاقه رضراً باملال العام. لوزارة الصحَّ
وأفـادت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان ورد «الزوراء»، «بإصدار محكمة جنايات 
ة  حَّ ة بقضايا النزاهـة حكماً غيابياً بحق املُفتِّش العام لوزارة الصِّ الرصافة املُختصَّ
سابقاً يقيض بالسجن سبع سنواٍت؛ إللحاقه رضراً باملال العام، ُموضحًة أنَّ الحكم 
الصادر بحق املُتَّهم جاء؛ جرَّاء تلقيه منحاً ماليَّة من دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة 
بلـغ مقدارهـا (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ديناٍر، ورصفها خالفـاً للضوابط املمنوحة 

له».
لة يف هذه  وأضافـت الدائرة أن «املحكمة وبعد اطالعها عىل األدلة واإلثباتات املُتحصَّ
ة بمقرصيَّة املُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسـجن  القضيَّة، وصلت إىل القناعة التامَّ

ملُدَّة (سبع سنوات)؛ استناداً اىل أحكام املادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات».
وتابعت أن « املادة ٣٤٠ من قانون العقوبات تنصُّ عىل أن «يعاقب بالسـجن مدة ال 
تزيد عن سـبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً رضراً بأموال 
أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال األشخاص 

املعهودة بها إليه».
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بغداد/الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس االثنني، 
قيام قسـم التحـري ومكافحـة التهريب يف 
جمرك املنطقة الوسطى بضبط ٢٢ شاحنة 
تحمـل مـوادَّ متنوعـة مخالفـة لضوابـط 

وتعليمات االسترياد.
وذكـر بيـان للهيئـة، تلقتـه «الـزوراء» أن 
«تحريـات الجمارك وبإسـناد جهـاز األمن 
الوطني/ شـعبة األمـن االقتصادي ورشطة 
الجمارك تمكنت من ضبط ٢٢ شـاحنة عند 
مداخل بغداد تحمل مواد مخالفة وهي كرين 
برج، حبيبات بالستيكية، الواح جبسن بورد، 
مواد غذائية، مواد منزلية، اجهزة كهربائية، 

ومواد متنوعة اخرى».
 مبينـة أن «هـذه املـواد مخالفـة لضوابط 

وتعليمات األسترياد».
وأشار إىل أنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

وفق القوانني والتعليمات النافذة»

بغداد/الزوراء:
كشفت وزارة الزراعة، امس االثنني، عن مرشوع 
حصاد املياه، فيما أعلنت عن املبارشة بمرشوع 

تثبيت الكثبان الرملية يف محافظتني.
وقـال مدير قسـم التخطيط واملتابعـة يف دائرة 
الغابـات ومكافحـة التصحـر بالـوزارة رسمد 
«الخطـط  إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  كامـل، 
الخاصـة بمعالجة التصحر مسـتمرة من خالل 
املشـاريع املنترشة عىل املحافظـات عرب تثبيت 
الكثبان ومشـاريع الغابات، فضالً عن مرشوع 

الواحات».
وأضـاف أن «التغـريُّ املناخي يحتـاج اىل تضافر 
الجهـود يف املؤسسـات والجهـات املعنية كافة، 
وهناك مشـاريع طرحت وهي اآلن قيد التنفيذ، 
منهـا مـرشوع األمانـة العامة ملجلـس الوزراء 
وهو عبـارة عن تكملة ملـرشوع تثبيت الكثبان 
ويتضمن تقليص السهل الرسوبي يف النارصية 

والسماوة وتشجري املرور الرسيع».
واوضـح أن «العمل بدأ بهذا املرشوع»، مشـرياً 
اىل أن «خطـط الوزارة ليسـت آنيـة وتحتاج اىل 

سنوات لتؤتى ثمارها».

وتابع أن «انشـاء الواحـات، تعتمد عـىل املياه 
الجوفية وحفـر اآلبار، إذ البد مـن التوجه نحو 
تقنني مصادر املياه، مع الشحِّ الذي تعاني منه 
البـالد»، الفتـًا اىل أن «التنسـيق عال مـع وزارة 
املـواد املائيـة وعقـد االجتماعات املسـتمرة يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء بهذا الشأن».
وبني كامـل أن «املديرية لديهـا مرشوع حصاد 
املياه والذي يتم من خالله جمع مياه السـيول 
الـواردة من دول الجوار وانشـاء سـدود لخزن 

املياه واستخدامها يف موسم الصيف».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة النفـط، امـس االثنني، 
لتزويـد  الوقوديـة  البطاقـة  اعتمـاد 
السـيارات بالوقود يف نينـوى ملعالجة 

االزمة التي تشهدها املحافظة.
وقـال املديـر العـام لرشكـة توزيـع 
املنتجـات النفطية يف الوزارة، حسـني 
طالـب عبود، خـالل مؤتمـر صحفي 

مركـز  املوصـل،  مدينـة  يف  عقـده 
محافظـة نينـوى: انـه زار املحافظة 
التـي  الوقـود  أزمـة  عـىل  للوقـوف 
تشـهدها، بتوجيه مـن رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
واضـاف «األزمة غري موجـودة ولكن 
هنـاك طلبا كبـريا مـن املواطنني عىل 
الوقـود، وسـنعمل بنظـام البطاقـة 

الوقودية يف الفرتة املقبلة».
واشار اىل ان الزيادة يف الطلب عىل الوقود 
هو «فرق السـعر يف نينوى عن أسعار 
وقود السـيارات يف اقليم كوردستان».
وشـهدت محافظة نينوى أزمة وقود 
جديـدة، حيـث اصطفـت السـيارات 
بطوابري طويلة أمام محطات الوقود، 
وسـط تذمر من األهايل الذين يقضون 

عدة سـاعات بانتظـار حصولهم عىل 
الوقود.وعـىل الرغم مـن اعتماد نظام 
(الزوجـي والفـردي) ألرقـام لوحات 
تسـجيل السـيارات حيـث يخصـص 
يوم للسـيارات ذات األرقـام الزوجية 
للتزود بالوقود، واليـوم اآلخر لألرقام 
الفرديـة، ومـع ذلـك ما زالـت األزمة 
قائمة.وأوضـح املواطن جمعة محمد 

ان «سـائقي مركبات األجرة القادمني 
من إقليـم كوردسـتان يحصلون عىل 
الوقـود ويغـادرون املحطـة ويقفون 
يف الطوابـري مـرة أخـرى ويحصلـون 
يف  لبيعـه  ويعـودون  الوقـود  عـىل 
االقليم مسـتغلني فرق السـعر الذي 
يصل اىل الضعـف وهذه احدى طرق 

التهريب».
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، عن اطالق وجبة جديدة 

من سلف املوظفني ومنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال املكتـب االعالمي للمرصف يف بيـان ورد اىل «الزوراء»: 
انـه تم اطـالق وجبـة جديدة من سـلف املوظفـني املدنيني 
والعسـكريني التـي تبدأ من خمسـة ماليني دينـار حتى ٥٠ 

مليون دينـار بعد اسـتكمال إجراءات املنح وفـق الضوابط 
والتعليمات كافة.

وبـني: انه سـيكون التقديم عىل السـلف عـن طريق فروع 
املرصف املنترشة يف بغـداد واملحافظات. مضيفا: ان الفروع 
ما زالت مستمرة يف اسـتقبال طلبات معامالت الرتويج عن 

السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية.

بغداد/ الزوراء:
اكـدت وزارة الكهربـاء، امـس االثنني، 
ان العـراق يعتمد عىل الغـاز االيراني يف 
تشـغيل محطاتـه، الفتة اىل انـه إذا لم 
توفـرت االموال لسـداد الديـن العراقي 
إليـران فنخـىش ان نقـع بأزمـة فيما 
يخص الغـاز. من جهته، بحث محافظ 
البنـك املركـزي العراقـي مع السـفري 
اإليراني يف العراق، امس، أوجه التعاون 
املـرصيف واالقتصادي مع إيـران ودفع 

املستحقات املالية.
وقال املتحـدث باسـم وزارة الكهرباء، 
احمد مـوىس، يف ترصيـح صحفي: ان 
”إيران تطالب العراق بمسـتحقات عن 
عام ٢٠٢٠ حيث وردت غاز للعراق ولم 

نسـدد األمـوال، وهذه املسـتحقات لم 
تدفع بسـبب عدم إقرار املوازنة يف ذلك 
العام، وهـي تبلغ مليـار و٦٩٠ مليون 
دوالر، وإيـران اشـرتطت سـداد املبلغ 
حتى تضخ الغاز، ووزير الكهرباء أبلغ 
الجانـب اإليرانـي واتفقـا عىل تسـديد 
الديون يف ٣١ من الشهر املايض، لكن لم 
يتـم الدفع، حيث كنا اعتمدنا عىل إقرار 
قانون األمن الغذائي الذي كان سيطلق 

تلك التخصيصات لسداد الديون“.
وأضاف “بما أن القانون لم يمرر لغاية 
اآلن، فنخىش أن نقع بأزمة، إذ ال يوجد 

بديل عن الغاز اإليراني“.
مبينا ”لقد أوضحـت الوزارة أن تراجع 
اليومـني  خـالل  التشـغيل  سـاعات 

املاضيني بسـبب تخفيض الغاز بنسبة 
خمسة ماليني مرت مكعب يوميا، حيث 
كان املدفـوع من الغـاز ٣٥ مليون مرت 
مكعب يوميـا، واليوم أصبح ٣٠ مليون 

مرت مكعب“.
من جهته، بحث محافظ البنك املركزي 
العراقـي، مصطفى غالـب مخيف، مع 
السفري اإليراني يف العراق، محمد كاظم 
آل صـادق، امس االثنني، أوجه التعاون 
املـرصيف واالقتصادي مع إيـران ودفع 

املستحقات املالية.
وجـاء يف بيـان للبنـك املركـزي تلقتـه 
«الزوراء»: أن مخيف استقبل آل صادق 
«وهنـأه بمناسـبة تسـنمه املنصـب، 
املرحلـة  يف  أكـرب  تعـاون  إىل  متطلعـاً 

املقبلة».
وأضـاف البيان أن «اللقـاء بحث أوجه 
بـني  واالقتصـادي  املـرصيف  التعـاون 
البلديـن ودفع املسـتحقات املالية التي 
بذمـة العـراق، وتذليـل العقبـات التي 
يف  اإليرانيـة  الـرشكات  عمـل  تواجـه 

البالد».
وأكـد محافـظ البنـك املركـزي، وفقـاً 
للبيـان، «حرصه عـىل تطوير العالقات 
املرصفية وتعزيزها بما يخدم مصلحة 
البلدين وفتح آفاق جديدة من العالقات 

الثنائية».

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط عن زيـادة تكتل 
{أوبــك بــلس} ســـقف مستويات 
اإلنتاج العاملي بـ 640 ألف برميل يومياً 
لشـهري تموز وآب، بينما بلغت حصة 
العراق مــن هذه الزيــادة 71 ألــف 
برميـل يوميـــا، وذلـــك لتعويـض 
املعـروض  يف  الحاصـل  النقـــص 

وبحســب مقتضيات الســوق.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم 
الـوزارة، عاصـم جهـاد، يف ترصيـح 
التــي  صحفي: إن:“كميـة اإلنتــاج 
وفـق  تحديدهـا  تـــم  أن  ســـبق 
االتفـــاق لـكل دولــة مـن الــدول 
املنتجة وفـق نســـب، تتوافق مــع 

كمية اإلنتــاج الفعلية“.
 مشــريا إلــى أن ”العــراق يحقــق 
إيـــرادات جيدة وبكميـات تصديــر 
يعـزز مـــن قيمـة  أقـل وهـذا مـا 
اإليـــرادات املاليـــة للنفـط الخـام 

املصــدر“.
وأضـاف أن ”العـــراق يصـدر حاليا 
قرابـة 3 ماليــني و300 ألــف برميل 
يوميا، وقد حقــق إيرادات بلغت أكثر 
من 11 مليار دوالر الشــهر املايض“.

وأوضــح جهاد أن ”(أوبــك بــلس) 
حــددت حصـــة العــراق بإنتــاج 
4 ماليـــني و580 ألف برميــل يوميا 

واعتبـارا مـن الشـهر املقبـل، بزيادة 
جديدة بلغت 71 ألف برميل باليوم“.

 مشريا إىل: ان وزيــر النفط إحســان 
ترصيحـات  يف  أكـد  الجبـــار  عبـد 
ســابقة إمكانية إنتــاج العراق ألكثر 
من 4 ماليني و800 ألف برميل يوميا“.
وبـــنّي جهــاد أن ”{أوبــك بــلس} 

والجهـات البحثيـــة والتخصصيــة 
فــي املنظمة تقـوم بمراقبة تطورات 
خـالل  العامليـة  النفطيـة  الســـوق 
املرحلـة املقبلــة، فضـًال عن مراجعة 
التقاريـــر الفنيـة مـن أجـل إعـداد 
التوصيات لالجتماع الوزاري املقبــل، 
الســـوق  املتغـريات وتطـورات  وفق 

النفطيـة، وبمـا يـؤدي إىل مزيـد مـن 
االستقرار والتوازن املطلوب“.

من جانب متصل، أعلنت إدارة معلومات 
الطاقـة األمريكيـة، امـس االثنني، أن 
صـادرات العـراق النفطيـة للواليـات 
املتحـدة بلغت أكثر من 9 ماليني برميل 

يف شهر ايار املايض.

وأظهر جـدول نرشته االدارة، واطلعت 
عليـه ”الـزوراء“ أن ”العراق صدر من 
النفط الخام اىل امريكا خالل شهر ايار 
املـايض 9.114 ماليني برميل، وبمعدل 
294 ألـف برميل يوميـا“، مرتفعا عن 
شـهر نيسـان الذي بلغـت الصادرات 
أمريـكا  إىل  فيـه  العراقيـة  النفطيـة 
5.520 ماليني برميل وبمعدل 184 ألف 

برميل يوميا“.
وبنّي الجـدول ان ”العراق صدر النفط 
الخـام ألمريكا خـالل األسـبوع األول 
من شـهر ايار بمعدل 326 الف برميل 
 242 متوسـط  صـدر  فيمـا  يوميـاً، 
الف برميـل يومياً يف االسـبوع الثاني، 
وصدر متوسط 282 الف برميل يومياً 
إىل أن  يف األسـبوع الثالـث ”، مشـرياً 
”صادرات االسـبوع الرابع بلغت 326 

الف برميل يومياً“.
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وذكـرت 
األمريكيـة أن ”العراق قفـز اىل املرتبة 
الرابعة يف صادراته ألمريكا خالل الشهر 
املـايض بعـد كل من كنـدا واملكسـيك 
والسـعودية، واملرتبة الثانية عربياً بعد 
السعودية التي بلغت األخرية صادراتها 
ألمريـكا 12 مليونـاً، و865 الف برميل 
يومياً“، مبينة أن ”كندا جاءت باملرتبة 
للنفـط  مصـدرة  دولـة  كأكثـر  األوىل 

ألمريكا تليها املكسيك ”.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت الهيئة العامة للرضائب توضيحاً بشـأن 
تقريـر هيئـة النزاهة بوجـود رضر باملـال العام 
يقدر بـ 4 تريليونات دينار جراء فساد نافذة بيع 
العملـة الصعبة، فيما أشـارت إىل اعـداد برنامج 

الكرتوني يقيض عىل حلقة الفساد.
وقال مدير عام الهيئة، اسـامة حسام جودت، يف 
ترصيـح صحفي: إن ”مزاد العملـة الصعبة يتبع 
السياسـة النقديـة للبنك املركزي للسـيطرة عىل 
سـعر الرصف“، مبيناً أنه ”عندما يعمل شـخص 
مـا حوالة للخارج يتوجـب أن يقابل هذه الحوالة 
اسـتريادات ألنـه أخـذ الحوالـة بسـعر الـرصف 

الرسمي وليس املوجود يف السوق“.
واضـاف أنه ”يفـرتض تقديـم الفواتري واالسـم 
واملعلومـات الكاملـة اىل البنـوك األهليـة، وهـذه 
البنوك بدورها تعمل (سـويفت) اىل البنك املركزي 
وعىل هذا االسـاس تتـم الحوالة“، مسـتدركاً: إن 
”هناك مشـكلة يف قاعدة البيانـات التي تأتي من 
البنـك املركـزي، حيـث تأتي أمـا فيها تشـابه أو 
اسـم أحادي أو غـري واضح وحتى عىل مسـتوى 

الرشكات“.
وتابـع أن ”هناك ضجة قد حصلت بدائرة رضيبة 
بعـض  مـن  شـخصياً  واسـتفرست  االعظميـة 
املواطنـني فاتضح بأن عليهم رضائب عالية تصل 
اىل 30 و40 ألـف دوالر، وهـم مواطنون بسـطاء 

كسائقي تاكيس وغريهم“.
واوضح أن ”هناك جهات تسـتغل مستمسـكات 
املواطنـني كاملـة بذريعـة التعيـني وغريها ويتم 
تسـجيل اسـمائهم داخل مزاد العملـة والتحويل 
املـايل“، الفتـا اىل أن ”هيئـة الرضائـب ال تتحمل 
املسـؤولية بذلك لكون االسماء ترسل اليها كاملة 
مع املستمسـكات، وانما املشـكلة لـدى املرصف 
االهـيل كيـف له ان يسـجل هـذه االسـماء لناس 

بسطاء ليس لديهم اي دخل ”.
وشـدد ”عـىل البنك املركزي ضبـط موضوع مزاد 
العملـة والتدقيق بصحـة االسـماء“، منوها بأن 
”الهيئة وضعت خططاً قصرية ومتوسطة وبعيدة 
االمـد، تتمثل بإزالة الحلقات يف مراجعة املواطنني 
لزيـادة االيـرادات وتسـهيل اجـراءات املراجعني، 
بينما املتوسـطة التي انجزت تقريبا والتي سـيتم 
العمل بنظام الرقم التعريفي بدالً من االسم املكلف 
للحواالت، وعىل هذا االسـاس ال يتم قبول أي سم 
وانما رقم تعريفي حتى ال يحصل تشـابه وكذلك 
سـينهي عمليات الفساد وما شابهها، اما الخطة 
البعيدة االمد تتضمن انشـاء النظـام االلكرتوني 
الشـامل والـذي وضع ضمـن الورقـة االصالحية 

البيضاء يتم تنفيذه 3 اىل 5 سنوات“.
ولفـت اىل أن ”برنامـج الرقـم التعريفـي مكتمل 
ومتوقف تنفيـذه عىل املوازنة لغـرض التمويل“، 
مؤكـداً ان ”الربنامج يلزم املـرصف االهيل بوضع 

رقـم تعريفي للمكلـف وليس اسـما حتى يحدث 
التشـابه“.وبني ان ”تقريـر هيئـة النزاهة االخري 
بني عىل اساس زيارتها اىل املواقع وترى املواطنني 
يشـتكون عىل الرضائب، واملبلـغ الذي اعلنت عنه 
النزاهـة بتقريرها كان عىل اسـاس املبلغ املحول 
من البنك املركزي اىل الخارج اي املبالغ املباعة من 
املزاد“، مؤكداً ان ”هناك الكثري من االمور اقحمت 

بها هيئة الرضائب وليست هي السبب بها“.
ويف وقت سابق، كشـفت هيئة النزاهة االتحادية 

عـن مقـدار الـرضر بالخزينـة العامـة البالغ ما 
يقـرب من 4 تريليونات دينار، جراء فسـاد نافذة 

بيع العملة.
وذكـر بيـان للهيئـة: أن ”الهيئـة كشـفت عـن 
العملـة  بيـع  نافـذة  يف  واضـٍح  فسـاٍد  وجـود 
ـة بلـغ مقداره  نتـج عنـه رضر بالخزينـة العامَّ
(3,919,218,099,521) دينـار“، مشـريًة إىل أنَّ 
”فقدان األضابري يف دائرة رضيبة األعظميَّة كشف 

عن ذلك الرضر الذي لحق بالخزينة“. 
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 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االثنني، منخفضا 

بنسبة (١٫٧٨٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٦٥٩٫٥٠٠٫١٩٢) سـهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٧٥٨٫٤٠٢٫٠٥٤) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٧٦٫٢٩) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٧٨٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٦٦٫٢١) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٥) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٥٣) 
مليون سهم بقيمة بلغت (٣٦٧) مليون دينار من خالل تنفيذ (٩) صفقات 

عىل اسهم رشكتني.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٣٠) مليون سهم بقيمة بلغت (١٠٤) ماليني دينار من خالل تنفيذ (٧٣) 

صفقة عىل أسهم ست رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منذ عـام ٢٠٠٩، ويسـعى إلطـالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات مسـاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة والزراعـة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

لتسجل أكثر من ٢٣٨ مليون دوالر.
وذكـر مصدر أن البنك املركزي شـهد خـالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت 
االجنبية ارتفاعا يف مبيعاته لتصل اىل ٢٣٨ مليوناً و٧٢٤ ألفاً و٧٩٩ دوالراً، 

غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ١٩١ مليونـًا و١٧٤ ألفـاً و٧٩٩ دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ٤٧ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٣٣ مرصفـًا قام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و٢٤ مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة ٣٤ رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
اتهم عضـو لجنة النزاهة النيابية، عيل تركي الجمـايل، امس االثنني، الواليات 
املتحدة األمريكية بالوقوف وراء ما يحدث من أزمات وخصوصا ازمة الكهرباء 
.وقال الجمايل يف حديث صحفي: أن واشـنطن عملت عىل عرقلة تعاقد العراق 
مـع الرشكة األملانيـة سـيمنز.وأضاف: أن الواليات املتحـدة األمريكية دفعت 
باتجاه منح الصفقة بالكامل لرشكـة جنرال الكرتتك األمريكية لبقاء العراق 
يعانـي من اسـتمرار ازمـة الكهرباء.وأشـار إىل: أن امريكا عرقلت اسـتثمار 
الرشكات الصينية يف العراق. الفتا اىل: ان األدوات األمريكية ساهمت بشكل أو 

بآخر بتعطيل عجلة النمو االقتصادي.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بشكل طفيف، 
امس االثنني.وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت، صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من 
الذهـب الخليجـي والرتكي واألوربي ٣٨٢ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٧٨ الفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم امس االحد ٣٨١ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيـع املثقـال الواحد عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعاً طفيفا أيضاً عند ٣٤٢ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٨ ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيـع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بـني ٣٨٠ الف دينار و٣٩٠ ألفاً، فيما تراوح سـعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد من الذهب (خمسة غرامات).
بغداد/ الزوراء:

اعلنت رشكة Focus٢Move املختصة بتقديم البيانات عن أسـواق السـيارات، 
امس االثنني، أن رشاء السيارات يف العراق ارتفع يف الربع االول من العام الحايل، 
مبينة ان رشكة «كيا» ما زالت تحتل املرتبة االوىل يف حصة السوق بنسبة اكثر 

من ٣٦٪.
وقالـت الرشكة يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»: إن «سـوق السـيارات يف 
العراق استمر يف مبيعاته للسـيارات باالرتفاع لشهر اذار ٢٠٢٢ بزيادة قدرها 

٤٫٤٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه».
وبينت أنه «تم بيع ٧٤٥٥ سـيارة يف شـهر اذار وحده، مـا رفع مبيعات العام 
الحـايل للربـع االول لغاية شـهر اذار عنـد ١٨ ألفاً و٢٤٧ الف سـيارة بارتفاع 

بنسبة ٠٫٨٪ عن نفس الفرتة من العام ٢٠٢١».
وأشـارت إىل أنه «من ناحية العالمة التجارية، اعلنت (كيا) انخفاض مبيعاتها 
بنسـبة ٥٫١٪ منذ بداية العام الحايل حتى شـهر اذار عـىل الرغم من امتالكها 
نسبة ٣٦٫١ من حصة السوق العراقي، تليها رشكة (تويوتا) التي نمت بنسبة 

٤٩٫١٪، يف حني سجلت (هيونداي) اكرب انخفاض، بنسبة ٧٣٫٤٪».
واوضحت الرشكة أن «عام ٢٠٢١ بدأ بشـكل إيجابي للسـوق العراقي، وبلغت 
مبيعات العام بأكمله ٨٥ ألفاً و٣٨٠ الف سـيارة بنسـبة زيـادة بلغت ٢٧٫٦٪ 

مقارنة بعام ٢٠٢٠».

