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بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
امس السـبت، موعد العام الدرايس الجديد، 
فيما أكدت أنه سـيكون حضورياً بالكامل.
وقالت الوزراة يف بيان تلقته ”الزوراء“: إنه 
”عمـال بتوقيتات التقويـم الجامعي للعام 
الدرايس 2022/2021 واستكماال ملتطلبات 
وآليـات التعليـم املدمـج التي قدمـت فيها 
الطواقـم التدريسـية يف الكليـات واملعاهد 

خمسـة ماليني وسـتا وسـبعني محارضة 
علميـة يف التخصصـات الطبيـة والصحية 
والطـب البيطري والتخصصات الهندسـية 
تسـتعد  كافـة،  واإلنسـانية  والعلميـة 
الجامعات الحكوميـة واألهلية اليوم األحد 
االمتحانـات  ألداء   2020/6/12 املوافـق 
النهائية الفصلية والسنوية حسب األنظمة 
الدراسية املعتمدة يف املؤسسات الجامعية .

بغداد/الزوراء:
أوضحت سـلطة الطريان املدني، امس 
السـبت، موقفهـا من وجـوب بطاقة 
التلقيـح الدوليـة للمسـافرين. وقـال 
املتحدث باسم سـلطة الطريان املدني، 
جهاد الديـوان، يف ترصيح صحفي: إن 
” ”تعليمـات وزارة الصحـة واللجنـة 
الوطنيـة  والسـالمة  للصحـة  العليـا 
تشـرتط إبراز بطاقة التلقيـح الدولية 
الصـادرة مـن وزارة الصحـة، وإلغـاء 
آر“،  يس  بـي  فحـص  عـىل  االعتمـاد 

مؤكـداً أن ”فحص بـي يس آر ألغي مع 
أن  الدولية“.وأضـاف  البطاقـة  إبقـاء 
”سـلطة الطريان مؤسسة تنفيذ تأخذ 
التوجيهـات من اللجنـة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية، سواء كانت بإلغاء 
بطاقة اللقاح الدولية او البقاء عليها“.
وأكـدت وزارة الصحة، يف وقت سـابق، 
استمرار اعتمادها عىل بطاقة التلقيح 
ألخـذ  املواطنـني  لتشـجيع  الدوليـة، 
اللقاح، وحمايتهم من فريوس كورونا 

والتخفيف من ارضاره.

بغداد/ الزوراء:
حـددت الهيئـة العليـا للحـج والعمرة 
الثالثاء املقبل موعـدا لتفويج الحجاج 
العراقيـني جواً وبراً إىل الديار املقدسـة 
الهيئـة،  الحج.وقالـت  مناسـك  ألداء 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: إن ”يـوم 
الثالثـاء املقبـل 14 حزيـران سيشـهد 
انطـالق أوىل الرحـالت الجوية للحجاج 
العراقيـني من مطـار بغداد الـدويل اىل 
مطـار االمـري محمد بن عبـد العزيز يف 
املدينة املنورة، حيث أنهت الهيئة كامل 
التفويج  اسـتعداداتها إلنجاح عمليـة 
الجوي“.وأضافت أن ”تفويج الحجاج 
جوا سـيكون عـرب املطـارات العراقية 
االرشف  النجـف   – (بغـداد  الخمسـة 
السـليمانية)،   – اربيـل   – البـرصة   –
وبواقع (5-3) رحـالت يوميا، متوقعة 
أن تنتهـي عملية تفويـج الحجاج جوا 

خالل اسـبوع واحـد فقط“.وأكدت أن 
”موعـد انطالق اوىل قوافل الحج الربية 
عـرب منفـذ عرعـر الحدودي سـيكون 
اعتبـارا مـن يـوم السـبت املقبـل 18 
حزيران/يونيو، عـىل أن تنتهي عملية 
تفويج حجاج الرب خالل 6 ايام فقط“.
353 حافلـة  أنهـا ”جهـزت  وتابعـت 
سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج 
مـن محافظاتهـم اىل الديار املقدسـة، 
االمنيـة  االسـتعدادات  أنهـت  فيمـا 
والخدميـة إلنجـاح خطتهـا الخاصـة 
الهيئـة قد  الربي“.وكانـت  بالتفويـج 
أنهت اسـتعداداتها ملوسم الحج املقبل 
بعـد اتمام التعاقدات مع السـلطات يف 
اململكـة العربيـة السـعودية الخاصـة 
النقـل والسـكن واالطعـام  بخدمـات 
وغريها من االمور اللوجستية من اجل 

تقديم ارقى الخدمات اىل الحجاج.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
بعد االشتباكات الليلية التي اندلعت 
مجـددا أمـس يف العاصمـة الليبية، 
أكد رئيس الحكومة املكلفة، فتحي 
باشاغا، أن حماية املدنيني العزل ال 
يمكن أن تتحقق إال من خالل سحب 
كل األسلحة الثقيلة واملتوسطة من 
طرابلس.وشدد يف سلسلة تغريدات، 

عىل حسـابه يف تويـرت، عىل رضورة 
وضع ترتيبات أمنية بإرشاف البعثة 
األممية إلخالء العاصمة من كل أنواع 
األسلحة الثقيلة واملتوسطة.كما أكد 
أنـه ال يمكـن لألمن أن يسـتتب من 
دون وجـود دولة تحظى سـلطاتها 
بالرشعيـة الدسـتورية والقانونية، 
داعياً إىل امليض قدماً نحو االنتخابات 

الربملانيـة والرئاسـية.إال أنـه اعترب 
أنـه ال يمكـن الثقة يف مـن وصفها 
بـ ”العصبة الخارجـة عن القانون 
تجـري  لكـي  للصفـة“  املنتحلـة 
انتخابات وهي فاقدة للسيطرة عىل 
أمن وسالمة املواطنني، يف إشارة إىل 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة املنتهية 
واليتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

إىل ذلك أكـد أن حكومته متمسـكة 
بالسـالم عـىل االقتتال، وتمـد يدها 
لـكل األطـراف. وختـم مذكـراً بأن 
حكومتـه حـازت عىل توافـق ليبي 
ليبـي بـني مجلـيس النـواب، وأنها 
حريصة عىل عدم سفك الدم الليبي، 

واالبتعاد عن الفوىض.

الزوراء/ مصطفى فليح:
أكد الخبري االقتصادي، صفوان قيص، ان اقرار 
قانـون االمـن الغذائي سـيضخ مـا ال يقل عن 
١٨ مليار دوالر اىل السـوق من اجل خلق فرص 
عمل، فيما اشار اىل ان النمو الحقيقي يكون يف 
حالة التنويع االقتصادي.وقال قيص، يف حديث 

لـ»الـزوراء»: ان «ارتفـاع اسـعار النفـط هو 
املحـرك الرئيس ملعدالت النمـو، فالناتج املحيل 
االجمـايل بمعـدالت قـد تقرتب مـن ٤٠٠ مليار 
دوالر وإذا مـا تـم تدوير الفائـض الذي يرتاكم 
حاليا يف حسابات الحكومة واحتياطيات البنك 
املركـزي لخلق فرص عمل».مبينـا «الكل يعلم 

ان اتفاق اوبك بالس سـاهم يف استقرار اسعار 
النفط فـوق ١٠٠ دوالر وحاليا يسـمح للعراق 
بزيـادة كمية االنتاج اىل مـا ال يقل عن ٧٢ الف 
برميـل اضافيـة اعتبـارا مـن الشـهر القادم، 
وهـذا بالتأكيـد سيسـاهم يف ان تكـون لدينـا 
ايرادات بمسـتوى ١٥٠ مليار دوالر خالل هذه 

السنة»، معربا عن امله ان «تكون لدينا موازنة 
او كمرحلـة اوىل اقـرار قانـون االمـن الغذائي 
والتنمية لضخ ما ال يقل عن ١٨ مليار دوالر اىل 
السوق من اجل خلق فرص عمل من اجل ادامة 

مستوى االستقرار االقتصادي».

كييف/ متابعة الزوراء:
عـىل  الروسـية  الحـرب  تدخـل  فيمـا 
أوكرانيا شـهرها الرابع، وعدت رئيسة 
املفوضية األوروبية، أورسـوال فون دير 
الين، خالل زيارة مفاجئة لكييف، امس 
السـبت، برد «األسـبوع املقبل» بشـأن 
ترشـح أوكرانيـا لالنضمـام إىل االتحاد 

األوروبي، فيما كرر زيلينسكي التحذير 
من أن العالم سـيواجه مجاعة ونقصاً 
يف الغـذاء إن لم ترفع القوات الروسـية 
الحصـار عـن املوانـئ، وفـق تعبـريه. 
وقالـت فون دير الين يف مؤتمر صحفي 
الرئيـس  قصـري بعـد محادثـات مـع 
األوكراني فولوديمري زيلينسـكي «نريد 

دعم أوكرانيا يف مسارها األوروبي».
وأضافت أن «مناقشـات امس سـتتيح 
لنا االنتهـاء من تقييمنـا بحلول نهاية 
األسـبوع املقبل»، مؤكدة أن السـلطات 
األوكرانية «فعلت الكثري» بهدف ترشح 
البـالد لكـن «ال مـا زال هنـاك الكثـري 
لتفعله»، خصوصا عىل صعيد مكافحة 

الفسـاد.لكنها تحدثت يف املقابل، حول 
عدد من الـرشوط الواجـب اتخاذها أو 
استكمالها من قبل السلطات األوكرانية. 
وقالت: «من الرضوري إجراء املزيد من 
اإلصالحات ومن بينها محاربة الفساد».

كما شـددت عـىل أن مسـار االنضمام 
معـروف ورشوطـه واضحـة، الفتة إىل 

أنها ناقشـت مع املسؤولني األوكرانيني 
تلـك األمـور.إىل ذلك، أثنت عىل الشـعب 
األوكراني وصموده وطـول معاناته يف 
مواجهة القوات الروسية، وأكدت سعي 
االتحـاد إىل إعـادة بنـاء وإعمـار املدن 

واملناطق املدمرة يف البالد.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالة الطقس لأليـام املقبلة، فيما توقعت 
انخفاضـاً يف درجـات الحـرارة بـدءاً مـن 
يوم غـد االثنني.وذكر بيـان للهيئة، تلقته 
”الـزوراء“: أن ”التوقعـات الجويـة لليوم 
االحـد، سـيكون الطقـس فيهـا صحـواً 
ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليـال عن يوم 
أمس يف املنطقتني الشـمالية والوسـطى، 
أما املنطقـة الجنوبية فسـيكون الطقس 
صحـوا، ودرجات الحـرارة مقاربـة ليوم 
االثنـني  ”يـوم غـد  أن  إىل  أمس“.وأشـار 
سـيكون الطقـس يف املنطقتني الوسـطى 
والشـمالية صحوا كمـا يتصاعـد الغبار، 

ودرجات الحرارة تنخفـض بضع درجات 
عن اليوم السـابق، والرياح شمالية غربية 
معتدلة الرسعة (30-20) كم/س تنشـط 
اىل (40-30) كم/س ، ومدى الرؤية (6-8) 
كـم ويف الغبـار (4-2) كـم، أمـا املنطقة 
الجنوبيـة فسـيكون الطقس صحـواً مع 
غبـار خفيـف، ودرجـات الحـرارة ترتفع 
قليال عن اليوم السابق“. وأوضح البيان أن 
”الحالـة الجوية ليوم الثالثاء يف املنطقتني 
الوسـطى والجنوبيـة سـيكون الطقـس 
صحـواً، ودرجـات الحـرارة ترتفـع قليال 
عن اليوم السـابق، أما املنطقة الشـمالية 
ودرجـات  صحـواً،  الطقـس  فسـيكون 

الحرارة مقاربة لليوم السابق“.

انقرة / متابعة الزوراء:
أعلـن وزير الداخليـة الرتكي، سـليمان صويلو، عدم 
السماح للسوريني بزيارة بالدهم يف إجازة عيد األضحى 
القـادم، بحسـب مـا نقلت عنـه وكالـة ”األناضول“ 
الرتكية.جـاء ذلك يف كلمة خالل مؤتمر صحفي، امس 
السـبت، بالعاصمة أنقرة، قال فيهـا: ”عىل غرار عيد 
الفطر لن نسـمح للسـوريني بزيارة بالدهم يف إجازة 
عيـد األضحى“.وتسـتضيف تركيا قرابـة 3,7 ماليني 
الجـئ سـوري، ونشـأت توتـرات عىل مر السـنني، ال 
سيما يف صيف 2021، بني الالجئني والسكان املحليني 
الذيـن يواجهون أزمة اقتصاديـة ومالية حادة، وفقا 
النـزاع يف سـوريا منـذ  لـ“فرانـس برس“.وتسـبب 
اندالعه عام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شـخص 
وألحق دمـارا هائال بالبنـى التحتيـة وأدى إىل تهجري 

ماليني السـكان داخل البالد وخارجهـا، وكانت تركيا 
من الالعبني األساسـيني يف الـرصاع وفتحت حدودها 
لالجئـني. ووضعت موجـة االضطرابـات االقتصادية 
األخـرية وارتفـاع معـّدالت التضخـم وتراجـع قيمة 
اللرية الرتكّية، الالجئني السـوريني تحت ضغط هائل.
ويتخوف الالجئون من استغالل قضيتهم يف االنتخابات 
الترشيعية والرئاسـية الرتكية املنتظـرة يف يونيو عام 
2023، حيـث يواجـه الرئيـس الرتكـي، رجـب طيب 
إردوغان، غضباً شـعبياً متنامياً حول استضافتهم يف 
البالد، حسـب ”فرانس برس“.ومطلع الشهر الحايل، 
أعلـن إردوغان أنه يحرض ”لعودة مليون“ سـوري إىل 
بلدهم عىل أساس طوعي، من خالل تمويل استحداث 
مالجـئ وبنى مناسـبة السـتقبالهم يف شـمال غرب 

سوريا، بمساعدة دولية.
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الزوراء/ حسني فالح: 
أبـرز  عـن  التخطيـط  وزارة  كشـفت 
للسـكان،  العـام  التعـداد  متطلبـات 
وفيما حددت الشهر العارش من السنة 
املقبلـة موعدا لتنفيذ املـرشوع، أعلنت 
لجنـة التخطيط االسـرتاتيجي النيابية 
تفاصيل اجتماعها مع وزارة التخطيط 
بشـأن مرشوع التعداد العام للسكان، 
مؤكـدة انها مجموعة توصيات إلنجاح 

تنفيذ املرشوع.
وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، 
حديـث  يف  الهنـداوي،  الزهـرة  عبـد 
لـ“الزوراء“: ان مـرشوع التعداد العام 
للسكان سينفذ يف شهر ترشين االول من 
العام 2023 املقبـل بطريقة الكرتونية 
وباستخدام املعايري االحصائية املعتمدة 
عامليا.وأضـاف: ان املرشوع فيه بعض 
التفاصيل إلكماله وتوفري التخصيصات 
املاليـة مـن اجـل تنفيـذه يف موعـده. 
ان املـرشوع يحتـاج اىل 120  مؤكـدا: 
مليار دينار وتم تأمني املبلغ بعد تحويل 
التخصيصات من املوازنة التشغيلية اىل 
االسـتثمارية.وتابع: انه سـيتم تدريب 
العداديـن الذي عددهـم 120 الف عداد 
من املعلمـني واملدرسـني وكذلك تأمني 
االجهزة اللوحية االلكرتونية (التابات) 
التي ستسـتخدم يف التعـداد، فضال عن 
اجـراء عملية الرتقيـم والحرص وتعداد 
تجريبي وانشـاء مركز بيانات متطور، 
الهاتفيـة والرتاسـل  الخدمـة  وكذلـك 

لنقـل البيانـات وغريها مـن املتطلبات 
الرضوريـة التي سـيتم انجازها خالل 
الفـرتة املقبلة.مـن جهته، قـال عضو 
لجنة التخطيط االسـرتاتيجي النيابية، 
حديـث  يف  البلـداوي،  كريـم  محمـد 
لـ“الزوراء“: انه حـرض اجتماع وزارة 
التعـداد  مـرشوع  بشـأن  التخطيـط 
العـام للسـكان واملسـاكن ممثـال عن 

مجلس النـواب، وقدم خـالل االجتماع 
مجموعـة توصيـات ومقرتحـات مـن 
اجل انجاح تنفيذ املرشوع.واضاف: انه 
مـن بني التوصيات التأكيد عىل رضورة 
اعـداد خطـة عمـل لتوقيتـات زمنيـة 
بنسـب معلومة واحتسـاب املستهدف 
واسـبابها  التلكـؤ  ونسـب  واملنجـز 
وطـرق معالجتها من خالل مخططات 

ومتابعـة االعمال لبنـاء خارطة طريق 
مضنيـة، فضال عن وضـع تعداد كامل 
للموازنات بشـكل تفصيـيل تضمن كل 
االعمـال بعد أن يجـري التعداد يف وقته 
املحدد.وشدد عىل رضورة إجراء عملية 
محاكاة واقعية لـكل املناطق يف العراق 
وتجربة االستمارة اإللكرتونية وعملية 
التواصـل اإللكرتونـي ورضورة اإلعداد 

والتدريـب للكـوادر العاملـة واالعتماد 
الرتبويـة  والكـوادر  املؤسسـات  عـىل 
كمـا جـرت يف التعـداد السـابق وأيضا 
تتـوزع  اليـوم  كونهـا  االنتخابـات  يف 
بشـكل متسـاٍو عـىل جميـع مناطـق 
العراق، ولديهـا املعرفة الكاملة بالبيئة 
واملجتمع ولها احرتامها.وتابع: وكذلك 
إعداد خطة إعالمية واعية لحث الجميع 
عىل التعاون واالنسـجام بهذا املرشوع. 
الفتـا اىل: ان مجلـس النـواب العراقـي 
يقدم الدعم واإلسـناد إىل الهيئة العامة 
للسـكان واملسـاكن ويضع يف أولوياته 
تقديم الدعم لهـذه الهيئة خالل الفرتة 
املاضيـة لهـذا الغرض.وشـهد اجتماع 
الهيئـة العليـا للتعداد مناقشـة العديد 
مـن امللفـات، مـن بينهـا املوافقة عىل 
اسـتمارة التعداد، وكذلك تحديد املوعد 
مـن  األخـري  الربـع  يف  لتنفيـذه  االويل 
العام املقبـل، اىل ذلك ابدى املشـاركون 
املالحظـات  مـن  جملـًة  االجتمـاع  يف 
واالفـكار ذات الصلـة بإجـراء التعداد 
العام للسـكان.وقال وزيـر التخطيط، 
خالد بتـال: ان قرار تحديد موعد اجراء 
التعـداد يأتي يف ظـل االهميـة الكبرية 
لهـذا املـرشوع الوطنـي، السـيما بعد 
ميض نصف قرن لم يشهد فيها العراق 
تعـدادا عاما للسـكان. مبينا: ان نتائج 
هذا التعداد ستسـهم يف معالجة الكثري 
مـن االشـكاليات، ويف مقدمتها توزيع 

الثروات بعدالة بني املحافظات.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الصحـة، امـس السـبت، ارتفـاع 
وفيات ”الحمى النزفية“ اىل 27 حالة وفاة .وقال 
املتحـدث باسـم وزارة الصحـة، الدكتور سـيف 
البـدر، يف ترصيح صحفي: إن ”الوزارة سـجلت 
منذ بداية هذا العـام 162 إصابة بمرض الحمى 
النزفيـة من بينها 27 حالة وفاة“.واشـار اىل أن 
”نصـف حاالت االصابـة تماثلت للشـفاء، فيما 
تم تسـجيل اول حاالت الوفـاة يف اربيل“، مؤكدا 
”اهميـة ان تكون هنـاك توعيـة للمواطنني من 

هذه املرض“.
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بغداد/ الزوراء:
ودع منتخبنا الوطني األوملبي نهائيات كأس 
اسـيا تحت سـن ٢٣ عاماً بعد خسـارته من 
نظريه األوزبكي يف الدور الربع نهائي بفارق 
رضبـات الرتجيح بعد انتهـاء الوقت األصيل 
والشـوطني اإلضافـني األول والثاني بتعادل 
الفريقـني بهدفني لكل منهما .. بدأت املباراة 
بحـذر كبـري مـن املنتخـب العراقي،وسـط 
محـاوالت ألصحـاب االرض للتقـدم، فيمـا 
حرضت اوىل املحاوالت العراقية عرب تسديدة 
منتظـر عبد االمري  مرت مـن القائم االيمن، 
واحتسـب حكـم اللقـاء السـعودي محمـد 
الهويـش ركلـة جـزاء للمنتخـب العراقـي 
مع أشـهار البطاقـة الحمراء ضـد الحارس 
االوزبكي نيماتوف بعد تعمده رضب الالعب 
العراقي حسن رائد، وتمكن وكاع رمضان من 
وضع العراق باملقدمة بعد تنفيذ سليم لركلة 
الجـزاء، وبعد الهدف العراقي توقفت املباراة 
ألكثر من ٤ دقائق بسـبب اعمال الشغب من 

جماهري اهل الدار التي حرضت بكثافة مللعب 
باختاكور، واضاف حكـم املباراة ١٢ دقيقة 
كوقت بدل الضائع ، ومن مناولة بينية اخطأ 
املدافع حسني عمار يف ابعاد الكرة، وليعرقل 
مهاجـم اهـل الـدار، وليحتسـب الهويـش 
ركلـة جزاء للمنتخـب االوزبكـي الذي نجح 
مـن معادلة النتيجـة بواسـطة القائد جالو 
ليدينوف، واهدر وكاع رمضان فرصة سهلة 
ملضاعفـة النتيجة بعـد ان اطـاح بكرته اىل 
خارج املرمى.. ومع انطالقة الشـوط الثاني 
تقدم املنتخب االوزبكي رسيعا بهدف عكيس 
سجله بالخطأ املدافع العراقي حسني عمار، 
ولعب البديل عمار غالب رأسية جميلة علت 
العارضـة بقليـل، لكنه عـاد ليقتنص هدف 
التعديـل بعـد مجهـود فـردي رائع.وغابـت 
الفرص الحقيقيـة يف االوقات االضافية ليتم 
اللجـوء اىل ركالت الرتجيح من عالمة الجزاء 
التي ابتسـمت ملصلحـة املنتخـب االوزبكي 

بنتيجة (٣-٢).  
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153@ãÀ˛a@bÁáÓ»i@›–n•@ÚÓ”aã»€a@Úœbzó€a
اعتاد الصحفيون العراقيـون االحتفال بيوم الصحافة 
العراقّيـة يف الخامـس عرش مـن حزيران مـن كل عاٍم 
باعتبـار ان هذا التأريخ هـو والدة أقدم جريدة عراقية 
وهـي « الزوراء»  التي صدرت يف مثـل هذا التاريخ من 

عام ١٨٦٩.
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تعلُن هذه الرشكة عن وجود مزايدة علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف (مجمع مخازن الدباش) التابع لرشكتنا يف بغداد هذا وتعترب 
قائمة املزايدة مفتوحة ملدة (15) خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف الصحيفة املحلية وفقا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة 
رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ املعدل وستجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري 27/ 6/ 2022 املصادف يوم (االثنني) وإذا وافق يوم 
املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل فعىل الراغب باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن 
يف منطقة املنصور نهاية شارع النقابات لإلطالع عىل تفاصيلها وإبداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني 
معهم املستمسكات املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة (١٥) خمسة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه سيتحمل املشرتي اجور 
خزن بنسبة (%1/2) نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخري ملدة ثالثني يوما وبانتهائها يجوز للدائرة االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام 

هذا القانون ويجري تسليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها قطعيا . 
الرشوط املطلوبة :- 

- وصل التأمينات القانونية البالغ (٢٠%) من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق ألمر الساحب وال يسمح لغري 
مسددي تلك التأمينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء. 

- كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2022 معنون اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية. 
 - املستمسكات الشخصية للمشرتك .

املهندسة
ملى هاشم حسني 
املدير العام وكالة
   Address : Republic of Iraq - Baghdad - Al-Mansoor                 
web site: www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org 
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org 
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.org 
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com
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الزوراء/ مصطفى فليح:

صفوان  االقتصادي،  الخبري  أكد 

االمن  قانون  اقرار  ان  قيص، 

 18 الغذائي سيضخ ما ال يقل عن 

مليار دوالر اىل السوق من اجل خلق 

فرص عمل، فيما اشار اىل ان النمو 

التنويع  حالة  يف  يكون  الحقيقي 

االقتصادي.

وقال قيص، يف حديث لـ“الزوراء“: 

ان ”ارتفاع اسعار النفط هو املحرك 

فالناتج  النمو،  ملعدالت  الرئيس 

املحيل االجمايل بمعدالت قد تقرتب 

تم  ما  وإذا  دوالر  مليار   400 من 

حاليا  يرتاكم  الذي  الفائض  تدوير 

يف حسابات الحكومة واحتياطيات 

البنك املركزي لخلق فرص عمل“.

اوبك  اتفاق  ان  يعلم  ”الكل  مبينا 

اسعار  استقرار  يف  ساهم  بالس 

وحاليا  دوالر   100 فوق  النفط 

يسمح للعراق بزيادة كمية االنتاج 

برميل  الف   72 عن  يقل  ال  ما  اىل 

اضافية اعتبارا من الشهر القادم، 

وهذا بالتأكيد سيساهم يف ان تكون 

مليار   150 ايرادات بمستوى  لدينا 

معربا  السنة“،  هذه  خالل  دوالر 

موازنة  لدينا  ”تكون  ان  امله  عن 

او كمرحلة اوىل اقرار قانون االمن 

يقل  ال  ما  لضخ  والتنمية  الغذائي 

السوق من  اىل  18 مليار دوالر  عن 

اجل خلق فرص عمل من اجل ادامة 

مستوى االستقرار االقتصادي“.

واوضح ان ”الناتج املحيل االجمايل 

ما  إذا  مستداما  يكون  ان  يمكن 

اىل  الفوائض  هذه  تحويل  أحسنا 

فرص عمل دائمية من خالل اعادة 

وبناء  الداخيل  املياه  نظام  تأهيل 

املساهمة  وكذلك  البرصة،  سد 

قيد  النفطية  املشاريع  اكمال  يف 

االنجاز حاليا خاصة عىل مستوى 

املشتقات النفطية واملصايف، وايضا 

ميناء الفاو وبالتأكيد عملية الربط 

بترسيع  ستساهم  الكهربائي 

موضوع املدن الصناعية والتجارية 

والزراعية التخصصية“.

يكون  ان  اىل  نتطلع  ال   ” مضيفا   

العراق فقط مستوردا للسلع وانما 

الفائض  هذا  يتحول  ان  نتطلع 

أكثر  منذ  يتكرر  لم  الذي  النفطي 

مشاريع  اىل  سنة  خمسني  من 

استثمارية“.

الحقيقي  ”النمو  ان  اىل  واشار 

االقتصادي  التنويع  حالة  يف  يكون 

دخل  مصادر  عىل  للحصول 

متنوعة لكن حاليا وجود مثل هذه 

مرشوع  اكمال  تدعم  الفوائض 

بتنفيذه  البيضاء والترسيع  الورقة 

التنويع  الثاني وهو  الهدف  باتجاه 

الورقة  انجزت  فقد  االقتصادي، 

العجز  تغطية  وهو  االول  الهدف 

اسعار  بارتفاع  ايضا  وساهمت 

وحاليا  املرحلة  هذه  يف  النفط 

واملوارد  متوفرة  االموال  مصادر 

غري مستغلة“.

 %  30 البطالة  ”نسبة  ان  وبنّي 

املشكلة  لكن   23% الفقر  ومعدل 

حكومة  ضمن  نمتلك  ال  اننا 

عىل  القدرة  االعمال  ترصيف 

الحكومية  لذلك فاألرصدة  االنفاق، 

تتضخم واحتياطيات البنك املركزي 

لالقتصاد  االيجابية  والنظرة  تنمو 

العراقي تحسنت خالل هذه الفرتة، 

ولكننا بحاجة اىل قرارات فعالة“.

معطلة  ”املوازنة  ان  واختتم   

عىل  قادر  غري  العام  واالنفاق 

تريليونات   7 من  أكثر  إنفاق 

الفعيل  االنفاق  وهو  مليار  و500 

شهريا   2021 سنة  خالل  من 

ان  اىل  الحاجة  بأمس  واملواطن 

وإيجاد  الكهربائية  الطاقة  يجد 

استقرار  دعم  كذلك  للعمل،  فرص 

تسديد  هناك  التقاعد،  صندوق 

الديون الداخلية وايجاد بنية تحتية 

يف  الحياة  فجودة  للحياة  مالئمة 

لكن  منخفضة  العراقية  البيئة 

أمواال لكن  اننا نمتلك  القوة  نقطة 

ال نحسن إدارتها“. 

بغداد/ الزوراء:

العايل والبحث  التعليم  حددت وزارة 

العام  موعد  السبت،  امس  العلمي، 

أنه  أكدت  فيما  الجديد،  الدرايس 

سيكون حضورياً بالكامل.

تلقته  بيان  يف  الوزراة  وقالت 

بتوقيتات  ”عمال  إنه  ”الزوراء“: 

الدرايس  للعام  الجامعي  التقويم 

ملتطلبات  واستكماال   2022/2021

قدمت  التي  املدمج  التعليم  وآليات 

يف  التدريسية  الطواقم  فيها 

ماليني  خمسة  واملعاهد  الكليات 

علمية  محارضة  وسبعني  وستا 

والصحية  الطبية  التخصصات  يف 

والتخصصات  البيطري  والطب 

الهندسية والعلمية واإلنسانية كافة، 

تستعد الجامعات الحكومية واألهلية 

 2020/6/12 املوافق  األحد  اليوم 

الفصلية  النهائية  االمتحانات  ألداء 

الدراسية  األنظمة  والسنوية حسب 

الجامعية  املؤسسات  يف  املعتمدة 

الجامعات  من  عدد  تواصل  فيما 

التي  النهائية  اختباراتها  والكليات 

اىل  استنادا  أسبوع  قبل  انطلقت 

بتقديم  لها  املخولة  الصالحيات 

موعد االمتحانات“.

”الجامعات  أن  البيان  وأضاف 

تواصالن  واألهلية  الحكومية 

الطب  لكليات  التقويمي  اختبارهما 

وطب األسنان والصيدلة والتمريض 

الذي جاء بواقع مادتني تخصصيتني 

للمراحل ما فوق املرحلة األوىل فيما 

الحكومية  الطب  كليات  تجري 

لطلبة  شامال  تقويميا  امتحانا 

لتدقيق  وذلك  السادسة  املرحلة 

وترصني مخرجات املجموعة الطبية 

خدمة  يف  املبارش  أثرها  وتحسني 

املجتمع“.

النهائية  ”االمتحانات  أن  إىل  وأشار 

غاية  اىل  أسابيع  ثالثة  ملدة  تستمر 

املوعد  وهو  املقبل  تموز  من  الثاني 

الصيفية  العطلة  بعده  تبدأ  الذي 

من  اعتبارا  والطلبة  للتدريسني 

األول  ولغاية  تموز  من  الثالث 

ستستقبل  فيما  املقبل  أيلول  من 

الجامعات يف الثاني من ترشين األول 

 2023/2022 جديدا  دراسيا  عاما 

الحضوري  العلمي  التحصيل  يعتمد 

الكامل“.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب  مجلس  رئيس  بحث 
الحزب  رئيس  مع  الحلبويس، 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي 
كردستان  اقليم  ورئيس  بارزاني 
العملية  تطورات  بارزاني،  نجريفان 
االعالمي  املكتب  السياسية.وذكر 
للحلبويس تلقته ”الزوراء“: ان رئيس 
الحلبويس،  محمد  النواب  مجلس 
الديمقراطي  الحزب  رئيَس  التقى 
بارزاني،  مسعود  الكردستاني 
بحضور رئيس تحالف السيادة الشيخ 
حكومة  ورئيس  الخنجر،  خميس 

بارزاني،  مرسور  كردستان  إقليم 
االجتماع،  خالل  الجانبان،  وتبادل 
للعراق   السيايس  الوضع  حول  اآلراَء 
السياسية. العملية  تطورات  وآخر 
يف غضون ذلك، التقى رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبويس رئيَس إقليم 
كردستان نيجرفان بارزاني، بحضور 
الشيخ  السيادة  تحالف  رئيس 
خميس الخنجر.وجرى، خالل اللقاء، 
بحث تطورات األوضاع السياسية يف 
البالد، وتبادل وجهات النظر والرؤى 
التي تسهم يف تجاوز عقبات املرحلة 

املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
املشرتكة،  العمليات  نائب قائد  أصدر 
الشمري،  األمري  عبد  الركن  الفريق 
تتعلق  توجيهات   3 السبت،  امس 

بمرور الحجاج يف محافظة االنبار. 
تلقته  بيان  يف  الشمري  وقال 
”الزوراء“: إنه ”تم اصدار التوجيهات 
الالزمة لعدم تأخري مرور الحجاج يف 
كل قواطع العمليات وتأمني الحماية 
لهم من خالل مرورهم وتأمني مناطق 
التنسيق  تم  انه“  األسرتاحة ”، مبينا 
الحج والعمرة فيما يخص  مع هيئة 

القضايا اإلدارية والتوقيتات“.
املستوى  رفيع  أمني  وفد  وزار  هذا 

برئاسة نائب قائد العمليات املشرتكة، 
الربي  الحج  طريق  السبت،  امس 
األمنية  القطاعات  انتشار  لتفقد 
وتأمني  الطريق  طول  عىل  املتواجدة 

الحدود.
أمنياً  ”وفداً  إن  امني:  مصدر  وقال 
قائد  نائب  برئاسة  املستوى  رفيع 
ركن  أول  الفريق  املشرتكة  العمليات 
القوات  وقائد  الشمري  االمري  عبد 
االتحادية  الرشطة  وقائد  الربية 
يتفقدون  األمنية  القيادات  من  وعدد 
طريق الحج الربي وانتشار للقطعات 
العسكرية من كربالء اىل منفذ عرعر 

الحدودي لتأمني الطريق“ .

بغداد/ الزوراء:
االرهاب،  مكافحة  جهاز  أصدر 
امس السبت، بياناً بشأن فيديو 
متداول ُينسب إليه، مؤكداً عدم 
صلة هذا الفيديو بأبطال جهاز 

ُمكافحة اإلرهاب.
تلقته  للجهاز،  بيان  وذكر 
الذي  الوقت  ”يف  أنه  ”الزوراء“: 
اإلرهاب  ُمكافحة  جهاز  ُيحقق 
أرض  يف  الثمينة  انتصاراته 
بعض  علينا  تخرج  امليدان 
الوهمية  والقنوات  الصفحات 
املهنية  للمصداقية  تفتقر  التي 

والوطنية لتنرش (فيديو) عبثياً 
ال يمت لجهاز ُمكافحة اإلرهاب 

العراقي بصلة“.
وأضاف أن ”هذه املواقع غايتها 
املتحقق  اإلنجاز  التشويش عىل 
يف  الدويل  املُحارب  مسابقة  يف 
األردن والتي حصد فيها الجهاز 

املراتب األوىل“.
يف  واضح  هو  ”وكما  وتابع: 
والشعارات  الُرتب  فإن  الفيديو 
أن  كما  صلة،  بأي  لنا  تمت  ال 
املسابقة  يف  املشرتكني  ُمقاتلينا 
املراتب  من  فقط   (٧) عددهم 

داخل  عرضه  تم  ما  عكس  عىل 
الفيديو“.

وأشار إىل أن ”ُهنالك عرشات من 
ترتدي  التي  العسكرية  القوات 
العراق  داخل  يف  األسود  الزي 
وخارجه، وليس من املعقول أن 
الزي  يرتدي هذا  ُكل من  ُينسب 

إىل جهاز ُمكافحة اإلرهاب“.
وأوضح أنه ” تم تحليل الفيديو 
الوطني  األمن  جهاز  قبل  من 
صلته  عدم  أكد  والذي  العراقي 
ُمكافحة  جهاز  يف  بأبطالنا 

اإلرهاب“. 

أكرب  الجهاز  ”أبطال  أن  وأكد 
األفعال،  هذه  من  وأسمى 
مهمتهم  عىل  ويركزون 
بحماية  األساسية  وواجباتهم 
العظيم“،  العراق  وشعب  أرض 
املنصات  ”هذه  أن  مبيناً 
املأجورة لم ولن تؤثر عىل عالقة 
ُمكافحة  جهاز  بأبطال  شعبنا 

اإلرهاب“.
يحتفظ  ”كما  بالقول:  واختتم 
القانوني عىل  الرد  الجهاز بحق 
هذه الجهات التي ُتشيع األخبار 

الكاذبة واملغرضة“.

بغداد/ الزوراء:
امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
السبت، املوقف الوبائي اليومي 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
تسجيل  اكدت  فيما  العراق، 
137 اصابة جديدة وحالة وفاة 
 85 وشفاء  اربيل  يف  واحدة 

حالة.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  ان عدد  ”الزوراء“: 
 ،3188 امس:  ليوم  املختربية 
الفحوصات  عدد  ليصبح 
الكلية: 18639476. مبينة: انه 
جديدة  اصابة   137 تسجيل  تم 

 85 وشفاء  واحدة  وفاة  وحالة 
حالة.

حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 2303059 الكيل:  الشفاء 
حاالت  عدد  بينما   ،(98.9%)
االصابات الكيل: 2329662، أما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 

1381، يف حني ان عدد الحاالت 
 ،9 املركزة:  العناية  يف  الراقدة 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد 
عدد  ان  اىل:  الفتة   .25222
 ،893 امس:  ليوم  امللقحني 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح 

.10747075

بغداد/ الزوراء:
يف  والكتاب  لالدباء  العام  االتحاد  اعلن 
التي  باالنتخابات  الفائزين  اسماء  العراق 
مرديان  فلسطني  فندق  يف  الجمعة،  جرت 
مرشحا   30 فاز  فيما   ،53% بمشاركة 

بعضوية املجلس املركزي لالتحاد.
االنتخابات  عىل  املرشفة  اللجنة  وذكرت 
أصل  من   (١٣٣٦) بلغ  املصوتني  عدد  ان 
املشاركة  نسبة  كانت  فيما   ،(٢٥١٥)

.(%٥٣)
وأضافت: انه بعد فرز النتائج فاز بعضوية 
(عمر  واألدباء:  األديبات  املركزي  املجلس 
الحر،  عبد  منذر  الهاشمي،  جمال  الرساي، 
السادة  عبد  الفواز،  عيل  البحار،  حسن 
البرصي، عارف الساعدي، ناجح املعموري، 
جبار الكواز، راوية الشاعر، رجاء الربيعي، 
عيل فرحان، عيل شبيب ورد، غرام الربيعي، 
األمري  عبد  مجيد،  حنون  الخياط،  عمران 

املجر، فاضل ثامر، عيل اإلمارة، عبد املنعم 
محمد  غنام  سباح،  غالب  معن  األمري، 
املسعودي،  عمار  الفضيل،  عدنان  خرض، 
حمد الدوخي، شكر الصالحي، ئاوات حسن 
أمني، حسني الجاف، محمد حسني، مويش 
(محمد  االحتياط:  مقاعد  وجاءت  بولص) 
جسام،  محمد  جاسم  الحمداني،  خرض 
مجبل  عيل  الزرباطي،  طه  الشمري،  حازم 

املليفي).

بغداد/ الزوراء:
أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخه وان عبدالله أحمد، امس السبت، 
أن ملف سقوط مدينة املوصل قائم ولم يغلق. وذكر مكتبه االعالمي يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: إن ”عبد الله إستذكر مرور ثماني سنوات عىل سقوط محافظة 
املوصل والفاجعة األليمة لجريمة سبايكر عىل يد عصابات داعش اإلرهابي يف 
شهر حزيران عام2014 وما حدث من مآٍس وجرائم مروعة بحق شعبنا يف عدد 
من مناطق العراق، أسفرت عن إستشهاد وإصابة وتغييب عرشات اآلالف من 
املدنيني وتهجري املاليني من املدن“.وأضاف أنه ”لألسف أكثر املتهمني ما زالوا 
طلقاء من دون حساب أو قصاص، سنعمل عىل تفعيل توصيات اللجنة النيابية 
التحقيقية التي تشكلت عام 2014 بعد أحداث املوصل، وهذا امللف ما زال قائماً 
ولم يغلق“.وجّدد عبد الله مطالبته ”بتعويض عوائل الشهداء وذويهم وتقديم 

الخدمات األساسية للمناطق املحررة وتأمني عودة النازحني إىل ديارهم“.
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كييف/ متابعة الزوراء:

فيمـا تدخـل الحـرب الروسـية عىل 

وعـدت  الرابـع،  شـهرها  أوكرانيـا 

أورسوال  األوروبية،  املفوضية  رئيسة 

فـون دير الين، خالل زيـارة مفاجئة 

لكييف، امس السـبت، برد ”األسبوع 

أوكرانيـا  ترشـح  بشـأن  املقبـل“ 

لالنضمام إىل االتحـاد األوروبي، فيما 

كرر زيلينسكي التحذير من أن العالم 

سـيواجه مجاعة ونقصاً يف الغذاء إن 

لم ترفع القوات الروسية الحصار عن 

املوانئ، وفق تعبريه.

 وقالـت فـون ديـر اليـن يف مؤتمـر 

محادثـات  بعـد  قصـري  صحفـي 

مـع الرئيـس األوكرانـي فولوديمـري 

زيلينسـكي ”نريـد دعـم أوكرانيـا يف 

مسارها األوروبي“.

وأضافت أن ”مناقشات امس ستتيح 

لنـا االنتهاء من تقييمنا بحلول نهاية 

األسبوع املقبل“، مؤكدة أن السلطات 

األوكرانيـة ”فعلـت الكثـري“ بهـدف 

ترشـح البالد لكـن ”ال مـا زال هناك 

الكثري لتفعله“، خصوصا عىل صعيد 

مكافحة الفساد.

حـول  املقابـل،  يف  تحدثـت  لكنهـا 

عـدد من الـرشوط الواجـب اتخاذها 

أو اسـتكمالها مـن قبـل السـلطات 

األوكرانيـة. وقالت: ”مـن الرضوري 

إجـراء املزيـد مـن اإلصالحـات ومن 

بينها محاربة الفساد“.

كما شـددت عىل أن مسـار االنضمام 

معروف ورشوطـه واضحة، الفتة إىل 

أنها ناقشت مع املسؤولني األوكرانيني 

تلك األمور.

إىل ذلـك، أثنت عىل الشـعب األوكراني 

وصموده وطـول معاناته يف مواجهة 

القوات الروسية، وأكدت سعي االتحاد 

إىل إعادة بنـاء وإعمار املدن واملناطق 

املدمرة يف البالد.

أن  األوروبيـة  املسـؤولة  رأت  كمـا 

زيارتهـا هـذه التـي تعـد الثانيـة إىل 

العاصمة األوكرانية، منذ بدء العملية 

العسـكرية الروسـية يف 24 شـباط/

فربايـر، سـتصّب يف تقييـم يعرضـه 

األوروبيون قريباً. وكانت أكدت خالل 

زيارتهـا األوىل يف 8 أبريـل املـايض أن 

أمام أوكرانيا ”مستقبل أوروبي“.

وقالـت فـون ديـر اليـن للصحفيني 

وبينهـم  زيارتهـا  يف  لهـا  املرافقـني 

صحفي وكالة األنباء الفرنسية ”عدت 

إىل كييف للقـاء الرئيس (فولوديمري) 

(دينيس)  الوزراء  زيلينسكي ورئيس 

شميغال، سنستعرض العمل املشرتك 

الـرضوري إلعـادة اإلعمـار والتقدم 

الـذي أحرزتـه أوكرانيـا عـىل طريق 

أوروبا“.

املفوضيـة  تبـدي  أن  املقـرر  ومـن 

األوروبيـة رأيها بشـأن هذه املسـألة 

يقـرر  أن  قبـل  املقبلـة،  األيـام  يف 

قـادة االتحـاد األوروبي مـا إذا كانوا 

سـيمنحون أوكرانيـا وضع املرشـح 

الرسـمي يف قمة تعقد يومي 23 و24 

حزيران/يونيو.

يف غضون ذلك، أكد الرئيس األوكراني، 

كييـف  أن  زيلينسـكي،  فولوديمـري 

رئيسـة  حطـت  فيمـا  سـتنترص، 

املفوضيـة األوروبية، أورسـوال فون 

دير الين، يف كييف، مؤكدة  أن االتحاد 

يؤيد مسعى كييف لالنضمام إليه.

وقـال الرئيس األوكرانـي، فولوديمري 

عـرب  ألقاهـا  كلمـة  يف  زيلينسـكي، 

الفيديو خالل اجتماع األمن اآلسيوي 

املنعقد يف سـنغافورة، امس السـبت: 

”أوكرانيـا سـتنترص بالتأكيد يف هذه 

الحرب التي بدأتها روسيا“.

كمـا كـرر التحذيـر مـن أن العالـم 

سـيواجه مجاعة ونقصاً يف الغذاء إن 

لم ترفع القوات الروسية الحصار عن 

املوانئ، وفق تعبريه.

وقال: ”العالم سـيواجه بشـكل حاد 

وشديد أزمة غذاء ومجاعة“، بحسب 

ما أفادت رويرتز.

وكان الرئيـس األوكرانـي دأب خالل 

األيام املاضية عـىل التحذير من أزمة 

كـربى بسـبب شـلل املوانـئ املطلـة 

عىل البحر األسـود. وقبـل يومني كرر 

أيضـا تلك التحذيـرات قائال: ”املاليني 

قـد يموتـون جوعـاً بسـبب الحصار 

الرويس“.

يشار إىل أن سيطرة األسطول الرويس 

عىل البحـر األسـود، وحصـار ميناء 

أوكرانيـا)  أوديسـا (جنـوب  مدينـة 

عىل وجه الخصوص، تسـبب يف وقف 

تصديـر الحبـوب وخصوًصـا القمح 

الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدِّر عاملي 

له قبل اندالع النزاع بني البلدين.

يشـار إىل أن الرئيـس األوكرانـي كان 

كرر مطالبته االتحاد األوروبي باتخاذ 

خطـوة تاريخية تثبـت أن الكالم عن 

األوكرانـي لـألرسة  الشـعب  انتمـاء 

األوروبية ليس عقيما، وفق تعبريه.

كما شـدد خالل مداخلة عرب الفيديو 

يف مؤتمـر دويل حـول الديمقراطيـة 

يف كوبنهاغـن، عـىل أن مـا وصفه بـ 

”املنطقـة الرماديـة“ لبـالده تغـري 

روسيا وتفيدها، يف إشارة إىل رضورة 

اإلرساع يف حسم ملف ضم أوكرانيا إىل 

االتحاد.