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االثنني، 

يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا صباح 
امس، ١٤٨٣٢٥ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، وهي األسعار نفسها 

ليوم االحد.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٧٥٠ ديناراً لـكل ١٠٠ دوالر، بينما بلغت 

أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الدوالر انخفاضاً، 
حيـث بلغ سـعر البيـع ١٤٨٣٠٠ دينـار لـكل ١٠٠ دوالر، وبلغ سـعر الرشاء 

١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر أيضاً.
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بغداد/ متابعة الزوراء
قّدم االتحاد الدويل لكرة القدم ”فيفا“ تعازيه لألرسة الرياضية يف العراق بعد وفاة 
الالعب الدويل السابق حيدر عبد الرزاق، الذي فارق الحياة بعد تدهور حالته إثر 
اعتداء من قبل مجهولني يف العاصمة بغداد.وذكر الفيفا يف تعزيته عرب صفحته 
العراقي  للمنتخب  السابق  الالعب  الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة  بتويرت: ”ببالغ 
حيدر عبد الرزاق.. وبهذه املناسبة األليمة نقدم تعازينا الخالصة لكل محبي كرة 

القدم العراقية، واالتحاد العراقي وعائلة الفقيد“.

بغداد/ متابعة الزوراء 
القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  قرر 
لقيادة  اجنبي  مدرب  اختيار  إرجاء 
املقبلة  الفرتة  الوطني خالل  املنتخب 
فيما كلف  االموال،  توفر  بسبب عدم 
العبي  الختيار  املستشارين  لجنة 

املنتخب.
إن  الكرة  اتحاد  يف  مصدر  وقال 
مع  التعاقد  ارجاء  قرر  ”االتحاد 
توفر  عدم  بسبب  االجنبي  املدرب 
مع  التعاقد  من  تمكنه  التي  االموال 
مدرب اجنبي لقيادة املنتخب الوطني 

السنوات االربع املقبلة“ .
وأضاف املصدر أن ”اتحاد الكرة  كلف 

لديه  والخرباء  املستشارين  هيئة 
ابرز  املمتاز الختيار  الدوري  بمتابعة 
العبيه الذين يستحقون اللعب ضمن 
الوطني  املنتخب  تشكيلة  صفوف 

الجديد وتمثيله للمرحلة املقبلة“.
ناشد  اللعبة  ”اتحاد  أن  املصدر  واكد 
الحكومة العراقية تهيئة االموال بغية 
تجهيزها ووضعها تحت اليد ليتسنى 
له التعاقد مع املدرب االجنبي الجديد 

للمنتخب“.
واشار اىل ان ”الحكومة لم تقرص مع 
االتحاد بهذا الجانب، وسبق ان وعدت 
ان ترصف مبلغاً مناسباً بغية التعاقد 

مع مدرب اجنبي جديد“.
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بغـداد / متابعة الزوراء: دعـا رئيس االتحاد العراقي املركزي للكيوكوشـنكاي الجهات املسـؤولة عن الرياضة 
العراقية اىل االهتمام ودعم اللعبة بوصفها اللعبة األكثر شهرة بعد كرة القدم.وقال عمار وهيب إن» اتحاد اللعبة 
تنتظره مشـاركة مهمة يف البطولة العربية التي ستقام يف لبنان خالل العام الحايل»، مبيناً ان «البطولة ستكون 
كبرية جداً وفيها منتخبات نسـوية وشـباب ومتقدمون من جميع الفئات، لذا فإن املشـاركة يجب ان التقل عن 
٥٠ العبـًا لكي ننافس عىل املراكز األوىل.واضاف وهيب ان» االتحاد ومنذ سـنة ٢٠٢٠ يعاني من انقطاع امليزانية 
املالية وهذا ما سّبب نوعاً من الضغط عىل االتحاد يف تنفيذ املنهاج السنوي وعىل الصعيدين املحيل والدويل، إذ ان 
الالعبني يشـاركون يف البطوالت عىل نفقتهم الخاصة «.وناشد وهيب «وزير الشباب والرياضة واللجنة االوملبية 

ووزارة املالية دعم االتحاد يف مشاركاته املقبلة للحفاظ عىل موقع العراق العربي واآلسيوي والدويل « .
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بغداد / حسني عمار 
الـدورة  بغـداد  يف  اختتمـت 
التحكيمية بالسباحة األوملبية 
التـي أقامها االتحـاد العراقي 
واأللعاب  للسـباحة  املركـزي 
املائيـة للفرتة من الثاني حتى 
الرابع من شهر حزيران الحايل 

وبمشاركة واسعة.
وقـال نائـب رئيـس االتحـاد 
واأللعاب  للسـباحة  العراقـي 
املائيـة هاشـم الخزرجي إن“ 
شـهدت  التحكيميـة  الـدورة 
مشاركة 50 طالباً من جامعة 
بغداد والجامعة املسـتنرصية 
ومن الجامعـات األهلية ممن 

امليدانيـة  املؤهـالت  يملكـون 
تؤهلهـم  التـي  واالكاديميـة 
التحكيمي  الطاقـم  ليمثلـون 
املعتمد لالتحاد، وحارض فيها 
كل من يسار صبيح عيل عضو 
لجنـة الحـكام و عيل هاشـم 
محمد االمني العام لالتحاد  ”.

وأضـاف الخزرجـي أن“ هذه 
عـىل  بنـاًء  جـاءت  الـدورة 
اإلداريـة  الهيئـة  مقـررات 
لالتحـاد التي تهدف اىل تكوين 
جيـل جديد من الحـكام قادر 
عـىل خدمـة اللعبـة واالرتقاء 
لرياضة  التحكيمـي  بالواقـع 

السباحة ”.

@ÊÏ◊äbìÌ@Új€b†Î@bj€b†@ÊÏèΩ
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الكويت/ متابعة الزوراء 

انتـزع منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 

فوزا ثمينا من شـقيقه الفلسـطيني 

بنتيجة (4-6)، امس االثنني، يف واحدة 

مـن املباريـات املثـرية التـي شـهدت 

ضمـن  عديـدة  تقلبـات  مجرياتهـا 

منافسات بطولة غرب آسيا بنسختها 

الرابعـة واملقامـة حاليـا داخل صالة 

نادي النرص بالكويت.

وعـىل الرغـم مـن تأخـره بهـدف يف 

الشـوط األول، إال أن املنتخب الوطني 

تمكـن مـن قلـب النتيجة يف الشـوط 

الثانـي وحسـمها ملصلحتـه بنتيجة 

.(6-4)

وبهذا االنتصار رفـع منتخبنا رصيده 

اىل  4 نقـاط، فيمـا ظلت فلسـطني يف 

قاع الرتتيب بال نقاط.

ويلعب املنتخب الوطني مباراته األخرية 

يوم غد االربعاء  أمام السعودية، فيما 

تلتقي فلسطني أمام الكويت.

بغداد/ متابعة الزوراء
تنطلـق، اليـوم  الثالثاء، مباريـات الجولة 
35 من الـدوري العراقي املمتاز، إذ تقام 4 

مواجهات يف مالعب بغداد واملحافظات.
وتتصـدر مواجهة نفط الوسـط والزوراء 
أبرز مواجهات الجولة، وسـتقام يف ملعب 

النجف الدويل يوم غد األربعاء.
ويفتتـح الكهربـاء وضيفه نفط ميسـان 
مباريـات الجولة، وتقام املبـاراة يف ملعب 

التاجي بالعاصمة بغداد.
ويسـتضيف النجـف منافسـه املينـاء يف 
ملعب النجـف، ويبحث أربيل عن االنتصار 
أمام سـامراء متذيـل الرتتيـب يف امتحان 

سهل نسبيا.
وتختتم مباريات اليـوم األول بلقاء حامل 
اللقب الرشطة مع أمانة بغداد، يف مواجهة 

يستضيفها ملعب الشعب الدويل.
وتسـتكمل املباريـات يـوم غـد األربعـاء، 
بإقامـة 4 مباريات أخرى، إذ يلتقي النفط 

مع القوة الجوية يف ملعبه.
ويحل الديوانية ضيفا عىل الكرخ يف ملعب 
الراحل أحمـد رايض، ويلعب نفط البرصة 
مـع القاسـم يف ملعـب الفيحـاء بمدينـة 

البرصة.
بينمـا قمة مواجهـات الجولة سـتقام يف 
ملعب النجف الدويل وتجمع نفط الوسـط 

مع ضيفه الزوراء.
وتختتـم مواجهات الجولة يـوم الخميس 
املقبل، عندما تقام مباراة زاخو والصناعة 

يف ملعب دهوك.
وسـيلتقي نوروز مع الطلبـة الوصيف يف 
مباراة مهمة للطرفـني ويحتضنها ملعب 

جامعة السليمانية.
يذكر أن الرشطة حسم لقب الدوري ويحتل 
الصدارة بـ83 نقطـة، ويأتي الطلبة ثانيا 

(66)، والقوة الجوية ثالثا (64).
يف املقابـل يمتلـك نفط الوسـط 62 نقطة 
يحتل بهم املركز الرابع، فيما يحتل الزوراء 

املركز الخامس برصيد 59.
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بغداد/ متابعة الزوراء

يلتقي املنتخب األوملبي  مع شـقيقه 

الثالثـاء، يف آخـر  اليـوم  الكويتـي، 

مبارياته ضمن املجموعة الثانية من 

نهائيات كأس آسـيا املقامة حاليا يف 

أوزبكستان.

ويرفع أسـود الرافدين شعار الفوز، 

من أجل حجز إحدى بطاقتي التأهل 

إىل الـدور الثانـي، إذ يتطلب تحقيق 

االنتصار مع انتظار نتيجة مواجهة 

املتصـدر والوصيـف التي سـتجمع 

أسرتاليا واألردن.

ويمتلـك العـراق نقطتـني بالرتتيب 

الثالث مؤقتا، بعد تعادلني مع األردن 

وأسـرتاليا بالنتيجـة ذاتهـا (1-1)، 

فيمـا تمتكلـك أسـرتاليا واألردن (4 

نقاط) يف رصيدهما.

 ويمتلك مريوسالف سوكوب، مدرب 

املنتخـب األوملبي، الفرصـة األخرية 

للبقاء، يف حال استغالله ملباراة اليوم 

وتحقيق االنتصـار واالنتقال لألدوار 

النهائية من البطولة اآلسيوية.

وبعد مرور عام يف منصبه، لم يحقق 

سـوكوب النتائج املرجوة باسـتثناء 

نيله بطاقة العبور للنهائيات الجارية 

حاليا يف أوزبكسـتان بعد أن تخطى 

يف التصفيات األولية مجموعته التي 

ضمت البحرين وجزر املالديف.

بينما لم يقدم حتى اآلن النتائج التي 

تشـفع لـه بالبقـاء والتجديـد لعام 

آخـر يف ضوء التذبذب بـاألداء وكثرة 

قـاد  التـي  املباريـات  يف  التعـادالت 

فيها العـراق عىل الصعيـد الودي أو 

بطولة دبي أو كأس آسـيا بنسختها 

الحالية.

وأعرب مريوسـالف سوكوب، مدرب 

االوملبي، عن أملـه أن يتمكن فريقه 

من تحقيق الفـوز األول بعد التعادل 

خرسنـا  وقـال:  مباراتـني،  أول  يف 

نقطتـني يف لقاء اسـرتاليا السـابق 

وأضعنا فرصـة تحقيق الفوز، واآلن 

يجب أن تحقيق النقاط الثالث اليوم  

أمام الكويت.

املبـاراة  هـذه  سـتكون  وأوضـح: 

صعبـة، فمنتخب الكويـت ال يوجد 

ما يخرسه، بينما نحن سيكون لدينا 

الكثري لنحققه يف هذه املباراة، يجب 

أن نحافظ عىل تركيزنا ونقدم أفضل 

ما بوسـعنا إن أردنا التأهل إىل الدور 

ربع النهائي.

يف الجهـة املقابلـة، قـال عبدالعزيز 

حمادة، مدرب الكويت: أضعنا ثالث 

نقـاط يف املباراة املاضية امام االردن  

بسبب سـوء التعامل مع كرة ثابتة، 

واآلن أصبحنا خارج البطولة، لكنني 

أعـد أننـا سـنجعل العبينـا يلعبون 

بحرية يف املباراة األخرية وسـنحاول 

أمـام  أفضـل مـا بوسـعنا  تقديـم 

العراق.

وأردف بالقول: نفتقد بعض الالعبني 

الذين يشاركون مع املنتخب الوطني 

يف تصفيات كأس آسـيا، ولهذا فإننا 

نشـارك بفريـق جديـد، ويمكـن أن 

نشـاهد الفارق بني مستوانا يف هذه 

البطولة مقارنـة بالتصفيات عندما 

ظهرنا بصورة جيدة للغاية.

وتابع: هذا هـو الواقع، ولكننا نركز 

عـىل الجانب اإليجابـي، إذ أن بعض 

الالعبني ظهروا بصورة جيدة للغاية 

يف البطولة، وأنا فخور بمسـتواهم، 

ورغـم أن املبـاراة املقبلـة سـتكون 

األخرية لنا يف البطولة إال أنه سيكون 

هنالك مستقبل مرشق لهذا الفريق.

وكانت الجولة األوىل من منافسـات 

املجموعة شهدت، يوم األربعاء، فوز 

أسـرتاليا عىل الكويـت 0-2 وتعادل 

حـني  يف   ،1-1 العـراق  مـع  األردن 

شـهدت الجولة الثانيـة  فوز األردن 

عىل الكويت 0-1 وتعادل العراق مع 

أسرتاليا 1-1.

ويتأهـل أول منتخبني من كل مجموعة 

إىل الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته 

يومي 11 و12 حزيران الحايل.

بغداد/ الزوراء

أصدر اتحاُد غرب آسيا جدوَل مباريات 

منافسـات بطولـة الناشـئني، حيث 

اقتـرصت املجموعـُة األوىل عىل ثالثة 

منتخباٍت فقط بعد انسحاِب منتخب 

اليمن، حيث تضم املجموعة إىل جانِب 

منتخبنا كالً من األردن وعمان.

وتفتتح البطولُة يف الحادي والعرشين 

من الشـهر الحايل، وسيكون منتخبنا 

يف حالِة انتظار.

ويبدأُ ناشئونا مشـوارهم يف البطولِة 

بمواجهـِة منتخـب عمـان يف الثالث 

والعرشيـن مـن هـذا الشـهر، فيمـا 

سـتكون املباراُة الثانيـة يف الخامس 

والعرشيـن من الشـهر نفسـه أمام 

نظريه األردني.

منتخـب  مـدرب  اكـد  جهتـه  ومـن 

الناشـئني بكـرة القدم حسـن كمال، 

أن فريقـه يواصل تدريباتـه اليومية 

استعداداً للتصفيات اآلسيوية.

املنتخـب يواصـل  وقـال كمـال إن“ 

تدريباته اليومية يف ملعبي عيل حسني 

وعـيل كاظم، وبواقع خمسـة أيام اىل 

سـتة أيام وخـاض مبـاراة تجريبية 

أمام ناشـئي الكرخ آمـًال أن يخوض 

مباريـات أُخرى مع فريقي الشـباب 

والناشـئني للوقوف عـىل نقاط القوة 

والضعف لدى العبي املنتخب“.

واضـاف كمال أن“ املنتخب سـيدخل 

يف معسـكر ختامي يف تركيا يسـتمر 

ملـدة عرشة ايـام ويخـوض فيه ثالث 

مباريـات تجريبيـة أمام فـرق كبرية 

وبمستوى عاٍل للوصول اىل الجاهزية 

املباريـات  انطـالق  قبـل  املطلوبـة 

الرسمية املقبلة“.

وتابع كمـال، أن“ اتحاد الكرة قدم 

دعمه املادي واملعنوي للمنتخب من 

خـالل زيـارة النائب الثانـي يونس 

محمـود ووعـد بتقديـم كل الدعم 

احـد  بوصفـه  الناشـئني  ملنتخـب 

اهـم الفئـات التي ترفـد املنتخبات 

الوطنية ”.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوسـاط الرياضيـة واالعالميـة والصحفية 
قدمـت تعازيهـا الحـارة اىل مذيـع النرشة 
العراقيـة االخباريـة  القنـاة  الرياضيـة يف 
الزميل عيل املوسـوي ، وذلـك لوفاة املغفور 
لـه خالـه ... سـائلني اللـه العـيل القدير ان 
يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات 
الفـردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسـلوان وإنا لله وإنا اليه 

راجعون.
  ******************

تتواصل لليوم الثاني دورة فن املونتاج التي 
ينظمها قسـم اإلعالم واإلتصال الحكومي 
يف وزارة الشـباب والرياضـة عـىل قاعـة 

دائـرة الرعاية العلمية، قـرب متنزه الزوراء 
يف العاصمة بغداد، وتسـتمر ملدة خمسـة أيام، 

وحارض يف اليوم األول من الدورة مسـؤول شعبة اإلتصال الشبابي 
يف القسم الدكتور كاظم عيدان شديد.

وتطـرق ”عيدان“ إىل الجانب النظـري للمونتاج من حيث: تعريفه 
وأهدافـه وأساسـياته، مشـرًيا إىل املراحـل التطوريـة والتقنيـة 

والتكنولوجية التي مر بها فن املونتاج.
وبـني: ان التطور الذي شـهده هـذا الفن يف السـنوات األخرية كان 
بالدرجـة األوىل عـىل صعيـد الهواتـف الذكية، وال سـيما مع توفر 
التطبيقات الحديثة املتعلقة بهذا الشأن، األمر الذي يخترص الكثري 

من الوقت والخطوات للمشتغل بهذا املجال.



تتقابـل اإلمـارات مـع أسـرتاليا يف الدوحة عىل 
بطاقة خامس قارة آسـيا ضمن تصفيات كأس 
العالـم قطـر 2022، سـتؤهل الفائـز ملواجهة 
البريو يف ملحق دويل يمنـح بطله التذكرة الـ31 

قبل األخرية يف الحدث العاملي.
فعىل اسـتاد أحمـد بن عـيل املونديـايل املكيَّف، 
تحلم اإلمارات يف متابعة حلم مشـوار املونديال 
الذي تذوقت طعمه مرة يتمية يف 1990، فبحال 
تخطيها أسرتاليا، ستالقي البريو خامسة أمريكا 

الجنوبية اإلثنني املقبل عىل امللعب عينه.
ومع ضمان ويلز آخر املقاعد األوروبية بفوزها 
عـىل أوكرانيا 0-1 يف كارديـف، تبقى بطاقتان، 
األوىل بني البريو والفائز بني أسرتاليا واإلمارات، 
وبطلها ينضم إىل مجموعة فرنسا حاملة اللقب 

والدانمارك وتونس يف املونديال.
والثانية الثالثاء 14 حزيران/يونيو بني نيوزيلندا 
بطلة أوقيانيا وكوسـتاريكا رابعـة كونكاكاف 
(أمريكا الشـمالية والوسـطى والكاريبي) عىل 

استاد أحمد بن عيل أيضاً.
وتأهلت اإلمارات وأسـرتاليا إىل امللحق اآلسيوي، 
بعـد احتاللهما املركـز الثالـث يف مجموعتيهما 
ضمـن الـدور الثالـث الحاسـم مـن التصفيات 
اآلسـيوية. حلّـت االمـارات ثالثـة يف املجموعة 
األوىل برصيد 12 نقطة مـن 10 مباريات، خلف 
إيـران (25) وكوريا الجنوبية (23)، وأسـرتاليا 
يف املركز عينه يف الثانية (15)، خلف السـعودية 

(23) واليابان .(22) 
وستكون مواجهة اليوم الثالثاء الخامسة رسمياً 
بـني املنتخبـني، حيـث تتفـوق أسـرتاليا بثالثة 

انتصـارات، مقابل فوز لإلمـارات (-1صفر) يف 
اللقـاء األخري الذي جمعهما يف ربع نهائي كأس 

آسيا 2019 يف أبوظبي.
وشـاركت أسـرتاليا، املصنفة 42 عاملياً، خمس 
مـرات يف املونديـال أولهـا يف 1974 ويف النسـخ 
األربع األخرية، وبلغـت الدور الثاني مرة وحيدة 

يف 2006.
ورغـم أن اإلمارات (مصنفة 68 عاملياً) لم تقّدم 
مستويات كبرية يف التصفيات، إال ان فوزها عىل 
كوريا الجنوبية 0-1 يف الجولة األخرية من الدور 
الثالـث، يمكن اعتباره مرجعاً ملا سـيكون عليه 

أسلوبها أمام أسرتاليا.

وكان الفـوز عىل كوريا الجنوبية األول لالمارات 
يف تاريخ مواجهاتها الرسـمية مع منافسـتها، 
بفضـل الدفـاع املحكـم الـذي انتهجـه املدرب 
األرجنتينـي رودولفو أروابارينـا واملرتدات التي 
جـاء منهـا الهدف الوحيـد عرب الالعب الشـاب 

الرسيع حارب عبدالله.
ورغم تسـلمه مهمة قيادة االمارات يف شـباط/
فربايـر بديالً للهولندي بريت فـان مارفيك، فان 
أروابارينـا (46 عامـاً) يعـرف العبـي اإلمارات 
جيـدا، بعدمـا سـبق لـه قيـادة ناديـي الوصل 
(2018-2016) وشباب األهيل (2018-2020).
اعتمـد أروابارينـا يف اختيـار تشـكيلته ملبـاراة 

أسـرتاليا عىل عنرصي الشباب والخربة. يف حني 
يدخـل حـارب عبدالله (20 عامـا) وعيل صالح 
(22 عامـا) ضمـن اهتماماتـه، إال أنه يف نفس 
الوقت ال يمكنه االستغناء عن مخرضمني أمثال 
كايـو كانيـدو (32 عامـاً)، عيل مبخـوت (31 

عاماً) واملدافع وليد عباس (36 عاماً).
كمـا أعـاد أروابارينـا صانع األلعـاب عمر عبد 
الرحمن ”عّمـوري“ الرتداء قميـص ”األبيض“ 
بعـد غياب منـذ ترشيـن الثاني/نوفمرب 2018 

بسبب اإلصابات التي طاردته.
واطمأن املدرب األرجنتيني عىل جاهزية عّموري 
بعدما ارشكه طوال الشـوط الثانـي من املباراة 

الودية األخرية أمام غامبيا .(1-1) 
قـال أكثـر العبي اإلمـارات موهبة يف السـنوات 
اإلمـارات  قميـص  الرتـداء  ”العـودة  األخـرية 
تسـعدني، وأنا مسـتعد لخوض مباراة أسرتاليا 
وفق رؤية املدرب واملدة التي يرغب يف مشاركتي 
بها“.تابع أفضل العب يف آسيا عام 2016: ”نعد 
الجماهـري بتقديم كل ما لدينا مـن أجل تجاوز 
املنتخب األسـرتايل، وال شـك هـي مهمة صعبة، 

لكنها ليست مستحيلة“.
من جهته، رأى الهولنـدي رويال كومانس الذي 
عمل مسـاعدا ملواطنه فان مارفيـك عندما قاد 
أسـرتاليا ثم اإلمارات أن عودة عموري ستكون 

مفيـدة: ”يمكنـه إحـداث الفارق ورغـم أنه لم 
يخـض الكثري مـن املباريات يف الفـرتة األخرية، 
إال أنه ال يزال يملك ملسـة مميزة وقدمه اليرسى 

جيدة للغاية“.
وابـدى كومانـس اعجابه بعيل مبخـوت هداف 
التصفيـات اآلسـيوية (14 هدفـاً): ”مبخـوت 
اسـتثنائي، يقاتـل داخـل الصنـدوق وخارجـه 
واإلحصاءآت التي يملكها عالية، لقد عانى قليالً 
من  تراجع مسـتواه العام املايض لكنه استعاده 

يف الوقت املناسب“.
ويف حـني خاضت اإلمـارات امللحق مـرة واحدة 
يف تصفيـات 2002 وخـرست أمام إيـران ذهابا 
(1-0) وإيابـاً (3-0)، فـان أسـرتاليا أصبحـت 
خبـرية به بعدما خاضته 6 مرات سـابقة، كان 
أمـام  وتجاوزتـه   2018 تصفيـات  يف  آخرهـا 
سوريا بصعوبة يف امللحق اآلسيوي (1-1 و2-1 
بعد التمديـد) ثم العاملي أمـام هندوراس (0-0 

و3-1).
وقال مدرب أسرتاليا غراهام أرنولد ملوقع االتحاد 
الـدويل (فيفـا): ”انه تحـد مختلف لنـا، اعتدنا 
اللعب عـىل أرضنا وخارجها (ذهـاب واياب) يف 
املباريـات الفاصلة، يف حـني أن األمر يتعلق اآلن 
بمبـاراة واحدة، لكن أعتقد اننا سـننجز املهمة 
بنجاح“.. وأبدى حـذره من اإلمارات التي ”كان 
عليهـا الفـوز عـىل كوريـا الجنوبيـة يف املباراة 
األخرية (مـن التصفيـات) وحققـت ذلك تحت 

قيادة مدربها الجديد (أروابارينا)“.
وتوقع ان تلعب اإلمارات“ عىل الهجمات املرتدة 

لكن سنكون مستعدين لذلك“.

واصل منتخب ويلز تألقه يف السنوات األخرية وسطر تأهالً 
تاريخياً إىل كأس العالم للمرة األوىل منذ تواجده يف مونديال 
السـويد عام 1958، وذلـك بتغلبه عـىل أوكرانيا يف نهائي 
املسـار األول ضمـن امللحـق األوروبي املؤهـل إىل نهائيات 

2022.كأس العـال FIFA قطر 
املواجهـة  ملصريية وانتهـت  ا

عـىل  أقيمـت  ملعـب التـي 
غاريـث  بفـوز  يـل كارديـف  با
دون  بهـدف  د ورفاقـه  ر
األوكراني  املهاجـم  وافتتح 

التسـجيل  يارمولينكـو 
ن للمنتخـب الويلـزي بالخطأ بعد  أ

حول الركلة الحـرة املبارشة التي لعبها بايل إىل مرمى 
املنتخب األوكراني.

وكان املنتخب الويلزي شارك مرة وحيدة يف املونديال 
وذلـك عـام 1958 يف السـويد عندمـا حـل ثانيـاً يف 

املجموعـة الثالثـة فصعد لربع النهائـي قبل أن يخرس 
أمـام الربازيل البطلـة عقب ذلك بهدف نظيف سـجله 

بيليه يف الدقيقة 66.

حافـظ املنتخـب الغانـي 
عـىل صدارتـه للمجموعة 
تصفيـات  يف  الخامسـة 
 2023 إفريقيـا  كأس 
رغـم تعادله مـع مضيفه 
منتخب جمهورية إفريقيا 

الوسطى بهدف ملثله.
الضيوف تمكنوا من افتتاح 
التسـجيل يف الدقيقـة 17 
عـرب محمد قـدوس، لكن 
كارل نامنغاندا تمكن من 
معادلة النتيجة يف الدقيقة 
املنتخـب  ليحافـظ   41
صدارتـه  عـىل  الغانـي 
للمجموعة بفارق األهداف 
عن أنغوال املتعادلة بدورها 
مع مدغشـقر.. واسـتهل 
وصيـف  مـرص  منتخـب 
مسـريته  إفريقيـا  بطـل 
املؤهلـة  التصفيـات  يف 
أمـم  كأس  نهائيـات  إىل 
بتحقيـق   2023 إفريقيـا 

فـوز صعـب عـىل ضيفه 
بهـدف  الغينـي  املنتخـب 
املبـاراة  رد.أقيمـت  دون 
األوىل  الجولـة  إطـار  يف 
مـن مباريـات املجموعـة 
الرابعة واستضافها استاد 
القاهـرة.. واملواجهة هي 
األوىل للفراعنة تحت قيادة 
الوطني  الجديـد،  مدربهم 
إيهاب جالل والذي استهل 
مشابهة  بتشكيلة  املباراة 
بهـا  خـاض  التـي  لتلـك 
مباراته  املـرصي  املنتخب 

الشـهرية أمـام السـنغال 
الحاسـم  الـدور  إيـاب  يف 
إفريقيـا  تصفيـات  مـن 
قطـر  ملونديـال  املؤهلـة 
2022، والتـي انتهت عىل 
وقع تأهل السـنغال عقب 
فوزهـا بـركالت الرتجيح  
الشـوط  (1-3).وانتهـى 
بـدون  بالتعـادل  األول 
أهـداف، وحـاول املنتخب 
املـرصي تسـجيل هـدف 
التقـدم يف الشـوط الثاني 
بالتنظيم  أنه اصطـدم  اال 

بقيادة  الغينـي  الدفاعـي 
قائد الفريق والعب وسط 

ليفربول نابي كيتا.
الدقائـق األخـرية من  ويف 
املهاجـم  تمكـن  املبـاراة 
محمد  مصطفـى  البديـل 
من تسـجيل هدف املباراة 
 87 الدقيقـة  يف  الوحيـد 
مـن تسـديدة اصطدمـت 
بالعب وسـط غينيا البديل 
إبراهيما سيسيه وسكنت 
شـباك الحـارس إبراهيما 
كوني.وضمـن املجموعـة 
ذاتها فـاز منتخب ماالوي 
عىل إثيوبيا بهدفني مقابل 
ترتيـب  فتصـدر  هـدف 
منتخبات املجموعة بفارق 
مـرص. أمـام  األهـداف 
املباراة، كرّم  وعىل هامش 
االتحاد املرصي لكرة القدم 
قائد منتخبه محمد صالح 

نجم ليفربول اإلنكليزي.
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واصـل املنتخب األرجنتينـي انتصاراته العريضة واكتسـح 
إسـتونيا بخمسة أهداف نظيفة سـجلها جميعاً األسطورة 

ليونيل مييس يف مواجهة دولية ودية.
أقيمـت املبـاراة عـىل ملعـب إل سـادار يف مدينـة بنبلونـة 
اإلسـبانية، وسـجل مييس أهدافـه يف الدقائـق (8 من ركلة 

جزاء و45 و47 و71 و76).
وتأتـي هـذه النتيجة العريضـة لتؤكد عىل تألـق مييس مع 
منتخـب بالده مؤخـراً، إذ أنهـا جاءت بعد قيادة أسـطورة 
األرجنتني ملنتخب بـالده للفوز عىل إيطاليـا بثالثية نظيفة 

األسبوع املايض والتتويج بلقب فيناليسيما.
وهي املرة الثانية التي يسـجل فيها مييس خمسة أهداف يف 
مباراة واحدة إذ كانت األوىل عندما أحرز خمسـة أهداف مع 
برشلونة يف شباك ليفركوزن األملاني يف املباراة التي أقيمت يف 
إياب ثمن النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا موسم (-2011

2012) ويومها انتهت املباراة بفوز برشلونة .(7-1) 

حققت العداءة الجامايكية إيلني طومسون هريا فوزاً سهالً 
يف سـباق 100 م مسـجلة زمناً قـدره 10.83 ثـواٍن يف لقاء 

الرباط أللعاب القوى ضمن الدوري املايس.
وتقدمـت الجامايكيـة الفائـزة بثـالث ميداليـات ذهبية يف 
أوملبياد طوكيو الصيف املايض عىل اإليفوارية ماري جوزيه 
تا لو (11.04 ث)، وحافظت عىل سـجلها خالياً من الهزائم 

منذ مطلع العام الحايل.
وكانت طومسون هريا سجلت وقتاً بلغ 10.79 ثواٍن يف لقاء 

يوجني االمريكي يف نهاية ايار/مايو.
أمـا البطل األوملبـي وحامل الرقم القيايس العاملي يف سـباق 
400 م حواجـز النرويجي كارسـتن وارهولـم فمني بخيبة 
أمل يف أول سـباق له هذا املوسـم بسـبب إصابته بتمزق يف 
العضلـة الخلفيـة لدى محاولتـه اجتياز الحاجـز األول من 

أصل 10 يف السباق.
وتعتـرب اإلصابة رضبة قوية للنرويجي قبل سـتة أسـابيع 
فقـط من بطولـة العالم أللعـاب القوى املقـررة يف يوجني 

األمريكية من 15 اىل 24 تموز/يوليو املقبل.
وقال وارهولم: ”لقد خاب أميل بسـبب هذه اإلصابة. اعتقد 
بأني أعاني من تمزق يف العضلة الخلفية من ساقي. سأركز 
يف األيـام املقبلة عىل التعايف لكي أعود اقوى من قبل. أشـعر 

بالخيبة أيضاً تجاه الجمهور“.
وتفوق املغربي سفيان البقايل عىل منافسه األثيوبي الميشا 
غريمـا عندما نجـح يف تخطيه يف اللفة االخرية من السـباق 
مسـجال زمنا قـدره 7:58.28 دقيقة.وحقـق البقايل بالتايل 
أفضـل توقيـت هذا العـام بعـد ان كان أفضل رقـم بحوزة 
غريما بالذات ومقداره 7:58.68 دقيقة سـجله يف أوسرتافا 
التشـيكية الثالثاء املـايض.وكان الفوز يف هذا السـباق من 

نصيب األمريكي خليفة رورس بتوقيت 48.25 ثانية.

انقادت حاملة اللقب كوريا الجنوبية لتعادٍل ُمخيٍب مع 
فييتنام بهدٍف ملثله ضمن منافسات املجموعة الثالثة يف 

كأس آسيا تحت ثالثة وعرشين عاماً.
افتتح شـو يونغ ووك التسـجيل لكوريا الجنوبية عند 
الدقيقـة 63، وبعد أن طرد الحكم العب كوريا يل جني 
يونـغ يف الدقيقـة 78، اسـتغل املنتخـب الفييتنامي 
النقـص العددي ليـدِرك التعادل عـن طريق فو تيني 
لونـغ، تعادٌل منَع كوريا من حسـم تأهلها إىل ُربع 
النهائـي ليتأجـل حسـم بطاقتـي املجموعـة اىل 
الجولة الثالثـة واألخرية.ويف مباراة أخرى ضمن 
املجموعـة الثالثة حقق املنتخب التايالندي فوزا 
سـهال عىل نظـريه املاليزي بثالثة أهـداف دون 

مقابل.
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سـجل النجم كريسـتيانو رونالـدو هدفني 
ليقـود منتخـب بـالده إىل فـوز رصيح عىل 
سويرسا -4صفر وانتزاع صدارة املجموعة 
الثانيـة يف الجولـة الثانية مـن دوري األمم 

األوروبية.
وكان املنتخـب الربتغـايل انتـزع تعادال من 
إسبانيا يف عقر دارها 1-1 منتصف األسبوع 
فتصـدر املجموعة برصيد 4 نقـاط بفارق 
األهـداف عن تشـيكيا التي حققـت نتيجة 

الفتة بالتعادل مع إسبانيا 2-2 يف براغ.
كارفالـو  وليـام  افتتـح  األوىل،  املبـاراة  يف 
التسـجيل للمنتخـب الربتغـايل عندما تابع 
كرة مرتدة من الحـارس غريغور كوبل إثر 
تصديه لركلة حرة مبارشة سددها رونالدو 

ليتابعها األول يف الشباك .(15) 
ثم سجل رونالدو هدفني يف مدى أربع دقائق 
يف الدقيقتـني 35 و39 لريفع رصيده الدويل 

إىل 117 هدفاً.
ثم أنهى جواو كانسـيلو مهرجان األهداف 

ألبطال أوروبا عام 2016 يف الدقيقة 68.
ونرش رونالدو عرب حسابه بموقع التواصل 
تويـرت، صورا له من املبـاراة، وكتب عليها: 
”انتصـار مهم يف رحلتنـا.. لدينا الكثري من 

الفخر والثقة يف هذه املجموعة“.
وأضـاف: ”نتمتـع بالكثري من القـوة ملنح 
املنتخب الربتغـايل، ما نرغب فيـه بتحقيق 

االنتصارات واألداء املقنع. يبدو أن املوسـم 
قـد انتهـى، لكـن يف الحقيقـة هـذه مجرد 

بداية“.
ويف املباراة الثانية، فاجأ املنتخب التشـيكي 
نظـريه اإلسـباني بالخـروج متعـادالً معه 

 .2-2
وتغلبت تشـيكيا التي لم تتأهل اىل مونديال 
قطـر 2022، عىل سـويرسا 1-2 يف الجولة 

األوىل.
وكانت تشيكيا يف طريقها لتحقيق مفاجأة 
مدوية ألنهـا تقدمت عىل إسـبانيا وصيفة 
هذه املسابقة يف نسختها األخرية يف ترشين 
االول/أكتوبـر املايض 1-2، حتـى الدقيقة 

األخرية قبل أن يدرك ”ال روخا“ التعادل.
افتتـح اصحـاب األرض التسـجيل مبكـراً 
بواسـطة ياكوب بيتشـيك لكن العب وسط 
إسبانيا ونادي برشـلونة غايف أدرك التعادل 
يف الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع يف 

الشوط األول.
وبات غايف أصغر العب يسجل هدفاً ملنتخب 
اسـبانيا بعمر 17 عاماً و304 أيام محطماً 
الرقـم القيايس السـابق لزميلـه يف الفريق 
الكاتالونـي أنسـو فاتي الذي سـجل هدفه 
يف مرمى أوكرانيا يف 6 ايلول/سـبتمرب عام 

2020 بعمر الـ 17 و311 يوماً.
طريـق  عـن  مجـدداً  تشـيكيا  وتقدمـت 

يـان كوتشـتا (66)، قبـل أن ينقـذ اينيغو 
مارتينيس إسـبانيا من الخسـارة بإدراكه 

التعـادل يف الرمق األخري بكرة رأسـية 
اصطدمت بالعارضة وتهادت داخل 

الشباك.
األخـرى،  املباريـات  أبـرز  ويف 
سـجل ايرلينـغ هاالنـد هـديف 
منتخب بالده النرويج يف مرمى 

 2-1 فائـزاً  ليخـرج  السـويد 
بينهما هدف مـن ركلة جزاء، 
يف حني حققت رصبيا املتأهلة 

اىل مونديـال قطر فـوزاً عريضاً 
عىل سلوفينيا 4-1.

تصـدر منتخـب جورجيـا ترتيب 
املجموعـة الرابعة بالقسـم 

الثالـث مـن مرحلـة 
ت  عـا ملجمو ا

ي  ر و بـد
مـم  أل ا

األوروبية، بعدما حقق فوزا كاسحا (5-2) 
عىل مضيفه البلغاري، األحد، ضمن الجولة 
فـوز  شـهدت  التـي  الثانيـة، 
مقدونيا الشـمالية -2صفر 

عىل مضيفه جبل طارق.
ورفـع جورجيـا رصيـده 
إىل 6 نقـاط، ليرتبـع عىل 
القمـة منفـردا، محققا 
العالمة الكاملة، بفارق 
مقدونيا  أمـام  نقطتني 
الشـمالية، فيمـا تواجد 
املنتخب البلغاري يف املركز 
وحيـدة،  بنقطـة  الثالـث 
وتذيل جبل طارق الرتتيب 

بال نقاط.

وتقدمت جورجيا مبكرا بهدف حمل توقيع 
زوريكو دافيتاشـفييل يف الدقيقـة الرابعة، 
قبـل أن يضيـف أندريا هريسـتوف الهدف 

الثاني يف الدقيقة 31 من ركلة جزاء.
وقلـص املنتخـب البلغـاري الفـارق، عقب 
تسـجيل أتناس إلييف هدفا يف الدقيقة 50، 
غري أن الفريق الجورجي رسعان ما أضاف 
الهـدف الثالـث عرب بـودو زفيزيفـادزي يف 

الدقيقة 52.
واسـتغلت جورجيـا حالـة االنهيـار التـي 
عانت منها بلغاريا، عقب تسـجيل خفيشا 
كفاراتسـخيليا الهدف الرابع يف الدقيقة 58 
من ركلة جزاء، ليتكفل فالريي كازياشيفييل 

بإحراز الهدف الخامس يف الدقيقة 70.
وأضـاف إيليان سـتيفانوف الهـدف الثاني 
ملنتخـب بلغاريا يف الدقيقـة 83، فيما أهدر 
نيكا كفيكفيسـكريي ركلة جزاء لجورجيا 
يف الدقيقة الرابعة من الوقت املحتسب بدال 

من الضائع.
مـن جانبهـا، اقتنصت مقدونيا الشـمالية 
االنتصـار األول يف املجموعـة، عىل حسـاب 

جبل طارق (2-0).
وافتتح إينيس بردهي التسجيل ملصلحة 
مقدونيـا الشـمالية يف الدقيقـة 21، يف 
حـني أضاف بوبـان نيكولـوف الهدف 

الثاني يف الدقيقة 84.



القاهرة/متابعة الزوراء:
جـددت «مذبحة» مدرسـة يوفالدي 
التي وقعت أخرياً يف والية تكسـاس 
األمريكيـة، الجدل بشـأن أخالقيات 
اإلعـالم حيـال نـرش صـور ضحايا 
حوادث إطالق النار العشوائي. ففي 
حني يطالـب بعض اإلعالميني بنرش 
صور الحـادث، وجثـث األطفال، أو 
مـا تبقـى منهـا، «إلظهـار فظاعة 
الجماهـري  وتحريـك  الجريمـة، 
والسياسـيني التخاذ إجراءات فّعالة 
ملنع تكرار مثل هذه الحوادث»، يرى 
آخـرون أن نـرش مثل هـذه الصور 
املهنـة،  أخالقيـات  مـع  يتعـارض 
وحقوق وكرامة اإلنسان، باإلضافة 

إىل إيذاء مشاعر أرس الضحايا.
«املذبحـة» التـي حصلـت يـوم ٢٤ 
مايـو (أيار) املـايض ُقتـل فيها ١٩ 
طفالً ومدّرسـتان يف مدرسة «روب 
االبتدائيـة» عقـب إطـالق شـخص 
يدعى سالفادور راموس (١٨ سنة) 
النار عىل األطفال بواسـطة بندقية 
«إيه آر - ١٥ إس» نصف آلية. وبينما 
جـّددت «املذبحـة» الجـدل املعتـاد 
حـول قوانـني الحق بحمل السـالح 
يف الواليـات املتحـدة األمريكية، كان 
هناك جدل من نوع آخر عىل الساحة 

اإلعالمية.
إذ كتـب ديفيـد بوردمـان، املحـرر 
التنفيذي السابق لـ«سياتل تايمز»، 
الذي يشغل حالياً منصب عميد كلية 

الصحافـة بجامعة «تمبـل» بمدينة 
فيالدلفيـا األمريكيـة، تغريـدة عىل 
حسابه الشـخيص قال فيها إنه «لم 
يكن متخيالً قول ذلك قبل سـنوات، 
لكن هذا هو الوقت املناسب، لعرض 
كيف يبـدو شـكل طفـل مذبوح يف 
السـابعة من عمـره، بعـد موافقة 
مجلـة  مـع  مقابلـة  ويف  أرستـه». 
«فانيتـي فـري» استشـهد بوردمان 
كان  وقـال:  تاريخيـة،  بحـوادث 
«لنرش الصـور فيها تأثـري إيجابي، 
مثل نرش صـورة إيميت تل يف مجلة 

(غيت) عـام ١٩٥٥، ونـرش مقطع 
فيديو لحادث قتل جورج فلويد عام 
٢٠٢٠، مـا كان الوسـيلة الوحيـدة 
والسياسـيني  الجماهـري  لتحريـك 

التخاذ اإلجراء الالزم».
وسـارت يف االتجاه نفسـه الكاتبة 
دورثـي نوفيـك يف عمودهـا بموقع 
محطة (WBUR) قائلة: «هل يمكن 
أن نتخيل مشاهدة أحبائنا يف صورة 
أجزاء متناثرة عىل األرض والحائط؟ 
يبدو أنه يجب فعل ذلك لحمايتهم». 
كذلـك كتبت بـروك بالدوين، املذيعة 

–وكانـت  إن»  إن  «يس  يف  سـابقة 
الحـوادث  الكثـري مـن  قـد غطـت 
املشـابهة- مقـاالً يف «ذا أتالنتيـك»، 
قالـت فيه: «كونها جزءاً من محطة 
تلفزيونية ألكثر من عقد من الزمان 
فإن لديها بعـض األفكار. إن بعض 
األطفـال ضحايـا (مذبحة مدرسـة 
روب االبتدائيـة) ال يمكـن التعـرف 
عليهم إال بتحليـل الحمض النووي. 
وأتذكر وقويف صامتة يف أثناء تشييع 
جثامـني ضحايـا مذبحـة مدرسـة 
(سـاندي هوك) عام ٢٠١٢، يومذاك 

تساءلت: هل يمكن أن تتغري العقول 
لـو جرى عرض صور مـا تبقى من 
هؤالء األطفال؟ هل يمكن أن يوافق 
األهـايل عىل ذلك؟ وقلـت يف حينه إن 
هذا ال يمكن أن يحدث، لكنني أعتقد 
أن الوقـت مناسـب اآلن لطـرح هذا 

السؤال».
مـن  الكثـري  يستشـهد  وحقـاً، 
الصحفيني واإلعالميني املشاركني يف 
هذا الجدل، بمثال الطفلة السـوداء 
إيميـت تل (١٤ سـنة) التي ُقتلت يف 
جريمة عنرصية بوالية ميسيسيبي 
عـام ١٩٥٥، وأرصت والدتهـا عـىل 
نـرش صورتهـا، لُتظهـر للعالم كم 
تعذبـت. ووفـق مـا ذكـره موقـع 
معهد «بوينـرت» األمريكي للصحافة 
يف تقريـر نرشه يف األول مـن يونيو 
أن  «ُيعتقـد  الجـاري  (حزيـران) 
هـذه الصورة لعبـت دوراً يف تحريك 

املجتمع املدني».
الصحفـي األردنـي خالـد القضاة، 
الذي يعمـل مدربـاً للصحفيني عىل 
قضايا السـالمة املهنيـة وأخالقيات 
املهنة، علّق يف ترصيحات لـ«الرشق 
األوسـط» بأن «الدعـوة لنرش صور 
ضحايا هذه املذابـح جرى تربيرها 
بأغراض نبيلة، لكـن بالتأكيد هناك 
غايات أخرى وراءها تتعلق بتحقيق 
إن  وأردف  واالنتشـار».  الشـهرة، 
جريمـة  الضحايـا  صـور  «نـرش 
أخالقيـة، وال يمكننا أن نحاول منع 

الجرائم واملذابح، بارتكاب جريمة يف 
حق الضحايا وأرسهم».