فيمـا نبه األمني العـام لألمم املتحدة، 

أنطونيـو غوترييـش، يـوم األربعـاء 

خـالل   (2022 يونيـو   8) املـايض 

تقديمه التقريـر الثاني لألمم املتحدة 

حـول تداعيات النزاع بني البلدين، من 

أن ”تأثـري الحرب عىل األمـن الغذائي 

والطاقـة والتمويـل شـامل وخطـري 

ومتسارع“.

إال أن روسيا اتهمت يف املقابل الغربيني 

باملسؤولية عن نقص اإلمدادات حول 

العالم جراء العقوبات.

فيما رفضـت كييف تلـك االدعاءات، 

مؤكـدة أن العقوبـات الغربيـة التـي 

القمـح  تشـمل  ال  عليهـا  فرضـت 

والحبـوب، مشـددة عـىل أنهـا كانت 

رضورية للجم الكرملني.

ومنذ انطالق عمليتها العسكرية عىل 

أرايض الجـارة الغربيـة يف 24 فرباير 

املـايض، فرضـت القـوات الروسـية 

سـيطرتها البحرية عىل آزوف والبحر 

األسـود، محارصة املوانئ يف الجنوب 

األوكرانـي، التي كانت تصدر الحبوب 

دوار  وزيـت  القمـح  السـيما  عـادة 

الشـمس، ما أدى إىل ارتفاع األسـعار 

عىل مسـتوى العالم، وسـط مخاوف 

من تأثر عدة بلدان خصوصا يف الرشق 

األوسط وإفريقيا.

الجزائر - بروكسل/متابعة الزوراء:
وضعـت الجزائـر نفسـها يف موقـف صعب مع 
االتحاد األوروبي بسبب اإلجراءات األحادية التي 
اتخذتها ضد إسـبانيا بإلغـاء معاهدة الصداقة 
والتعاون وحظرها كل أشكال التجارة معها عدا 
الغـاز، وهي خطـوة تنتهك اتفاقيتهـا للرشاكة 
مع االتحـاد األوروبي وقد تقـود إىل تصعيد من 

الجانب األوروبي.
ويف الوقـت الـذي كان فيـه النظـام الجزائـري 
يعتقـد أن إلغـاء معاهـدة الصداقة هـو بمثابة 
عقاب إلسـبانيا عىل تغيري موقفها من موضوع 
الصحراء ودعمهـا مقاربة املغرب للحكم الذاتي 
املوّسـع، فإنـه لم يتوقـع ردة الفعـل األوروبية 
الرسيعة، والتي تكشف عن تضامن غري محدود 
مع مدريد، وهو تضامـن يفرضه نظام االتحاد 

األوروبي.
وقال مسـؤوالن كبريان يف االتحـاد األوروبي إن 
قـرار الجزائـر حظـر التعامـالت التجارية مع 
إسـبانيا ربمـا يمثـل انتهـاكا لقانـون التجارة 

باالتحاد األوروبي.
وقال مسـؤول السياسـة الخارجيـة يف االتحاد 
جوزيب بوريل ونائب رئيس املفوضية األوروبية 
فالديـس دومربوفسـكيس يف بيان مشـرتك إن 
”االتحاد األوروبي مستعد للوقوف بوجه أّي نوع 
مـن اإلجراءات القرسية ضـد دولة عضو.. ومع 

ذلك، فهو يفضل الحوار أوال لحل الخالفات“.
من جانبه، قال وزير الخارجية اإلسباني خوسيه 
مانويل ألباريس إن بالده لم تتخذ إىل اآلن أّي قرار 
يؤثر عىل الجزائر أو يمّس شـؤونها بعد حظرها 
التعامـالت التجارية، يف خطوة تفتح الباب أمام 
الحوار وتمكن الجزائر مـن الرتاجع عن قرارها 
غري املدروس. لكنه شـدد قبـل ذلك بيوم عىل أن 
بالده ”سـتدافع بقوة عـن مصالحها ومصالح 

املواطنني اإلسبان والرشكات اإلسبانية“.
وقـال الوزير اإلسـباني إنـه يرجـو أن يتم حل 
الخـالف مع الجزائر عرب الحـوار يف أقرب وقت، 
الفتـا إىل أن الغـاز يتدفـق مـن الجزائر بشـكل 

طبيعي.
ويعتقد مراقبون أن توقيت ترصيحات املسؤولني 
باالتحاد األوروبي مع وزير الخارجية اإلسباني 
الهـدف منـه الضغـط عـىل الجزائـر لترتاجـع 
عـن قرارهـا وتفصـل بـني أدوات إدارة الخالف 
السـيايس وبني االتفاقيـات االقتصادية التي ال 

ترتهن لألمزجة الشخصية ألّي جهة كانت.
ويشـري املراقبون إىل أن الجزائر وضعت نفسها 
يف ورطـة، فهـي ال تقـدر أن تسـتمر يف قرارها 
وقف التعامالت مع إسبانيا ملا لهذه الخطوة من 
نتائج سلبية عىل الجزائر نفسها إذا قرر االتحاد 
األوروبي مراجعة اتفاقية الرشاكة بني الطرفني 
وما تتضمنه من مزايا وتسـهيالت للجزائر. كما 

أن تراجعها الرسيع وتحت الضغط سـيحرجها 
يف الداخـل، خاصة أن التصعيـد كان الهدف منه 
إظهار أن النظام قوّي ويمتلك أوراقا كثرية بيده 

بينها ورقة الغاز.
والحـظ هـؤالء رسعـة التضامـن األوروبي مع 
إسـبانيا، وهو أمـر ال يحدث بنفـس الرسعة يف 
ملفـات أخـرى، ما يكشـف أن الجزائـر لم تقرأ 
املوقـف األوروبـي جيدا وخاصة حجـم تأثريها 

وصداقاتها داخل االتحاد.
وذكرت وكالة بلومربج لألنباء الجمعة نقال عن 
بيان لالتحاد األوروبي أنه يجرى تقييم تداعيات 
اإلجراءات الجزائرية بما يف ذلك تعليمات أُصدرت 
للمؤسسات املالية بوقف املعامالت بني البلدين.

ووفقـا للبيـان، يبـدو ذلـك انتهـاكا التفاقيـة 
الرشاكـة بني االتحاد األوروبـي والجزائر. وجاء 
فيـه أن ذلـك سـيؤدي إىل ”معاملـة تمييزيـة 
لدولة عضـو باالتحـاد األوروبي ويؤثر بشـكل 
سـلبي عىل ممارسـة حقـوق االتحـاد بموجب 
االتفاقية“. وأضاف البيـان أن االتحاد األوروبي 
عىل اتصال وثيق بالحكومة اإلسبانية ويتواصل 
مع السلطات الجزائرية من أجل توضيح رسيع 

للوضع.
ألغـى  قـد  اإلسـباني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
بالواليـات  األمريكيتـني“  ”قمـة  يف  مشـاركته 
املتحدة ليتوجه، الجمعة، إىل بروكسـل، لحضور 

اجتماع طارئ ملناقشة األزمة مع الجزائر.
و طالب مسؤولون يف االتحاد األوروبي الخميس 
من الجزائر إعادة النظر يف تحركها ضد إسبانيا، 

قائلني إنهم ”قلقون للغاية“ من الوضع.
وقالت وزيـرة املالية اإلسـبانية نادية كالفينو، 
”عالقاتنا التجارية ليسـت وطنية، بل أوروبية. 
ولهذا السـبب من املنطقي أن يسـافر الوزير إىل 

بروكسل اليوم“.
وذكرت صحيفة ”الباييس“ اإلسبانية، الخميس، 
أن مسـؤولني حكوميني إسبان يفكرون يف إدانة 
الجزائر رسميا لخرقها اتفاق ”االتحاد األوروبي 

واملتوسطي“ لعام 2005.
وتشمل صادرات إسبانيا للجزائر الحديد والصلب 
واآلالت واملنتجات الورقية والوقود والبالسـتيك، 
بينما تشـمل الخدمات التي تصدرها لها أعمال 

اإلنشاءات والخدمات املرصفية والتأمني.
وقالت وزيـرة الطاقة اإلسـبانية ترييـزا ريبريا 
الخميـس إنها واثقة أن سـوناطراك سـتحرتم 
عقودهـا التجاريـة، لكنهـا أقرت بـأن الخالف 
الدبلومـايس والتجـاري يأتي يف وقت حسـاس 
تجـري فيه الـرشكات املعنية مراجعة ألسـعار 
عقود التوريد ملدة عرش سـنوات. ولدى رشكات 
طاقة إسبانية مثل ناتورجي وريبسول وسيبسا 
عقود مع رشكة سـوناطراك الجزائرية اململوكة 

للدولة.

واشنطن/بي.بي.يس:
هاجم الرئيس األمريكي السـابق، 
دونالد ترامب، ابنته إيفانكا بعد ان 
نأت بنفسـها عن مزاعمه التي ال 
أساس لها بحدوث تزوير جماعي 
االنتخابـات  خـالل  األصـوات  يف 

الرئاسية األخرية.
وكانـت لجنة التحقيـق يف أحداث 
الشغب التي صاحبت اقتحام مبنى 
الكونغـرس (الكابيتول) يف 2021 
قد بثت الخميس مقطعاً مسـجُال 
لم ُيشاهد من قبل إليفانكا ترامب 

ترفض فيه مزاعم والدها.
وقال ترامب إن إيفانكا لم تنظر يف 
نتائج االنتخابات وإنها كانت ”قد 

انسحبت منذ فرتة طويلة“.
وذهـب الديمقراطيـون إىل القول 
إن هجوم حشد من الجماهري عىل 
الكونغـرس كان تتويجـاً ملحاولة 
انقالبيـة عـىل مـدى شـهور من 

جانب ترامب.
وقـد بثـت اللجنـة املختـارة من 
مجلس النـواب األمريكي مقاطع 
مصورة وشـهادات حول اقتحام 
العاصمـة  يف  الكابيتـول  مبنـى 
السـادس  يف  يس  دي  واشـنطن 
مـن يناير/ كانـون الثانـي، عىل 
شاشـات التلفزة مساء الخميس 

املايض.

واجتذبت جلسـة االسـتماع التي 
بثـت يف وقـت الـذروة 20 مليـون 

مشاهد عىل شبكات التلفزة.
وتضمن البث مقطعاً من شـهادة 
للنائـب العـام األمريكي السـابق 
بيل بار قال فيهـا إنه رفض مراراً 
مزاعم الرئيس املنتهية واليته بأن 
تزويراً جماعياً لألصوات تسبب يف 

خسارته لالنتخابات.
كمـا بثت اللجنـة مقطعاً آخر من 

مقابلة إليفانـكا ترامب يف أبريل/ 
نيسـان مع اللجنة عندما ُسـئلت 

حول رد فعلها إزاء تقييم بار.
وقالت إيفانـكا: ”لقد أثر ذلك عىل 
وجهة نظري. أحرتم النائب العام 

بار ولهذا قبلت ما قاله“.
بمنشـور  الجمعـة  ترامـب  ورد 
عىل منصـة التواصـل االجتماعي 
الخاصـة بـه ”تروث سوشـيال“، 
التحقيـق بأنـه ”حملـة  واصفـاً 

تستهدف النيل منه“.
”إيفانـكا  بـأن  ترامـب  وأضـاف 
ترامب لم تشارك يف النظر يف نتائج 

االنتخابات أو دراستها“.
ومىض قائالً ”كانت قد انسـحبت 
منـذ فرتة طويلة وكانت ، يف رأيي، 
تحاول فقـط أن تبـدي احرتامها 

لبيل بار ومنصبه كنائب عام“.
أيضـاً  السـابق  الرئيـس  وشـن 
هجومـاً عىل بـار واصفـاً إياه بـ 

”الجبان“، بينما واصل تأكيده عىل 
أن االنتخابات كانت ”مزورة“.

وكانت إيفانكا ترامب مستشـارة 
رئاسـية يف إدارة والدهـا ورافقته 
يف املسـرية التي استضافها خارج 
مبنـى البيـت األبيـض قبـل وقت 
قصـري مـن بدايـة الهجـوم عـىل 

الكونغرس.
وقد لوحـق عدد قليـل من حاالت 
تزوير أصـوات الناخبـني قضائياً 
منـذ انتخابـات نوفمـرب/ ترشين 
الثانـي 2020، لكن لم يظهر دليل 
قاطع عىل وجود مثل هذا النشاط 
اإلجرامي عىل نطاق كان من شأنه 
أن يقلـب فوز الرئيـس جو بايدن 

باالنتخابات.
اللجنـة  أن تعقـد  املنتظـر  ومـن 
املختارة من مجلس النواب خمس 
جلسـات اسـتماع أخـرى خـالل 

األسبوعني املقبلني.
وسـتحاول جلسـة غـٍد االثنني أن 
تظهـر أن ترامـب والدائرة املقربة 
منـه كانـوا يعلمـون أنـه خـرس 
االنتخابات، لكنهم روجوا للمزاعم 
بوجـود تزويـر يف االنتخابات عىل 

أي حال.
وقـد أجرت اللجنـة 1000 مقابلة 
وجمعـت 140 ألـف وثيقـة خالل 

التحقيق الذي استغرق عاماً.

ÔiÎäÎ˛a@Üb•¸a@…fl@‚Übóm@¡Ç@Û‹«@ãˆaçßa
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طرابلس/ متابعة الزوراء:

بعد االشتباكات الليلية التي اندلعت مجددا 

الليبيـة، أكـد رئيـس  أمـس يف العاصمـة 

أن  باشـاغا،  فتحـي  املكلفـة،  الحكومـة 

حمايـة املدنيني العزل ال يمكـن أن تتحقق 

إال مـن خالل سـحب كل األسـلحة الثقيلة 

واملتوسطة من طرابلس.

وشدد يف سلسـلة تغريدات، عىل حسابه يف 

تويرت، عـىل رضورة وضع ترتيبـات أمنية 

بإرشاف البعثة األممية إلخالء العاصمة من 

كل أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة.

كمـا أكد أنه ال يمكن لألمن أن يسـتتب من 

دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالرشعية 

الدستورية والقانونية، داعياً إىل امليض قدماً 

نحو االنتخابات الربملانية والرئاسية.

إال أنـه اعتـرب أنـه ال يمكـن الثقـة يف من 

وصفها بـ ”العصبة الخارجة عن القانون 

املنتحلـة للصفـة“ لكي تجـري انتخابات 

وهي فاقدة للسـيطرة عىل أمن وسـالمة 

املواطنـني، يف إشـارة إىل حكومـة الوحدة 

الوطنيـة املنتهيـة واليتهـا برئاسـة عبد 

الحميد الدبيبة.

إىل ذلك أكد أن حكومته متمسـكة بالسـالم 

عـىل االقتتـال، وتمـد يدها لـكل األطراف. 

وختـم مذكـراً بـأن حكومتـه حـازت عىل 

توافـق ليبـي ليبـي بـني مجليس النـواب، 

وأنها حريصة عىل عدم سـفك الدم الليبي، 

واالبتعاد عن الفوىض.

وكان باشـاغا حمـل قبل سـاعات الدبيبة 

مسؤولية االشتباكات التي اندلعت ليال.

يشـار إىل أن طرابلـس كانت شـهدت ليل 

الجمعة السـبت، اشـتباكات بني ميليشيا 

”جهاز دعم االسـتقرار“ الذي يقوده عبد 

الغنـي الـككيل، املـوايل لحكومـة الدبيبة، 

الداعمـة لحكومـة  ”النـوايص“  وكتيبـة 

باشاغا، وهما أكرب ميليشيات طرابلس.

ويف حني لم تعرف أسـباب تلك االشتباكات، 

فإنه من املرجح أن تكون لها عالقة بالنزاع 

الحاصل بني الحكومتني، وكنتيجة لتداعيات 

محاولة باشاغا الدخول إىل طرابلس قبل 3 

أسابيع بدعم من ”النوايص“.

فيما يعكس هـذا التوتر املتكرر واملسـتمر 

منـذ فرتة حجم املعضلة التي تعانيها ليبيا، 

يف ظـل تنافـس حكومتـني عىل السـلطة، 

تلعب فيه امليليشـيات املسلحة التي تتحكم 

بالعاصمة ومدن الغرب الليبي دوراً كبرياً.

فمنذ أشـهر، تعيـش البالد عـىل وقع توتر 

سـيايس متصاعد ومحتـدم، نتيجة رفض 

الدبيبة تسليم السلطة إىل الحكومة الجديدة 

التي كلف الربملان الليبي باشاغا بقيادتها.
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فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة 
(١٥٠٨٩) والصـادرة مـن 
نقابة الصحفيني العراقيني 
بإسم (كوثر جعفر أحمد)، 
عليهـا  يعثـر  مـن  فعـىل 
تسليمها اىل جهة اإلصدار.

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير املوارد املائية، املهندس مهدي رشيد 
الحمداني، أن حقوق العراق املائية خط احمر 

ال يمكن تجاوزه ألي سبب من األسباب.
وقالت الـوزارة يف بيـان تلقته «الـزوراء» إن 
الحمداني تفقد جهد الوزارة العامل يف محطة 
ضخ الثرثار العائمة يف محافظة األنبار قضاء 

الفلوجة ملتابعة سري األعمال فيها.
ونقـل البيـان عـن الوزيـر قولـه إن «هـذا 
املرشوع من املشـاريع املهمـة التي اعتمدتها 
الـوزارة ضمن حلول معالجة الشـحة املائية 
املستمرة منذ ثالثة مواسم متتالية من خالل 
نصب مضخات عائمة لالسـتفادة من خزين 
بحرية الثرثار لتعزيز الواردات يف نهري دجلة 
والفرات وزيـادة التصاريف فيهمـا»، مؤكدا 
«دعـم الحكومـة االتحاديـة ممثلـه برئيس 
الوزراء والنائـب األول لرئيس مجلس النواب 

لتوجهات الوزارة يف معالجة الشحة املائية».

ووجه الوزير بـ «زيادة الجهد اآليل والفني 
العامل يف املرشوع من أجل إنجازه بأرسع 
وقت ممكن وضمن املواصفات املطلوبة»، 
معتـربا هـذا العمـل مـن أولويـات عمل 

تشكيالت الوزارة يف الوقت الحارض».
يذكـر ان مـرشوع إنشـاء محطـة ضخ 
الثرثـار العائمة يتضمن حفر قناة بطول 
٢,٢٠٠كـم داخل بحـرية الثرثـار و إزالة 
الرتسـبات مـن حـوض املضخـات وعىل 
منسوب ٤٠ واىل منسوب ٣٤ مع استمرار 
تقوية سـداد حوض املضخـات العائمة، 
فضـال عـن إزالـة الرتسـبات مـن القناة 
وباسـتخدام  الثرثـار  لناظـم  الرئيسـية 
األليـات التخصصيـة متعـددة األغراض 
بهـدف تهيئـة املوقـع إلنـزال املضخـات 
العائمـة لغـرض االسـتفادة مـن خزين 
بحرية الثرثار يف زيادة التصاريف يف نهري 

دجلة والفرات.

صالح الدين/الزوراء:
مختلـف  مـن  االرس  مئـات  توافـدت 
املحافظـات العراقية نحـو مدينة تكريت 
يف محافظـة صالح الدين، امس السـبت، 
لـ»مجـزرة  الثامنـة  الذكـرى  إلحيـاء 
 ١٧٠٠ ضحيتهـا  راح  والتـي  سـبايكر» 
منتسب من القوات االمنية عىل يد تنظيم 

«داعش» يف العام ٢٠١٤.
وقـال قائممقـام تكريت عمر الشـنداح  
يف ترصيـح صحفـي: إن «قـوات االمـن 
والدوائـر املعنيـة نفـذت خطـة خدميـة 
وامنية محكمـة لتأمني وصول االرس من 
ذوي مجزرة سـبايكر اىل مـكان الجريمة 
يف القصور الرئاسـية عند اطـراف مدينة 

تكريت مركز محافظة صالح الدين».
وبني  الشـنداح أن «الخطة تشمل  اظهار 
مكان املجزرة باملظهـر الالئق وتأمني كل 
املسـتلزمات الخدميـة ومرافقـة القوات 
االمنية ألرس الضحايا وتسـهيل مرورهم 
ووصولهم اىل مكان تنفيذ ابشـع جريمة 
ارهابيـة نفذهـا تنظيم داعـش االرهابي 
عام ٢٠١٤ بحق منتسـبي القوات االمنية 
واملتدربـني انـذاك»، مؤكـدا «نجاح خطة 
تأمني زيارة مكان سـبايكر وعودة اغلب 
بانسـيابية  محافظاتهـم  اىل  الزائريـن 

وسالسة دون أي مشاكل تذكر».
وأعـدم تنظيم «داعـش» رميا بالرصاص 
نحو ٢٠٠٠ شـخص وهم طـالب يف كلية 
الطـريان وعنـارص أمـن داخـل قاعـدة 
عسـكرية معروفة باسـم «سـبايكر» يف 
محافظة صالح الدين عند سـيطرته عىل 
املنطقة يف يونيو/حزيـران ٢٠١٤.وتبنى 
«داعـش» آنـذاك الحادثـة، ونـرش صوراً 
ومقاطع مرئية مروعة أظهرت محارصة 
القاعـدة  يف  للجنـود  التنظيـم  مسـلحي 
العسـكرية قبل إطـالق النـار عليهم من 

مسافات قريبة.

كركوك/الزوراء:
التابعـة  الصحيـة  الفـرق  نفـذت 
السبت،  البيطري، امس  للمستشفى 
حملة جديدة ملكافحة انتشار الحمى 
النزفية يف كركوك، مؤكدة سـيطرتها 
عىل منع انتشار املرض يف املحافظة، 
لجـان  تشـكيل  إىل  أشـارت  فيمـا 
ملراقبـة أماكـن بيع مختلـف األنواع 
مـن الحيوانات ملنع انتشـار فريوس 

جدري القردة.
وقـال مديـر املستشـفى البيطـري، 
منصـور البياتي، يف ترصيح صحفي 
يف  البيطريـة  الصحيـة  «الفـرق  إن 
كركوك نفذت حملـة وطنية مجانية 
ملنع انتشار الحمى النزفية يف املناطق 
التي يتواجـد فيها مربـو الحيوانات 

واملوايش التي شملت قاطع الواسطي 
اىل قرية الصيادة (الجماسة)» . 

وأكـد، أنه «تمت السـيطرة عىل منع 
انتشـار املـرض يف محافظة كركوك، 

من خالل البدء بوقت مبكر بالحمالت 
مـدروس  جـدول  وفـق  الوقائيـة 
ومخطط يف املناطق التي يتواجد فيها 
مربو املوايش والحيوانات، فضالً عن 
الحمـالت األخـرى التي شـملت منع 
بيع اللحوم الحمراء بطرق عشوائية 

أو خارج سيطرة الصحة». 
وأشـار إىل أن «هنالك لجاناً تشـكلت 
مـن أجـل إجـراء حمـالت أخـرى يف 
اماكـن بيع الحيوانات، السـيما التي 
يتم فيهـا بيع ورشاء حيوانات أخرى 
يف ظل انتشـار فريوس جدري القردة 
يف دول قريبـة مـن العـراق، ملعرفـة 
الحيوانـات  مصـادر وصـول هـذه 
ومصادرتها يف حال عدم وجود أوراق 

رسمية لها».