وتابـع القضـاة: «هـؤالء األطفـال 
ضحايا، ال يجوز معاقبتهم ومعاقبة 
أرسهم، بنرش صور ستبقى موجودة 
يف أرشـيف اإلنرتنـت مـدى الحياة، 
ويمكن أن ُيسـاء استخدامها الحقاً 
يف مواضيع صحفيـة مختلفة حول 
العالم كصور أرشـيفية»، وأشار إىل 
أن «كل املواثيـق الدوليـة تمنع نرش 
صـور األطفـال. ويف األردن ُيحظـر 
نرش صور األطفال يف حالة انكسار، 
سـواًء كانـوا مـرىض أو معاقني أو 
اسـتغالالً  ذلـك  يف  ألن  محتاجـني، 

لضعف األطفال وحاجتهم».
حمـدي،  نائلـة  الدكتـورة  وتتفـق 
أستاذة اإلعالم يف الجامعة األمريكية 
بالقاهـرة مـع هـذا الـرأي. وتقول 
«نـرش  إن  األوسـط»  لـ«الـرشق 
يتعـارض  بالتأكيـد  الصـور  هـذه 
مـع أخالقيات اإلعالم... وشـخصياً 
أعـارض نـرش مثـل هـذه الصـور 
لتأثريها السـلبي عىل أرس الضحايا 
وأصدقائهـم». ثم تضيـف أن «نرش 
الصور العنيفة قـد يكون له مردود 
عكيس، ويؤدي إىل انتشـار الجريمة 

بشكل أكرب».
مـن جهتـه، قـال الدكتـور برايـان 
كالفانو، أسـتاذ اإلعالم والسياسـة 
ورئيس قسـم الصحافـة يف جامعة 
املتحدة،  بالواليـات  «سينسـيناتي» 

يف ترصيح لـ«الرشق األوسـط» إنه 
«ال يعتقـد أن نـرش صـور الضحايا 
سيكون له تأثري ملموس عىل سياسة 
حيازة األسلحة يف الواليات املتحدة»، 
ويف الوقـت نفسـه أعرب عن شـكه 
«يف إمكانيـة عرض صـور حقيقية 
مـن مـرسح الجريمة للجمهـور... 
وال حاجـة لنرش مثل هـذه الصور، 
فهـي ال تضيـف معلومـات مفيدة 

للجمهور».
«مذبحـة» يوفالـدي األخـرية هـي 
األكثـر دمويـة يف تاريـخ املـدارس 
األمريكية منذ حادثة «ساندي هوك» 
االبتدائية يف واليـة كونكيتيكت عام 
٢٠١٢، حـني ُقتـل ٢٠ طفالً وسـتة 
مـن أفراد الطاقـم التعليمـي. ولقد 
التي  إليزابيث ويليامسـون،  كتبـت 
ألّفـت كتاباً عن حـادث إطالق النار 
يف مدرسـة سـاندي هـوك، مقاالً يف 
صحيفة «نيويـورك تايمـز» أخرياً، 
اسرتجعت فيه ما حدث بعد مذبحة 
سـاندي هوك، عندما استطاع أهايل 
الضحايا الفـوز بإقرار قانون جديد 
يمنـع واليـة كونكيتيكـت من نرش 
صـور الضحايـا. ونقلت عـن ليني 
بوزنر، التـي ُقتل ابنهـا يف الحادث، 
قولهـا: «لقد فّكرت ملّياً يف مسـألة 
فظاعـة  إلظهـار  الصـور  عـرض 
الجريمة» لكنها عادت وقالت: «ال... 

ليس صورة ابني».
(عن/صحيفة الرشق االوسـط)
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عند انتهاك حقوق الصحفيني يف القارة اآلسـيوية، غالباً ما ُتسـّلط األضواء عىل الصني، 

وذلك يف ظّل تركيز اإلعالم الغربي واملنظمات الحقوقية عىل مئات االنتهاكات التي تسّجل 

بشكل دوري من قبل حكومة بكني. لكن رغم تحّول الصني إىل القامع األكرب للصحافيني 

يف العالم، فإن بلداً آسـيوياً آخر بدأ بدوره يضّيـق الخناق عىل العاملني يف مجال اإلعالم، 

نتحّدث هنا عن الهند.

تقبع الهند يف املرتبة 150 (من أصل 180) يف ترتيب منظمة مراسـلون بال حدود لحرية 

الصحافـة، يف تراجـع متواصل كل عـام، إال أن انتهاكاتها لحقـوق الصحافيني نادراً ما 

تجد طريقها إىل اإلعالم العاملي.. مناسـبة الحديث هو استدعاء وكالة مكافحة اإلرهاب 

يف املنطقـة الشـمالية (إقليم جامو وكشـمري الـذي يخضع للسـيطرة الهندية)، رئيس 

التحرير املؤقت ملجلة كشمري واال اإللكرتونية، بسبب مقال ُنرش قبل 11 عاًما!

وجاء هذا االسـتدعاء للصحفي يرشاج شـارما ليضاف إىل سلسـلة االسـتدعاءات التي 

طاولت العاملني يف املجلة. إذ يف 18 إبريل/ نيسـان املايض ألقت السـلطات القبض عىل 

كاتـب املقال (نرش يف 6 نوفمرب/ ترشين الثاني 2011)، عبد األعىل فاضيل، الذي ال يزال 

محتجزاً حتى اليوم. كما أن رئيس التحرير األصيل للمجلة فهد شان مسجون أيضاً منذ 

4 فرباير/ شباط املايض، وهو ما دفع شارما ليحّل مكانه. علماً أن هذا األخري يبلغ من 

العمر 23 عاماً، أي أنه كان يف الثانية عرشة من عمره عندما نرش املقال، وبالتايل من غري 

املفهوم استدعاءه أخرياً، والتحقيق معه يف تفاصيل املقال نفسه.

واملقـال الذي تعتربه الحكومة الهندية مسـيئاً، يشـّجع سـكان إقليم جامو وكشـمري 

(الغالبية املسـلمة بشـكل خاص) عىل مقاومة السـطوة الهندية، والدعوة لحق تقرير 

مصريهم.

لكـن يبـدو أن القضاء الهنـدي اختـار الّتحـرك اليـوم، يف ذروة التوتـرات الطائفية ايل 

تعرفها البالد بني الهندوس واملسـلمني، وبعد 3 أعوام من إلغاء نيودلهي املادة 370 من 

الدسـتور الهندي، التي كانت تمنح سكان جامو وكشمري هامشاً واسعاً من املناورة يف 

إدارة شـؤون واليتهم، وبموجبها لم تكن الحكومة املركزية يف نيودلهي مفوضة بسـّن 

ترشيعـات يف هذه املنطقة، إال يف مسـائل الدفاع والشـؤون الخارجيـة واالتصاالت، أّما 

األمور املتبقية، فتتوالها سلطة ترشيعية محلية. لكن إلغاء هذه املادة أعاد إدارة اإلقليم 

بشكل كامل إىل الحكومة املركزية.

من جهتها، أدانت منظمة مراسلون بال حدود استدعاء شارما، والتضييق عىل العاملني 

يف املجلـة، وجاء يف بيان صادر عنها: ”تدين املنظمـة الجولة األخرية من اضطهاد الهند 

لصحافيي مجلة (كشمري واال)، الذين يتم سجنهم واحًدا تلو اآلخر“.

وقال مدير مكتب آسـيا واملحيط الهادئ يف املنظمة دانييل باسـتار إن ”السـلطات التي 

تدير جامو وكشـمري تالحق موظفي (كشمري واال) بقسوة صارخة فال يسع املرء أمام 

هذا الواقع إال أن يتسـاءل عمن سـيكون التايل... معاملتهم ملوظفي هذه املجلة ال تليق 

بنظام ديمقراطي من املفرتض أن يحرتم سيادة القانون. ندعو قضاة املحكمة العليا يف 

الهند إىل إجراء مراجعة فورية لهذه االنتهاكات املتكررة للحقوق األساسـية للمواطنني، 

الذين تتمثل جريمتهم الوحيدة يف ممارستهم عمال صحافيا مستقال“.

وكانت مالحقة محرري املجلة قد بدأت قبل عام ونصف حني ألقى األمن الهندي القبض 

عىل مراسـل املوقع ساجد غول يف 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بعدما نرش عرب حسابه 

عـىل تويرت مقطع فيديو الحتجاج شـعبي لسـكان اإلقليم، ثّم أطلـق رساحه بعد عام، 

لتعود الرشطة وتعتقله موجهة إليه اتهامات بموجب قانون السـالمة العامة، وال يزال 

غول يف السجن حتى اليوم ويواجه عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة.

وتعتـرب مجلة ”كشـمري واال“ واحدة من املؤسسـات اإلعالمية القليلـة املتبقية يف إقليم  

جامو وكشـمري، وتحاول رغم كل القمع املحافظة عىل اسـتقالليتها بعيداً عن سـطوة 

الحكومـة. وتتميز املجلة بني املؤسسـات اإلعالميـة الهندية بمنحها صوتـًا ملجتمعات 

وأفراد نادراً ما يجدون منرباً يف اإلعالم التقليدي، علماً أن الهند تضم 100 ألف صحيفة، 

من بينها 36 ألف أسبوعية، إىل جانب 380 قناة تلفزيونية إخبارية. 

الرباط/متابعة الزوراء:
يف إطار فعاليات الرواق املؤسساتي 
الوطنية لإلذاعـة والتلفزة  للرشكة 
للنـرش  الـدويل  باملعـرض  املقـام 
والكتـاب تحـت شـعار ”الرشكـة 
الوطنيـة لإلذاعـة والتلفـزة رافعة 
للثقافـة املغربيـة“، سـلطت ندوة 
نظمتها الرشكة، السـبت، األضواء 
عىل ”دور اإلعـالم العمومي يف نقل 
املعرفة“، من خـالل نموذج تجربة 
بث الـدروس التعليميـة عىل أمواج 

اإلذاعة الوطنية.
وأوضح بالغ، أن املتدخلني يف الندوة 
انطلقـوا مـن تجربة بـث الدروس 
التعليميـة مـن طرف باقـة قنوات 
الرشكة الوطنية اإلذاعية والتلفزية 
خالل فرتة الحجر الصحي، للتأكيد 
عىل الدور البـارز للمرفق اإلعالمي 
والتعليـم  التثقيـف  يف  العمومـي 
ونرش املعرفة بعد إنتاجها، تحقيقا 
لألهداف العامـة للخدمة اإلعالمية 
مياديـن  يف  باملغـرب  العموميـة 
تشـجيع الرتبيـة والتعليـم، وكـذا 
املساهمة يف تدبري األزمات الطارئة، 
ومنهـا جائحة ”كوفيـد-١٩“ التي 

مازالت تداعياتها متواصلة.
كريـم  أبـرز  الشـأن،  هـذا  ويف 
السباعي، مدير التواصل والعالقات 
أنـه ”انسـجاما مع  املؤسسـاتية، 
السـامية  امللكيـة  التوجيهـات 
االسـتثنائية  بالظرفيـة  الخاصـة 

ووفـاء  ”كوفيـد-١٩�،  لجائحـة 
لرسالتها كمرفق عمومي، حرصت 
القنوات التلفزية واإلذاعية للرشكة 
عـىل  والتلفـزة  لإلذاعـة  الوطنيـة 
تكييـف شـبكاتها الربامجيـة مـع 
الظروف االسـتثنائية التي عاشتها 

بالدنا كباقي دول العالم“.
وأبـرز املتحـدث ذاتـه أنـه ”عالوة 
عـىل التجند ملواكبـة كافة الجوانب 
الصحية واالقتصادية واالجتماعية 
املتعلقـة بجائحة ”كوفيـد- ١٩�، 
الوطنية  الرشكـة  بـرزت خدمـات 
لإلذاعـة والتلفزة فاعـال مركزيا يف 
تأمـني عملية التعليم عـن بعد عن 
طريق التلفـزة واإلذاعة خالل فرتة 
الحجر الصحـي“، مؤكدا أن ”هذه 
املسـاهمة كانـت لهـا انعكاسـات 

التعليـم  ضمـان  عـىل  إيجابيـة 
والتكوين ألكثر من ١٠ ماليني تلميذ 

وطالب يف جميع أنحاء املغرب“.
مـن جهته، أوضح عـيل خال، مدير 
أن  لإلذاعـة،  والربامـج  اإلنتـاج 
”مسـاهمة باقة القنـوات اإلذاعية 
لـم  الوطنيـة  للرشكـة  والتلفزيـة 
تتوقـف عنـد بث أكثر مـن ١٩٠٠٠ 
التعليميـة  الربامـج  مـن  سـاعة 
والتحسيسـية خـالل فـرتة الحجر 
الصحي، بل امتدت إىل تعليم اللغات 
األجنبيـة واملهـارات الحياتيـة عىل 
أثـري اإلذاعـة الوطنية“، مشـريا إىل 
أن هـذه ”التجربة كرسـت مكانة 
اإلذاعـة الوطنية، ومعهـا اإلذاعات 
الجهوية للرشكـة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة، فاعـال محوريا وتاريخيا 

يف املحطـات الكـربى التـي تعرفها 
بالدنا“. وأضاف أنه ”رغم التحوالت 
الرقمية املتسارعة لوسائل اإلعالم، 
تحافـظ اإلذاعـة عـىل حضورهـا 
الثابت وتؤدي أدوارها القوية، وهو 

ما تعكسه نسب االستماع إليها“.
بدورها أبرزت صباح بنداود، املديرة 
املساعدة املكلفة باإلذاعات الجهوية 
للرشكة الوطنيـة لإلذاعة والتلفزة، 
الجهويـة  الخدمـات  ”هـذه  أن 
تضطلع بدور كبري يف تجسـيد مبدأ 
إعالم القـرب، وتميـز أداؤها خالل 
فـرتة تعليـق الدراسـة باألقطـاب 
برسعـة  املغـرب  يف  الجامعيـة 
االسـتجابة لحاجيات هذه األزمة، 
السيما االسـتمرارية البيداغوجية، 
فخصصت ٢٩٧٠ سـاعة لبث ٩٨٠ 
درسـا جامعيا“؛ مضيفـة أن ”هذا 
الدور الذي اضطلعت به إسرتاتيحي، 
وفتح أفقا جديدا بشـأن املستقبل، 
خصوصا التأسـيس لعالقة جديدة 
العمومـي  اإلعالمـي  املرفـق  بـني 
الجهـوي والجامعـات املغربيـة، يف 

مجال نقل املعرفة عرب اإلعالم“.
وسـاهمت يف هـذه النـدوة كذلـك 
كنـزة املهاجـر، مسـؤولة برامـج 
التعليم واإلنجليزية يف املركز الثقايف 
التي أشـادت  باملغرب،  الربيطانـي 
للرشكـة  الكبـرية  بـ“املسـاهمة 
يف  والتلفـزة  لإلذاعـة  الوطنيـة 
ضمان تكافـؤ الفرص بني التالميذ 

خـالل تعليق الدراسـة الحضورية، 
بفضـل نجـاح الرشكـة الوطنيـة 
لإلذاعـة والتلفزة يف تأمـني تغطية 
بث خدماتها لعمـوم أقاليم املغرب 
بنسبة ١٠٠ يف املائة، مما مكن تالميذ 
املناطق غري املجهزة بتغطية شبكة 
األنرتنت من متابعة دروسـهم عن 
بعـد“. كما اسـتعرضت ”الحصيلة 
املرشفـة للرشاكـة والتعـاون بـني 
الربيطاني والرشكة  الثقـايف  املركز 
يف  والتلفـزة  لإلذاعـة  الوطنيـة 
 “Obla Air“برنامـج بـث  مجـال 
الخاصـني   “English Time” ثـم 
بتعليـم اللغة اإلنجليزيـة واملهارات 

الحياتية“.
مـن جانبهـا، أكـدت لطيفة سـبأ، 
رئيسـة مصلحة اإلنتـاج العربي يف 
اإلذاعة الوطنية، عىل ”الدور الكبري 
بفضـل  املعرفـة  نقـل  يف  لإلذاعـة 
تميزهـا كوسـيلة إعـالم بالقـرب 
من املواطن، وسـهولة استعمالها، 
واالسـتماع إليها حتـى يف لحظات 
انشـغال املسـتمع بأمـور حياتـه 
اليومية، مما يجعلهـا ناقال مالئما 
للمعرفة إىل أوسـع فئـات املجتمع؛ 
وبثهـا معلومـات وأخبـارا تتميـز 
باملصداقية، فكان لها الفضل خالل 
فرتة اشـتداد الجائحـة يف مكافحة 
األخبـار الزائفة وتوعيـة املواطنني 
وحمايتهم من التهويل واملعلومات 

الخاطئة“.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أبـدت دوائر حكومية مرصية غضبها مـن تراجع تأثري العديد من 
املنابر اإلعالمية وفقدان نسـبة كبرية من جماهرييتها يف السنوات 
املاضية، وباتت هناك حلقة مفقودة بني السلطة والشارع لتوصيل 

صوت الطرفني بمصداقية.
وانتبـه العديـد مـن العاملـني يف اإلعالم بمـرص إىل مغـزى تكرار 
االنتقـادات من أعضـاء يف الربملان ألداء وسـائل اإلعالم عىل فرتات 
متقاربـة، خاصة أنهـا صدرت من نواب مقربني مـن الحكومة أو 
ينتمـون إىل تكتـل محسـوب عىل جهات رسـمية، مثل تنسـيقية 
شـباب األحزاب والسياسـيني املعـروف عن نوابهـا أن انتقاداتهم 

مقدمة لقرارات حاسمة.
وقـال أعضـاء يف التنسـيقية إن الكثري من وسـائل اإلعـالم فاقدة 
للقدرة عىل مجـاراة احتياجات الجمهور وتكتفـي بنرش البيانات 
الرسمية الصادرة عن جهات حكومية دون أن يكون لها دور فاعل 
يف تقريب املسـافات بني الدولة والشـارع، واكتفى اإلعالم بتغطية 

أخبار الوزارات والهيئات بصورة نمطية.
وجـاءت الهجمة الربملانية يف وجود أعضـاء املجلس األعىل لتنظيم 
اإلعالم ورئيسـه كـرم جرب، وبدا األمر أقرب إىل محاسـبة بلسـان 
الشـارع عىل تراجع أداء الصحف والقنوات وانكفائها عىل نفسها 
وغيـاب تأثريها وإخفاقهـا يف مخاطبة النـاس وتبني وجهة نظر 
الحكومـة ليس أكثـر، ما يعنـي أن األمر لم يعد يلقـى رواجا عند 

دوائر رسمية.
وأصبحـت أزمـات اإلعالم املـرصي أكرب من مجرد غيـاب للمهنية 
وتكـرار التجاوزات والفوىض التي ترضب املنظومة، وبات مرتبطا 
بتدني شعور املواطن العادي بأن الدولة لديها منابر إعالمية مؤثرة، 
سـواء أكانت صحفية أو إلكرتونية أو تلفزيونية، وبدا الشـارع يف 
اتجـاه واإلعالم يف اتجاه آخر، بعد أن اعتاد األول مخاطبة نفسـه 

غري مكرتث بتطلعات واحتياجات الجمهور.
ويبـدوأن املشـهد اإلعالمي يف مـرص يرتقب تغيريات واسـعة عىل 
مسـتوى السياسـة التحريرية والشخصيات املسـؤولة عن إدارة 
بعض املؤسسـات والربامج التلفزيونية، وأن دوائر حكومية تقوم 
بتقييـم املنظومة من كل جوانبها إلنقاذ مـا يمكن إنقاذه بعد أن 
وصلت عالقة الشارع باإلعالم إىل حد القطيعة بشكل ربما يصعب 
ترميمه مستقبال، خاصة أن منابر معارضة استغلت هذه الفجوة 

وبـدأت تبث برامج عـىل يوتيوب تجـذب املواطنني إليهـا وتتناول 
قضايا مثرية لالهتمام يف مرص.

ويبـدو دخول أصـوات برملانية عىل خط األزمة جـزءا من التمهيد 
للتغيري، بحكم أن العديد من النواب تدور بينهم نقاشات يف الغرف 
املغلقـة حول تباعد املسـافات الذي أصبح موجـودا بني الحكومة 
والشـارع، وأن ثمة شـعور أبعد إحسـاس الناس بمـا تحقق من 
نجاحات حكومية، ألن الوسـيط الذي يخاطبهم وهو اإلعالم قليل 

املصداقية.
ويعتقـد متابعون أن ارتـداء بعض نواب الربملان املحسـوبني عىل 
دوائر حكومية ثوب املعارضة عند الحديث عن حال اإلعالم محاولة 
إلقناع الشارع بأن السلطة نفسها غري راضية عن الوضع الراهن، 
وتسـتهدف الوصـول إىل إعـالم دوره خدمـة الجمهـور وإمداده 

باملعلومات وترسيخ مفاهيم الديمقراطية وتعدد األصوات.
ويؤكد هؤالء أن وجود قناعة لدى نواب مقربني من الحكومة تيش 
بـأن دور اإلعالم ليس يف الرتويج لرؤى رسـمية ضيقـة هو بداية 
إيجابية يمكن البناء عليها إلحداث تغيري إيجابي يف املنظومة، لكن 
ذلك يتطلب توفري مسـاحة من حريـة الرأي والتعبري وفق ضوابط 
تحقـق املهنية، وهـذا يتطلب مـن الحكومة أن تبـادر بفتح ملف 
اإلعالم كليا وبشـفافية لتعرف بالضبط أين تكمن حقيقة األزمة، 

ومن أين يأتي الخلل، ومن املسؤول عنه؟
وقالـت مصادر قريبة من جهات إعالمية مسـؤولة ، إن الحكومة 
غاضبـة من الطريقة التي أصبح عليها اإلعـالم، وتبحث عن إبراز 
إنجازاتهـا التنموية وحنكتها يف مواجهة األزمات املتالحقة، لكنها 
ترفض أن يكـون التمجيد فيها القاعدة الحاكمة للمنابر، وتحتاج 
إىل تـوازن وعقالنيـة بني رؤيتها وسياسـتها وتطلعـات الجمهور 

نفسه.
وكثـريا ما تربأت الحكومـة من التدخل يف توجيـه اإلعالم إلجباره 
عـىل االنحيـاز املطلق لها، وهو مـا أكده عبدالصادق الشـوربجي 
رئيـس الهيئة الوطنية للصحافة، وهي الجهة املسـؤولة عن إدارة 
املؤسسات الصحفية الحكومية يف ترصيحات قبل أيام، حيث جزم 
بعـدم وجود تدخالت يف السياسـة التحريرية وأنهـا تخضع لرؤية 

رؤساء التحرير.
وأكد صفوت العالم أسـتاذ اإلعالم السـيايس بجامعـة القاهرة أن 
أي تغري إيجابي يتطلـب منح الفرصة ملتخصصني لترشيح األزمة 

وتقديـم توصيات قابلة للتنفيذ بمنأى عن املصالح الشـخصية أو 
الرضـوخ ملراكز قـوى، ألن تغيري الصورة الذهنيـة عن اإلعالم يبدأ 

بوضع قواعد تضمن تعدد األصوات.
وأشـار ، إىل أن دخول أعضاء الربملان عىل خط أزمة اإلعالم يعكس 
وجـود خلل حقيقي يتطلـب حلوال عاجلة ألن هنـاك حالة غضب 
واسـعة يف صفوف الجمهور املسـتهدف تدفع الحكومة فاتورتها 
يف وقـت حرج، وهي بحاجة ملحة إىل إعالم قوي له نفوذ ومخالب 
وتأثري يسـتطيع إقناع الناس باإليجابيات ويظهر أيضا السلبيات، 

وهذا التوازن هو ما يحقق صالح الحكومة والشارع معا.
ويتناقـض االنحياز اإلعالمي للجهـات الحكومية وتجاهلها لرؤى 
وتطلعات الشـارع مع دعوة الحوار الوطنـي التي أطلقها الرئيس 
املرصي عبدالفتاح السييس كبداية لالنفتاح السيايس ورفع سقف 
الحريات وزيادة هامش االشـتباك مع الحكومة يف بعض القضايا 
تحقيقـا للمصلحة الوطنيـة، لكن اإلعالم بقي عىل حاله مكرسـا 

لسياسة الصوت الواحد.
ومن املفرتض أن تصبح الحريات اإلعالمية املدخل الذي ُتبنى عليه 
الحريات السياسية، وألن غالبية الصحف والقنوات أسرية للصوت 
الحكومي، سواء ُطلب منها ذلك بوضوح أم ال، فإن وسائل اإلعالم 
سـوف تظل كما هي واقفة عند نقطة بعينهـا، حتى يأتي التغيري 
باألمر املبارش من أعىل سـلطة يف البالد، طاملا أن نسـبة كبرية من 
القائمـني عـىل إدارة وتنظيم املشـهد بـال أفق أو طمـوح للتغيري 

الذاتي.
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حسن احمد لطيف العاني كاتب وصحفي واعالمي عمل يف مجاالت االعالم وكتب الكثري من الربامج 
ونسب فرتة إلذاعة صوت الجماهري مواليد بغداد ( اليوسفية)  ١٩٤٣ بكالوريوس آداب / لغة 
عربية .. املهنة :  معلم جامعي حاليا متقاعد منذ عام ١٩٨٥ - خدمته ٢١ سنة.. عضو نقابة الصحفيني 
العراقية عضو اتحاد االدباء.. اقرتب من عالم النرش يف النصف االول من ستينات القرن املايض كانت 
اهتماماته االوىل يف تلك املرحلة ذات بعد ادبي ... ويف النصف الثاني من عقد الستينات تركزت عىل كتابة 
أية مجموعة من  لم يضمنها يف   ، االخرية)  الكأس   ) بعنوان  له  اول قصة  ، وظهرت  القصرية  القصة 
مجاميعه القصصية لعدم قناعته (الحقاً) بمستواها الفني. أما عالقته باالذاعة والتلفزيون فقد كتب 

مئات الربامج وشارك يف إعداد العديد من الدورات االذاعية والتلفزيونية .