بغداد/الزوراء:
توعـدت قيـادة رشطـة بغـداد 
كل مـن يظهر بمقاطـع فيديو 
يف مواقـع التواصـل االجتماعي 
ويطلـق النار.وذكـر بيـان لهـا 
تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه 
انـه «واسـتمرار بالحملـة التي 
اطلقتهـا القيـادة ويرشف عىل 

تنفيذها قائد رشطة بغداد بصدد 
اسـتحصال املوافقات القضائية 
الالزمة وإلقـاء القبض عىل كل 
من يظهر بأي مقطع فديو وهو 
يحمل السـالح ويطلق العيارات 
النارية».وأضـاف «انترشت عدد 
مـن مقاطـع الفيديـو ملتهمني 
يحملون سـالح ويطلقون النار 

يف الهـواء.. إن هـذه الترصفات 
الالمسـؤولة هي تجاوز واضح 
عـىل السـلم واالمـن املجتمعـي 
تحـت  يقعـون  اصحابهـا  وان 
والحسـاب». القانـون  طائلـة 
ودعـت قيادة رشطـة محافظة 
بغـداد «املواطنـني بـاإلدالء بأي 
معلومـات متوفـرة عـن هؤالء 

االشـخاص عرب االتصال بالخط 
الساخن لقيادة رشطة محافظة 
بغـداد ٤٢٧ املجانـي وسـتكون 
هوية املتصل طـي الكتمان كما 
املوافقـات  اسـتحصال  سـيتم 
القضائية الالزمة والقاء القبض 
عىل املتهمني الظاهرين بمقاطع 

الفيديو املذكورة».

بغداد/الزوراء:
أوضحـت األمانـة العامـة ملجلـس الـوزراء، امس السـبت، 
تفاصيل برنامج حكومة املواطن اإللكرتونية وكيفية تقديم 
طلبـات املواطنني، فيما حـددت الجهة املسـؤولة عن تنفيذ 

قرارات مجلس الوزراء.
وقال املتحدث باسـم األمانة العامة، حيدر مجيد، يف ترصيح 
صحفي إن «دائرة شـؤون مجلس الوزراء واللجان يف األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء هي املسـؤولة عـن متابعـة تنفيذ 
القـرارات الصـادرة عن مجلـس الـوزراء وتوجيهات رئيس 
مجلس الـوزراء، وتتابع بصورة دوريـة مخرجات القرارات 

والتوجيهات واللجان املشكلة».
وحـول برنامـج حكومـة املواطـن اإللكرتونيـة، أوضح أن 
«الربنامج من مسـؤولية األمانة العامة ملجلس الوزراء وهو 
يتسـلم طلبات وشـكاوى املواطنني عرب املوقـع اإللكرتوني 

https://ca.iq/ ويحيلهـا إىل الجهـات 
ذات العالقـة»، مشـرياً إىل أن «املواطـن 
باستطاعته إحالة الطلب إىل الجهة التي 

يرغب بمخاطبتها».
ولفت إىل أن «كل وزارة وجهة غري مرتبطة 
بوزارة ومحافظة تمتلك قسـماً لشؤون 
املواطنني يرتبـط برئيس الجهة مبارشة 
وتـرشف عىل هذه األقسـام فنيـًا دائرة 
التنسـيق الحكومي وشؤون املواطنني يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء».
وأشـار إىل أن «هنالـك متابعـة دوريـة 
لعمل هذه األقسـام والتي تكلف يف أغلب 
املواطنـني  شـكاوى  بمتابعـة  األحيـان 
وإجراء زيارات ميدانية إن تطلب األمر».

البرصة/الزوراء:
قطـع املئات مـن أصحاب العقـود طريق 
طريق بغداد – البرصة ذهاباً وإيابا وسـط 
والشـاحنات  العجـالت  لطوابـري  تجمـع 
احتجاجا عىل عدم تضمينهم ضمن قانون 

الدعم الطارئ.
مئـات املتعاقدين مع الدوائـرة الحكومية 
والرشكات النفطيـة يف محافظة البرصة، 
اقدموا صباح امس، عىل قطع طريق بغداد 
– البرصة احتجاجا عىل عدم شـمولهم يف 

قانون االمن الغذائي اسوة باقرانهم.
كمـا منعـوا الشـاحنات مـن الدخـول اىل 
الطريـق  قطـع  إثـر  البـرصة  محافظـة 
باإلطارات املحرتقة، فيما افرتش عدد آخر 
منهم األرض وأسفل الشاحنات لتأكيد عىل 

منعها من الدخول.

وطالبوا بتضمينهم بقانون الدعم الطارئ 
الذي صـوت عليه مجلس النـواب مؤخرا، 

وبخالفه يلوحون بالتصعيد املستمر خالل 
الفرتة املقبلة.

بغداد/الزوراء:
أفاد املتحدث باسم جهاز مكافحة االرهاب، 
صبـاح النعمـان، عـن القبض عـىل ٢١ من 
قيـادات تنظيم داعش، بالتنسـيق مع اقليم 

كردستان.
وقـال النعمان يف ترصيح صحفي انه «ومنذ 
بداية السـنة ولغاية اليوم، تم القاء القبض 
عىل ٢١ ارهابياً من القيادات العليا يف تنظيم 
داعش االرهابـي»، مبينا ان «هذا التنسـيق 
مسـتمر ونطمح اىل ان يصل اىل مسـتويات 
عليا، وحتى يف املجـال العملياتي والتدريبي، 
كـون ان جهـاز مكافحـة االرهـاب يمتلـك 
اكاديميـة متخصصـة يف مكافحـة االرهاب 
والعمليـات الخاصة، وأوعز رئيـس الجهاز 

بتخصيص مقاعد اىل اقليم كردستان».
واضـاف: «عملنـا مـع اقليـم كردسـتان يف 
واالسـتخباري  املشـرتك  التنسـيق  مجـال 
والقـاء القبض عـىل االرهابيـني، وتم تنفيذ 
اكثر من ١٠ واجبـات، ومجمل النتائج التي 
حصلنـا عليهـا هي القـاء القبـض عىل ٢١ 
ارهابياً، منهم من كان مختبئاً يف السليمانية 

واربيل».
وأوضح النعمان ان «التنسيق بني الجهازين 
وهذه املعلومات التـي نحصل عليها ترتجم 
اىل معلومـات وخطة نتشـارك بها مع اقليم 
كردسـتان، اللقـاء القبض عـىل االرهابيني 
االخرين، سـواء املوجودين يف كوردستان او 
يف املناطـق الفاصلـة، او منهم من هرب من 
اقليم كردستان وعاد اىل نينوى او كركوك او 

صالح الدين».

املتحدث باسم جهاز مكافحة االرهاب، لفت 
اىل ان «معظـم هؤالء االرهابيني من سـكنة 
نينوى وصالح الدين وكركـوك ودياىل، وبعد 
ان سـيطرت قواتنا عىل هذه املناطق هربوا 
اىل اقليم كوردستان، بعد ان غريوا اسماءهم 
واشكالهم»، مستدركا انه «وليقظة القوات 
االمنيـة وحرفية االجهـزة االسـتخبارية يف 
بغداد وكردستان لم يستطع هؤالء االختباء، 
وسـيكونون يف قبضة العدالة سواء من بقي 

منهم او الذين تم القاء القبض عليهم».
النعمـان اضـاف، انـه «ومنذ نهاية السـنة 
املاضية وخالل النصف االول من هذه السنة 
حققنا تنسـيقاً عالياً جداً أثمر هذا التعاون 
االسـتخباري والتنسـيق بني جهاز مكافحة 

االرهـاب وجهاز مكافحة االرهـاب يف اربيل 
والسـليمانية عـن اعتقال اعـداد كبرية من 
قادة التنظيم االرهابي الذين كانوا مختبئني 

يف اقليم كردستان».
بشـأن العمليـات التـي يقـوم بهـا عنارص 
تنظيم داعش بني مدة وأخرى، ذكر النعمان، 
ان «عمليات تنظيم داعش ليسـت يف ازدياد، 
عـىل اعتبـار انهـا لـم تؤثـر عىل مسـتوى 
االمن املسـتتب يف هذه املـدن»، منوها اىل ان 
«تنظيـم داعش يحـاول ان يقـوم بعمليات 
صغـري متفرقة هنا وهناك، غايتها الكسـب 
االعالمـي واثبـات الوجود، وقسـم من هذه 
العمليـات بصـدد االبتـزاز والحصـول عـىل 

التمويل للتنظيم».
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االنبار/الزوراء:
أعلـن قائد رشطـة محافظة االنبار الفريق هادي رزيج كسـار، امس السـبت، 

االطاحة بتاجر مخدرات بعملية امنية بكمني يف مدينة الرمادي.
وقـال كسـار يف ترصيح صحفي ان“قوة امنية من قيـادة رشطة االنبار نصبت 
كمينـا ألبـرز تاجر مخـدرات وتمكنت مـن اعتقاله حال تواجـده يف احد احياء 

مدينة الرمادي، دون وقوع اي مقاومة تذكر“.
واضـاف ان“ القوات االمنية ضبطت بحوزة املعتقـل كميات كبرية من الحبوب 
املخـدرة ، مبينا ان“ معلومات اسـتخباراتية مكنت القـوات االمنية من اعتقال 

املستهدف ورصد حركته“.
وأشـار كسار اىل أن ”القوات االمنية نقلت املعتقل وسط اجراءات امنية مشددة 
اىل احـدى املراكز االمنيـة للتحقيق معه ومعرفة املزيد مـن التفاصيل عن بقية 
املتاجريـن باملواد املمنوعة“، مؤكدا ان ”القوات االمنية سـلمت املواد املضبوطة 

اىل الجهات املعنية ”. 

بغداد/الزوراء:
أعلنـت هيئة املنافذ الحدودية، امس السـبت، 
عن ضبـط مواد كيمياوية خطـرة مخالفة يف 

ميناء أم قرص.
وذكـر بيان للهيئة تلقته «الـزوراء» أن «هيئة 
املنافـذ الحدوديـة بجهـود ومتابعـة دقيقـة 
لجميـع البضائـع يف منفـذ مينـاء أم قـرص 
األوسـط ومن خـالل تنسـيق العمـل وتبادل 
الوطنـي  املخابـرات  جهـاز  مـع  املعلومـات 

تمكنـت مـن ضبط حاويتـني تحتـوي (مواد 
كيمياوية خطـرة) مخالفة لرشوط وضوابط 
االسترياد متجاوزة للمدة القانونية املسموحة 
عـىل بقائهـا يف املينـاء دون مراجعة أصحاب 
العالقـة».  وأشـار اىل أنه «تـم تنظيم محرض 
ضبط أصويل وإحالتها إىل مركز رشطة كمرك 
ام قرص االوسـط لعرض املوضوع أمام أنظار 
قايض التحقيـق التخاذ اإلجـراءات القانونية 

املناسبة» .
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بغداد/الزوراء:
أفاد مصدر مني، امس السبت، بانتحار فتاة بتناول مادة 

«الزرنيخ» السامة باحدى مناطق العاصمة بغداد.
وابلـغ املصـدر «إن فتاة (تولد ٢٠٠٧)، أقدمت، يف سـاعة 
متأخـرة مـن ليل اول امس،  عـرب تناولها مـادة الزرنيخ 
السامة داخل منزلها ضمن منطقة الشالجية، يف بغداد».

وأوضح املصدر أنه وحسب ادعاء ذويها فإن االنتحار جاء 
نتيجة مشـاكل عائلية. مشريا اىل فتح تحقيق ونقل جثة 

الفتاة اىل دائرة الطب العديل.
ويعـد االنتحار من الظواهر الدخيلة عىل املجتمع العراقي 
والتـي ازدادت يف اآلونـة األخرية، ويعزوهـا متخصصون 
ألسـباب متعـددة من بينهـا الحاالت النفسـية والضغط 
املجتمعي واإلدمان عىل املخدرات، وكذلك العوز والحرمان 

والبطالة، باإلضافة إىل الكثري من املشاكل املجتمعية.
يذكـر أن حاالت االنتحار املسـجلة يف العـراق عام ٢٠٢١ 
بلغـت ٧٧٢ حالـة، وهي أكثر بنحـو ١٠٠ حالة عن العام 
٢٠٢٠ والتـي بلغـت ٦٦٣ حالـة، بحسـب وزارة الداخلية 

العراقية.

@^ÑÓ„äç€a^Äi@Òbnœ@äbzn„a
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بغداد/ الزوراء:
اكد الخبـري النفطي، حمزة الجواهري، امس السـبت، ان 
حالة ارتفاع أسـعار النفط الجنونية التـي أدت اىل انهيار 
اقتصاديـات حلفاء الواليات املتحـدة االمريكية من الدول 
االوربيـة واالفريقية وامريـكا الالتينية دفعـت اىل تنامي 
السياسة العدائية ضد الواليات املتحدة األمريكية، مرجحا 
بأن سياسة بايدن قد تضمر الذهاب اىل حرب عاملية ثالثة 
.وقـال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان “اغلب املعطيات 
وتوقعـات خـرباء سـوق النفـط العاملية تفيد باسـتمرار 
ارتفاع أسـعار النفط، وانها قد تالمـس الـ ٢٠٠ دوالر إذا 
ما اسـتمرت الواليات املتحـدة االمريكية بفرض املزيد من 

العقوبات عىل روسيا وايران“.
وأضاف ان ”حالة ارتفاع أسعار النفط الجنونية التي أدت 
اىل انهيـار اقتصاديات حلفاء الواليـات املتحدة االمريكية 

من الدول االوربية واالفريقية وامريكا الالتينية، حيث أدت 
اىل بدء اعالن عدائها للسياسة االمريكية بسبب استمرارها 

باملزيد من القرارات العقابية تجاه طهران وموسكو“.
 مرجحا بأن ”سياسـة بايدن قد تضمـر الذهاب اىل حرب 

عاملية ثالثة بسبب ارصارها عىل بقاء العقوبات“.
وأشار الجواهري اىل ان “ األسعار الحالية ستبقى مرتفعة 
وقد تصل اىل مسـتويات اعىل حتى وان تم الغاء العقوبات 

عىل روسيا وايران فإن انخفاضها سيأخذ وقتا“.
وطالـب الجواهـري الحكومـة العراقيـة بـ“االسـتغالل 
الصحيـح للوفـرة املاليـة التـي سـتوفر لخزينـة الدولة 
الكثـري من املليارات من خالل تفعيـل القطاعات الحيوية 
كالصناعة والزراعة والبنى التحتية لتكون املورد الرئييس 
لخزينـة الدولة مع العائـدات النفطية والخروج من حالة 

االعتماد عىل االقتصاد األحادي“ .

بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزارة الزراعـة دعوة للفالحني 
بشـأن محصول الحنطة، وفيما أكدت 
اسـتمرار عمليات التسـويق، أشـارت 
إىل أن املسـتحقات متوفـرة لدى وزارة 

التجارة.
ودعت الـوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» 
”تسـويق  إىل  واملزارعـني  الفالحـني 
الحاصـل مؤكدة توفر التخصيص املايل 
ملسـتحقاتهم والبالـغ ٨٥٠ ألف دينار 
للطن الواحـد لدى املراكـز املختصة يف 
وزارة التجارة اسـتناداً اىل قرار مجلس 
الوزراء، فضالً عن اسـتمرار فعالياتها 

الكامـل  الدعـم  وتقديـم  وأنشـطتها 
للفالحـني واملزارعـني إلنجـاح الخطة 
الزراعية والتسويقية ملحصول الحنطة 
كافـة  يف  الحـايل  الزراعـي  للموسـم 
املحافظات ومنهـا محافظة كركوك“.
وأضافت أن “مدير عام دائرة التخطيط 
واملتابعة، الدكتور يارس حسـن صالح، 
قـام بزيارة تفقديـة لعمليات الحصاد 
واالستالم ملحصول الحنطة يف محافظة 
كركـوك وذلك تنفيـذاً لتوجيهات وزير 
الزراعة محمد كريم الخفاجي بإسـناد 
مهمة متابعة عمليات حصاد وتسويق 
واستالم املحصول يف املحافظة إىل دائرة 

التخطيـط واملتابعـة ومديرهـا العام، 
حيث تم َعقد اجتماع مع مدير الزراعة 
خـالل زيارتـه للمديرية برفقـة مدراء 
الزراعية والدراسـات  اقسـام املكننـة 
الـوزارة“. يف  الزراعيـة  والسياسـات 

وتابعت أنه ”تم خالل االجتماع التباحث 
يف جميع الجوانب اإلدارية و التنظيمية 
للمديريـة وآليـة التنسـيق مـع مراكز 
االسـتالم يف وزارة التجـارة، كما تفقد 
املراكـز الرئيسـية لالسـتالم املعدة من 
قبـل وزارة التجارة واالطـالع عىل آلية 
اسـتالم محصول الحنطـة، وتم خالل 
الزيارة عرض أهم املشـاكل واملعوقات 

التي قد تواجه الفالحني واملزارعني“.
مبينـة أن ”االجتمـاع أكد عـىل أهمية 
انسـيابية عمليـة االسـتالم وتسـهيل 
اإلجراءات امامهم وتذليل العقبات التي 
للموسـم  والتسـويق  الحصاد  تواجـه 
الزراعي الحايل“.وأردفت أن ”االجتماع 
تـم من خالله مناقشـة آليـة وكميات 
االسـتالم اليوميـة واالسـبوعية فضالً 
عـن مناقشـة مسـتحقات الفالحـني 
واملزارعني والتأكد من توفر التخصيص 
املـايل لـدى املراكـز املختصـة يف وزارة 

التجارة“.

بغداد/ الزوراء:
انتعـش إنتـاج النفط الخـام من أوبك 
بشـكل  روسـيا  بقيـادة  وحلفائهـا 
متواضـع يف ايـار، لكنـه ال يـزال أقـل 
بكثري من حصصه الجماعية مما رفع 
امتثالـه اىل %182، يف حـني لـم يصـل 
العراق لحصته املقررة وفقا ملسح أعده 

.S&P Global Commodity Insights
عليـه  اطلعـت  الـذي  املسـح  ووجـد 
”الزوراء“ أن منظمـة البلدان املصدرة 
عضـو   13 البالغـة  (أوبـك)  للبـرتول 
ضخـت 28.62 مليـون برميل يوميا يف 
أيار بانخفاض 180 ألف برميل يف اليوم 
عن نيسـان، يف حني أضافت تسع دول 
أخـرى رشيكة مع مجموعـة املنتجني 
13.08 مليـون برميـل يف اليوم، بزيادة 
قدرها 300 ألف برميل يف اليوم، بقيادة 
روسـيا وكازاخسـتان، ممـا يعني أن 

هناك زيادة بمقدار 120 ألف برميل.
ولكـن مـع ارتفـاع حصـص اإلنتـاج 
شـهرًيا بموجب اتفاقية أوبك + ، فإن 
املجموعـة لـم تقـدم هدفهـا بمقـدار 
2.616 مليون برميل يف اليوم ، مما ادى 
اىل االمتثال بنسبة عالية تبلغ 182.5٪ 
، وفًقا لحسـابات سـتاندرد آنـد بورز 

جلوبال.

واشـارت اىل ان العـراق لـم يصـل اىل 
حصتـه االنتاجية املقررة يف اوبك حيث 
بلغ انتاجه لشـهر ايـار 4.390 مليون 
برميـل يوميا مقارنة بـ 4.420 مليون 
برميـل يوميا يف نيسـان، يف حني بلغت 
حصتـه املقـررة يف اوبـك لشـهر ايـار 

4.461 مليون برميـل يوميا، مما رفع 
امتثال العراق اىل 120.8%.

وذكر تقرير ملنصة Oil Price أن العراق 
ال يتمكن حالًيا إال من إنتاج حوايل 4.1 
- 4.3 ماليـني برميل يومًيـا، إال أن هذا 
النقـص ُيعزى إىل حد كبـري إىل انقطاع 

الحقـول يف الجنـوب ألسـباب تتعلـق 
بالصيانـة، وعىل األخـص توقف حقل 
غـرب القرنة 2 البالـغ 400 ألف برميل 
يومًيـا ملدة 12 يوًما مـن الصيانة، وإىل 
استمراره يف تطوير العمل الجاري عىل 

البنية التحتية للتصدير.

مـن جانب متصـل، اغلقـت بورصات 
النفط العاملية عىل مكاسـب اسبوعية 
عىل الرغم مـن انخفاضها عند االغالق 

يف اخر جلسة لها أمس الجمعة.
عـىل  الثقيـل  البـرصة  خـام  واغلـق 
انخفاض بمقدار0.77 سـنتاً ليصل اىل 
113.95 دوالراً، إال أنه حقق مكاسـب 
اسـبوعية كبرية بلغـت 6.53 دوالرات، 

ما يعادل 6.08%.
واغلـق خـام برنت يف آخر جلسـة عىل 
انخفاض بمقدار 1.06 دوالر، ليصل اىل 
122.01 دوالراً، إال أنه سـجل مكاسب 
بلغـت 5.77  أيضـاً  اسـبوعية كبـرية 

دوالرات، بما يعادل 4.82 %.
وأغلـق خام غرب تكسـاس الوسـيط 
األمريكي عىل انخفـاض بمقدار 0.84 
سنتاً ليصل اىل 120.67 دوالراً للربميل، 
وسـجل مكاسب اسـبوعية بلغت 1.8 

دوالر او ما يعادل 1.51% .
وارتفعت اسعار النفط خالل االسبوع 
املـايض نتيجـة شـح االمـدادات مـع 
توقعات الطلب القوي يف موسم القيادة 
القـادم يف امريـكا قبـل ان تنخفض يف 
اخر جلسـة لها أمـس الجمعة، بعد ان 
فرضت الصني اكرب مسـتهلك للنفط يف 
العالم إجراءات إغالق جديدة لكورونا.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الكهربـاء وضـع 3 سـقوف لتنفيذ 
املنظومـة  الخاصـة بدعـم  الخمسـية  خطتهـا 
الوطنيـة عـرب طاقـات توليديـة جديـدة، وفيما 
حـددت مدة إنجاز مشـاريع الطاقة الشمسـية، 
وأكدت أن كربيات الرشكات العاملية سـتنفذ هذه 

املشاريع.
وقـال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمـد موىس، يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”وزارة الكهربـاء توجهت 
نحـو تنويع مصـادر الطاقـة وفـق التوجيهات 
الحكوميـة وقامـت بتوقيـع عقود مـع كربيات 
الرشكات العاملية لتنفيذ مشاريع ونصب محطات 

الطاقة الشمسية“.
الفتاً إىل أن ”الوزارة وقعت مع رشكات باور جاينا 
الصينيـة وتوتـال الفرنسـية ومصـدر اإلمارتية 
وتحالف سكاتك النرويجي عقوداً إلنشاء محطات 

توليد تعمل بالطاقة الشمسـية“.
وأضاف موىس أن ”املرحلة األوىل من هذه املشاريع 
تتضمـن الوصول إىل قرابـة 7.500 ميغاواط من 

اإلنتاج ”.
مؤكـداً أن ”الـوزارة حرصت عـىل أن تتوزع هذه 

الطاقـة عىل جميـع محافظـات العـراق لتكون 
رديفاً ملنظومة الطاقة الكهربائية“.

ولفـت إىل أن ”الرشكات الكربى التـي تم التعاقد 
معها من املفرتض أن تكون بدأت بجملة إجراءات 
إلنشـاء هـذه املحطـات“، موضحـاً أن ”الوزارة 
مضـت بهـذه العقـود واملشـاريع االسـتثمارية 

وسـتكون معنية برشاء تلك الطاقة املنتجة“.
وأشـار إىل أن ”العمل سيسـتلزم إجراءات إدارية 
ومن بينها تخصيص قطـع األرايض“، مؤكداً أنه 
”تم التنسـيق بشـكل عال مع املحافظني إلكمال 
تلك اإلجراءات بغية االستفادة من قبل املحافظات 

بتلك املشاريع“.
وتابـع: ”خطة الـوزارة التي أعددناهـا منذ فرتة 
اسـتلزمت خطـة خمسـية قوامهـا 5 سـنوات 
وافرتضنا أن تكون فيها سقوف معجلة ووسطية 

ومؤخرة ملدة 5 سنوات“.
الشمسـية  الطاقـات  ”مشـاريع  أن  إىل  الفتـًا 
سـتكون ضمن املدى املتوسـط أي 3-2 سـنوات 
مـن حيـث البـدء بـرشوع العمـل وجاهزيتهـا 
لدعـم  عليهـا  وسـنعول  الخدمـة،  إىل  للدخـول 
منظومة الكهرباء بالطاقات التوليدية الجديدة“.
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بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات مـزاد البنك املركـزي العراقي مـن العملـة الصعبة خالل 

االسبوع املايض اكثر من مليار دوالر امريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل االسـبوع املايض لأليام الخمسـة 
التي فتح بها املزاد وابتداء من االحد ولغاية الخميس ١ مليار و١٧٥ مليوناً 
و٩٩٥ الفـاً و٧٥٩ دوالراً بمعـدل يومي بلغ ٢٣٥ مليونـاً و١٩٩ الفاً و١٥١ 

دوالراً مرتفعاً بمقدار ١١٫٩٢٪ عن االسبوع الذي سبقه.
واضـاف أن اعىل مبيعـات للدوالر كان ليـوم الخميس، حيـث بلغت فيها 
املبيعات ٢٤٠ مليوناً و٥٨٣ الفاً و٩٧٤ دوالراً، فيما كانت اقل املبيعات ليوم 

االحد التي بلغت فيها املبيعات ٢٢٨ مليوناً و٧٠٩ االف و٦١٥ دوالراً.
وأشار املصدر إىل أن معظم هذه املبيعات ذهبت عىل شكل حواالت للخارج 
لتمويـل التجارة الخارجية، فيما بلغ سـعر بيع الدوالر املحول لحسـابات 
املصـارف يف الخـارج، اضافـة اىل البيع النقـدي ١٤٦٠ دينـاراً عراقياً لكل 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
توقع مسـؤول حكومي يف محافظـة دياىل، امس السـبت، ان تقفز كلفة 

االستثمار يف قطاع االسكان نهاية ٢٠٢٢ اىل ربع مليار دينار.
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة، عبدالله الحيـايل، يف حديث صحفي: ان“ 
مسـتوى االقبال عىل الرخص االسـتثمارية لبناء مجمعات سكنية حديثة 
يف بعقوبـة ومحيطهـا مرتفـع وهـو االعىل بعـد ٢٠٠٣ ألسـباب متعددة 
ابرزها االسـتقرار النسبي لألوضاع االمنية“وتوقع الحيايل ان“ تصل كلفة 
االستثمار يف قطاع االسكان ببعقوبة ومحيطها نهاية ٢٠٢٢ اىل ربع مليار 
دينار خاصة مع وجود عدة فرص جاهزة امام الرشكات واملسـتثمرين“.

مؤكـدا أن ”هناك اقبـاال من قبل دول بعضها اجنبي عىل ملف االسـتثمار 
يف دياىل بشـكل عام“.واشار اىل ان ”االسـتثمار يساعد يف تنشيط االسواق 
ويوفـر فرص عمل اضافية خاصة ان نسـبة البطالـة يف بعقوبة تصل اىل 
اكثر من ٤٠٪“.وتسـبب االضطرابات االمنية يف السنوات املاضية يف شحة 

االقبال عىل الفرص االستثمارية يف بعقوبة وبقية مدن محافظة دياىل.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت اللجنة املالية يف الربملان العراقي، امس السـبت، عن وجود تخوف 
بشـأن هدر او رسقة بعض التخصيصات املاليـة املضمنة يف قانون األمن 
الغذائـي، الذي رشعـه الربملان مؤخراً.وقال عضو اللجنة، سـجاد سـالم، 
يف ترصيـح صحفـي: ان «التخصيصـات املاليـة املضمنـة يف قانون األمن 
الغذائـي هي احتياجـات فعلية يعاني منها الشـعب العراقـي، مثل ملف 
الكهرباء ملف البطاقة التموينية وملف االعمار ومسـتحقات الفالحني».

وأضـاف سـالم اننا «ال ننفـي بعـض الـوزارات ومؤسسـات الدولة هي 
فاسـدة والفساد مسـيطرة عليها بشكل شـبه كامل، وهذا هو ما يجعل 
هنـاك تخوف عىل التخصيصـات املالية املضمنة يف قانـون األمن الغذائي، 
لكن نحن يف اللجنة املالية يف الربملان العراقي، سـوف نراقب بشـدة رصف 
هذه التخصيصات، كما سنطالب بكشوفات لهذه الرصفيات، التي تقوم 
بها الوزارات ومؤسسـات الدولة ملنع أي هدر باملال او شـبهات فساد من 

رسقات وغريها».

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقـي» يف األسـواق املحلية، امس 

السبت.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربي بلـغ ٣٨٦ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٨٢ الفاً، 
فيمـا كانت اسـعار البيع ليوم الخميـس املايض ٣٨١ الف دينـار للمثقال 

الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعاً أيضاً عند ٣٤٦ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٤٢ ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيـار ٢١ يرتاوح بني ٣٨٥ الـف دينار و ٣٩٥ ألفـاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني ٣٤٥ الفاً و٣٥٥ الف دينار.. ويساوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار رصف الـدوالر األمريكي مقابـل الدينـار العراقي، امس 

السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقـال مصدر إن بورصتـي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد، سـجلتا 
صبـاح اليوم، سـعر رصف بلغ ١٤٨٣٥٠ ديناراً عراقـي مقابل ١٠٠ دوالر 
أمريكي، وسـجلت االسعار صباح الخميس املايض ١٤٨٢٧٥ ديناراً مقابل 

كل ١٠٠ دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٧٥٠ ديناراً لـكل ١٠٠ دوالر، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٧٥٠ ديناراً لكل ١٠٠ دوالر .
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فإن بورصة بيـع الدوالر ال تتداول 

ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت لجنة الخدمات النيابية، امس السـبت، عن مساع نيابية لترشيع 

قانون العشوائيات إلنصاف الفقراء ممن ال يملكون مأوى.
وقال نائب رئيس لجنة الخدمات، باقر كاظم الساعدي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”هناك مساعي نيابية إلقرار قانون تنظيم العشوائيات الذي سيصب يف 

صالح املاليني الذي يعطي دورا أساسيا للمواطن لتمليك األرايض“.
وأضاف أن ”اغلب مشـاريع االسـتثمار السـكنية يف بغداد واملحافظات ال 
تعالج حاجة املواطنني للسـكن“، مشـريا اىل أن ”لجنـة الخدمات النيابية 
تعـد حاليا خطة لتوفري األرايض السـكنية للمواطنني مع تقديم القروض 

والخدمات ”.
ولفـت إىل أن ”الفقـراء ال يمتلكون دخوال ماليـة تمكنهم من بناء وحدات 

سكنية حتى إن توفرت األرايض“.
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بغداد/ الزوراء:
أبدى البنك الدويل اسـتعداده لتمويل املشـاريع ”املهمة“ يف العاصمة العراقية 

بغداد.
وذكـر بيان صادر عـن أمانة بغداد تلقتـه ”الـزوراء“: أن أمينها عمار موىس 
كاظم التقى رمزي نعمان املمثل الخاص للبنك الدويل يف العراق لبحث املشاريع 

املعدة لتطوير البنى التحتية يف العاصمة بغداد .
وأضاف البيان أن الجانبني ناقشـا ”دعم املشـاريع الحيوية التي أعدتها امانة 

بغداد لتطوير البنى التحتية املتمثلة بمشاريع املاء والرصف الصحي“.
مـن جانبه، ابدى نعمان دعمه ألمانة بغداد واملشـاريع املهمة التي يسـتطيع 
البنـك الدويل تمويلهـا ضمن االتفاقيـات والخطط املعدة بـني الجانبني، وفقا 

للبيان.
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البـدر اليتوارى اال بعد ان يمر بمراحل , وال يولد اال بعد ان تكتمل 
مراحـل ايضا , اما بدر العراقيني والعرب مؤيد البدري فقد توارى 
عـن هذه الدنيا بـدرا كما ولد يف عالم االعـالم الريايض والرياضة 

قاطبة بدرا .
نعم ربما تدرج يف عالم الرياضة حتى صار اسما معروفا , اال  ان 
وجهه الذي اخترص الخالق سـبحانه وتعاىل مالمحه يف ابتسـامة 
عريضـة مألوفة آرسة ظل بدرا ينري ليايل العراقيني ثالثني عاما يف 
سماء برنامجه املميز ” الرياضة يف اسبوع ” الذي بدأ عام 1963 
وختـم حلقاته مختـارا وهو يف عز النجاح ويف قلب دائرة السـعد 

الجماهريي عام 1993 ..
حيـاة البدري حافلـة فهو الالعـب والحكم واالداري واملسـؤول 
واالسـتاذ الجامعـي ولكل مفـردة من هـذه املفـردات حكايات  
تتشـعب يف امتداد الزمان وخرائط املكان لتنتج تجربة انسـانية 
رياضيـة غنية بالدروس ملن يسـعى ان يبني جيال رياضيا وطنيا 

حقيقيا .
جالل املناسـبة وهي رحيل اسـتاذنا الكبريمؤيـد البدري توجب 
االيجـاز وقوفا يف حـرضة املعلم الكبري , لذا لن اطيـل انما امد يد 
الذكريـات يف تجاويـف صندوق الذاكرة بحثا عـن ذكرى بعينها , 
ولن اعاني اية مشـقة يف االمسـاك بها النها لـم تفارقني منذ ان 
إدخرتهـا يف ظهـرية الثالثني من آذار / مـارس 1993 وهو اليوم 
الـذي حرض فيه اسـتاذنا البدري اىل القسـم الريـايض يف جريدة 
الجمهوريـة يف الطابق الرابع من بنايـة دار الجماهري للصحافة 
يف حـي الوزيريـة يف بغداد التي اضطر البـدري اىل هجرها بعد ان 

صارت رهينة بيد من اليعرف قدرها ..
يف تلك الظهرية كنت اجري حوارا مع البدري رحمه الله تعاىل وهو 
يسـتعد لتوديـع جمهور التلفزيـون والعراقيـني جميعا مختتما 
مسرية برنامج الرياضة يف اسبوع وكان اللقاء لصفحة الرياضة 
يف الجمهوريـة الحبيبة وكان الزميـل الدكتور إياد البكري يجري 
حوارا معه يف نفس الوقت للصفحة االخرية يف الجريدة اي لقسـم 
املنوعـات ومعنا كثر مـن  الزمالء محررين وغريهم من عشـاق 
البدري ضاقت بهم الغرفة واتسع لهم قلب البدري الذي لم يبخل 
بمجاملـة جيش من ” الثقـالء ” عىل القلب ولكنه ليس اي قلب , 

انه قلب البدري .
يف تلك الظهـرية غمرت امواج املحبة الخالصـة البدري الذي كان 
يلوذ بورقة جـاءت بها املصادفة بني يديه فـكان يخربش عليها 
افكارا عـىل هيئة صور او حروف او كلمات قد اليكون لها معنى 
ظاهـر اال انهـا تعني اليـوم الكثري فقـد  تلقفتها بعـد مغادرته  
ألحتفـظ بها رمـوزا تعكس نبضات قلب صادق يف سـاعة محبة 
مـع مجموعة كانت عينـة صادقة تمثل كل النـاس الذين عرفوا 

البدري.
سـنكتب كثريا عن مؤيد البدري رحمه الله ونبحث علميا كثريا يف 
حياتـه املهنية وهذا من حقه علينا نحـن طالبه يف ميدان االعالم 

الريايض ومن حق ابنائنا ايضا علينا من شباب هذا االعالم .
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بغداد / حسني عمار 
كشـف مدير ملعب الشعب الدويل عالء محمد عن أسـباب تأخر أعمال صيانة يف امللعب نافياً 
وجـود اي ارضار اخـرى يف امللعب. وقال محمد إن» التخصيصات املالية هي السـبب الرئيس 
يف تأخري انطالق اعمال الصيانة يف ملعب الشـعب «، مبيناً أن» هنالك موافقة مبدئية واتفاق 
أويل مع مدير عام دائرة شـؤون االقاليم يف وزارة الشـباب والرياضة، طالب املوسوي، إجرى 
معه اجتماعاً ملناقشة هذا املوضوع وتم االتفاق عىل تبديل أرضية امللعب بعد توقف الدوري يف 
حال توفرت التخصيصات املالية «.وتابع محمد: أن استبدال االرضية سيكون بإرشاف رشكة 

مختصة تقوم بتبديل البزل وترصيف املياه وإعادة خرائط جديدة لتسليك املرشات.

ãºcÎ@ã–ñc

ÊbnèÿiåÎc@‚bflc@≈®a@p˝◊ãi@ÈmäbèÇ@k‘«@bÓée@pbÓˆbË„@ ÜÏÌ@=æÎ˛a

بغداد/ الزوراء
وصَل وفد منتخب الناشئني امس 
يف  للدخـوِل   تركيـا   إىل  السـبت 
معسـكر تدريبي يف مدينِة أنطاليا 
ويستمُر ملدة تسـعة أياٍم تحضرياً 
للمشـاركِة يف بطولـِة غرب آسـيا 
التي تسـتضيفها مدينُة العقبة يف 
األردن للفرتة من ٢١ لغاية ٣٠ من 

الشهر الحايل.
وقاَل ُعضـو االتحاد العراقّي لكرِة 
الناشـئني،  القدم ُمرشف منتخب 
خلـف جـالل:إن املنتخـب وصـَل 
إىل تركيـا وسـيباُرش تدريباتـه يف 
أنطاليا، حيث سـيخوُض  مدينـِة 
أثنـاء  ثـالث مباريـاٍت تجريبّيـة 
تواجده يف مدينـِة أنطاليا تحضرياً 
للمشـاركِة يف بطولـِة غرب آسـيا 

التي تستضيفها األردن.
يف  سـيغادر  املنتخـب  إن  وبـنّي 

التاسـع عرش مـن الشـهر الحايل 
إىل مدينِة العقبة يف األردن لخوِض 
منافسـاِت بطولـة غـرب آسـيا، 
ويعوُل الجهاز الفني عىل املعسكر 

لتحضري املنتخب بشكٍل مثايل.
وأوضَح إن الفريق شـهَد إنضماَم 
عدد من املواهـب الجديدة، ونأمُل 
أن يظهـر منتخبنـا بشـكٍل مميٍز 
عىل خالِف مشـاركتنا يف النسخِة 
املنتخـُب  يكـون  وأن  املاضيـة، 
الحايل نـواًة حقيقيـًة للمنتخبات 

الوطنية.
الناشـئني  منتخـب  أن  إىل  يشـاُر 
كمـال  حسـن  املـدرُب  يقـوده 
ويساعده سعد عبد الحميد ومحمد 
عيل كريـم وعيل حسـني مرشبت 
مدربـاً لحراس املرمـى وعالء عبد 
عون محلالً فنيـًا وطارق مصعب 

مدرباً للياقِة البدنية.

بغداد/ امري الداغستاني
 أعلنـت إدارة نـادي القوة الجويـة، إمكانية 
مـن  العـب  أي  اسـتقطاب  عـىل  النـادي 
داخـل وخـارج العـراق لبناء فريـق ”قوي“ 
اسـتعداداً للموسـم املقبل، وفيمـا بّينت أنها 
لـن ”تتأثر“برغبـة العبني حاليـني بمغادرة 
النادي، أكدت الرتكيز عىل الفوز بكأس العراق 

ومصالحة الجماهري.
وقـال مرشف فريق كرة القـدم أحمد خضري 
إن ”النـادي ال يتوقف عىل العبني معينني وأن 
اسمه وتاريخه يكفي أن يستقطب أي العب، 
سـيما بعد تفكري عـدد من الالعبـني بهجرة 
الفريق للموسـم املقبـل“، مبينـا أن ”هذا ال 

يؤثر علينا كإدارة متميزة“.

وأضـاف خضـري أن ”نـادي القـوة الجويـة 
يدرس ويخطط جيداً للموسـم املقبل بشـأن 
اسـتقطاب العبني جدد واالبقاء عىل عدد من 
الالعبني السابقني، سـيما وأنه قادر ملفاتحة 
أي العـب محـيل أو محـرتف“، موضحـاً أن 
”سياسـة االدارة للموسـم املقبـل هـي بناء 
فريق قوي يمثل النادي خري تمثيل يف املحافل 

املحلية والخارجية املقبلة“.
وتابع املرشف عـىل كرة الجويـة أن ”النادي 
ينـوي التعاقـد مع محرتفـني أجانب والعبي 
منتخـب وطنـي والتجديـد لالعبـني حاليني 
يف فريـق الجويـة“ ، الفتاً إىل أن ”عـدداً كبرياً 
مـن خرية العبـي العـراق واالجانـب اتصلوا 
بنـا راغبني باالنضمـام للفريق لكننـا حالياً 

مهتمون بالدوري والكأس، وبعدها سـيكون 
لكل حادٍث حديث“.

وبـنّي خضـري أن ”القـوة الجويـة رشف ألي 
العـب لتمثيله ألنه مـن الفـرق الجماهريية 
املهمـة و(نقيب) آسـيوي حاصـل عىل ثالث 
ألقـاب اسـيوية ويمتلـك قاعـدة جماهريية 
واسـعة داخـل وخـارج العـراق وأن النـادي 
ال يتوقـف عند العـب أو العبـني“، مؤكداً أن 
”جـل اهتمامنـا حالياً هـو إكمال مـا تبقى 
مـن مباريـات يف الـدوري املمتـاز وبطولـة 
كأس العـراق الذي نأمل حسـمه ومصالحة 

جمهورنا العزيز“.
ويحتل فريق نادي القـوة الجوية بعد انتهاء 

الجولة 35 املركز الثالث برصيد 65 نقطة.
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طشقند/ متابعة الزوراء
ودع منتخبنـا الوطني األوملبـي نهائيات كأس 
اسـيا تحت سـن 23 عاماً بعد خسـارته امس 
السبت من نظريه األوزبكي يف الدور الربع نهائي 
بفـارق رضبـات الرتجيـح بعد انتهـاء الوقت 
األصـيل والشـوطني اإلضافيـني األول والثاني 
بتعادل الفريقـني بهدفني لكل منهما، وانتهت 
رضبـات الرتجيـح بثالثـة أهـداف للمنتخـب 

األوزبكي مقابل هدفـني ملنتخبنا الوطني، ويف 
وقـت املباراة األصيل تعـادل الفريقان بهدفني 
ملثلهما، وسجل أهداف منتخبنا األوملبي، وكاع 
رمضان يف الدقيقة 19 وعمار غالب يف الدقيقة 
68، وجـاءت أهـداف الفريـق األوزبكـي عـن 
طريق جاسـوربيك جالوليدينـوف يف الدقيقة 
50، وحسـني عمـار خطـأ يف مرمـى منتخبنا 

الوطني يف الدقيقة 51.

äáj€a@áÌ˚fl@NN@7jÿ€a@bËÌc@b«aÜÎ
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بغداد/ الزوراء
فقدت كرة  القدم العراقية، صباح 
امس السبت، واحدا من رموزها، 
الرئيـس  البـدري  مؤيـد  بوفـاة 
األسـبق لالتحـاد العراقـي لكرة 
القدم، واملعلق الريايض املعروف، 
بعـد رصاع مرير مـع املرض عن 
عمـر يناهـز 88 عامـا يف اململكة 

املتحدة.
ويعـد البـدري من الشـخصيات 
الكرويـة املؤثـرة يف العـراق، من 
باتحـاد  اإلداري  عملـه  خـالل 
الكـرة بـني 1977 و1988، كمـا 
تـرأس بعثة العراق يف مشـاركته 
 1986 بمونديـال  التأريخيـة 

باملكسيك.
وعمـل الراحل يف املجال اإلعالمي، 
وقدم برنامجه الشهري ”الرياضة 
يف أسـبوع“ الـذي بث عـىل مدار 
30 عامـا عـرب تلفزيـون العراق، 
إىل جانـب عمله كمعلـق ريايض، 
عـىل  التعليـق  يف  ومشـاركته 
مباريات نهائيات كأس العالم منذ 

مونديال 1978 وحتى 1998.
وشـغل مؤيـد البـدري مناصـب 
عديدة منها أمني صندوق االتحاد 
العراقـي لكرة القـدم ومدير عام 
الرياضة املدرسية 1962 – 1984 
ومدير األلعاب الرياضية يف وزارة 
الشـباب 1962 – 1984 وأسـتاذ 
يف كلية الرتبيـة الرياضية جامعة 
بغداد وسـكرتري االتحاد العراقي 
لكرة القدم 1970 - 1977 ورئيس 
االتحـاد العراقـي لكـرة القدم يف 

1977 ، 1980 و 1988.
ونعـت وزارة الشـباب والرياضة 
الراحـل، عـرب بيـان جـاء فيـه: 
اللـه  بقضـاء  مؤمنـة  ”بقلـوب 
وقـدره، تلقينـا نبـأ وفاة شـيخ 
العراقيـني  الرياضيـني  املعلقـني 
والعرب ورئيـس االتحاد العراقي 
السـابق، والشـخصية الرياضية 

الكبرية التي قدمت لبلدها اإلبداع 
والتميـز، األسـتاذ مؤيـد البدري 
الـذي أحببنـاه وأحببنـا صوتـه، 
وعشـقته جماهـري الرياضـة يف 

داخل العراق وخارجه“. 
وختم: ”نعزي أنفسنا وجماهرينا 
القامـة  هـذه  برحيـل  وشـعبنا 

الرياضية الخالدة، وندعو الله أن 
يغفـر له ويرحمـه ويلهم محبيه 

وأهله وذويه الصرب والسلوان“.
األوملبيـة  اللجنـة  رئيـس  وقـّدم 
االسـتاذ  العراقيـة  الوطنيـة 
رعـد حمـودي تعازيـه الصادقة 
لألوسـاط الرياضيـة والكرويـة، 

وعمـوم العراقيـني، وذلـك لوفاة 
الرياضيـة والكروية  الشـخصية 
األستاذ مؤيد البدري امس السبت 
يف اململكة املتحـدة عن عمر ناهز 

الثمانية وثمانني عاماً.
ووصـف حمودي الراحـل البدري 
بالرمز الكروي واالعالمي العراقي، 

والعالمة األبرز يف التعليق الكروي 
العربـي مشـيداً بمـا قدمـه من 
إداريـة وإعالمية  خدمات كروية 
واملشـهدين  للعـراق  وأكاديميـة 

الكرويني العربي واآلسيوي.
الراحـل  ان  اىل  حمـودي  ولفـت 
البـدري كان مـارس دور الوالـد 
ألجيـال   والناصـح  واملربـي 
كرويـة عديدة من العبـي االندية 

واملنتخبات الوطنية.
رحم الله األسـتاذ مؤيـد البدري، 
وأنزلـه جنانـه الباقيـات، وألهم 
الصـرب  نعمـة  ومحبيـه  أهلـه 
وجميـل السـلوان، وإنا للـه وإنا 

اليه راجعون.
وقدم االتحاد العراقّي لكرِة القدم 
التعـازي بوفـاة شـيخ املعلقـني 

مؤيد البدري.
وقـال االتحـاد يف بيـان  ”بأحر 
املواسـاة  وأصـدق  التعـازي 
بوفـاِة  الريـايض  الوسـطِ  إىل 
رئيس االتحاد العراقّي األسـبق 
والقامـة الرياضّيـة الشـامخة 
مؤيـد البدري الذي يعـدُّ رحيله 
خسـارًة كبـريًة ال تعوض، فهو 
معلُم األجيـال وصاحب األفكار 
جميـِع  يف  النـرية  الرياضّيـة 
املناصـب التي تقلدهـا رياضياً 

وإدارياً وإعالمياً“.
كما اعلُن اتحـاد الكرة حداداً عىل 
روِح رئيس االتحاد العراقّي لكرِة 
القدم األسـَبق والقاَمة الرياضّية 
الشاِمخة مؤيد البدري الذي وافتُه 
املنية امس، وملدة ثالثة أياٍم ابتداًء 

من امس السبت.
جميـِع  يف  الالعبـون  وسـريتدي 
املُسابقات التي يقيمها االتحاُد يف 
األسبوِع الحايل الشاراَت السوداء 
حزنـاً عىل وفـاِة الرْمـز الريايض 

مؤيد البدري.
أُكـَف  ويرفـُع  االتحـاد  ويبتهـُل 
الدعـاء إىل الباري -عـّز وجّل- أن 

يتغمـد املرحـوم بوافـِر رحمتـه 
ويسـكنه َفسـيح جناتـه ويلهم 

أهله ومحبيه الصرب والُسلوان.
وتقّدُم االتحاد العراقّي للصحافِة 
الرياضّية بأحـر التعازي وأصدق 
العراقـي  الشـعب  اىل  املواسـاة 
لوفـاِة رئيـس االتحـاد العراقـّي 
لكرِة القدم األسـبق، والشخصّية 
الرياضّيـة الالمعة مؤيـد البدري 
الـذي يعـدُّ رحيله خسـارًة كبريًة 
ألنه كان مدرسًة لتخريِج األجيال 
باألفكار املميزة ومبدعاً ومناراً يف 
عمله سـواًء الريـايض أم اإلداري 
واإلعالمـي الذي أجـاَد وتميَز فيه 
بصـورٍة غـري مسـبوقٍة جعلتـه 

محبوَب الشعب.
تغمـده اللـه برحمتـه الواسـعة 
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله 
وذويـه الصرب والسـلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
كما نعى رئيـس وأعضاء االتحاد 
العربي للصحافـة الرياضية بكل 
العزيـز  الزميـل  واألىس  الحـزن 
وأحد أهـم رواد اإلعـالم الريايض 
العراقـي والعربـي وأحـد أشـهر 
العـرب  الرياضيـني  املعلقـني 
صاحـب برنامـج ” الرياضـة يف 
أسبوع العراقي ” سنوات طويلة،  
كمـا أنه تـرأس االتحـاد العراقي 
لكرة القدم فرتة هامة من الزمن 
باإلضافة إىل كونه أستاذا جامعيا 
يف الجمهورية العراقية، كما كان 
األمني العام لهـذا االتحاد العربي 

للصحافة الرياضية .
إننا ندعـو للفقيـد الغايل السـيد 
مؤيد البـدري بالرحمة والغفران  
فإننا نعـزي أنفسـنا وندعو الله 
يهـب  وأن  برحمتـه  يتغمـده  أن 
أهلـه وذويه وزمالئـه واألرستني 
الصـرب  واإلعالميـة  الرياضيـة 
والسـلوان وإنـا للـه وإنـا إليـه 

راجعون.