أهال وسـهال بك استاذ حسن وانت ضيف 
الزوراء اليوم .

-اهـال بكـم مـع شـكري الجزيـل لكـم 
ولجريدتكم  الغراء.

اهتماماتـك  بدايـة  عـن  نسـألك  بـدأ   *
الصحفية؟

- حتى نهايـة العقد السـتيني تقريباً لم 
تكن فنون الصحافة من بني انشغاالتي .

* قبـل ان ندخل عالم االذاعة والتلفزيون 
نود التوضيح ملا اسميته بداية انشغاالتك 

االدبية ؟
-مع بداية السـبعينات حدث امران :

االدبيـة  كتاباتـي  نضـج   : اولهمـا 
(القصصية) اىل الحد الذي بدأت فيه مجلة 

مرموقة مثل  الف باء  تنرش قصيص .
* عرفنا االسـتاذ حسـن انه كاتب عمود  

معروف اليس كذلك ؟
-نعـم مارسـت كتابة العمـود الصحفي 
وكان عمودي الثابت يف جريدة العراق، قد 
اشـتهر كثريا حتى قال عنه الراحل مدني 
صالـح إنـه ”أفضـل عمـود يف الصحافة 
العراقية» واضاف موضحا عني انني بعيد 
عن املجالس كاره وبعنف ملواقع التواصل 
االجتماعي، ال مقهى يأويه، ال اتحاد أدباء 
يغريه، مطلّقاً بالثالث الظهور يف التلفاز، 

لكنه كتب لالذاعة الكثري .
* العاني هو لقب تنسب له ؟

- لقبـت (العانـي) اعتزازا ووفـاء ملدينة 
(عنـه)، التي ال بد أن يكـون لها أكثر من 
تأثـري يف مسـريتي اإلبداعيـة، وال أنكـر 
محبتي وانتمائي لتلك الفاتنة التي تغازل 
الفرات بسـحرها، لكن لألمانة أقولها إن 
(عنه) لم تفرح بوالدتـي لكوني ولدت يف 
ناحيـة اليوسـفية، ولم تحفل بدراسـتي 
التـي أنعمت عـّيل فيهـا مـدارس بغداد، 
وال حتى سـكني الذي ّرشفنـي فيه كرخ 

العاصمـة، لكني ال أنكـر وراثتي لجينات 
أجـدادي الذيـن قطنوهـا، فذريـة جدي 
العارش(خالد العيل) انقسـمت اىل فئتني: 
األوىل دراويـش متصوفـة والثانية جياع 
دفعهـم جوعهـم اىل رسقـة الطعـام من 
املورسيـن البخالء، وكانـت أوامر جينات 

جدي أن ال أنتمي إىل كلتا الفئتني .
* حسـن العاني عرفناك روائيا وقصصيا 
ترى مـا الـرس وراء انتقالك مـن الرواية 

والقصة القصرية إىل عالم الصحافة؟
– أنـا يف الحقيقة لم أنتقل من الرواية، أو 
القصة تحديداً، إىل الصحافة، فأنا لم ولن 
أتنازل عن هويتي الحقيقية كأديب، وإىل 

مرحلة عمرية متقدمة.
ويل موقـف مضـاد للصحافـة، لكـن يف 
ُعينـت مسـؤول قسـم يف  العـام ١٩٧٦ 
جريدة العراق، وبحكم ذلك العمل حاولت 
الغوص يف الكتابة الصحفية، واستحسان 
زمـالء العمل ملا كتبت دفعني لالسـتمرار 
هذا العمـل، ليس حباً لـه وإنما اتخذته 

كمصدر رزق ال أكثر.
* نسألك كأديب عن تفسريك ملقولة طه 
حسـني «الصحافة مفسـدة لـألدب» ما 

رأيك ؟
– ال أخفـي عليـك هـذا األمـر، والكثـري 
مـن مقاالتـي كان باإلمـكان أن تصبح 
قصصاً، والدليل عىل ذلك أني حّولت فيما 

بعد العديـد من أعمدتـي الصحفية التي 
اعتمـدت فيها الحكايـة إىل قصص، نعم، 
ظلمتني الصحافة لكنها يف الوقت نفسه 
سمحت يل أن اقف أمام القّصاب ألشرتي 
منه اللحوم، أو أمام محل للمالبس ألنعم 
ببدلـة جديـدة أو ربطـة عنق، ولـو أني 
فارقتها وتفرغت لـألدب لوجدتني اليوم 
ال أسـكن هذه الـدار، بل لكنـت قابعا يف 
كوخ أو غرفة مسـتأجرة، الصحافة هي 
التي وهبتني حياة رغيدة نسبياً، فاألدب 
يف العراق مصدر بؤس وإدقاع، وشـواهد 
كثرية لشخوص ورموز مهمة عىل ذلك يف 

تأريخنا األدبي.
* هـل تأثـر العانـي بكاتب معني سـواء 

ممن سبقوه أو من مجايليه،
-أنـا يف املـايض كنـت مهووسـاً بالرواية 
واملجاميـع القصصيـة، ولـم تكـن يل أية 
رغبة باالطالع عـىل مايكتب يف الصحافة 
من مقاالت او تحقيقات، بل لم تستهوِني 
قراءة الصحف إطالقاً، لذلك لم أتأثر بأحد 
سـواء ممن سـبقوني أو الذين جايلتهم، 
وكنا أنـا والزميـل داود الفرحان نوصف 
بكتابـة العمود السـاخر، ولكن كان لكل 
واحـد منـا أسـلوبه الخـاص، لـذا أقول 
إنني لـم أتأثر بأحد، وهـذا ليس من باب 

االستعالء وإنما هي الحقيقة.
يف  الحقيقيـة  فرصتـك  تجـد  ايـن   *

الصحافة؟

-فرصتـي الذهبية مع الصحافة كانت يف 
عام ١٩٧٦ حيث تم اسـتدعائي للعمل يف 
جريدة العراق، وتوليت مسؤولية الصفحة 
االخرية، ورشعـت اكتب (عمـوداً) يومياً 
بعنوان (رضبة جزاء) اسـتمر يف الصدور 
اكثر من عرش سنوات، واعتقد انني مدين 
بشـهرتي الصحفيـة – ان كنـت حظيت 
بأية شـهرة – لهذه ( الزاوية) او العمود 
، النها قدمت للقـارئ نموذجاً لنوع نادر 
التداول من الصحافة وهو (النقد الساخر 
القائم عىل اسلوب الحكاية) ، والذي ازعج 
النظام كثرياً ، وهو االمر الذي دفع رئيس 
التحرير املرحوم (نـرص الله الداودي) اىل 
ايقاف الزاوية بعد اسـتئذاني بلطف ، الن 
الضغط عليـه من الحكومـة اصبح اكرب 

من  طاقته عىل حد تعبريه !
 ما بـني ١٩٧٩ حتى نهايـة ١٩٨٥ انتقل 
عمـيل الوظيفي اىل اربيـل ، وهناك توليت 
مسـؤولية مكتـب جريـدة الجمهورية .. 

ومكتـب جريـدة العـراق..  يف بدايـة عام 
١٩٨٦ التحقـت بمجلة  الـف باء) بدعوة 
كريمـة من الصديق كامل الرشقي رئيس 
تحرير املجلة، وشـغلت فيها ثالثة مواقع 
( عضـو هيـأة التحريـر – عضو مجلس 

ادارة – سكرتري تحرير ).
كما توليت رئاسـة عدة اقسام ، ونرشت 
فيها عىل مدى ١٧ سـنة (١٩٨٦- ٢٠٠٣) 
االف التحقيقـات امليدانيـة واالجتماعية 
والرياضيـة ، هـذا غـري زاويـة ( عزيزي 
عزوز ) ملدة ثالث سنوات تقريباً ... زيادة 
عـىل مئـات االعمـدة الثقافيـة والنقدية 
من بينها عمـود الصفحة االخرية ، وكان 
بعنـوان ( الف يـاء ) ، وقد قـام صديقي 
رئيـس التحريـر كامل الرشقـي بحجبه 
(الن ضغـط الحكومـة عليـه اصبح اكرب 

من طاقته) عىل حد تعبريه ايضا !
التـي  والسـنوات   ١٩٨٦ السـنة  تلـك  يف 
اعقبتها كنت انرش يف اكثر من مطبوع يف 
وقت واحد، وتحرضني من تلك املطبوعات 
( الـف باء ، العـراق ، الجمهورية ، مجلة 
الشـباب  ، نبـض  القادسـية   ، الشـباب 

، املصـور العربـي ... الـخ). أمـا نتاجي 
القصيص واالدبي فكان اغلبه من نصيب 

مجلة (االقالم)..
 بعدهـا توقفـت فعالً عن الكتابـة اىل اية 
جهـة باسـتثناء (الـف بـاء)، حيث ارص 
الراحـل امـري الحلـو عـىل اسـتمراري يف 
الكتابة خاصة ضمن صفحتي (٤-٥) او 
امللون األول كما كنا نطلق عليه وهو عني 
املجلـة ، زيـادة عىل اسـتمراري يف تحمل 
مسـؤولية هاتـني الصفحتـني .. وألنني 
ممنوع مـن الكتابة فقـد اقتضت الحال 
لزمالئـي  بأسـماء مسـتعارة  اكتـب  ان 
واصدقائـي مـن داخل املجلـة وخارجها 
مثل اطـوار بهجة، جواد الحطاب ، حميد 
عبداللـه، راجحـة عبـود ، خلـود الدايني 

وغريهم .. 
علماً أن الكتابة بأسماء مستعارة سبقت 
هـذه املرحلـة (االضطراريـة) ، فبحكم 
نشاطي الواسع يف النرش ، ولكوني ال احبذ 

ظهور اسـم املحرر اكثر من مرة يف العدد 
نفسـه، فقد عمدت اىل األسماء املستعارة 
منذ عميل يف جريدة العراق عام ١٩٧٦ ، ثم 
يف مجلـة ( الف باء ) بصورة الفتة للنظر، 
حيـث نرشت عـىل سـبيل املثـال مايزيد 
عىل مئـة تحقيق خـاص باسـتطالعات 
املـدن ، كلها باسـم ( عبداللـه العراقي ) 
مثلمـا نـرشت مئـات املقـاالت واالعمدة 
والتحقيقات بعرشات األسـماء مثل ايمن 
حبيب العمر، بكر عيل عبدالله ، مصطفى 

كمال ، عمار خالد العيل ...الخ.
*  وماذا بعد ٢٠٠٣ ؟

-بعـد ٢٠٠٣ أسـهمت اسـهاماً كبـرياً يف 
تأسـيس جريدة ( الصبـاح) وبدأت انرش 
فيها منـذ العدد صفـر .. وان لم تخذلني 
الذاكـرة فقد كتبت يف معظـم مطبوعات 
مابعـد االحتـالل ، عـىل غـرار ( الصباح 
الجديد ، املرشق ، املستقبل العراقي ، الغد 
، اليقظـة، الف نـون ( إن) ، اآلن ، الرأي ، 
أرى ، الحيـاة ..الخ) كما بدأت اكتب مادة 
إلذاعة بغداد تحت عنوان ( عشنه وشفنه 
) ، اخراج الفنان مقداد عبد الرضا وصوت 

الفنان عبد الستار البرصي ، وكانت املادة 
التـي حظيت يف اسـتفتاء اإلذاعة باملرتبة 
األوىل، ذات هويـة نقديـة سـاخرة ، وقد 

واصلت كتابتها قرابة سـنة قبل ان يتم 
التآمـر عيلها واجتثاثهـا بعد ثالثة أيام 
فقط عـىل فوزها بأفضل مـادة إذاعية 
عرب االسـتفتاء الجماهريي الذي قامت 

به اإلذاعة نفسها !!
اود التذكري هنا بأننـي نرشت يف العديد 
الخليجيـة  واملجـالت  الصحـف  مـن 
والعربية بمسـاعدة الزمالء منى سعيد 
وماجد صالـح السـامرائي ومصطفى 

كمال واملرحوم عبد الستار نارص.. 
نـرشت قصـة تحـت عنـوان (صديقة 
املاليـة) يف جريـدة بابـل .. وهـي مـن 
القصـص الرمزيـة التي تديـن ظاهرة 
الدمار الذي تعرضت لـه الذائقة الفنية 
يف العراق بسـبب قيام تلفزيون الشباب 
بتقديـم ٩٠ مطربـاً كل ٣٠ يوماً .. وقد 

توىل الفنـان حكمة البيضانـي إخراجها 
وكتابة السـيناريو لها ، واملشاركة بها يف 
مهرجـان الخليج السـينمائي الرابع من 

(١٤- ٢٠ / نيسـان ٢٠١١). 
يزيـد رصيـدي مـن ( االعمـدة والزوايـا 
واملقـاالت ) عىل ١٢ الف مـادة منوعة يف 

شتى فنون الصحافة .
* هـل تنـاول احـد الدارسـني اطروحـة 

معينة لكتاباتك ؟
-نعـم يف عـام ٢٠١١ نـال الطالب محمد 
جاسم شهادة املاجستري بتقدير (امتياز) 
من جامعة البرصة عن رسالته املوسومة 
( العمـود الصحفي عند حسـن العاني .. 

دراسة يف بنيته الفنية).
كمـا حصلـت الطالبـة (نجاة حسـون) 
عىل شهادة املاجستري عن رسالتها التي 

تناولت فيها قصص حسـن العاني.
* حسـن العاني عـىل الرغم من خوضه 
الغوص يف بحرَي األدب والصحافة، لكننا 

نراه دائماً بعيداً عن األضواء، ملاذا؟
- مسـألة االبتعاد عن األضـواء أعزوها 
إىل فرتة طفولتـي، وقد كان عمري عاماً 
واحـداً حني فقـدت والدتـي، فقام خايل 
وزوجته برتبيتي، كنت ممنوعاً حتى من 
ملس الراديو أو الخروج من البيت لعرشة 
أمتـار وغريها من األمـور وهي من باب 
الخشـية عّيل، فُربيـت تربية انطوائية ال 
تصـدق، وهذا الجذر الطفويل تعاظم مع 

تقدمي يف العمر.
 لذلـك تجدني بعيداً جداً عـن التلفاز، أو 
املقهى، أو التجمعات األدبية والصحفية، 
وإىل اآلن ال يمتلـك العاني أية مواقع عىل 
صفحات التواصل االجتماعي، واألسباب 

هي مابينته لكم.
* نرجـوك سـلط لنـا الضـوء اآلن عـىل 

كتاباتك؟

- للعاني سـت مجاميع قصصية تبدأ من 
(سـيد األشـجار) عام ١٩٨٠ وتنتهي بـ 

(ليلة االحتفاء بالحرية) عام ٢٠١٥، 

* ملن تعطـي األولويـة يف األهمية لقصة 
من تلك املجاميع؟

-  أضـع قصتـي (املـرأة والنرجـس) يف 
املقدمة وهي مـن مجموعتي القصصية 
والقصـة  السـنة)،  رأس  (ليلـة  الثالثـة 
األخـرى التـي أعتز بهـا كثرياً هـي (ليلة 
األحتفـاء بالحرية)، وألهميتهـا جعلتها 
عنوانـاً ملجموعتي القصصية السادسـة 
التي صدرت يف العام ٢٠١٥، ولألسـف لم 
يسـلَّط الضوء عليها وأشعر بمظلوميتها 

من قبل النقد.
وقد يكون للرمزية الجنسية العالية فيها 
السـبب يف ذلـك، عـىل الرغـم مـن كونها 
تتحـدث عـن مراحـل محاوالت إسـقاط 
النظام السابق، وهذا مابّينه بعض النقاد 
ذوي الخربة واالختصاص يف عالم الرسد.

 وأشري أيضاً إىل قصة مهمة وهي (رقصة 
املوت) من مجموعتي الخامسة الصادرة 
٢٠٠٤، وكان باإلمكان أن تتحول إىل فيلم 
سينمائي ملا تمتلكه من أدوات ومرتكزات 

العمل السينمائي.
* يعرف بعـض القراء سـابقا معلومات 

عن عزيزي عزوز ما حكايتها ؟

-  تلـك الصفحـة تعاقـب عـىل كتابتهـا 
العديـد مـن األسـماء وأنا كنـت أحدهم، 
فقد سـبقني يف البداية كما سـمعت داود 

الفرحـان، تاله بكتابتهـا رضا األعرجي، 
ثم أنا، وهناك احتمال قد تكون شخصية 

أخرى سبقت الفرحان يف كتابتها.
 أمـا مـن جاء بعـدي فهو أحـد اإلداريني 
يف مجلـة ألف باء واسـمه ضيـاء البدري 
وقد نجـح فيهـا بامتياز عـىل الرغم من 
كونـه شـخصية غـري معروفـة إعالمياً، 
وأنـا اسـتمررت يف كتابتهـا ملـدة عامني، 
وهـي صفحة متعبة جداً، وكنت يف وقتها 
أعدها صفحـة غري مهمـة، لذلك تجدني 
غري مؤرشـف لها شأنها شأن مواضيعي 
األخـرى، علماً أن الربيد الـذي يصل إليها 
يضاهي مايصل إىل جميع أقسـام املجلة 

بأكملها.
*  املرأة يف حياة حسـن العاني؟

– هـي، وليس غريها، مـن يعطي الحياة 
سـبب ديمومتها، أنا أتنفس عشق املرأة، 
إنها بالنسبة يل، قبل أية إعتبارات أخرى، 
جـرح لو أندمل أفقـد نكهتي وتوقدي، أو 
ابتسـامة لـو ذبلت سـقط الكـون.. إنها 
أعتى دكتاتورية تسـتحق االحرتام اىل حد 

التقديس.
*حدثنـا عـن تجربتـك مع  مجلـة «ألف 

باء؟
-الـف بـاء املطبـوع األول الـذي ارتبطت 
بـه يف العام ١٩٨٦، حيـث تمكنت خاللها 
من امتحـان قابلياتـي يف كتابة التحقيق 

الصحفي وإجـراء اللقاءات، وكنت أتمتع 
بقدر من الجرأة لـم أتوقعه من قبل، وقد 
كان اكتـب العمـود واملقال فقـط، حتى 
منعـت من كتابـة العمود مـن قبل وزير 
االعـالم انـذاك، ومنـع الكتابـات النقدية 
الساخرة التي شـملتني انا والكاتب داود 
الفرحـان فقط، ولهذا لم يتسـنَّ يل كتابة 
العمود يف «ألف باء» سـوى النزر اليسري، 
دخلهـا  ان  بـاء»  «ألـف  اختصـار  بـكل 

الصحفي كأنما دخل الجنة.
*كيـف تقيـم الصحافة العراقيـة اليوم، 

وهل صحيح أنها مهنة من ال مهنة له؟
-واحـدة مـن أسـوأ مسـاوئ الصحافة 
العراقية بعـد ٢٠٠٣ إنهـا فتحت االبواب 
عـىل مصارعها ملجموعـة كبرية ال عالقة 
لها بالصحافة، ابتداًء من السـلم األول اىل 
رئيس التحرير فيها, بل حتى املؤسسـات 
ال  اشـخاص  فيهـا  بالصحافـة  املعنيـة 

يعرفون ما معنى الصحافة اصال.
* لننتقـل اآلن اىل عالقتـك مـع االذاعـة 

والتلفزيون حدثنا كما رايتها ؟
-البداية كانت مع اذاعة صوت الجماهري 
وبالذات مع برنامج موسـوعة الجماهري 
وبعـد ان اسـتمع مدير االذاعـة يف حينها 
اىل الربنامج يبـدو انه نال اعجابه خاصة 
اني كنت اقوم بتشكيل نصوص الربنامج 
فاستدعاني وقام بمفاتحة دائرة االذاعة 
والتلفزيون لتنسـيبي مـن وزارة الرتبية 
اىل االذاعـة والتلفزيـون، وفعال تنسـبت 
وشـغلت اوال رئيسـا للقسـم السـيايس 
وكان حينها االستاذ كامل الرشقي رئيسا 
رسـميا للقسـم وبمـا ان الرشقـي كان 

مشغوال صحفيا.
لذا تم تنسيبي كرئيس للقسم وخالل تلك 
الفرتة كتبت مئات الربامج وبشكل يومي 
وابرزهـا كان برنامـج صـوت الجزيـرة 
والخليـج العربي وبرنامـج خرب وتحليل، 
ونالت استحسـان الكثري من املستمعني، 
كمـا كنت بنفـس الفرتة اكتـب نصوصا 
للقسـم السـيايس كمـا كتبـت لربامـج 
االطفال واسـمه بسـاط الريح واسـتمر 

حوايل سنتني.
 وبعـد مـرور سـنتني قـام املديـر العام 
بإصدار امر ومعي الشاعر عيىس اليارسي 
الن نكتـب للتلفزيـون فعـال عملنا لفرتة 
وبعدها لم اكن متفرغا حتى فرتة الراحل 
مهنـد االنصاري الـذي توىل اذاعـة بغداد 
فكتبت له دورة اذاعية ملدة سنة كاملة أي 
اعددت له برنامجا عنوانه كلمة يف ساعة 
واقصد بها ان اختـار كلمة واحدة واعلق 
عليها وابحثها بمواضيع وجوانب عديدة 

ليصبح الربنامج بمدة سـاعة كاملة.
الكثرييـن  بإعجـاب  الربنامـج  وحظـي 
وبضمنهـم الراحل مهنـد االنصاري الذي 

قال عن الربنامج :-
 الربنامج الوحيد الذي اتابعه هو برنامج 
كلمـة يف سـاعة ثم كلفنـي بربنامج اخر 
عنوانـه يف رحاب املبدعني ولسـنة كاملة 
تناولت فيه مبدعني يف جميع املجاالت من 

عرب واجانب .
* وهـل تتذكر اخر عمل لـك مع االذاعة؟  
- بعدها غادرت االذاعة والتلفزيون ولكن 
بعد ٢٠٠٣ اسـتدعاني احد االشـخاص يف 
شـبكة االعـالم وكلفـت بإعـداد برنامج 
يومي فاخرتت له عنوان «عشـنه وشفنه 
وبعد نشـوف» والربنامج اسـمه عشـنه 
الربنامـج بصوتـه  وشـفنه وكان يقـرأ 

الفنان ستار البرصي.
 ومـن طرائـف االمـور للربنامـج جـرى 
اسـتفتاء فأبلغنـي مقـداد يف حينهـا ان 
الربنامج فاز باالسـتفتاء وسـوف يكرم 
ولكـن بعد ثالثة ايام اخربنـي ان املكافأة 
هي ايقاف الربنامج عندهـا قابلت مدير 
االذاعة لالستفسار وانتهى االمر بتفرغي 
من االذاعة، واخـر برنامج يل هو برنامج 

عشنه وشفنه. 
* عمـرا مديـدا وصحـة وعافيـة ومزيد 
من العطا لضيفنا الكريم االسـتاذ حسن 

العاني املحرتم .
-شـكرا للرشقي وللـزوراء الحبيبة التي 

تمنيت يوما أن أكون أحد كتابها .