بغداد/ متابعة الزوراء
اتفق االتحاد العراقي لكرة القدم، امس السبت، 
مـع ممثيل األنديـة املشـاركِة يف دور الثمانية 
لبطولِة كأس العراق عىل آلية املباريات األربعة 
التـي سـتقام يف البطولـة وأبرزهـا اللجوء اىل 
ركالت الجزاء الرتجيحيـة مبارشة بعد انتهاء 
املبـاراة بالتعـادل، فيمـا غاب عـن االجتماع 
ممثيل فريقني.وقال بيان لالتحاد إن ”اجتماَعا 
عقـده، امـس السـبت، النائـُب األول لرئيـِس 
االتحاد ُمرشف لجنة املسابقات، عيل جبار، يف 
مقّر االتحاد مع ممثيل األندية املشاركِة يف دور 
الثمانيـة لبطولِة كأس العراق باسـتثناِء عدم 
حضور ممثيل ناديي َمصـايف الجنوب وزاخو، 
بحضوَر االجتمـاع األمنُي العاّم لالتحاد محمد 

فرحان.
وأضـاف البيـان أن“ الحارضيـن ناقشـوا يف 
االجتمـاِع آليـَة مباريـات دور األربعـة لهـذه 
البطولِة، واختيار املالعب التي سـتتبارى فيها 
األنديـة، واالعتماد عىل نظاِم خـروج املغلوب 
يف دور الثمانيـة ودور األربعة، مع التأكيِد عىل 
اختيار أرٍض محايدٍة يف دور األربعة لخوِض تلك 
املبارياِت“.ووفـق البيان فقد ”تم االتفاُق عىل 
اللجـوِء إىل ركالِت الجـزاء الرتجيحّية مبارشًة 
يف دور الثمانيـة واألربعـة بعد انتهـاِء املباراة 
بالتعادل، باإلضافـِة إىل ذلك اتفق الحارضون 
مـع النائِب األول عيل جبار عىل تحديِد مواعيد 
املباريـاِت يف دور األربعة بصـورٍة ال تتعارض 

مع املبارياِت املُتبقية يف الدوري“.

بغداد/ متابعة الزوراء
نفـى نادي النجـف الريايض ما تـم تداوله عرب 
وسـائل اإلعالم حول رحيل 3 من أبرز العبيه إىل 
الزوراء، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقال النادي يف بيان لـه: ”تنفي الهيئة اإلدارية 
لنـادي النجف، نفيا قاطعا ما يتداول من أخبار 

عـرب مواقـع التواصل االجتماعي حـول توقيع 
صفقـات العبينا مـع أندية أخـرى وتحديدا ما 
نرش حول الالعبني احمد عبدالحسني، وسفيان 
طـالل، وبرونـو ليما“.وأضـاف البيـان: ”هذه 
األخبـار ال أسـاس لها مـن الصحـة ونعتربها 
جزءا من محاوالت للتأثري والضغط عىل الفريق 

يف املباريـات املتبقية من بطولة الدوري.. نرجو 
من محبـي النادي عـدم تداولهـا الرتباط هذه 
األسماء الثالثة بعقد مع النادي لنهاية املوسم“.
وختـم النـادي بيانـه: ”هنالك تحـركات جادة 
وتفاهمـات من قبل اإلدارة حـول تجديد عقود 

الالعبني الثالثة للموسم الكروي الجديد“.
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عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل ايـاد الصالحي تعرض الزمة 
صحية حادة اجربته عىل اجراء تداخل جراحي 
يف احدى مستشـفيات محافظة السـليمانية، 
والصحفيـة  واالعالميـة  الرياضيـة  االوسـاط 
تبتهل اىل العيل القدير ان يمن عىل زميلنا الصالحي 
بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل ثوب الصحـة والعافية. 
كما تقـدُم االتحاد العراقّي للصحافِة الرياضّية بأحر التمنيات وُمنتهى 
العافّيـة إىل الزميـل إيـاد الصالحي الـذي أجرى تداخـًال جراحياً يف أحد 
املشايف، ويبتهُل االتحاد إىل الله عّز وجّل أن يكتب له الشفاء التام ويعوُد 
إىل عائلته ساملاً غانماً وإىل رحاِب السلطة الرابعة بكِل حيويٍة ونشاط.

 *********************
االوسـاط الرياضية واالعالميـة والصحفية قدمت 

تعازيها الحارة اىل عضـو الهيئة العامة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضيـة الزميـل كريم 
قحطان، وذلك لوفاة املغفور له عمه ... سائلني 

اللـه العـيل القديـر ان يتغمـد الفقيـد برحمته 
الواسـعة ويسـكنه جنات الفردوس ويرزق اهله 

ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.



كشـف تقريـر صحفي عـن حقيقـة الراتـب الـذي سـيحصل عليه 
األوروجوائـي دارويـن نونيـز، مهاجـم بنفيـكا، إذا اكتملت صفقة 
انتقالـه إىل ليفربول.وزعمـت العديـد مـن التقاريـر مؤخـرًا بـأن 
ليفربـول اتفـق مع بنفيـكا عىل حسـم الصفقة نظـري 85 مليون 
إسـرتليني (100 مليون يـورو)، شـاملة املكافآت.وكتب فابريزيو 
رومانـو، خبري انتقـاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا، عرب حسـابه 
بموقـع التواصـل االجتماعي ”تويـرت“: ”نفت مصـادر من نادي 
ليفربول أن نونيز سـيحصل عىل 250 ألف إسـرتليني أسـبوعًيا يف 
ملعب (أنفيلد)“.وأضاف رومانو: ”أكدت مصادر ليفربول أن راتب 
نونري أقل من هذا الرقم، وسيكون شامًال املتغريات 
أيًضا“.وختـم: ”العقد بني نونيـز وليفربول 
ويتناقـش  سـنوات،   5 ملـدة  سـيكون 
الناديان اآلن حول تفاصيل رئيسية يف 
هيكل الصفقة“.وينتهي عقد نونيز 
مـع بنفيكا يف صيف 2025، وجذب 
الالعـب األنظـار إليه بفضـل أدائه 
املميز مـع الفريـق الربتغايل خالل 
41 مباراة باملوسـم املنرصم، حيث 
سـجل 34 هدفا، منهـا 6 أهداف يف 

دوري أبطال أوروبا.

أنقـذ البديـل كيليـان مبابـي فرنسـا من 
هزيمة ثانية لها يف ثالث مباريات خاضتها 
حتى اآلن يف منافسات املجموعة األوىل من 
املسـتوى األول لـدوري األمـم األوروبيـة، 
1-1 يف  النمسـا  التعـادل أمـام  بخطفـه 

فيينا.
وبعد هزيمة افتتاحية ملنتخب فرنسا بطل 
العالـم وحامـل اللقـب يف معقله ”اسـتاد 
دو فرانـس“ أمـام الدنمـارك 2-1 بعدما 
كان السـباق اىل التسـجيل، اكتفت فرنسا 
بالتعادل مع كرواتيا وصيفتها يف مونديال 
2018 بنتيجة 1-1، ثم بدت يف طريقها إىل 

تلقي الهزيمة الثانية.
لكن مبابـي الذي غاب عن لقـاء كرواتيا، 
جنب فريق املدرب ديدييه ديشـان هزيمة 
ثانيـة بخطفه التعـادل يف الدقيقة 83 من 

اللقاء بعد دخوله يف الشوط الثاني.
نقطتـني  إىل  رصيدهـا  فرنسـا  ورفعـت 
لكنهـا باتـت يف ذيـل املجموعة بعـد فوز 
كرواتيـا عـىل مضيفتها الدنمـارك بهدف 
سـجله ماريـو بازاليتـش يف الدقيقة 69، 
رافعاً رصيد بالده إىل 4 نقاط مقابل سـت 
ملضيفه االسـكندنايف الذي بقـي متصدراً، 
وأربع للنمسا التي تحقق بداية موفقة مع 

مدربها الجديد األملاني رالف رانغنيك.
وتختتم هـذه النافذة الدولية بجولة رابعة 
غـدا اإلثنـني، حيـث تتواجـه فرنسـا مع 

كرواتيا والدنمارك مع النمسا.
وخاضت فرنسا املباراة بتشكيلة مختلفة 
عن تلك التي تعادلت مع كرواتيا يف الجولة 
املاضيـة، إذ منح ديشـان الفرصة ملدافع 

كوناتيـه  إبراهيمـا  اإلنكليـزي  ليفربـول 
ليلعب أساسياً بعد ستة أيام عىل استدعائه 
للمرة األوىل من أجل تعويض غياب رافايل 
فـاران، فيمـا لعب وليام سـليبا أساسـياً 
بجانبه للمباراة الثانية توالياً يف استدعائه 

الخامس للمنتخب.
وحافظ العب الوسـط أريليان تشواميني، 
املرجح انتقاله من موناكو إىل ريال مدريد 
اإلسـباني، عىل مكانـه أساسـياً للمباراة 
الثالثـة تواليـاً، فيمـا عـاد كريـم بنزيمة 
إىل الهجـوم للعب أمام أنطـوان غريزمان 
بعدمـا احتفظ بهما ديشـان عـىل مقاعد 
البـدالء ضـد كرواتيا يف حني بقـي كيليان 

مبابي خارج التشكيلة األساسية.
وكان أبطـال العالـم قريبـني مـن افتتاح 
التسـجيل بفرصة مزدوجة إثر ركلة حرة 
نفذها غريزمـان وصدها الحارس باتريك 
بنتـس الذي عـاد ووقف يف وجـه املتابعة 

الرأسية لبنزيمة (18).
لكن تلـك كانت الفرصة الوحيدة للضيوف 
قبـل أن يأتـي الرد من النمسـاويني بلعبة 
ثالثيـة جميلة بـني ماركـو أرناوتوفيتش 
وكونـراد اليمـر وأندريـاس فايمـان الذي 
أنهاها يف شـباك الحـارس القائد العائد إىل 

التشكيلة هوغو لوريس (37).
اسـرتاحة  إىل  تدخـل  أن  فرنسـا  وكادت 
الشـوطني وهـي عـىل املسـافة ذاتها من 
مضيفتهـا لـوال تألـق الحـارس بنتس يف 
تسـديدة لولبيـة لبنزيمـة (43)، ثـم كّرر 
األمر ذاته يف مسـتهل الشـوط الثاني حني 
صـد محاولة لبنجامان بافار (55) أتبعها 

كينغسـيل كومان بتسديدة فوق العارضة 
رغم أنه كان يف مكان مناسـب للتسـجيل 

.(56)
ولجـأ ديشـان إىل مبابـي يف الدقيقـة 63 
بحثاً عـن الحلول الهجومية عىل حسـاب 
غريزمـان، يف وقـت اضطـر رانغنيـك إىل 

إخـراج مدافع ريال مدريد اإلسـباني بطل 
دوري األبطـال دافيد أالبا بسـبب اإلصابة 

.(69)
ورغـم السـيطرة التامـة التـي وصلت إىل 
حدود الثمانني باملئة، بدت فرنسـا عاجزة 
عـن الوصـول إىل شـباك مضيفتهـا حتى 

الدقيقـة 83 حـني نجح مبابـي يف خطف 
التعادل بعد تمريرة من نكونكو.

ضيفـه  عـىل  أنـدورا  منتخـب  وفـاز 
ليختنشتاين 2/1، ضمن منافسات الجولة 
الثالثة باملجموعة األوىل من املستوى الرابع 

لدوري األمم األوروبية.

ورفـع منتخـب أنـدورا رصيـده إىل أربـع 
نقاط يف املركز الثالث، فيما يتذيل منتخب 
يف  رصيـد،  دون  الرتتيـب  ليختنشـتاين 
املجموعة التـي يتصدرهـا منتخب التفيا 
برصيد تسـع نقاط، بفـارق خمس نقاط 
عـن منتخـب مولدوفـا صاحـب املركـز 

الثاني.
وتقدمـت أندورا عن طريـق خوردي أاليز، 
يف الدقيقـة 78 مـن رضبة جـزاء، قبل أن 
يضيف روبيـو الهدف الثانـي، يف الدقيقة 

.82
ويف الدقيقـة الثانية من الوقت املحتسـب 
بدال مـن الضائع للشـوط الثاني، سـجل 
ملنتخـب  الوحيـد  الهـدف  مايـر  ليفيـو 

ليختنشتاين.
وعـزز منتخب التفيـا صدارته للمجموعة 
األمـم  لـدوري  الرابـع  باملسـتوى  األوىل، 
األوروبيـة لكـرة القـدم، بعـد فـوزه عىل 
مضيفـه املولدويف 2/4، ضمن منافسـات 

الجولة الثالثة من املسابقة.
ورفع منتخب التفيا رصيده إىل تسع نقاط 
يف صدارة املجموعة، بفارق أربع نقاط عن 

منتخب مولدوفا صاحب املركز الثاني.
وتقدم يون نيكولسكو ملنتخب مولدوفا، يف 
الدقيقة الخامسة من رضبة جزاء، قبل أن 
يدرك فالديسالف جوتكوفيسكس التعادل 

للمنتخب الالتفي، يف الدقيقة 19.
ويف الدقيقة 26، سـجل يانس إيكوانيخس 
الهـدف الثانـي للمنتخـب الالتفـي، قبـل 
أن يعود جوتكوفيسـكس ويحـرز الهدف 
الثانـي لـه والثالـث للمنتخـب لالتفي، يف 

الدقيقة 60.
وسـجل نيكيتـا موتبـان الهـدف الثانـي 
للمنتخـب املولـدويف، يف الدقيقـة 64، غري 
أن إيكوانيخـس أضـاف الهـدف الثاني له 

والرابع للمنتخب الالتفي، يف الدقيقة 75.
وحافظ منتخب كازاخسـتان عىل صدارة 
ترتيب املجموعة الثالثة باملستوى الثالث يف 
بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب 
تعادلـه مع مضيفـه منتخب بيالروسـيا 

1-1 يف الجولة الثالثة.
وأقيمـت املبـاراة عـىل سـتاد كارديوردي 
برصبيا وفقا للعقوبة املوقعة عىل منتخب 
بيالروسـيا من قبل االتحاد األوروبي التي 

تلزمه باللعب عىل مالعب محايدة.
وتقدم منتخب كازاخسـتان بهدف سجله 
أبـات أيمبيتـوف يف الدقيقـة 13 وتعـادل 
منتخب بيالروسـيا عن طريق فالديسالف 

مالكيفيتش يف الدقيقة 84.
ورفع منتخـب كازاخسـتان رصيده إىل 7 
نقاط يف صدارة الرتتيب، كما رفع منتخب 
بيالروسـيا رصيـده إىل نقطتـني يف املركز 

الثالث.
ويف مبـاراة أخرى، فاز منتخب سـلوفاكيا 

عىل مضيفه منتخب أذربيجان 1-0.
ويدين املنتخب السلوفاكي بالفضل يف هذا 
الفـوز لالعبه فالديمري فايس الذي سـجل 

هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 81.
ورفـع منتخـب سـلوفاكيا رصيـده إىل 6 
نقـاط يف املركـز الثانـي، وتوقـف رصيـد 
منتخب أذربيجان عند نقطة واحدة يف قاع 

الرتتيب.

أعلن نادي تشـيليس اإلنكليزي لكـرة القدم رحيل مدافعه 
الـدويل الدنماركي أندرياس كريستنسـن بعـد وصوله اىل 

نهاية عقده.
ونرش تشيليس صورة للدنماركي البالغ 26 عاماً يف حسابه 
عىل تويرت مع تعليق ”شكراً أندرياس“ الذي دافع عن ألوان 
النادي اللندني منذ انضمامه إىل فريق الشـباب عام 2012 
لكنه لعب ملوسـمني مع بوروسيا مونشـنغالدباخ األملاني 

عىل سبيل اإلعارة بني 2015 و2017.
وأفادت تقارير إعالمية بأن الدنماركي، الفائز مع تشيليس 
بألقاب الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ عام 2019 ودوري 
أبطـال أوروبـا وكأس السـوبر األوروبيـة وكأس العالـم 
لألنديـة العـام املـايض، وقـع عقـد انتقاله إىل برشـلونة 
اإلسـباني والصفقة ستصبح رسمية ما أن يحصل األخري 

عىل الضوء األخرض من رابطة الدوري املحيل.
وكان مدافع البلوز األملاني أنتونيو روديغر قد غادر الفريق 

أيضاً قبل التحاقه مؤخراً بريال مدريد اإلسباني.

كما أعلن تشـيليس رسـمياً عن رحيل 
العب الوسط اإلنكليزي داني درينكوتر 
(32 عامـاً) الـذي يصل هذا الشـهر اىل 

نهاية عقده.
وسبق لدرينكواتر (32 عاماً) الذي كان 
معـاراً إىل ريدينـغ يف التشامبيونشـيب 

(املسـتوى الثانـي) املوسـم املنرصم، أن 
أعلن بنفسه يف 27 أيار/مايو عرب حسابه 

صفـوف  يف  ”وقتـي  أن  إنسـتغرام  عـىل 
تشيليس يقرتب من نهايته“.

كما انتهى مشـوار العب الوسـط البلجيكي 
تشـاريل موسـوندا مـع النـادي اللندني وفق 

البيـان الصادر عـن األخري، وذلـك لوصول ابن 
الــ25 عامـاً إىل نهايـة عقده مـع الفريق الذي 

انضم اليه عام 2012.
وسـريحل أيضـاً املدافـع اإلنكليزي جايـك كالرك-

سولرت (24 عاماً) لوصوله أيضاً اىل نهاية عقده وفق 
مـا أعلن النـادي اللندنـي الذي يواجه خطر خسـارة 
املزيد من الالعبني هذا الصيف، عىل رأسـهم البلجيكي 

روميلـو لوكاكـو املرجـح عودتـه اىل إنـرت اإليطـايل، 
واإلسـبانيان سـيزار أسـبيليكويتا وماركـوس ألونسـو 

املرشحان لالنضمام إىل برشلونة.
وبعـد فرتة من عـدم اليقـني، أقفل تشـيليس يف 30 أيار/

مايـو حقبـة املليارديـر الـرويس رومـان أبراموفيتـش، 
وذلك مـع اتمام عملية انتقال ملكيته بشـكل رسـمي إىل 
الكونسـورتيوم الـذي يقـوده األمريكـي تود بويـيل، أحد 

مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

أعلن نـادي باريس سـان جريمان 
الفرنـيس تعيـني الربتغـايل لويـس 
مستشـار  منصـب  يف  كامبـوس 

ريايض يف كرة القدم.
وكشف الفريق البارييس من خالل 
بيان ُنرش عىل موقعه الرسـمي أن 
مهّمة كامبوس ستشـمل التنظيم 
والتعاقـدات ومتابعـة أداء الفريق 

األول.
يف  عاًمـا)   57) كامبـوس  وقـال 

ترصيـح للموقـع الرسـمي لفريق 
العاصمـة الفرنسـية: ”أنا سـعيد 
جـًدا باالنضمـام إىل نـادي باريس 
سـان جريمان الذي أعتـربه النادي 
األكثر طموًحا وشغًفا يف عالم كرة 

القدم“.
وأضاف: ”نتقاسـم الرؤيـة ذاتها، 
رؤية أؤمن بهـا بقوّة وأتطلّع قدًما 
اإلمكانيات  لتطويـر  للبداية بعميل 

االستثنائية للنادي“.

7الرياضي
ÚÓiÎäÎ˛a@·fl˛a@äÎÜ

⁄äbπá‹€@ÒäbèÇ@fiÎcÎ@bÓmaÎãÿ€@fiÎc@åÏœÎ@NN@ÚÓ„bq@Ú∫çÁ@Âfl@bè„ãœ@â‘‰�Ì@Ôibjfl

سـيتواجه ريال مدريد بطل الدوري اإلسباني ودوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم مع غريمه برشلونة الشهر املقبل يف لقاء 
ودي تحتضنـه مدينـة الس فيغـاس األمريكيـة، وذلك وفق 
مـا أعلن الناديان.وسـتقام املبـاراة يف 23 تموز/يوليو عىل 
ملعب ”أليجيينت سـتاديوم“ الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، 
ضمن اسـتعدادات الفريقـني النطالق الدوري اإلسـباني يف 
آب/أغسـطس.وبعد ثالثـة أيـام من مواجهته مـع غريمه 
الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أمريكا املكسـيكي 
يف سـان فرانسيسـكو، قبـل االنتقـال إىل لـوس أنجليـس 
للقاء يوفنتـوس اإليطايل يف 30 تموز/يوليو.أما برشـلونة، 
سـيتحرض ملواجهة ريال بلقاء إنـرت ميامي األمريكي يف 19 
تموز/يوليـو ثم يواجه يوفنتـوس يف 26 منه يف داالس، قبل 

إنهاء جولته األمريكية ضد نيويورك ريد بولز يف 30 منه.
وسـتكون املـرة الثانية التـي يتواجه فيه ريال وبرشـلونة 
عـىل األرايض األمريكية بعـد تموز/يوليـو 2017 حني لعبا 
عـىل ملعب ”هارد روك سـتاديوم“ يف ميامي أمام مدرجات 
ممتلئة بـ64 ألـف متفرج، وفاز حينها النـادي الكاتالوني 

.3-2
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري اإلسـباني املوسـم املنرصم 
قبـل أربع مراحل عىل نهايتـه متقدماً بفارق 13 نقطة عىل 
برشلونة، لكن األخري حقق انتصاراً ساحقاً يف معقل غريمه 
-4صفـر حني التقى الفريقان عىل ”سـانتياغو برنابيو“ يف 

آذار/مارس.

تغلّـب املنتخـب التونـيس عىل نظـريه التشـييل بهدفني 
نظيفني بمدينة كوبي يف مباراة دولية ودية تندرج ضمن 

دورة اليابان الدولية.
وافتتـح ”نسـور قرطـاج“ التسـجيل عـرب املدافع عيل 

العابدي منذ الدقيقة 40.
وضاعف املهاجـم عصام الجبايل النتيجـة لفريق املدرب 

جالل القادري يف الدقيقة 88.
وكان منتخـب تشـييل قـد أهدر ركلـة جـزاء يف الدقيقة 
4+90 نّفذها دييغو فالنسـيا وتألّق حارس مرمى تونس 

أيمن دحمان يف التصدّي لها.
وبذلـك بلغ املنتخب التونيس نهائي الدورة الدولية الودية 
ليواجـه نظـريه اليابانـي الذي تفـّوق عىل غانـا بأربعة 
 (45) ميتومـا  وكاورو   (29) يامانـي  مليكـي  أهـداف 
وتاكيفوسـا كوبو (73) ودايزن مايدا (82) مقابل هدف 
لجـوردان أيو 44.وتأتي املشـاركة يف هذه الدورة يف إطار 
 FIFA استعدادات املنتخب التونيس لنهائيات كأس العالم

قطر 2022™.

رفض االتحـاد الدويل لكرة القـدم ”فيفا“ 
الشكوى املقدمة من تشييل وأّكد مشاركة 
اإلكوادور يف كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقّدم االتحاد التشـييل شـكوى إىل االتحاد 
الـدويل للعبـة ضـد اإلكـوادور، عـىل خلفية 
مزاعـم حول جنسـية مـزورة ألحـد العبيها 
املشـاركني يف تصفيات قارة أمريكا الجنوبية 
املؤهلـة إىل املونديال.وأفـاد االتحاد التشـييل 
أّن الظهـري بايرون كاسـتيو 
ال يحمـل الجنسـية 
االكوادوريـة، 
يف  ولـد  بـل 
 ، كولومبيا
م  ليتقـد

بشـكوى إىل فيفا بشـأن ”اسـتخدام شهادة 
العمـر  عـن  كاذب  وإعـالن  مـزورة  ميـالد 

وجنسية مزورة“.
وأتى قرار الفيفا لينهي الجدل بشأن إمكانية 
مشـاركة تشـييل بدالً من اإلكوادور يف كأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
ونرشت لجنة االنضبـاط التابعة للفيفا بياناً 
أّكـدت فيـه أّنه بعـد تحليل كاّفة املسـتندات 
من جميـع األطراف املعنية، تم غلق الدعوى، 

ويمكن االستئناف أمام اللّجنة املختصة.
وأضافت اللّجنة أنه تّم إخطار األطراف املعنّية 
بالقرار مشـرية إىل أّن منتخـب اإلكوادور هو 

من سيشارك يف نهائيات كأس العالم.
وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب 
واإليـاب يف التصفيات أمام تشـييل، فانتهت 
األوىل بالتعادل السـلبي يف كيتـو يف 5 أيلول/

اإلكـوادور  والثانيـة بفـوز   2021 سـبتمرب 
-2صفـر يف 17 ترشيـن الثاني/نوفمـرب من 
العـام ذاته.وأكـد فرانثيسـكو إيغاس رئيس 
االتحاد اإلكـوادوري لكرة القـدم أّن منتخب 
بـالده ضمن تواجـده يف كأس العالـم بأقدام 
العبيه.ولم يخف إيغاس أّن ما قام به االتحاد 

التشييل قد آذاهم  بشكل كبري.
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كشـف جاريـث بيـل، قائد منتخـب ويلـز، الالعب 
السـابق لريـال مدريد منـذ عـام 2013، يف مؤتمر 

صحفي، حقيقة االنضمام إىل نادي خيتايف.
وبعد يومني من إعالن أنخيل توريس، رئيس خيتايف، 
عرضه عىل الجناح الويلزي للموسم املقبل، استبعد 
الالعب ذلك بشكل حاسم أمام وسائل االعالم عشية 

املباراة أمام بلجيكا يف دوري األمم.
وقـال بيـل يف املؤتمـر: ”لـن أنضم إىل خيتـايف. هذا 

أكيد“.
وأكد بيل، 32 عاًما، أنه سيتخذ قراًرا حول مستقبله 
بعد العطلة عقب انتهاء مجموعة مباريات املنتخب 

الدولية.
بالعطلـة،  االسـتمتاع  إمكانيـة  ”أتمنـى  وتابـع: 
واتخاذ قـرار بعد ذلك حول النـادي الذي أريد ألعب 
فيه والتواجد يف أفضـل حالة بدنية ممكنة لخوض 

املونديال“.
وأعرب بيل عن تأييد تعاقد اتحاد بالده لفرتة طويلة 
مع مـدرب املنتخب بوب بيج والـذي تم مد التعاقد 

معه، لكن حتى اآلن حتى نهاية مونديال قطر.
وأضـاف: ”أعتقـد أنه املـدرب الذي يجـب أن يبقى 
لفرتة طويلة. ال أعتقد أن هناك أي شك بني الالعبني 
والجمهـور. قام بـأداء رائع رغم مـروره بظروف 

صعبة“.
وطالب جاريث بيل، مهاجم منتخب ويلز، الجهات 
املسـؤولة عن كرة القدم، بـرضورة وضع مصلحة 

الالعبني كأولوية عىل حساب األموال.
وحـذر الالعـب، البالـغ مـن العمـر 32 عامـا، 

مـن التوابـع التي قـد تالحق الالعبـني، يف حال 
اسـتمرت الجدولة املزدحمـة باملباريات، التي 

حدثت يف العام الجاري 2022.
وقال بيـل، يف ترصيحات نقلتهـا ”بي بي يس“: 
”يجـب االعتناء بالالعبني، فمـن دونهم ال يوجد 
منتـج.. سـتكون هناك توابـع لذلك عـىل املدى 

البعيد، أجسـاد الالعبني ال يمكـن أن تتعامل مع 
هذه الجدولة عاما بعد عام“.

وأضـاف: ”هنـاك يشء ما يجـب أن يتغري، 
مـن يتواجد عـىل رأس اللعبة يجب 

أن يفعل شـيئا ما.. لكن لسوء 
يف  تتحكـم  األمـوال  الحـظ، 

كل يشء، األمـر تجـاري يف 
أجل  النهايـة.. لكـن مـن 
الالعبـني، يجب  مصلحـة 

عدم النظر إىل املال“.
مـن  ”هنـاك  وواصـل: 
دي  كيفـني  أن  أخربنـي 
برويـن (نجم مانشسـرت 
 79 سـيتي) قد يخـوض 
مباراة يف املوسـم املقبل، 
بعد 3 أسـابيع فقط من 

الراحة“.
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باريس/متابعة الزوراء:

منذ عدة عقود، قـام دوق إدنربة، زوج امللكة 
إليزابيث الراحل، بزيارة مدرسة يف باكستان. 
ويف اليوم نفسه، كانت هناك مسابقة ُطالبية 
إللقاء الِشعر. وتأثرًا بقصيدة إحدى الطالبات، 
أهداهـا الدوق قلًما. وقـد كربت هذه الطالبة 
وأصبحت الصحفية سـابني مظفر، مؤسسة 

.Ananke منصة
ولدت مظفر لعائلة مـن الُكّتاب، وعلمت منذ 
سـن صغري أنها ترغـب يف أن تكون صحفية. 
فقد كان جدها مراسـًال يف الهند قبل انفصال 
باكسـتان عنها عـام ١٩٤٧. أّمـا والدها فقد 
 Daily Jang عمـل صحفًيـا لـدى صحيفـة 
اليوميـة يف باكسـتان. وبعد إتمام دراسـتها 
الثانويـة، بـدأت مظفـر يف العمل لـدى نيوز 
إنرتناشـونال، إحـدى أهم الصحـف اليومية 
الرائدة يف باكسـتان. وكانت تدرس بالجامعة 

نهاًرا وتعمل بالصحيفة ليًال.
يف  بالصحافـة  العمـل  مـن  سـنوات  وبعـد 
باكسـتان، انتقلـت مظفـر إىل دبـي، حيـث 
مسـتقلة.  كصحفيـة  العمـل  يف  اسـتمرت 
وبعدما الحظت غياب املساحات الرقمية التي 
تعرتف بإنجازات املـرأة وتحتفي بها، أطلقت 
Ananke عـام ٢٠١٤. وتصفهـا مظفر بأنها 
«منصـة لإلعالم الرقمـي والتطوير تهدف إىل 
تمكني املرأة من خـالل زيادة الوعي وحمالت 

املنارصة والتعليم».
ومـن خـالل عملهـا كصحفية وناشـطة، ال 
تسلّط مظفر الضوء عىل أهم القضايا العاملية 
املتعلقة بالنوع االجتماعي فحسـب، بل إنها 
تقوم أيًضا بتمكني جيل كامل من النساء عرب 
التدريب الرقمي ومبادرات اإلرشاد للفتيات يف 

جميع أنحاء العالم.

ما هي العقبات التي واجهتك كصحفية؟
عندمـا بـدأت [يف العمل الصحفـي]، واجهت 
عقبـة كراهيـة النسـاء املعتـادة. وال أعتـرب 
األمـر جيًدا، ولكنني أعتقد أّن اكتسـاب قدرة 
التحّمـل والتحدث عن األمـر برصاحة يمكن 

من مواجهة مثل هذه التحديات.
ولكننـي واجهـت تحدًيـا صعًبا عنـد إطالق 
إّن النـاس ال  Ananke، فقـد قـال الجميـع 
يقـرأون املقاالت الطويلة. كمـا قال يل العديد 
مـن املخرضمني يف املجال: «ملاذا تفعلني ذلك؟ 
هذا إهـدار لوقتك». وهكـذا كان هناك الكثري 
مـن املعارضني لألمـر، ولكننـي أرصرت عىل 
القيام بذلك. فهـذا ما أحب عمله، وأعتقد أنه 
من املهـم حًقا أن نعرض نمـاذج يحتذى بها 

من اإلناث.
ما هو مرشوعك املفضل وملاذا؟

لقـد أدركت أّن مجرد توثيـق إنجازات املرأة ال 
يكفـي، فقد كان عـّيل أن أنفذ مـا أدعو إليه. 
لذا أطلقت برنامج Empower للتوجيه وبناء 

القدرات.
وقد [غطينا] موضوعات مثل حمالت املنارصة 
عرب اإلنرتنت والسـالمة السيربانية وصحافة 
االتصـال والصحافة الرقميـة. كما قّدمنا [يف 
Ananke] التوجيـه والتدريـب ألكثـر من ٨٠ 
فتاة من جميع أنحاء العالم. ولدينا أشخاص 
من الصومـال ومالوي وكينيا ونيجرييا وغانا 
وأسـرتاليا وجزر الباهاما وبيالروسيا والهند 

وباكستان وبنغالديش واملغرب.

وأفضـل مـا يف هـذا الربنامج االفـرتايض هو 
أننـا نجتمـع ونعمـل مًعـا، وال نعتـرب العمر 
اللغـة اإلنجليزيـة عائًقـا. وقـد نجحـت  أو 
فتياتنا يف أن يصبحن صانعات تغيري بشـكل 
مذهل، إذ تشـارك بعضهـن يف برامج زماالت 
مثـل زمالـة رودس، كما تم اختيـار إحداهن 
للمشـاركة بربنامج MIT Solve التابع ملعهد 
ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا. وأنـا أتباهى 

بذلك طوال الوقت ألنني فخورة بهن حًقا.
كيف تحمني نفسك ومصادرك؟

أعتقـد أنني كنت محظوظة بما يكفي، ألنني 
لـم أواجه هذا القدر مـن التدقيق. ربما زادت 
كثـرًيا قدرتي عـىل التحّمـل. فـإذا كان لديك 
صوت قوي، يمكنك التعامل مع هذه األمور. 

ولـن أقول أنه أمر سـهل، ولكنني أعتقد أنني 
من بني املحظوظني.

أّمـا بالنسـبة لحمايـة مصـادري، فقد كان 
هنـاك أحد الربامج التي أطلقنـا منها إصداًرا 
خاًصـا بعنـوان «وجـوه الصمـود»، وذلـك 
بنـاًء عـىل تدريب «صـد موجـات التعصب» 
الـذي شـاركت فيه من خـالل املركـز الدويل 
للصحفيني (ICFJ). كان الربنامج رائًعا، فقد 
ألهمنـي بفكرة إطالق إصـدار خاص [ملنصة 
Ananke]، حيـث يمكننـا التحـدث عن تأثري 
التعصـب عىل املجتمعات املهمشـة والنسـاء 
أثناء تفيش الجائحـة. وقد تحدثت إىل أعضاء 
الجماعة األحمدية والشيعة يف باكستان ألنهم 
يتحملـون وطـأة الكراهية ويعانـون الكثري. 
أّما يف الهند، فقد تحدثت إىل املسـلمني. كل ما 
فعلته هو تغيري أسماء [مصادري]، وقد لقي 

اإلصدار الخاص استحسان الجمهور.
كيف سـاعدتك الفـرص التي اطلعـت عليها 
عىل شبكة الصحفيني الدوليني (IJNet) يف أن 

تصبحي صحفية أفضل؟
لقـد حـرضت العديد مـن الويبينـارات، فكل 
ويبينار يساعدك يف التعلّم والتطّور. كما كان 
املوجهون الذين تم تخصيصهم لنا [من خالل 
تدريب صد موجات التعصب] رائعني وقدموا 

لنا أفكاًرا ممّيزة.
ويف أحـد اللقـاءات التي نظمهـا املركز الدويل 
للصحفيني، كنا نناقش فكرة أّن غرف األخبار 
الصغرية – مثلنا – تحتـاج إىل تدريبات األمن 
الرقمـي اآلن أكثر مـن أي وقت مىض، ألّن كل 
يشء أصبح يتم عن ُبعد أو بمزيج من الحضور 
الفعـيل وعرب اإلنرتنت. لذا نحتـاج إىل منظور 
أفضـل وأن نكـون مجهزيـن بشـكل أفضـل 
ملواجهـة االنتقـادات الالذعة والويـب املظلم 
(dark web). وهناك سلسلة ويبينارات حول 

األمن الرقمـي [عرب املركز الدويل للصحفيني] 
أهتم بها كثريًا.

ما املشاريع التي تعملني عليها حالًيا؟
من بني أكثر املشـاريع إثارة التي أعمل عليها 
هو مهرجان Ananke ألدب املرأة. وقد اخرتنا 
إقامة دورته الثانية لعام ٢٠٢٢ يف نهاية شهر 
مـارس/آذار لالحتفـال باليوم الـدويل املرأة. 
وهو يركز عـىل الذات العامليـة واملرأة والنوع 
االجتماعـي والكلمـة املكتوبـة، مثـل الكتب 
والشـعر.ويتكون مجلس املستشـارين لدينا 
مـن فريـق تقوده النسـاء ويضم أشـخاًصا 
مثـل الربيطانية أرشـانا شـارما، مؤسسـة 
مطبعـة دار نيم تري للنـرش، والهندية أربيتا 
داس، مؤسسـة دار يودا للنرش، باإلضافة إىل 
د. آمنـة يقني، األسـتاذة املسـاعدة بجامعة 
إكزيرت، والرسيالنكية أمينة حسني، مؤسسة 
دار برييرا حسني للنرش. وال يوجد لدينا ُرتب، 
فهـي مبادرة جماعية بهـدف إضفاء الطابع 

الديمقراطي عىل ساحة النرش.
بَم تنصحني الصحفيني املستقلني اآلخرين؟

أنصحهم بالشجاعة والتواضع واالنفتاح، ألن 
التعلّم رحلة تسـتمر مدى الحياة. كما أنصح 
بإبـداء التعاطـف، فإذا كنت تبـدي التعاطف 
وكنـت متواضًعا، سـوف تفتح أبـواب التعلّم 
عىل الفـور، ألن هذه هي الطريقـة التي تبدأ 
بهـا. والشـجاعة مهمة حًقا، ولكـن بالطبع 
عليك أن تأخذ وقًتا لنفسك وال تبالغ يف العمل. 

وال بأس أن تخاف وتتوقف قليًال.
وبالطبـع الصمـود هو أمـر رائـع ودائًما ما 
نتعلم أن نكتسب قدرة التحّمل، ولكن ال بأس 
أن تخاف أيًضا، ألن هذا يظهر نقطة الضعف، 
مما يمكنـك من إحداث التأثري. لذلك كل هذه 

األمور متصلة.
(عن/شبكة الصحفيني الدوليني)
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لندن/متابعة الزوراء:
توّجـه الفرع الفرنيس من قناة «آر تي» اإلخبارية الروسـية إىل محكمـة أوروبية، للطعن يف 
حظر البث املفروض عليها، ضمن عقوبات االتحاد األوروبي املفروضة عىل موسـكو بسبب 

غزوها ألوكرانيا، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.
وكانت وسـائل اإلعالم الروسـية اململوكة من الدولة، واملتفرّعة من «آر تي» (روسـيا اليوم 
سـابقاً) و»سبوتنيك»، قد تعرّضت لحظر بّثها التلفزيوني وعىل اإلنرتنت يف االتحاد األوروبي 

منذ ٢ مارس/ آذار املايض بتهمة نرش معلومات مضلّلة.
وذهـب محامـون يمّثلون النسـخة الفرنسـية من «آر تـي» إىل محكمة العـدل األوروبية يف 

لوكسمبورغ، يوم الجمعة، ليقولوا إّن الحظر ينتهك قوانني حرية املعلومات.
بحسب «فرانس برس»، جادل املحامي إيمانويل بيونيكا أمام القضاة بأّن املجلس األوروبي، 
وهـو الهيئة التـي تمّثل حكومات الدول األعضـاء يف االتحاد األوروبي، «ال يحق له إسـكات 

وسيط صحفي أوروبي».
ورّد ممّثـل املجلـس رافائيـل مايـر بالقـول إّن الحظـر رضوري لحماية النظـام العام من 

«الخطاب الدعائي الذي ال يمكن إنكاره» لـ»آر تي».
ومن املتوقع أن يّتخذ القضاة قرارهم خالل األشهر املقبلة.

بريوت/متابعة الزوراء:
مـع تنامي الثورة الرقمية الخاصة 
باملنّصات ووسائل االتصال والبث، 
تعاني بعـض املحطات العربية من 
املتابعني، ألسـباب كثرية،  تراجـع 
باملواقـع  الزائـد  االهتمـام  منهـا 
واملنصات املتوفـرة يف كل األوقات، 
والتحكم بهـا من قبل املتابعني من 
خـالل التطبيقات التي تحتوي عىل 
كافة الربامج أو املسلسالت، وحتى 

األغاني والكليبات.
أطلق مقدم الربامج اللبناني طوني 
خليفة اإلعالن الرتويجي األول لقناة 
جديدة اسـمها «املشـهد»، سـيبدأ 
بثهـا قريبـاً. كان خليفـة قد أعلن 
قبل أشهر طويلة عن نيته يف إنشاء 
أو العمل عىل تأسيس هذه املحطة 
مـن دبي، بعدما أنهـى تعاقده مع 
مجموعة قنـوات لبنانية، أمنت له 
حضوراً كبرياً يف السـنوات األخرية، 
واستطاع أن يقفز إىل رتبة مؤسس 
تلفزيون خاص به، لكن هذه املرة 

من دبي.
اعتمد طونـي خليفة يف السـنوات 
األخـرية عىل عامـل االسـتفزاز يف 
معظم الربامج التـي قدمها، وهي 
من األسـباب الرئيسية التي وّفرت 
لـه نجاحاً كبـرياً، خصوصـاً أمام 
إرصاره عـىل اسـتفزاز الضيـوف، 
بطريقـة تجعل املتابعـني يهتمون 
واملضمـون  والحـوار  باملحتـوى 

عموماً.

يف معلومات خاصة ، ورد أن بعض 
رجال األعمال اإلماراتيني شـاركوا 
يف العقـد الـذي وقعـه خليفـة مع 
ملرشوعـه  الحاضنـة  املؤسسـات 
التلفزيوني الجديد، وهذا ما سـمح 
له بفرض رشوط، يرى بها مصلحة 
لعملـه، بعدمـا حققـت برامجـه 

جماهريية وشعبية عالية.
يسـعى طونـي خليفـة إىل كسـب 
الوقت، كـي ال يخرس كثرياً، ويؤكد 

أمام املقربـني منه أن اإلعالم مهنة 
العاملـني  لبعـض  أحيانـاً  تتنّكـر 
ضمنها، لكنه سـيحاول اكتشـاف 
مواطن الضعـف ومواطن القوة يف 
أي برنامـج سيسـعى إىل تقديمـه 
عـرب محطتـه الجديدة، مـا يحفز 

املتابعني عىل االنتظار واملتابعة.
يبـدو أن خليفـة يحمـل يف جعبته 
مجموعة من الربامج التي عرضت 
مـن قبـل، إنمـا بقالـب متجـدد، 
يتسـاوى مـع تطبيقـات الربامج 
اإللكرتونية، ويوفر مسـاحة جيدة 
لكل مشـاهد؛ إذ سـريتبط التفاعل 
بني املحطـة واملنصة نفسـها، من 
أجـل كسـب أرسع. لكـن الواضح 
أن ذلـك يتطلـب وقتـاً. ويبـدو أن 
القائمني عىل املحطة يسـتعجلون 
خليفـة بعدما جرى توقيـع العقد 
وإعداد واختيار املوظفني، وتجهيز 
اسـتديوهات مربوطة تلقائياً عىل 
املواقـع الخاصـة باملحطـة التـي 
سـتنقل الربامج واإلنتاجات بشكل 

مبـارش عـىل املواقـع، ما يؤسـس 
لثورة فعلية يف هذا املجال.

العربية  املحطـات  وتسـعى بعض 
اليـوم إىل االرتبـاط باملنصات، كي 
تستطيع اللحاق بالركب. من جهة 
أخـرى، نتسـاءل: مـا هـو مصري 
والعربيـة  األرضيـة  «القنـوات» 
ضمن هذه املوجة؟ وهل باإلمكان 
اإلبقـاء عىل واقع البـث الفضائي؟ 
أم التفـرغ نهائياً لعالـم املنصات؟ 
«املشـهد» وغريهـا مـن املنصـات 
غـري املتخصصـة سـتواجه عالـم 
الرتفيه القائم اليـوم عىل املنصات 
املعنيـة باإلنتاجـات الدرامية، مثل 
أو»،  بـي  و»إتـش  «نتفليكـس» 
وكذلك «شاهد»... فهل تجد املكان 
املناسـب، ويسـتعيد املمـول جزءاً 
من اسـتثماراته؟ أم أننـا مقبلون 
عىل «موضة» لتأسـيس مثل هذه 
املنصـات، وبتكلفـة  أو  املحطـات 
متفاوتة بني رؤيـة إعالمي ورؤية 

آخر؟.