ذاكرة
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 ال يمكـن تفادي الخالفـات الزوجية 

تماماً، فالخالفات الزوجية دليل عىل 

الرصاحـة بـني الزوجـني، وأنهما ما 

زاال يمتلكان الشغف لتحسني الحياة 

الزوجية، والرغبة يف االسـتمرار معاً، 

لـذا فالخالفـات الزوجيـة تحـدث يف 

جميع العالقـات مهما كانت صحية 

وسـعيدة. ولكـن األهـم هـو كيفية 

التعامـل مـع الخالفـات الزوجيـة، 

فالتعامـل الصحيـح مـع الخالفات 

الزوجيـة يـؤدي إىل تحسـني العالقة 

بـني الزوجني، بينما تؤدي األسـاليب 

الخاطئة والطرق السلبية يف التعامل 

مـع الخالفـات الزوجيـة إىل زيـادة 

الفجوة بني الزوجـني، األمر الذي قد 

يؤدي إىل تدمري الزواج.

عندمـا تواجهـني خالفاً مـع زوجك؛ 

ال تجزعـي، فقط اهتمـي بأن تتحيل 

بالصـرب والحكمة واختيار أسـاليب 

إيجابيـة يف التعامل مـع زوجك أثناء 

النقاش حول الخالف، وتجنبي تماماً 

األساليب الخاطئة التالية.

1. الرصاخ والصوت العايل

يحـل  ال  والـرصاخ  العـايل  الصـوت 

الخالفـات، بـل يزيد األمـور تعقيداً، 

حيـث أنه نـوع مـن عـدم االحرتام، 

كما يشـتت الرتكيز عىل حل الخالف، 

عالوة عـىل أنه يـرضب مثاالً سـيئاً 

لألطفال يف كيفية حل املشاكل، ويؤثر 

عليهـم سـلباً، لـذا فالصـوت العايل 

والرصاخ أسـلوب خاطئ يف التعامل 

مـع الخالفـات الزوجية، واألسـلوب 

بالهـدوء،  التحـيل  هـو  الصحيـح 

واسـتخدام نربة صـوت هادئة تعرب 

عـن احرتامكمـا كل منكمـا لآلخـر، 

ورغبتكما يف حل الخالف.

2. أسلوب التهديد واإلهانة

اسـتخدام أسلوب التهديد باالنفصال 

مثـًال أو تعّمـد إهانة الطـرف اآلخر 

بغرض االنتصار يف املشادة الكالمية، 

هو أسـلوب فاشـل ويـؤدي إىل املزيد 

من املشـاكل بني الزوجني، فالتهديد 

يحطـم عامـل األمان بـني الزوجني، 

واإلهانـة تحطـم االحـرتام بينهمـا، 

واألمـان واالحـرتام مـن أساسـيات 

الزواج الناجح.

3. إعادة تدوير أخطاء املايض

ما مـىض من خالفـات وأخطـاء تم 

االعتذار عنها، يجب أن يبقى ماضياً، 

أما إعادة تدوير أخطاء املايض بهدف 

الضغط عىل الطرف اآلخر يف الخالف، 

فهـو أسـلوب خاطـئ، قـد يفيـد يف 

البداية، ولكن مع الوقت يفقد تأثريه، 

بل ويؤدي إىل نتيجة عكسية.

4. تقمص دور الضحية

تقمـص دور الضحية أحـد األالعيب 

البعـض للضغط  التـي يسـتخدمها 

عىل الطرف اآلخر عرب دفعه للشعور 

بالذنـب، أو التعاطف، وهو أسـلوب 

خاطـئ يفقـد تأثـريه مـع الوقـت، 

وُيقابـل بالالمباالة، مـا يزيد األمور 

تعقيداً.

حـّذرت دراسـة بريطانيـة حديثـة من 

عادتـني خاطئتني تلجأ إىل السـيدات يف 

فصل الصيف.

أكثـر من مليون بريطاني يسـتخدمون 

كريما واقيا من الشـمس يتجاوز عمره 

عقدا من الزمن!

هذا مـا توّصلت إليه دراسـة بريطانية 

حديثـة، منبهـة من أن هـذه الكريمات 

تبقـى فعالة ملـّدة ترتاوح بني 6 أشـهر 

وعامني كحّد أقىص.

وبـني أكثر مـن 2000  شـخص، فقط 

9 باملئة أقـروا أنهم يسـتخدمون كريم 

عندمـا  فقـط  الشـمس  مـن  الواقيـة 

يكونون يف إجـازة صيفية، بينما يعتقد 

5 يف املائـة خطـأ أنهـم ال يحتاجون إىل 

استخدام واق من الشمس عىل اإلطالق. 

وهذا األمر بغاية الخطورة إذ إن الوقاية 

من أشـعة الشـمس أمر أسـايس يف أي 

فصل وأيًّا كان لون البرشة.

كذلك، حـّذرت الدراسـة من اسـتخدام 

منتجـات  رسير التشـمس التـي تعمل 

هذه املنتجات تعملعن طريق استنساخ 

هرمون تحفيز الخاليا الصباغية ألفا يف 

الجسـم وتحفيز إنتاج صبغـة امليالنني 

يف خاليا البرشة ما قد يسـبب ب الفشل 

الكلوي ورسطان الجلد“.

أمـا الصـادم فهـو أن 11 يف املائـة من 

املشـاركني يف الدراسة أبدوا استعدادهم 

للمخاطرة برسطـان الجلد إذا كان ذلك 

يعني وجود سمرة.
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املقادير:
(مغسـول  كـوب  بسـمتي:  أرز 

ومنقوع ومصفى)
صـدر الدجـاج: 2 صـدر (فيليـه / 

مقطع أنصاف)
الزيت النباتي: ملعقة كبرية

سمن: 2 ملعقة كبرية
خضار مجمدة: عبوة (مشكلة)

البصل: 1 حبة (مفروم)
بهارات مشكلة: ملعقة صغرية

الكركم: ربع ملعقة صغرية
ملعقـة  نصـف  الـكاري:  بـودرة 

صغرية
ملح: ملعقة صغرية

فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية
مكـرسات: ربع كـوب (محمصة / 

للتزيني)
زبيـب: 2 ملعقـة كبـرية (مجفـف 

ومقيل / للتزيني)
ماء ساخن: كوب وربع

طريقة التحضري:
يف مقالة عىل النار، ضعي السـمن، 
والزيـت النباتـي، وأضيفي الدجاج 

وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفـي البصل وقلبي حتى يتحمر 
ويتكرمل قليالً.

أضيفي الخضار املجمدة وقلبي ملدة 
5 دقائق.

والبهـارات  والفلفـل  بامللـح  تبـيل 
املشكلة والكاري والكركم.

أضيفي األرز واملاء الساخن واتركي 
املزيج حتـى يغيل ثم خففـي النار 
 35 ملـدة  واتركيـه  القـدر  وغطـي 

دقيقة حتى ينضج.
املكـرسات  مـع  سـاخناً  قدميـه 

والزبيب.
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ال ينجح دائًما نهج واحد إلنقاص الوزن مع 
الجميع، أي أن ما يناسـب شـخصا ربما ال 

يجدي نفعاً مع آخرين.
إال أن هناك بعض الخطوات البسـيطة التي 
يمكـن اتباعها والتي يمكن أن تسـاعد عىل 
وضع أسـاس صحي لفقدان الوزن بشـكل 
ثابـت للغالبيـة العظمى من حـاالت زيادة 

الوزن.
فقـد كشـف خـرباء الصحة عـن أن تطوير 
روتـني يومـي يسـاعد عـىل الحفـاظ عىل 
اللياقة وتعزيز املناعة، وهو ما يعد الطريقة 

الصحيحة لفقدان الوزن.
وعىل سـبيل املثال، يمكن أن يسـاعد رشب 
املـاء عـىل كبـح الرغبـة الشـديدة يف تناول 
الطعام ألنه يحدث أحياناً خلطا بني العطش 

والجوع يف كثري من األحيان.
كما يعد تجنب األطعمة السـكرية وتمارين 

التنفـس والنوم جيداً من العـادات الصحية 
األخـرى، التي يمكـن اتباعها مـدى الحياة 
ويوفـر نمـط الحيـاة الصحـي حماية من 

اإلصابة بالعديد من األمراض.
بدورهـا، أوضحت خبـرية التغذية ديكسـا 
بهافسـار، 5 نصائح بسيطة للغاية لفقدان 
الوزن والتي تناسـب الغالبيـة العظمى من 

حاالت زيادة الوزن.
وقالت إن حمية الصيام املتقطع هي األفضل 
ألولئـك الذين يريدون إنقاص الوزن ولكنهم 
يكرهون حسـاب السـعرات الحرارية، كما 

ييل.
1 - اإليقاع اليومي

تـرى الدكتـورة بهافسـار أن اتبـاع نظـام 
الصيام اليومي يمكن أن يكون بديالً مناسباً 
لتغيـري النظـام الغذائـي وجعلـه منخفض 

السعرات الحرارية للغاية.

كمـا يمكـن للمـرء من خـالل اتبـاع نظام 
صيام اإليقاع اليومي أن يأكل خالل ساعات 
النهـار، بـني رشوق الشـمس وغروبها، أي 
”تنـاول الطعام خـالل مدة 12 سـاعة وأن 
يصـوم الشـخص 12 سـاعة وعـىل سـبيل 
املثال، يتناول وجبة الفطور يف الساعة 7-8 
صباحاً والعشاء بحلول الساعة 8-7 مساًء، 
يف حني ال يتم تناول أي أطعمة أو مرشوبات 

سوى املاء حتى اليوم التايل“.
وصيام اإليقاع اليومي يسـاعد الجسـم عىل 
هضـم كل ما يأكله وإخـراج كل ما هو غري 
رضوري، عالوة عىل منـح الجهاز الهضمي 

راحة ملدة كافية.
2 - رشب املاء

إىل ذلك، يسـاعد تناول املاء بشكل مثايل عىل 
قمع الرغبة الشـديدة يف تنـاول الطعام ألنه 
يمنح شـعور بالشـبع كمـا أن رشب كمية 

كافيـة من املـاء يعـد أفضل طريقـة لطرد 
السـموم من الجسم، باإلضافة إىل املساعدة 

يف الهضم واإلخراج السليم.
وقالت الخبرية إن رشب كميات أقل من املاء 
يمكـن أن يؤدي إىل اإلمسـاك والجفاف الذي 
يمكن أن يؤدي إىل اختالل الهرمونات ويؤدي 
إىل زيادة الـوزن، مشـرية إىل أن املاء الدافئ 

هو األفضل لتقليل الدهون الزائدة.
3 - السكريات والوجبات املقلية

ويف السـياق ذاته، بّينـت أن تجنب األطعمة 
ذات املحتـوى العايل من السـكر أو الوجبات 
املقليـة أو األطعمـة املُصنعـة يقلـل العبء 
والضغـط عـىل الكبـد ممـا يسـهل عملية 
الهضم والتخلص من السموم بشكل مثايل.

كما أنه يقلل مـن االلتهابات يف األمعاء مما 
يسـمح لها بامتصـاص التغذيـة املثىل من 

األطعمة التي يتم تناولها.

4 - الرياضة
إىل ذلك، أوضحت أن الحركة البدنية تسـاعد 
عىل تحسـني الدورة الدموية يف جميع أنحاء 
الجسـم، ممـا يوفر مـا يكفي مـن التغذية 
واألكسـجني لجميـع خاليـا الجسـم، حيث 
يعمـل التنفس عـىل توفـري الراحـة للعقل 

ويساعد عىل تناول الطعام بوعي.
5 - النوم العميق

وختمت نصائحها بالحديث عن جودة النوم 
والتـي أكدت أنه مـن أفضل الطـرق لتقليل 

الدهون الزائدة يف الجسم.
كذلك، ُيحسن النوم بحلول الساعة 10 مساًء 
التخلص من سـموم الكبد، والذي يتم عادًة 
من السـاعة 10 مساًء حتى 2 صباًحا، وهو 
الوقـت املهيمن الذي يسـهل فقـدان الوزن 
برسعـة - خاصة إذا كان الشـخص يتناول 

العشاء مبكرًا - قبل الساعة 8-7 مساًء.

تحتـاج املركبات بأنواعهـا املختلفة إىل الصيانـة يف فصل الصيف، 
تماًما كما يف فصل الشتاء خاصة أنه خالل ”الصيف“ تتكرر حرائق 
السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سواًء من قلة الصيانة أو 
بسـبب اإلهمال وترك املواد القابلة لالشـتعال داخلها؛ لذا ال بد من 

اتباع عدد من النصائح املهمة لتجنب حرائق السيارات.
قدم املقـدم املهندس عبد القـادر دويالت من مديريـة األمن العام 
يف االردن خـالل برنامـج درهم وقاية عىل إذاعـة األمن العام (امن 
اف ام)/، مجموعـة من النصائح املهمة لتجنب حوادث الحرائق يف 
املركبات، مشـرًيا إىل أن الحرائق تعود ألسـباب عدة تتعلق بصيانة 

املركبة وأخرى تتعلق ببعض املمارسات الخاطئة لدى السائقني: 
رضورة عمـل الصيانة الدورية للسـيارة واملحافظة عىل املنظومة 
الكهربائيـة، وتفقـد نظـام التربيـد والتهوية للمركبـة وبخاصة 

سيارات الهايربد.
وحذر من اسـتبدال البطارية الكهربائية املخصصة للسيارة بأنواع 

أقل سعرا وجوده ما يتسبب بحدوث حريق بشكل مؤكد للسيارة.
التنبيه من ترك الوالعات يف السـيارة ورمي أعقاب السـجائر داخل 

املركبة.
التنبيه من وضع علب املعقمات يف السيارة والتي يمكن أن تشتعل 

يف حال تعرضها للشمس لفرتة طويلة.
طفايـة الحريـق اليدويـة تعترب خـط الدفاع األول يف حـال حدوث 

حريق يف املركبة.
والتشـديد عـىل رضورة وجـود طفايـة للحريق داخـل كل مركبة 
ووضعهـا يف املكان املناسـب حتى يسـهل الوصـول إليها برسعة، 
مشريًا إىل أن طفاية الحريق اليدوية تعترب خط الدفاع األول يف حال 

حدوث حريق يف املركبة، وينبغي أن تتوفر فيها الرشوط التالية: 
رضورة اختيار نوع الطفاية املناسب لنوع الحريق.

أن تحتوي عـىل البودرة الكيميائية الجافة التي تسـتعمل يف أغلب 
األحيان إلطفاء معظم أنواع الحرائق

 اختيار الحجم املناسب للطفاية يكون بحسب حجم املركبة ووزن 
حمولتها.

يجب عىل السـائق أن يقوم بتفقد تاريخ صيانـة الطفاية وتاريخ 
صالحيتها كل فرتة. 

يعتـرب قصـور الغدة الدرقيـة حالة 
ال ينتـج فيها الجسـم ما يكفي من 
هرمونـات الغـدة الدرقيـة، والتـي 
تلعب دوًرا مهًمـا يف النمو والتمثيل 
الغذائي ويؤدي قصور الغدة الدرقية 
غالًبـا إىل املعاناة من زيـادة يف وزن 

الجسم.
لذلك يحتـاج مرىض الغـدة الدرقية 
إىل حـل مشـكالتها بشـكل رسيع، 
باإلضافـة إىل تعزيز الجهـود باتباع 
نصائـح الخرباء التي تحـدد نظاما 
غذائيا يمكن أن يساعد عىل إنقاص 

الوزن، بحسب (العربية نت).
والكربوهيـدرات  السـكريات   .1

العالية
يعد السكر والكربوهيدرات املرتفعة 
من أسوأ الخيارات الغذائية للجميع، 
وإذا كان الشـخص يرغـب يف إبقاء 
السـيطرة  تحـت  الدرقيـة  الغـدة 
وإنقـاص وزنـه، فيجـب أن يلتـزم 
بتنـاول األطعمـة التي ال تـؤدي إىل 
ارتفاع مسـتويات األنسولني، والتي 
ُتعرف أيًضا باسم العنارص الغذائية 
ذات مؤرش منخفض لنسبة السكر 

يف الدم.
2. األلياف مهمة

يسـاعد محتوى األليـاف يف تنظيم 
عملية الهضم وأيًضـا التخلص من 
السموم الضارة، ويساعد يف مراقبة 
تنـاول السـعرات الحراريـة ويعزز 

أخريًا الجهود املبذولة لفقدان الوزن 
ُيقرتح إضافة الفواكه والخرضاوات 
والبقول الغنية باألليـاف يف النظام 

الغذائي اليومي.
3. األطعمة الغنية بالسيلينيوم

ينصـح الخـرباء بتنـاول األطعمـة 
بالسـيلينيوم مثل املكرسات  الغنية 
والبقوليـات،  والبيـض  والرسديـن 
ألنهـا تسـاعد عـىل إنتـاج الكثـري 
مـن هرمونـات TSH كمـا يسـاعد 
السيلينيوم يف يف القضاء عىل الجذور 
الحـرة وتقويـة وظيفـة املناعة يف 

الجسم.
4. زيادة تناول اليود

وفًقا للخـرباء، فإن اليـود، كمعدن 
أسـايس، يسـاعد يف تحفيز وظيفة 
الغـدة الدرقيـة يف الجسـم وبالتايل، 
إذا كان الشـخص يعاني من قصور 
الغـدة الدرقيـة، فـإن زيـادة تناول 
اليـود عـن طريـق األسـماك وامللح 
ومنتجـات األلبان والبيض سـيزيد 

من إنتاج هرمون TSH يف الجسم.
5. األطعمة الخالية من الغلوتني

يساعد االستهالك املنتظم للمنتجات 
الخالية من الغلوتني يف إدارة قصور 
الغدة الدرقية واملسـاعدة يف إنقاص 
الوزن بشـكل فعال، و أفادت نتائج 
الدراسات العلمية أن هناك صلة بني 
حساسـية الغلوتني والتهـاب الغدة 
الدرقيـة الصامت، الذي يعرف أيضا 

باسم ”داء هشـيموتو“، مما يؤدي 
إىل خمول الغدة الدرقية.

6. تغيري توقيت الوجبات الغذائية
يمكـن ملرىض الغـدة الدرقيـة اتباع 
نظام الصيام املتقطع، أو تقييد عدد 
الوجبـات أو تناولهـا يف وقت معني 
وفًقـا للخـرباء، يمكـن أن يسـاعد 
اتبـاع روتـني الصيـام املتقطـع أو 
تحديد وقت تناول الوجبات الغذائية 
يف تقليـل الرغبة الشـديدة يف تناول 
األطعمة املصنعة وتنظيم هرمونات 

الجوع أيًضا.

7. تناول كميات مناسبة من املاء
يلعب املـاء دوًرا مهًمـا فيما يتعلق 
يف  يسـاعد  ألنـه  الـوزن،  بفقـدان 
تحسني الهضم ويطرد السموم من 
الجسـم، حيث يمكن أن يقلل تناول 
كميات مناسـبة من املـاء أيًضا من 
الشـهية، وبالتايل يساعد يف إنقاص 

الوزن عىل املدى الطويل.
8. عنارص غذائية مهمة

البيـض  بتنـاول  الخـرباء  ينصـح 
واللحـوم واألسـماك والخـرضوات 
الغلوتـني  مـن  الخاليـة  والحبـوب 

للمسـاعدة يف تحسـني حالـة الغدة 
إنقـاص  جهـود  وتعزيـز  الدرقيـة 

الوزن.
9. قائمة املمنوعات

يـويص الخـرباء بتجنـب األطعمـة 
الغيرتوجينية بأي ثمن ألنها تتداخل 
مـع وظائف الغـدة الدرقية وتعطل 
فقـدان الـوزن كمـا يجـب تجنـب 
األطعمة مثل فول الصويا واألطعمة 
املُدخنة واألطعمـة املُصنعة وعائلة 
الكرنـب، التـي تثبط قدرة الجسـم 

عىل استخدام اليود.
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جـدد متخصصـون تحذيرهـم من 
عقاب األطفال بالرضب أو الرصاخ 
والعـزل، مؤكديـن أن هـذه الطرق 
تؤثر سـلباً عىل نفسيتهم، وتتسبب 
يف تراجع أدائهم األكاديمي ومهارات 

الذكاء العاطفي لديهم.
فـإن كنت ال تعـرف طرقـاً لعقاب 
أبنائك حينما يخطئون، وتسـتخدم 
يديـك أو صوتك يف تقويم سـلوكهم 
ينصحك خرباء بأن تتوقف، خمسة 
أنواع عقاب يحذر منها متخصصون 

خشية التأثري سلباً عىل طفلك.
أولها الـرضب إذ تفيد دراسـات أن 
الـرضب املتكـرر يـؤدي إىل تراجع 
األداء األكاديمـي، وتراجع مهارات 
الذكاء العاطفي، وينصح باستبعاد 
الرضب كأسـلوب عقاب واستبداله 

بتقليـص بعـض االمتيـازات، التي 
يحصل عليهـا الطفل كحرمانه من 
األلعاب أو من مشاهدة التلفزيون.

كما أن عزل الطفل يف مكان مظلم، 
قـد  فإنـه  املتخصصـني،  بحسـب 
يحطمـه عاطفيـاً، محذريـن مـن 
أثـر تكرار العزل عـىل الطفل، إذ قد 
يدفعـه إىل تبنـي نظرة سـلبية عن 
الحيـاة، وينصح بإبقـاء الطفل يف 
زاويـة مـن الغرفـة وإن لـم يفلح 
العقاب يف تحسـني سـلوكه ينصح 
بتجاهل التحدث إليه ليوم أو يومني 
عـىل األكثر.ويقـول متخصصـون 
إن األمهـات كثـرياً مـا يعـربن عن 
الـرصاخ،  باسـتخدام  غضبهـن 
ويعتقـد خـرباء أن الـرصاخ يؤكـد 
للطفل عدم قدرة األم عىل السيطرة 

عىل سـلوك الطفل، ويؤدي الرصاخ 
إىل نمـو الطفـل نفسـياً بطريقـة 
خاطئـة، فيلجأ إىل الكـذب إلرضاء 
األم، وينصح بالحوار الذي يتضمن 
أكثـر  أن  والعواقب.كمـا  األرضار 
العقـاب كسـًال، بحسـب  وسـائل 
املتخصصـني، فتكمـن يف التهديـد، 
ويحـذر من اسـتخدامه كونه يرض 
بالثقة والرتابـط بني اآلباء واألبناء، 
وينصح بالتحدث بحزم عن سـلوك 
الطفـل غـري املقبـول عوضـاً عـن 
املتخصصـون من  التهديد.ويحـذر 
املقارنـة بـني الطفـل واآلخرين، إذ 
إن املقارنـة تجعـل الطفـل يشـعر 
الشـعور  لديـه  بالخيانـة، وتعـزز 
احرتامـه  مـن  وتقلـل  بالرفـض، 

لنفسه.



من أفضل الطرق التي يمكنك 
عـيل  خاللهـا  مـن  التعـرف 
السمات الشخصية للفرد هي 
النظر إيل وجوههـم .  بالرغم 
مـن أنـه مـن الخطـأ  الحكم 
عـيل األشـخاص  مـن خالل 
يمكنـك  أنـه  إال  مظهرهـم، 
الحكم من خالل قراءة مالمح 
الوجـه وأول مـن إسـتخدموا 
هـذه الطريقـة هـم الصني . 
ونحـن هنـا نعـرض عليكـم 
مـاذا يقـول شـكل الذقن عن 
شـخصيتك ؟ قد يبـدو أمر ال 

يصدق بالنسبة لك.
مـاذا يقـول شـكل ذقنك عن 

شخصيتك ؟
الذقن املربعة : 

هـؤالء األشـخاص غالبـاً ما 
عنيـدة  شـخصية  يمتلكـوا 
للغايـة حتـي لـوكان هـؤالء 
األشـخاص عـيل خطـأ فـال 
توجد لديهم قابلية للتفاوض 
هو تغري هذا الـرأي . وبالتايل 
قـد يوجد لديـك مجموعة من 
األعداء ألنه ال يرغب يف التنازل 

عن مبادئه .
قـد يتميـز هؤالء األشـخاص 
بالعنف وال يستطيعوا التعبري 
لألخريـن  مشـاعرهم  عـن 
لذلك قد ال يمتلكـوا املزيد من 

األصدقاء .
الذقن الصغرية أو الضيقة :

يتميز أصحاب الذقن الصغرية 
بـأن لهم ذهـن حـاد وتفكري 
ثاقـب  والقـدرة الجيـدة عيل 
قـد  ولكـن   . الذاتـي  التأمـل 
الشـديدة   بالعصبية  يمتـازوا 

عند معالجة بعض األمور .
الذقن البارزة :

إذا كان شـكل الذقـن يظهـر 
بشـكل بارز وخصوصـاً عند 
النظر إليها من الجانب. فهذا 
يعني بأن لديك املزيد من الثقة 
يف النفـس ومخلـص لعملك . 
قد يبدو من الخارج شخصية 
بـاردة ولكن ما يبدو يف داخله 
عكـس ذلـك، فهو شـخصية 

حنونة .
الذقن املستديرة :

إذا كان الشـخص لديـك ذقن 
مستديرة فهو يعرف كيف أن 
يستمتع بحياته كما تدل عيل 
أنـك ال تتجاهل العمـل الجاد 
بل تعمل عـيل تحقيق التوازن 
بني اإلستمتاع بالحياة والعمل 
بالوظائـف  والقيـام  الجـاد 
الصعبـة. وبذلـك فـإن هؤالء 
األشخاص يناسبهم الوظائف 
اإلرشافية يف العمل ألنه يتمكن 
املشـاعر  بـني  الفصـل  مـن 

الشـخصية والعمـل . كما أن 
هؤالء األشخاص متفائلني.

الذقن الطويلة :
الذقـن  أصحـاب  يتميـز 
الطويلة بأن لديهم شـخصية 
متميـزة واإلخـالص الشـديد 
صدقـات  وتكـون  لألخريـن 
كثـرية بسـهولة . كمـا أنهم 
يعيشـوا حياة عائلية سعيدة 
ويحرصوا دائمـاً عيل تحقيق 
األمان العائـيل ألفراد أرستهم 
ألنهـم يقدروا الحيـاة العائلة 

جداً .
الذقن املنخفضة :

قد يبدو شكل الذقن املنخفضة 
بأنـه التوجـد ذقـن إطالقـاً . 
وغالبـاً أصحـاب هـذه الذقن 
لديهم شـعبية كبـرية كما أن 
لديهم حـظ جيد وشـخصية 

غامضة ومرتدد .
الذقن املزدوجة :

إذا كنـت من أصحـاب الذقن 
املزدوجة  فهذا يعني بأن لديك 

حظ سعيد .
الذقن املثالية :

هذه الذقن ليسـت كبرية جداً 
وليسـت صغرية جداً  وليست 
مستديرة وليست مربعة . هذا 
النوع من الذقن فإن أصحابه 
لديهـم مبـادئ خاصـة بهـم 
ولكنهم عيل إستعداد للتخلص 
عن املبـادئ الخاطئة يف حالة 
إثبات ذلـك والرجـوع خطوة 
للـوراء. كمـا أن لديهم عقول 

أكثر إنفتاحاً .
الذقن الواسعة :

إذا كان لديك ذقن واسعة فهذا 
يعني بأنك ترغب يف مساعدة 
األخريـن ولكن التقـوم بذلك 
عـيل  الحصـول  أجـل  مـن 
املكأفـات واملقابـل تقـوم به 
ألنـك ترغـب يف مسـاعدتهم  
وتتمكن مـن إقامـة صداقة 
حميميـة مع املقربـني منك . 
فهم أشـخاص جديرة بالثقة 

والتعاون معهم .

يف إحـدى الجامعـات سـأل الدكتور 
طالبه: إذا كان هناك عصافري ٣ عىل 
الشـجرة وقرر اثنان منها الطريان، 

فكم بقي عىل الشجرة ؟
فأجـاب الجميـع ”واحـد“، وفجأًة 
اختلف معهم أحد الطالب وقال الذي 

بقي ٣ عصافري، فكان اإلنبهار..!!
فسأله الدكتور كيف ذلك؟

فقال: لقـد قلت ”قـرروا ” ولم تقل 
”طـاروا“ و اتخـاذ القـرار ال يعني 

تنفيذه..!

الصحيحـة  اإلجابـة  وكانـت 
بالفعل..!!

هـذه القصـة تلخـص حيـاة بعض 
االشـخاص، تجد يف حياتهـم الكثري 
مـن الشـعارات والكلمـات الرنانة، 
تجدهـم نجومـاً يف املجالـس وبـني 
األصدقـاء، لكنهـم ليسـوا كذلـك يف 

حياتهم الحقيقية..
الكثري يتكلم و القليل يفعل ..!

فكونك (تقرر) يشء، وكونك (تفعل) 
يشٌء آخر.

يـرتك  الـذي  للشـخص  يـرضب 
مايحسنه رغبة بتعلّم ما ال يحسنه، 
فال يستطيع أن يجيد ذلك ، واليقدر 
عـىل الرجوع إىل مـا كان عليه ، فال 

يفلح يف كلتا الحالتني . 
األ  غابـر  يف   - الغـراب  أّن  أصلـه: 
زمان – كان يسـري كما تسري بقية 
لطيفـة،  بخطـوات   ، الحيوانـات 
مليحـة. فكان ينقل رجليه الواحدة 
رشـيقة  بحـركات  األخـرى  بعـد 
تحسـده عليها بقية الطيـور . ويف 
ذات يوم ، بينما كان الغراب يسـري 
يف الغابـة ، صادف العصفور أمامه 
. فـرآه يمـيش بقفـزات رسيعـة، 
متواليـة، رشـيقة ، فأعجبه ذلك.. 
وأحب أن يقلّد العصفور يف مشـيته 
. فبدأ يقفز يف مشيه قفزات رسيعة 

مثـل قفزات العصفـور ، فلم يفلح 
باملـيش مثلـه لثقل جسـمه ، وكرب 
رجليه . ثـم حاول ذلك أياما طويلة 
فلـم يقدر عـىل ذلك . فخـاب أمله، 
األوىل،  مشـيته  إىل  يعـود  أن  ورأى 
فوجد أنه قـد نسـيها ، وأّن قدميه 
قـد تعوّدتـا عـىل القفـز ، ونسـيا 
امليش بخطوات متوالية ، كما كانتا 
تفعالن آنفا . فبقـي الغراب يميش 
مشـية ال هـي مشـية العصفـور، 
وال هي مشـية الغراب، وإنما صار 
يقفـز قفـزات قبيحـة مضحكة . 
فعلـم النـاس بذلـك، فضحكوا من 

فعل الغراب ، ومن قلة عقله 
وقالـوا فيـه { مثـل غـراب البني .. 
ضّيع املشيتني } . وذهب ذلك القول 

مثال.
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-هـل تعلم أن مجموع البحريات املوجودة يف كندا وحدها يزيد عن 
عدد البحريات املوجودة يف جميع دول العالم مجتمعة.

-هل تعلم أن النوم بصورة مبكرة واالستيقاظ بصورة مبكرة من 
األمور التي تسهم يف صحة اإلنسان بشكل كبري جدا.

-هـل تعلـم أن األرض هي الكوكـب الوحيد حاليا الـذي يمكن أن 
توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.

-هـل تعلم أن سـور الصني العظيم هو التحفـة البرشية الوحيدة 
التي يمكن رؤيتها من سطح القمر.

-هل تعلم أن لندن لم تكن هي العاصمة األوىل إلنجلرتا، بل أصبحت 
عاصمة رسمية لها يف عام 100 للميالد

-هـل تعلم أن ما يقارب 205 مليار رسـالة إلكرتونية ُترسـل عرب 
الربيد اإللكرتوني يومياً.

-هـل تعلم أن أول قـوارب بحرية ُعرفت قبل امليـالد بـ أربعة الف 
سنة يف الحضارة املرصية القديمة.

-هـل تعلـم أن عـدد الدراجات الهوائيـة يف العاصمـة الدنماركية 
يفوق عدد السكان.

-هل تعلم أن طبيب أسـنان قـام باخرتاع الكريس الكهربائي الذي 
يستخدم يف اإلعدام.
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غزل عراقي
حلــــــــويـن اكـو  هـواي  حلـو  مـو  انـت 
مثيلـــــــــــــــك ماكـو  وابـد  انـت  جميـل 
بـــيـك اهلـك  وبخـت  حبيبـي  امـك  يبخـت 
مقابيـــــــــلـك لحظـة  كعـد  كلمـن  وبخـت 
يجـرون الـك  بـس  صـارو  ودجلـة  الفـرات 
يغنــــــــــــــيلـك كام  تحـرك  بابـل  واسـد 
النيـــــــــــل نهـر  اختفـى  بمـرص  وهنـاك 
يجيـــــــــــــــــلـك رايـد  انلـزم  وبلحـدود 
شــــــراي        انـه  وجيـت  الخلـك  كل  بعـت   *
مجنـــونـك ورصت  وابـوي  امـي  عفـت   

الــــــنـاس          الحجـوه  كل  جذبـت  والجلـك 
يخــــــــــــــونـك بـد  ال  اتركـه  كالـو  مـن   

صــــورة و حــــدث

1929 - مدينـة الفاتيكان تصبح 
دولة مستقلة.

1944 - قوات أملانيـا النازية تعدم 
23 مـن أرسى الحـرب الكنديني يف 
نرمنديـة الفرنسـية وذلك بعد يوم 

من إنزال قوات الحلفاء فيها.
1948 - مقتل 43 يهودي وفرنيس 
واحـد يف أحـداث شـغب وجـدة 

وجرادة.
1966 - ملك املغرب الحسن الثاني 
يقرر إعالن األحكام العرفية وتعليق 
العمـل بالدسـتور وذلـك ملواجهه 
اإلسـتياء الشـعبي واإلضطرابـات 

السياسية التي تتعرض لها البالد.
كامـل  تحتـل  إرسائيـل   -  1967

القدس الرشقية.
1981 - مقاتـالت إف16- فايتينغ 
فالكـون تابعـة للقـوات الجويـة 
اإلرسائيلية تقصف املفاعل النووي 
العراقـي وذلـك ملنـع العـراق مـن 

صناعة سالح نووي.
1989 - طائـرة تابعـة «لخطـوط 
سورينام الجوية» تتحطم بالقرب 
مـن «مطار جوهان أدولف بينجال 
العاصمـة  مـن  بالقـرب  الـدويل» 
باراماريبـو تـؤدي إىل مقتـل 168 

شخص.

2006 - مقاتـالت إف16- فايتينغ 
فالكون األمريكية تقصف مخبأ أبو 

مصعب الزرقاوي وترديه قتيًال.
2009 - إجـراء انتخابـات مجلس 
النواب اللبناني وسـط إقبال كثيف 
وغري مسبوق، وأجريت االنتخابات 
لعـام  االنتخـاب  قانـون  حسـب 
1960 ويأتي ذلك استكماًال التفاق 

الدوحة الذي  وقع قبل عام.
وقطـر  والكويـت  السـعودية   -
والبحريـن يوقعون يف الرياض عىل 
اتفاقيـة إقامـة الوحـدة النقديـة 
الخليجيـة املوحدة التـي تضمهم، 
وقـد كانـت اإلمارات قد إنسـحبت 
إحتجاًجا عىل اختيار الرياض مقرًا 
للبنـك املركزي الخليجـي، بينما لم 

تدخلها سلطنة عمان منذ البداية.
2012 - تنفيـذ حكـم اإلعدام بعبد 
حمـود سـكرتري رئيـس  النظـام 
السـابق صدام حسني وذلك إلدانته 

بجرائم إبادة جماعية.
2014 -رئيـس اإلمـارات العربية 
املتحدة، خليفة بن زايد آل نهيان، 
ُيصـدر قانوًنـا اتحاديًّـا بتطبيق 
التجنيـد اإلجبـاري عـىل الرجال 

اإلماراتيني.
2015 -إنتهـاء الـدورة 114 من 

سـريينا  بفـوز  غـاروس  روالن 
السـيدات،  فئـة  يف  ويليامـز 
وستانيسـالس فافرينـكا يف فئة 

الرجال.
- حـزب العدالـة والتنميـة يحوز 
األصـوات،  مـن  األكـرب  العـدد 
لكنه يخـرس األغلبيـة املطلقة يف 

االنتخابات الترشيعية الرتكية.
2016 - مقتـل 11 شـخصاً عىل 
يف  آخريـن   36 وإصابـة  األقـل 
تفجري حافلة للرشطة الرتكية يف 

إسطنبول.
مسـلحان  -هجومـان   2017
مبنـى  يسـتهدفان  متزامنـان 
ورضيـح  الشـورى  مجلـس 
الخمينـي، يسـفر عـن مقتل 17 

شخًصا وإصابة 40 بجروح.
- رئيس إقليم كردسـتان مسعود 
برزانـي يعلن عـن تحديد يوم 25 
إلجـراء  موعـدا   2017 سـبتمرب 
كردسـتان  اسـتقالل  اسـتفتاء 

العراق يف املستقبل عن العراق.
تعلـن  ناسـا  وكالـة   -  2018
اكتشاف جزيئات عضوية معقدة 
يف املريـخ مـن عينـات جمعتهـا 
مركبـة كوريوسـتي الجوالة من 

فوهة غيل.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أبـــــــراج

أنـت مفعـم بالحيويـة والنشـاط البدنـي والذهنـي. 
اسـتخدم إمكاناتـك يف اتخـاذ القـرار السـليم لتنفيـذ 
مخططاتـك والتقـدم إىل األمـام يف مرشوعاتك. لـن يفيدك 
االكتفـاء باإلنجازات املاضيـة. لديك اآلن قـدرة عىل التعامل 
بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها وتتعرض لها، 

فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان.

الرومانسـية واإلبـداع هما املحركان الرئيسـيان يف 
حياتـك اليوم. عالقة الحب التي تعيشـها اليوم والتى 
تعزز الرومانسـية والعاطفة لديك وربما تسـتمر ألطول 
وقـت ممكن. كمـا أن هـذه الرومانسـية سـتكون مصدرا 
لإللهـام. ال ترهق نفسـك وحدد الوقت الـذي يتعني عليك أن 

تتوقف فيه عن العمل.

الحبيـب ليـس عىل مـا يرام اليـوم ويبـدو يف حالة 
سـيئة وقد تحاول إسـعاده بكل الطرق. تصلك اليوم 
بعـض الدعـوات لحضور أكثـر من حفل أو نـدوة. ربما 
ترفـض بعضها ولكن سـتلبي البعض اآلخـر. عىل الرغم من 
أنك شـخص اجتماعـي ولكنك تريد أن تكـون بمفردك حتى 

ترتب أفكارك.

يف بعض األحيان ينتابك التساؤل عن النتائج التي 
قـد تحدث إذا تنازلت عن مبادئـك ومثلك العليا من 
أجل تحقيق أحالمك. ال تنجرف وراء تلك األفكار. يجب 
عليك أن تكبح طموحاتك بعض اليشء. عليك أن تعي جيدا 
قيمة ما لديك، وتذكر أنه يف أغلب األحيان أبسـط األشـياء 

هي التي تجلب السعادة للفرد.

املناخ غري مناسب لالسـتثمار. ربما تطلع اليوم 
عىل بعـض األخبـار الخاصة بالبورصـة واألموال 

ولكن كن حذرا.
 إذا كنـت مهتما بهذا األمر، عليك استشـارة املختص قبل 
اسـتثمار أي مبلـغ، وحتـى إذا قمت باستشـارة الخبري، 

يفضل أن تنتظر يومني أو أكثر.

انتبـه جيـدا ألنـك تميـل إىل املواجهـة وطـرح 
الزمـالء  مـع  املجـاالت حتـى  كل  يف  التحديـات 

والعاملني معك.
 تلجأ اىل تغيري مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل 
الدائـم بني مكان ومـكان لتخترب مدى حـب الرشيك لك. 

عليك الرتوي والصرب وعدم القلق واالهتمام بصحتك.

يـوم ممتاز جّدا فلن تتم فيه عرقلة خطواتك، بل 
ستسري عىل نحو رسيع وتصاعدي لتحصد الجوائز 
والتقدير. تظل األجواء لطيفة وإيجابية وتسري األمور 
العاطفية جيدا. ترتاح إىل األوضاع، لكن أمرا ما يؤثر سلبا 
عىل العالقة وعىل أسـلوبك يف التعامل مع الرشيك. ال تقف 

مكتوف األيدي وحاول أن تتغلب عىل مشاكلك.

الشـيك الذي تنتظر وصوله اليوم قد يتأخر أو ربما 
ال يصـل اليـوم. ال داع للقلـق فمن املتوقـع أن يصل 

قريبا. ال تضع وقتك يف القلق واالنتظار. 
إذا كان هنـاك رضورة من اسـتالمه اليوم، ضع خططا ألي 

موقف طارئ قد يحدث.

تهتم اليوم برضورة ضبط النفس والتحكم 
يف الـذات. تشـعر بالسـعادة البالغـة عندما 
تسـمع أخبارا سـارة اليـوم تجعلـك تنهمر يف 
البكاء. إنه يوم مختلف فربما تشـعر بتقدم يف كل 
جوانب حياتك املهنية والشخصية والعاطفية فكن 

متفائال.

ربما تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقشة بعض 
املوضوعـات الدينية مع األصدقاء أو للمشـاركة يف 

بعض األنشطة الجماعية. 
من املهم جدا أن تشارك األصدقاء يف أي يشء ألنك تريد أن 
تشـعر باألمان والهدوء باإلضافـة إىل احتياجك للدعم من 

كل فرد من منهم.

هـذا اليـوم يعتمـد الجميـع عـىل كل كلمـة من 
كلماتك. 

إخالصك وتفانيك يظهران من خالل أي شـِئ تقوم به، 
وهذا ما يجذب الرشيك إليك يف كل الحاالت.

 يف الوقت الحايل، عليـك االهتمام بوضعك الصحي لتجنب 
اإلصابة بأي مرض.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كنت تنتظر حدثا سعيدا منذ فرتة طويلة وربما 
يتحقـق اليوم. أنت شـخص ال تحـب بطبيعتك 
أن تعـرب عن مشـاعرك لآلخرين. ال شـك أنك اليوم 
سـتكون سعيدا جدا. قد تشـعر يف بعض األوقات اليوم 
أنـك ترغب يف البكاء ولكن دون سـبب ولذلك تتجنب أن 

يراك أي شخص.

@µnÓìæa@…�Óö@NN@µj€a@laãÀ@›rfl

أفقي
1.بطلة كأس العالم لكرة القدم 

2006 - نصف طعام.
2.طـري طويـل األرجـل واملنقار 
املعنـى  لتفسـري   - سـئم   -

واالستطراد.
األوامـر  مـن  3.مجموعـات 
 - مـا  يشء  لعمـل  للكمبيوتـر 
التنفـيس  االلتهـاب  متالزمـة 

الحاد.
4.قرب - حيث يلتقي امللتقون.

5.مجموعـة طقـوس وتقاليـد 
لحدث ما - احد الوالدين.

6.أخطأ - قدح وذم شعرا - سأم 
وضيق من بطء مرور الوقت.

7.للنداء - عكس منغلق.
 - الشـديدة  النـار  8.السـنة 

متشابهات.
9.نصـف خـروج - توقف لعمل 
يشء جانبي أثنـاء القيام برحلة 

أساسية.
لكـرة  العالـم  كأس  10.بطلـة 
القـدم 1998 - اسـتجد وأظهر 

لونا جديدا.

عمودي
العالـم  كأس  1.بطلـة 

لكرة القدم 1994.
باألسـنان  2.يقطـع 
وخاصة اللحـم - مدينة 

باكستانية.
3.أشياء غري مفهومة أو 
صعبـة الفهـم - يصيبه 

الجنون.
4.فعـل أمـر يقـال عند 

الصالة - خوف مريض.
5.ارتفع وعال.

6.بحـر - فجـوات بالغة 
الصغر يف الجسم أو ورق 

النبات.
7.عكـس الحـرب - من 

ينعق.
8.نصف نبات - ما يوضع 
عـىل األثـاث لحمايته أو 

لزينته فتفرش عليه.
9.العـب ليبـي يف نـادي 

الشباب السعودي.
10.العب وفاق سـطيف 

الجزائري
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أعلنت رشكة «روتانا» عن تأجيل الحفل املقرر للنجمني اللبنانيني 
فارس كرم و مرييام فارس ضمن حفالت موسم جدة.

املرسح  بإنجاز  املقاول  لتأخر  يعود  السبب  أن  الرشكة  وأكدت 
الذي كان من املقرر ان يقام عليه الحفل يف التاسع من حزيزان 

/ يونيو الحايل.
وقالت الرشكة يف تغريدة عرب الحساب الرسمي لحفالت روتانا 
زوارنا  إلبالغ  نأسف  «تويرت»:  االجتماعي  التواصل  موقع  عرب 
املنفذ  املقاول  قبل  من  املرسح  جهوزية  عدم  بسبب  أنه 
الفنانة مرييام فارس والفنان فارس  تأجيل حفل  سيتم 
يف ٩ يونيو ضمن حفالت موسم  الذي كان مقرراً  كرم 
جدة.. ولذلك سيتم إرجاع املبالغ املستحقة ملشرتي 

التذاكر».
وكانت مرييام فارس قد بدأت الرتويج لحفلها 
يف موسم جدة عرب حسابيها الرسميني عىل 
نرشت  حيث  «تويرت»  و  «انستغرام» 
البوسرت الرسمي للحفل والذي يجمعها 
بالفنان فارس كرم وقالت يف تعليقها: 
مستعدين؟!...  جدة...  موسم  قريباً   »
أيامنا  السعودية)...  يف  فارس  (مرييام 
الحلوة بنعيشها يف ثالث حفالتنا يف موسم جدة... 
فارس  املسارح  ونجم  فارس  مرييام  املرسح  (ملكة 
كرم)... الخميس ٩ يونيو، عىل مرسح موسم جدة لونا 

ريف... قريباً تطرح التذاكر».

أثار قيام الفنانة املرصية ياسمني 
زوجها  متابعة  بإلغاء  العزيز  عبد 
عىل  العويض  أحمد  الفنان 
يجري  إذ  كبرياً،  جدالً  (إنستغرم) 
الحديث حول احتمالية طالقهما، 
سوياً  يظهرا  لم  أنهما  سيما  ال 
عقب  سويرسا،  من  عودتها  بعد 
ُتكشف  لم  إجراء عملية جراحية، 
تفاصيلها.وما جعل الشكوك تزيد، 
(ستوري)  خاصية  عىل  كتبته  ما 
عىل  الرسمي  حسابها  عىل 
الشدائد  «ستعلّمك  (إنستغرام) 
فبدأ  الله».  إال  لك  ليس  أنه  دائماً 
الثنائي،  بني  خالف  عن  الحديث 

وربما تطّور النفصال. ويف املقابل 
لم يعلّق الفنان أحمد العويض عىل 
اكتفى  والذي  االنفصال،  شائعات 
وقد  جنيف.  من  له  صور  بنرش 
الفنانة  عودة  عن  التقارير  أفادت 
ياسمني عبد العزيز من جنيف إىل 
لعملية  خضوعها  بعد  القاهرة، 
وكانت  أسبوع.  قبل  جراحية 
صورة  أمس،  أول  شاركت  قد 
عىل  (ستوري)  خاصية  عرب  لها 
برنامج  عىل  الرسمي  حسابها 
الفيديو  ومقاطع  الصور  تبادل 
(إنستغرام) وهي ترقد عىل رسير 
املستشفى، وكتبت «أهم حاجة يف 

الدنيا الصحة نعمة كبرية».وكانت 
تزّوجت  قد  العزيز  عبد  ياسمني 
الذي  العويض،  أحمد  الفنان  من 
يصغرها بخمس سنوات، يف أيار/ 
انفصالها  بعد   ،٢٠٢٠ عام  مايو 
املرصي  األعمال  رجل  زوجها  عن 
زواج  يف   ،٢٠١٨ يف  حالوة،  محمد 
دام ١٧ عاماً، وأثمر عن ابن وابنة.

جدير بالذكر أن ياسمني عبدالعزيز 
يوليو/تموز   ١١ يف  خضعت  قد 
تجمع  كيس  إزالة  لعملية   ،٢٠٢١
الفنانة  كانت  املبيض،  من  دموي 
أكثر  لها  خضعت  أنها  أكدت  قد 
عبد  ياسمني  حالة  مرة.لكن  من 

فور  تدهورت  الصحية،  العزيز 
بسبب  العملية  لهذه  خضوعها 
عىل  دخلت  طبي  لخطأ  تعرضها 
فيها  راقدة  ظلت  غيبوبة  يف  إثره 
العناية  بغرفة  طويلة،  ألسابيع 
املستشفيات. أحد  داخل  املركزة 

تلقي ياسمني عبد  وبعد فرتة من 
قررت  مرص،  يف  العالج  العزيز 
السفر إىل سويرسا ملتابعة حالتها 
طبي  طاقم  بإرشاف  الصحية 
متخصص، بعد تدهور الحالة عىل 
القولون  بثقب يف  خلفية إصابتها 
أثناء عملية كيس املبيض أو كيس 

الشوكوالتة.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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 ،TikTok الخاصة به العام املايض من أجل التنافس مع Reels قدم إنستجرام ميزة
حيث اكتسـبت هذه امليزة شـعبية كبرية واسـتمرت املنصة اململوكة للميتا يف طرح 
إضافات جديدة للميزة لتحسـني تجربة املسـتخدم، وقد قام إنستجرام اآلن بتمديد 
مدة Reel إىل 90 ثانية من 60 ثانية، وتدعي الرشكة أن امليزة ستساعد املبدعني عىل 
التفاعل بشـكل أكرب مع جمهورهم. ويف منشـور رسـمي باملدونة، قال إنستجرام: 
”إننـا نمنحك مزيًدا من الوقت للعـب عىل Reels، من خالل تمديد املدة إىل 90 ثانية، 
وسيكون لديك املزيد من الوقت ملشاركة املزيد عن نفسك، وتصوير فيلم إضايف وراء 
- مقاطع املشـاهد، ابحث بشـكل أعمق يف الفروق الدقيقة للمحتوى الخاص بك أو 
أي يشء آخر تريد القيام به مع ذلك الوقت اإلضايف“.وإىل جانب تمديد الوقت ، قالت 
منصـة الشـبكات االجتماعية أيًضا إنه يمكن للمسـتخدمني اآلن اسـترياد الصوت 
 Stories تقدم الرشكة أيًضا ملصقات .Reels الخاص بهم مبارشة داخل انستجرام
الشـهرية إىل Reels والتي تشـمل منزلقات Poll و Quiz و Emoji، ويف اآلونة األخرية 

، أطلق انسـتجرام قوالب ، والتي تمكن املسـتخدمني من إنشاء بكرة باستخدام 
أخرى كقالب. يقوم بتحميل العنارص النائبة للصوت واملقطع مسـبًقا ، لذلك 
كل مـا عليك فعله هـو إضافة املقاطـع الفريدة الخاصة بـك وتقليمها.ويف 
الوقت نفسـه ، قدم إنستجرام ميزة التنبيه Amber التي ستساعد السلطات 

يف تحديد مكان األطفال املفقودين، فإذا تم تنشـيط Amber Alert بواسـطة 
تطبيـق القانـون وكنـت يف منطقة البحث املحـددة ، فسـيظهر التنبيه اآلن يف 

موجز انستجرام الخاص بك، وسيتضمن التنبيه تفاصيل مهمة عن الطفل مثل 
صـورة ووصف وموقع االختطـاف وأي معلومات أخرى متاحـة يمكن توفريها، 

ويمكن لألشخاص أيًضا مشاركة التنبيه مع األصدقاء لزيادة نرش الكلمة.يف الوقت 
الحايل، امليزة متاحة فقط يف 25 دولة وتخطط الرشكة لتوسيعها بشكل أكرب.

تعمـل رشكة (أبل) عـىل تطوير محرك 
بحـث ويـب خـاص بهـا، يركـز عـىل 
املستخدم ومشابها ملحرك بحث نظريتها 
األمريكية Google.و انترشت العديد من 
الشائعات السـابقة حول إنشاء رشكة 
(أبـل) محرك بحـث افـرتايض لهواتف 
”آيفون“ من أجل منافسـة ”جوجل“، 
وعـىل الرغم من أن التقرير لم يكشـف 
معلومـات جديدة حـول األمـر، إال أنه 
يؤكـد أن عمالقـة التقنيـة األمريكيـة 
تعمل بالفعل عىل محرك خاص بها مما 
يوضح أن األمر ليس شائعة وأن الرشكة 
تقرتب من إطالقه، وفق (العربية نت).

وذكر املدون التقني، روبرت سكوبل، يف 
تغريـدة له عىل موقـع تويرت، أن رشكة 
(أبل) سـتطلق محرك بحث ويب جديًدا 
يركـز عـىل املسـتخدم مشـابها ملحرك 
غوغـل عـىل هواتـف أندرويـد، ولكـن 
لن يتـم إطالقـه قبـل شـهر يناير من 
العـام املقبل 2023.ولـدى رشكة (أبل) 
بالفعـل محـرك بحـث يدعم املسـاعد 
الصوتي ”سريي“ Siri، لذلك ال يبدو أن 
الرشكة تبني خدمة بحث عاملية كاملة 
ملنافسة بحث ”غوغل“ فقط، ففي حال 
أطلقـت مصنعة هواتـف آيفون محرك 

البحث العاملي الخاص بها ملسـتخدمي 
أجهزتهـا، فقد تفقد ثـروة كبرية.وذلك 
ألن رشكـة غوغـل تدفع كل عـام مبلغ 
يرتاوح بـني 8 و12 مليار دوالر أمريكي 
لرشكة (أبل)، من أجـل أن يظل محرك 
بحثهـا هو محـرك البحث األسـايس يف 
هواتـف ”آيفـون“.و لكن خـالل العام 
املايض، دفعت رشكـة غوغل األمريكية 
نحـو 15 مليـار دوالر لرشكـة (أبـل)، 
لتبقـى محرك البحـث خاصتها املحرك 
 ،iOS االفـرتايض عـىل نظـام التشـغيل
وإذا كانت الصفقـة دقيقة، فهذا يعني 
أن هـذه الدفعة تعادل من ٪15 إىل 20٪ 
من أرباح (أبل) السنوية يف عام 2020.

ولكن بموجب هذا التعاقد، تبقي (أبل) 
معتمدة عىل منافسـتها بشكل مستمر 
لتزويد أجهزتهـا بمحرك البحث العاملي 
”غوغل“، لذلك فإن إنشـاء محرك بحث 
خاصتها قد يغنيها عـن هذه الرشاكة، 
وذلـك حتى تكـون الرشكـة األمريكية 
تمتلـك جميـع الخدمـات االفرتاضيـة 
ربـط  إىل  باإلضافـة  بهـا،  الخاصـة 
”سريي“ بهذه التقنية، وجني املزيد من 
اإليـرادات عرب توفـري اإلعالنات بمحرك 

بحث هواتف آيفون الجديد.

@µfláÉnè‡‹€@Ê�a@|ÓnÌ@‚aãvnè„g
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كشـف العلمـاء عـن أرض عمالقة 
جديـدة أكـرب بأربعـة أضعـاف من 
كوكب األرض، وهي تدور حول نجم 
عىل بعـد 36.5 سـنة ضوئية فقط، 
فتـم اكتشـاف الكوكـب الخارجي، 
508 ب، فيمـا  الـذي ُسـمي روس 
يسـمى باملنطقة الصالحة للسـكن 
لنجم خافت يـدور حوله كل 10.75 
يوًما. واكتشف فريق دويل من علماء 
الفلك روس 508b  باستخدام املرصد 
الفلكي الوطني لتلسـكوب سوبارو 
اليابانـي يف هـاواي، وتـم وصفه يف 
ورقة بقيـادة عالم الفلـك هريوكي 

هاراكاوا، من تلسكوب سوبارو.
 ووفقا ملا ذكره موقع صحيفة ”ديىل 
ميل“، فإن هذا أرسع بكثري من مدار 
األرض البالـغ 365 يوًما، لكن النجم 
الذي يدور حوله روس 508b أصغر 

بكثري وأخف من شمسنا.
وعـىل الرغم من التواجـد يف منطقة 
”معتدلـة“، حيـث ال يكـون الجـو 

حـاًرا جًدا وال بارًدا جـًدا لوجود املاء 
السائل، ويعتقد الخرباء أنه من غري 
املحتمل أن يكون صالًحا للحياة كما 

نعرفها.
ولكن بناًء عىل مـا هو معروف عن 
حدود الكتلة الكوكبية، فمن املرجح 
أن يكـون العالـم الجديـد أرضًيا أو 
صخرًيـا تماًما مثـل األرض، وليس 
غازًيـا. ويشـري االكتشـاف الجديد 
إىل أن عمليـات املسـح املسـتقبلية 
للرسعة القطرية يف األطوال املوجية 
لألشـعة تحت الحمراء لديها القدرة 
عـىل الكشـف عـن عـدد كبـري من 
تـدور  التـي  الخارجيـة  الكواكـب 
حول نجـوم قاتمة.وكتب الباحثون 
يف ورقتهـم: ”يوضح اكتشـافنا أن 
الحمـراء  تحـت  باألشـعة  البحـث 
القريبـة مـن RV يمكـن أن يلعـب 
دوًرا حاسـًما يف العثـور عىل كوكب 
 M منخفـض الكتلـة حـول أقـزام

.“Ross 508 باردة مثل
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العراق، كونها أسهمت يف تجهيز  تشكُل املولدات األهلية أهميًة كبريًة يف 
املواطن بالطاقة الكهربائية ، السيما يف فصل الصيف، وصيف العراق كما 
يصفه أجدادنا بـ» اللهاب» أو « الكيظ»، وخصوصاً يف شهر آب، ولكنها 
من  مبالغها  وجباية  عملها،  آلية  يف  االقتصادية  املشاكل  من  تخلو  ال 
املواطنني، والتي وصلت حاليا من عرشين اىل خمسة وعرشين الف دينار 

لالمبري الواحد، يف أغلب مدن ومناطق بغداد. 
فما إن ارتفعت درجات الحرارة يف البالد حتى ارتفعت معها اجور االمبري 

للمولدات االهلية، هكذا اصبح واقع الحال.
االزمة  وهذه  الكهرباء،  قطاع  يف  أزمة  من  يعاني  زال  ما  العراق   .. نعم 
أسهمت يف إفراز العديد من اآلثار السلبية، كارتفاع معاناة املواطن بسبب 
نقص التجهيز، وتعطيل املشاريع الصغرية والكبرية، وهدر األموال، التي 

تؤثر بشكل سلبي عىل أداء االقتصاد العراقي. 
أصدر  أن  منذ  االسعار،  يف  كبرياً  ارتفاعا  البلد  يشهد  وقٍت  يف  هذا  يأتي 
بخفض قيمة  قراراً  األول/ ٢٠٢٠،  العراقي، يف ٢٠ كانون  املركزي  البنك 
الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي، حيث ارتفعت أسعار املواد الغذائية 
يف  املائدة  وبيض  الدجاج  ومقطعات  والدواجن  والفواكه  والخرضاوات 
األسواق العراقية، واملواد االنشائية، واالدوية واملستلزمات الطبية، بنسب 
متصاعدة، فضالً عن ارتفاع جميع املواد التجارية لتصل إىل الصعود  غري 

املسبوق . 
إن ارتفاع سعر رصف الدوالر وعدم كفاية املنتوج املحيل هما من أسهما 
املواد أعاله، كونها سلعاً  برفع األسعار، وأيضا لوجود طلب متزايد عىل 

ذات استهالك يومي.
إن خطوة الحكومة بزيادة سعر الدوالر لم تكن مدروسة بالشكل املطلوب 
الفقرية  الطبقة  السيما  عليه،  كبري  بشكل  أثر  ما  للمواطن،  بالنسبة 
وارتفاع  الغالء  «مطرقة  بني  املواطن  واصبح  املحدود،  الدخل  واصحاب 

االسعار وسندان الكهرباء».
أما الكهرباء، فهذه املعضلة التي أنهكت املواطن فكريا وماديا، وأصبحت 
جميع  فشلت  والتي  حياته،  يف  اهمية  من  تمتلكه  ملا  الشاغل  شغله 
الناجعة  الحلول  منذ عام ٢٠٠٣ يف وضع  العراق  يف  املتعاقبة  الحكومات 
لها، والوقوف ملعالجتها، رغم املبالغ الكبرية التي أنفقت عىل استعادتها، 

والتي تقدر كما يرصح به يف االعالم بنحو ٨٠ مليار دوالر .
وبالعودة اىل اأرتفاع اجور املولدات االهلية.. أقول بالتأكيد إن الكتابة عن 
املولدات األهلية ال يعفي الدولة ومؤسساتها الرقابية من التقصري يف أداء 
عىل  وتأكيد  دليل  هي  بل  احرتايف،  بشكل  الكهرباء  قطاع  بإدارة  مهمتها 
سوء التدخل يف أي مفصل من مفاصل االقتصاد بشكل مبارش، بعيدا عن 
مهمة اإلرشاف التي تضمن عدم انحراف القطاع الخاص عن أداء مهمته 

بالشكل املطلوب.
لقد كثَر العوز يف بلدنا، وطلب الحاجة أصبح ظاهراً ال باطناً، واملتسولون 
أعدادهم تزداد يوما بعد اآلخر.. نراهم عىل األرصفة، ويف اإلشارات الضوئية، 
الجريمة وتنوعت،  الكاذب.. وكثرت  الصادق من  نميز ونعرف  ُعدنا  وما 
واملعامالت،  العمل  يف  الحياة..  مرافق  شتى  يف  واالحتيال  النصب  السيما 
والبيع والرشاء، وأصبح قسم كبري من الناس يعّدهما «شطارة»، وال يهتم 

لسلطة القانون يف البلد، وال لألعراف والتقاليد االجتماعية.
أقول: املواطن يستغيث من الغالء الحاصل يف البلد، وعىل الحكومة النزول 
الغذائية  املواد  الحقائق بنفسها، والسماح باسترياد  لتتقىص  الشارع  اىل 
والخرضاوات والفواكه والدواجن وبيض املائدة ومقطعات الدجاج، بنسب 
األسعار،  اعتدال  عىل  املحافظة  أجل  من  والسوق  املواطن  كفاية  تغطي 
السيما بعد ارتفاعها للضعف، وإحداث نوع من املنافسة بني املنتج املحيل 

واملستورد.
أقواله  نتائج  تحمل  عىل  قدرته  هو  اإلنسان  لدى  املسؤولية  مفهوم  إن 
وأفعاله التي يقوم بها، مع علمه املسبق بنتائجها، سواء كانت جيدة أم 

سيئة، وهي شعور أخالقي ايضا.
أقول.. املسؤولية هي التزام أمام الله أوالً، وأمام اآلخرين مهما اختلفت 

مسمياتهم ثانيا. 
إن صحافتنا اليومية ومؤسساتنا اإلعالمية ال تخلو من رصد القضايا التي 
املواطنني  هموم  تتصدر  األحيان  وأغلب  وحياتهم،  املواطنني  حال  تمس 
وشكواهم أبرز العناوين فيها، لتضعها أمام انظار املسؤول لوضع الحلول 

الناجعة لها.
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عن  شاكر،  هاني  الفنان،  كشف 
الجديدة  أغانيه  ألحدث  تحضريه 
والتي تجمعه بالـ « ديفا» سمرية 
مرة  ألول  تجمعه  والتي   ، سعيد 
ألول مرة مع النجمة سمرية سعيد 
هاني  ديو.واكتفي  الـ  بطريقة 
الخرب  ذلك  عن  باإلعالن  شاكر 
تفاصيل  أي  عن  الكشف  دون 
عن  سواء  باألغنية  تتعلق  آخرى 
من  صناعها  أو  املبدئي  اسمها 
تنال  أن  متمنياً  وشاعر،  ملحن 
.جاء  محبيها  إعجاب  عىل  األغنية 
الفنان  أجراها  مقابلة  خالل  ذلك 
 et» برنامج  مع  شاكر  هاني 

ملفاجأة  بحرض   » قائال  بالعربي»، 
وهى دويتو غنائي جديد يجمعني 
وسيتم  سعيد  سمرية  بالفنانة 
طرحه قريباً».ويعيش هاني شاكر 
تم  حيث  الفني  النشاط  من  حالة 
«الزمن  مهرجان  قبل  من  تكريمه 
حفل  من  أكثر  وقدم  الجميل»، 
عىل  وخارجها  مرص  يف  غنائي 
واململكة  العراق  العام ما بني  مدار 
أغنية  السعودية،وطرح  العربية 
شهر  يف  الحبايب»  «ست  بعنوان 
مارس املايض، تزامنا مع احتفاالت 
السيد  عيد األم، من كلمات حسني 

وألحان محمد عبدالوهاب.

طرحت رشكة «ميديا هاوس بيكترشز» للمنتجني سامح مجدي ونهلة زيدان 
امللصق اإلعالني (بوسرت) الرسمي ملسلسل «التحدي» املشّوق، من بطولة نخبة 
وستيفاني  مغنية  وباسم  كوسا  بّسام  رأسهم  عىل  العرب،  النجوم  أبرز  من 
صليبا ووسام حنا وكارمن لّبس.وينطلق عرض العمل الدرامي الضخم قريباً، 
سلسلة  يف  الثاني  الرس  يشكل  الذي  «التحدي»  يف  ومختلفة  جديدة  بحكاية 
املمنوعات  يف  املافيا  لسيطرة  يخضع  عالم  ضمن  واملثرية،  الغامضة  األرسار 
واملال واالنتقام... وحتى الحب، يف مقابل مواجهة بوليسية واستخبارية حادة.

أمام  النابليس  مؤيد  وحوار  وسيناريو  تأليف  من  العمل  شخوص  ويخوض 
عدسة املخرج مروان بركات، معارك إنسانية عىل مستويات عّدة وانعطافات 
وتقلبات جريئة، حيث يحمل كل منها رساً دفيناً يشّكل كشفه صدمة كربى، 
ضمن األحداث التي غالباً ما تنقلب رأساً عىل عقب يف حبكة عميقة.ويشارك يف 
التمثيل الفنانون: رواد عليو وجورج شلهوب وبيار داغر ورانيا سلوان وسلطان 

ديب وتانيا فخري وبياريت قطريب وفرح بيطار وناتاشا شوفاني...

متابعيها  يوسف،  رانيا  املرصية،  املمثلة  فاجأت 
بنرشها صوراً جديدة لها عىل صفحتها الخاصة 
عىل موقع التواصل اإلجتماعي، بدت فيها بإطاللة 
التي  رائعة.فقد ظهرت يوسف بمجموعة الصور 
البحر،  وسط  يف  يخت  متن  عىل  وهي  نرشتها، 
أن  الصباح  لنسيم  :»يمكن  قائلة  عليها  وعلقت 

يجعل يومك كله سعيداً».
من  الكثري  يوسف  رانيا  املمثلة  إطاللة  وحصدت 
عالمات اإلعجاب، وكان من بني تعليقات املتابعني 
الصور  عىل  كثرية  حمر  قلوب  لها  تركوا  الذين 
:»منوره»، «قلبي»، «ملكة جميلة»، «روح قلبي»، 

«إستمتعي يا ملكتي»،»بحبك جدا يا رورو».
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بالتزامن 
العاملي مع  الطفل  يوم 

يف األول من يونيو، أطلقت النجمة مايا 
يا  ”إمي  بعنوان  توعوية  أغنية  دياب 
 Neonate إمي“ بالتعاون مع جمعية
عىل  الضوء  تسليط  بهدف   Fund

الذين  من األطفال  يعانون 
كل  مشا

الوالدة املبكرة، ودعم ذويهم.
تم تصوير «إمي يا إمي» عىل طريقة 
شاركت  حيث  كليب،  الفيديو 
بلحظات  املشاهدين  مايا 
أطفال  معاناة  من  مؤثرة 
داخل  من  املبكرة  الوالدة 
املركزة  العناية  غرف 
مستشفى  يف  لألطفال 
يف  األمريكية  الجامعة 
لتحمل   (AUBMC) بريوت 
إنسانية  رسالة  بذلك  مايا 
العمل. هذا  خالل  من  العالم  اىل 
الفيديو  من  مقطع  مايا  نرشت  وقد 
مواقع  عىل  الخاصة  صفحاتها  عىل 
عليها:  وعلقت  االجتماعي  التواصل 
بتعيشها  اليل  اللحظات  أصعب  «من 
بتعرف  اليل  اللحظة  هي  بحياتها  األم 
إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق 
الوالدة  مشاكل  كل  مع  وقته  قبل 
املبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة 
صحية  ومشاكل  معني  بمرض  إال 
إمي»  يا  «إمي  هي  إال  فيها  بحّس  ما 
وشفيت  عانت  أم  لكل  بقدمها  أغنية 
من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني 
الطبيعي  وقته  قبل  خلق  طفل  مع 
بمشاكل ما بتخلص كل الحياة.» من 
تفاعل  األغنية  القت  أخرى،  جهة 
والفن  الصحافة  أهل  من  كبري 
الكبري  إعجابهم  عن  عربوا  الذين 
محبي  اىل  باإلضافة  باألغنية، 
أشادوا  الذين  ومتابعيها  مايا 
بهذا العمل اإلنساني وبكل 
ما تقدمه مايا وخاصة 
أنها معروفة بالتجدد 
باختياراتها  والتنوع 

وأعمالها الفنية.
األغنية  أن  يذكر 
منري  كلمات  من 
الحان  عساف،  بو 
هادي  وتوزيع 
وإخراج  رشارة 

رجا نعمة.
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