باريس/أ.ف.ب:
اكتشـفت آثـار دماء عـىل متن قارب ملشـتبه به موقـوف يف إطار 
قضية اختفـاء صحفي بريطاني وخبري برازييل االسـبوع املايض 
يف منطقـة األمـازون، فيمـا طلب أنصارهمـا من لنـدن وبرازيليا 

«تكثيف عمليات البحث».
وقالـت الرشطة الربازيلية، يف بيان: «عثر عـىل آثار دماء عىل متن 
قارب أماريلدو دا كوسـتا دي أوليفيـريا البالغ ٤١ عاماً، واملعروف 

باسم بيالدو». ويعترب «مشتبهاً به»، وأوقف الثالثاء املايض.
وأضـاف البيـان أن «املواد التي جمعـت يف طريقهـا إىل ماناوس» 
عاصمـة والية أمازوناس، «لتخضع لفحـوص»، مصحوبة بصور 
ملحققـني يلتقطون صوراً ملا تبدو أنها بقعة دم صغرية عىل غطاء 

أزرق داخل زورق بمحرك.
ُفقـد الصحفـي املسـتقل دوم فيليبـس (٥٧ عامـاً) أثنـاء قيامه 
بأبحـاث ألحـد الكتـب يف وادي جافـاري إىل جانـب الباحث برونو 
برييرا، وفق ما ذكرته صحيفة ذا غارديان التي ينرش فيها فيليبس 
مقاالته بانتظام.وغـادر الرجالن منطقة أتااليا دو نورتي الواقعة 
يف والية أمازوناس، إلجراء مقابلة مع السـكان حول قاعدة تابعة 

لـ»فوناي»، ووصال إىل بحرية جابورو مساء الجمعة من االسبوع 
ع وصولهما  املايض، ثم بارشا برحلة العودة صباح األحد. وكان ُيتوقَّ
إىل أتااليـا دو نورتـي قرابـة التاسـعة صباحـاً (١٢:٠٠ بتوقيـت 
غرينتش).لكـّن الرجلني توقفا يف منطقة سـاو رافايل، حيث كان 
برونو برييرا عىل موعد مع املسؤول املحيل، للبحث يف مسألة إطالق 
دوريات من السـكان األصليني تهـدف إىل الحد من عمليات «غزو» 
أراضيهم التي تشـهد تزايداً يف ظل حكومة جايري بولسونارو.وقال 

شـهود إنهم رأوا املشـتبه به يمر برسعة يف قارب متجه يف االتجاه 
نفسه لدوم فيليبس وبرونو برييرا، عندما شوهدا آخر مرة.

وأفـادت الرشطـة بأن الرجـل أوقف لحمله ذخـرية ومخدرات من 
عيار غري مرصح به.

أدى اختفـاء الصحفـي والباحث إىل تحرك شـخصيات وجماعات 
معنية بالدفاع عن البيئة وحقوق اإلنسـان، كما نظمت تظاهرات 

الخميس املايض يف لندن وبرازيليا.
ودعت عائلة الصحفي السلطات الربيطانية والربازيلية، الخميس، 
إىل تكثيـف جهودها لتحديد مـكان الرجلني اللذين ما زالت «تأمل» 
العثـور عليهما.وأكدت الرشطة الربازيليـة، الخميس، أنها تواصل 
عمليـات البحث بالتعاون مع القوات املسـلحة «حتى يعود برييرا 
وفيليبـس يف أرسع وقـت ممكـن إىل أحبائهما».ووصـف الرئيس 
الربازييل، جايري بولسونارو، رحلة فيليبس وبرييرا بأنها «مغامرة 
ال ينصـح بهـا». وقـال: «يف منطقة مثل هـذه، أي يشء يمكن أي 
يحـدث». وأضاف عىل هامـش قمة األمريكيتـني يف لوس أنجليس 
الخميـس: «نصيل ألن يكونا ما زاال عىل قيد الحياة»، لكن «مع كل 

يوم يمر تتناقص هذه الفرص».

القاهرة/متابعة الزوراء:
انتقـد صحفيـون مرصيـون اختيار 
النقيـب ضياء رشـوان منسـقاً عاماً 
للحوار السيايس الذي دعا إليه الرئيس 
عبد الفتـاح السـييس، يف الوقت الذي 
«فشل فيه يف إدارة حوار داخل النقابة 

عىل مدار مدة واليته».
وطلب عضو مجلس نقابة الصحفيني 
محمـود كامل، يف بيـان قدمه ملجلس 
النقابة ، «عقد اجتماع طارئ ملناقشة 
تسـمح  التـي  اآلليـات  كل  ووضـع 
بمشـاركة فعالة لنقابة الصحفيني يف 
الحـوار الوطني، تضمـن تحقيق أكرب 
قدر مـن املطالب التي تبـدأ باألوضاع 
االقتصاديـة للصحفيـني، وال تنتهـي 

عند فتح املجال العام والحريات».
وقال كامل إنه «ملا كان قد مر ما يقرب 
من شـهر عىل دعوة النقابـة للحوار، 
صدر خاللها بيان مـن النقابة بنفس 
الطريقـة السـابقة إلعـالن الرتحيب 
بالحـوار، مـع وعـد باجتمـاع طارئ 
ملناقشـة مطالب الجماعة الصحفية، 
كما صدر بيـان رد عليه من الجماعة 

حـوار  بإجـراء  يطالـب  الصحفيـة 
داخـيل يف النقابة، لم يتـم االلتفات له 
رغم إجـراء نقابـة املهندسـني حوارا 

مشابها».
وأضاف: «وملا كنت أرى أن حدثاً بقدر 
الحـوار الوطنـي قـدرت فيـه الدولة 
نقابـة الصحفيـني باختيـار نقيبهـا 
منسـقاً عاماً له، فقد ارتأيت أن بياناً 
تاليـاً حول املوضوع ليـس أقل من أن 
يصـدر عـن اجتمـاع ملجلـس النقابة 
تتم فيه مناقشـة قضايا الصحفيني، 
خاصة أن املدة القانونية لعقد اجتماع 
عادي ودوري للمجلس قد انقضت منذ 
دعوتنا، فضالً عن مرور شهر ونصف 

الشهر منذ آخر انعقاد للمجلس».
وقال عضـو مجلس نقابة الصحفيني 
إنـه «إزاء هـذا املوقـف وحرصـاً عىل 
تفعيـل اآلليـات النقابيـة ومشـاركة 
الجمعيـة العموميـة، فقـد كان ردي 
برفـض صدور البيان مسـبباً الرفض 
بـرضورة انعقـاد املجلـس إلصـداره 
ومناقشـة كيفية اسـتفادة الجماعة 
الصحفية من الحوار الوطني، إال أنني 

فوجئـت، ورغـم رفيض الـذي يقيض 
بعـدم صـدور البيان انتظـاراً النعقاد 
املجلس، بصدور البيان بشكل رسمي 
وإعالنـه باسـم مجلـس النقابـة، يف 
النقابية  للقواعـد  مخالفـة واضحـة 
سـبق أن تكـررت، تجسـد حالـة من 
االنفـراد بالقـرار، خشـيت أن تتحول 
لقاعدة بدالً مـن أن يكون هذا الحوار 
فرصة لتدعيم العمل املشرتك والتحاور 

فيما بيننا».
وأضاف كامل: «نحن إزاء حوار وطني 
معلـن عنـه أن مـن بني أهدافـه فتح 
أبـواب الديمقراطية وتعزيـز الجانب 
التشـاركي يف الحكـم والتنميـة، كان 
مـن األوىل بنا ونحـن يف قلعة الحريات 
يف نقابة الصحفيني أن نلتزم بالتقاليد 
النقابيـة، التـي ألزمنـا بهـا نقابيون 
سـابقون وضعـوا لنـا أسسـاً نسـري 
عىل خطاها حفاظا عـىل هذا الكيان، 
وأولهـا عدم صدور قـرار عن املجلس 

بالتمرير لم يحظ باإلجماع».
وتابع: «نحن إزاء حـوار وطني معلن 
أن مـن بني أهدافه الحـوار بني جميع 

أبناء هذا الشـعب، كان مـن األوىل بنا 
ونحـن يف قلعـة الحريـات يف نقابـة 
الصحفيني التي يرأس مجلسها منسق 
عـام الحـوار الوطنـي، كان من األوىل 
بنـا أن نبـدأ بأنفسـنا ونجـري حواراً 
داخل املجلس حـول مطالب الجماعة 
الصحفيـة مـن هـذا الحـوار، الذي ال 
نتمنى سـوى أن ينجـح يف تحقيق كل 
مطالب الصحفيني ومطالب الشـعب 

املرصي».

وقـال عضو مجلس النقابـة يف بيانه: 
«إذا كنا غري قادريـن عىل إجراء حوار 
بـني أعضاء مجلس النقابـة، وإذا كنا 
غـري قادريـن عـىل إجـراء حـوار مع 
زمالئنـا أعضـاء الجمعيـة العمومية 
داخـل جـدران نقابتنـا، فنحـن أمام 
حالة نقابية تستدعي التوقف أمامها 
طويالً، والتدخل بشكل عاجل من قبل 
النقيـب وأعضـاء املجلس لبـدء حوار 
عاجل سـيعود بالتأكيد بـكل الفائدة 

القاهرة/متابعة الزوراء:
انتقـد صحفيـون مرصيـون اختيار 
النقيـب ضياء رشـوان منسـقاً عاماً 
للحوار السيايس الذي دعا إليه الرئيس 
عبد الفتـاح السـييس، يف الوقت الذي 
«فشل فيه يف إدارة حوار داخل النقابة 

عىل مدار مدة واليته».
وطلب عضو مجلس نقابة الصحفيني 
محمـود كامل، يف بيـان قدمه ملجلس 
النقابة ، «عقد اجتماع طارئ ملناقشة 
تسـمح  التـي  اآلليـات  كل  ووضـع 
بمشـاركة فعالة لنقابة الصحفيني يف 
الحـوار الوطني، تضمـن تحقيق أكرب 
قدر مـن املطالب التي تبـدأ باألوضاع 
االقتصاديـة للصحفيـني، وال تنتهـي 

عند فتح املجال العام والحريات».
وقال كامل إنه «ملا كان قد مر ما يقرب 
من شـهر عىل دعوة النقابـة للحوار، 
صدر خاللها بيان مـن النقابة بنفس 
الطريقـة السـابقة إلعـالن الرتحيب 
بالحـوار، مـع وعـد باجتمـاع طارئ 
ملناقشـة مطالب الجماعة الصحفية، 
كما صدر بيـان رد عليه من الجماعة 

حـوار  بإجـراء  يطالـب  الصحفيـة 
داخـيل يف النقابة، لم يتـم االلتفات له 
رغم إجـراء نقابـة املهندسـني حوارا 

مشابها».
وأضاف: «وملا كنت أرى أن حدثاً بقدر 
الحـوار الوطنـي قـدرت فيـه الدولة 
نقابـة الصحفيـني باختيـار نقيبهـا 
منسـقاً عاماً له، فقد ارتأيت أن بياناً 
تاليـاً حول املوضوع ليـس أقل من أن 
يصـدر عـن اجتمـاع ملجلـس النقابة 
تتم فيه مناقشـة قضايا الصحفيني، 
خاصة أن املدة القانونية لعقد اجتماع 
عادي ودوري للمجلس قد انقضت منذ 
دعوتنا، فضالً عن مرور شهر ونصف 

الشهر منذ آخر انعقاد للمجلس».
وقال عضـو مجلس نقابة الصحفيني 
إنـه «إزاء هـذا املوقـف وحرصـاً عىل 
تفعيـل اآلليـات النقابيـة ومشـاركة 
الجمعيـة العموميـة، فقـد كان ردي 
برفـض صدور البيان مسـبباً الرفض 
بـرضورة انعقـاد املجلـس إلصـداره 
ومناقشـة كيفية اسـتفادة الجماعة 
الصحفية من الحوار الوطني، إال أنني 

فوجئـت، ورغـم رفيض الـذي يقيض 
بعـدم صـدور البيان انتظـاراً النعقاد 
املجلس، بصدور البيان بشكل رسمي 
وإعالنـه باسـم مجلـس النقابـة، يف 
النقابية  للقواعـد  مخالفـة واضحـة 
سـبق أن تكـررت، تجسـد حالـة من 
االنفـراد بالقـرار، خشـيت أن تتحول 
لقاعدة بدالً مـن أن يكون هذا الحوار 
فرصة لتدعيم العمل املشرتك والتحاور 

فيما بيننا».
وأضاف كامل: «نحن إزاء حوار وطني 
معلـن عنـه أن مـن بني أهدافـه فتح 
أبـواب الديمقراطية وتعزيـز الجانب 
التشـاركي يف الحكـم والتنميـة، كان 
مـن األوىل بنا ونحـن يف قلعة الحريات 
يف نقابة الصحفيني أن نلتزم بالتقاليد 
النقابيـة، التـي ألزمنـا بهـا نقابيون 
سـابقون وضعـوا لنـا أسسـاً نسـري 
عىل خطاها حفاظا عـىل هذا الكيان، 
وأولهـا عدم صدور قـرار عن املجلس 

بالتمرير لم يحظ باإلجماع».
وتابع: «نحن إزاء حـوار وطني معلن 
أن مـن بني أهدافه الحـوار بني جميع 

أبناء هذا الشـعب، كان مـن األوىل بنا 
ونحـن يف قلعـة الحريـات يف نقابـة 
الصحفيني التي يرأس مجلسها منسق 
عـام الحـوار الوطنـي، كان من األوىل 
بنـا أن نبـدأ بأنفسـنا ونجـري حواراً 
داخل املجلس حـول مطالب الجماعة 
الصحفيـة مـن هـذا الحـوار، الذي ال 
نتمنى سـوى أن ينجـح يف تحقيق كل 
مطالب الصحفيني ومطالب الشـعب 
املرصي».وقال عضو مجلس النقابة يف 

بيانـه: «إذا كنا غري قادرين عىل إجراء 
حوار بني أعضاء مجلس النقابة، وإذا 
كنـا غري قادرين عىل إجـراء حوار مع 
زمالئنـا أعضـاء الجمعيـة العمومية 
داخـل جـدران نقابتنـا، فنحـن أمام 
حالة نقابية تستدعي التوقف أمامها 
طويالً، والتدخل بشكل عاجل من قبل 
النقيـب وأعضـاء املجلس لبـدء حوار 
عاجل سـيعود بالتأكيد بـكل الفائدة 

عىل أوضاع الزمالء الصحفيني».

@…fl@szjÌ@Òãój€a@¿@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ
⁄6ìæa@ÊÎb»n€a@÷bœe@Úƒœb0bi@Ô◊6€a@›ó‰‘€a

@ãƒy@ÈuaÏm@ÚÓéÎã€a@CÔm@äeD
ÚÓiÎäÎc@Ú‡ÿ´@¿@sj€a

pbÓˆbõ–€aÎ@pbó‰æa@lãyÎ@ÚÓiã»€a@pbíbì€a

ãóæa@?†Ï€a@äaÏz‹€@�b‘è‰fl@ÊaÏíä@äbÓnÇa@á‘n‰Ì@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Ïõ«

ÊÎåbfl˛a@¿@Èi@Èjnìfl@läb”@Û‹«@‚Ü@äbqe

No: 7736   Sun    12     June    2022العدد:   7736    األحد    12    حزيران    2022

البرصة/ نينا:
 اسـتضاف فرع نقابـة الصحفيني يف البرصة القنصل الرتكي، محمـد اورمان اوزكون، 
مسـاء االربعاء ، وتناول اللقاء بحث افاق التعاون املشرتك بني صحفيي البرصة وتركيا 

يف عدة مجاالت.
وقـال رئيـس الفرع صادق العيل عىل هامـش اللقاء :» توصلنـا اىل اتفاقات مبدئية مع 
القنصل الرتكي، اهمها تسـهيل مهمة السـفر والتأشـرية لرتكيا وامكانية اقامة ورش 

صحفية بني صحفيي البرصة والصحفيني االتراك «.
واضـاف « كمـا ناقشـنا توطيـد العالقـات بصـورة عامة إلدامـة العمل املشـرتك بني 

الجانبني».



القس جوزيف ايليا
”يف كلِّ صباٍح أسأل نفيس : لَِم يحدث ما يحدث؟“

هذه هي األسـتاذة الّشاعرة سوسـن ابراهيم الّتي 
غلّفـت ذاتهـا باألسـئلة وأحاطتهـا بضبـاب كالٍم 
يخفي أكثـر مّما ُيظهر ويحجب أكثر مّما يكشـف 
محاولـًة يف غري قليـٍل من الجهد والّسـعي يف رحلة 
ِشعرها هذه عىل قرصها أن تجد ألسئلتها العميقة 
املحّقـة أجوبـًة ترتاح إليهـا وتسـتكني يف أجوائها  
وتفتح أمامها طريًقا واسـًعا منـرًيا ال تعوقه حفٌر 
وال تسّده مسـتنقعاٌت وليس فيه ما يجعله شائًكا 
صعب الخوض للوصول عربه إىل اآلخر ومصافحته 
بحرارٍة وموّدٍة وأخذه إىل حديقٍة خرضاَء غّناَء رحبًة 
ال ُيـرى يف جنباتها إّال ما تطرب لـه األنفس وما به 

تّرس العيون وتنتيش األسماع وترقص األجساد
فـإىل أين تأخذنا من يدنا شـاعرتنا يف ديوانها األّول 

هذا؟
إّنهـا تأخذنـا أّول ما تأخذنا إىل عالـٍم ال تريده كهذا 
العالـم املغموسـة قدمـاه يف طني الفجيعـة والّرشّ 
والقبح والخيبة وإّنما تريده لوحًة مرسومًة بريشة 

مالئكٍة وبألوان سماٍء
لهذا ليس غريًبا وال عجيًبا أن نراها ترفض بإرصاٍر 
وقّوٍة كبريين قسـاوة واقعها ورشاسته مؤّكدًة أّنها 
ال تنتمـي إىل ماضيه وال تطمنئ إىل حارضه وال تثق 

بغده فتقول :
” لسُت هنا

فكّيل يف الّسماء
وأناَي تحت الّرتاب“

وتأخذنـا بعَدهـا  يف محّطـٍة ثانيـٍة إىل بقعٍة أخرى 
تراها األحّب إليها واألقرب ألّنها شبيهٌة تمام الّشبه 
بها هي وطنها سورّية بجغرافّيتها املمتّدة الواسعة 
وتاريخهـا العابق باألصالـة والعراقـة وحارضها 
املشبع بالجمال عىل الرّغم من أوجاعه ومستقبلها 

الّـذي ال بّد أن يفتح نوافذه املوصدة  ألنسـام األحىل 
وأناسـها املتعـّددي األعـراق واإلثنّيـات واملذاهـب 
واملرتديـن أثـواب الّطيبـة والّنقـاء واملّرصيـن عىل 
الحياة وسط ركام املوت املحيط بهم من كّل ناحيٍة 

وجانٍب
فهـا هي وقد أخذت قرارها الحاسـم برتك كّل يشٍء 
خلفها وحمـل حقائب أمنياتها والرّحيل الّدائم إليه 
والّنوم بني ذراعيه وعىل صدره الحاني الكبري يحلو 
لها أن تقول لسـائليها من املحيطني بها واملراقبني 

لخطواتها :
”ال تسألوا عّني

فأنـا قـّررُت الرّحيَل إىل وطٍن يشـبهني اسـمه بلد 
الياسمني“

أّمـا البقعـة الّثالثـة الّتي تريـد أخذنا إليهـا داعيًة 
إّيانـا لرفع الحجـاب عن وجهها وقـراءة تفاصيله 
ومـا حواه من تعابري إّنما هـي أناها أو ذاتها والّتي 
تبسـط خريطتها أمامنا متحّدثًة بلغـٍة واضحٍة ال 

لبس فيها غري قابلٍة لتأويالٍت كثريٍة :
” أنا الغديُر

الّذي اصطفى منه البحر سلسًال وسبيال
أنا الُحبُّ الّذي اهتدى إليه العشق أخريًا

أنا كّل الحكايا واألساطري
أنا سوسنٌة اسمي

ولقبي لبوة الّدأب الطويل“
وثّمة بقٌع أخرى كثريٌة ال يّتسـع املجال هنا لذكرها 
وهي بقٌع ال تخجل من عرضها ولن نلحظها  ترتّدد 

يف أخذنا إليها حّتـى نقف عندها متأّملني مفتوحي 
األذهان متيّقظني واعني

وإّنـي ألتـرك أمـر اكتشـاف تضاريسـها وتقديـر 
أهّميتهـا ومكامن الجمال فيهـا ملن يرىض ويطيب 

له الّسفر معنا يف أحشاء هذا الّديوان وعوامله 
فهّيـا ومن غـري تـرّدٍد وال إبطاٍء لنرحـل اليوم قبل 
الغد مع شـاعرتنا سوسـن ابراهيم واثقني بحسن 
قيادتهـا ومطمئّنني ملا تأخذنا إليـه بخًطى رسيعٍة 

غري عرجاء وال تائهٍة
 فما أظّننا إّال راجعني مستمتعني منتشني قاطفني 
مـن أشـجار إبداعهـا ما لـّذ وطاب وشـاكرين لها 
مادحني مصّفقـني وداعني لها باملزيـد من العطاء 

واملثابرة واالجتهاد.

بغداد/ الزوراء:
* اسماعيل حقي حسني من مواليد 

بغداد االعظمية 1957 .
* مؤسـس ورئيس التجمع العربي 
لشـعراء العمود والتفعيلة يف الوطن 

العربي.
* أنشأ 14 فرعا للتجمع يف 14دولة 
عربيـة ابتـداء مـن املغـرب حتـى 

اليمن.
* االمني العام لرابطة شعراء بغداد

* اسـس اول جائزة عربية للشـعر 
العمـود تحـت اسـم بـردة فـارس 
شـعراء العمود واعطيت هذه الربدة 
اىل فحـول الشـعراء وبمهرجانـات 

مختلفة اقامها التجمع .
* اسس بيت السجال بمئتي شاعر 
* ترأس مهرجان سـوهاج الدويل يف 
جامعة سـوهاج يف جمهورية مرص 

العربية يف سنة 2018.
* أسـس ملتقـى بغـداد الثقـايف يف 

بغداد  . 
* اجتهد بكتابته للقصيدة العمودية 

وعمل عىل تطويرها . 
* عمـل يف منتصـف الثمانينـات يف 

الصحافة واهتم بالشعر حرصا . 
* اشرتك يف بداية التسعينات ببعض 
املسـابقات الشـعرية وفاز بجوائز 
عديـدة ثم غـادر هـذه املسـابقات 
مرشوعـه  تطويـر  عـىل  لينكـب 

الشعري . 
* بدأ بتطويـر القصيـدة العمودية 
مـع ثلة مـن اقرانـه يف عـام 1993 
تحت ارشاف الراحل عبد الرزاق عبد 

الواحد . 
* كان واحدا من اهم رواد القصيدة 
ومحـاويل  املعـارصة  العموديـة 

التجديد
وزارة  مهرجانـات  يف  اشـرتك   *
الثقافة واالعالم و مهرجانات املربد 

قبيـل احتـالل العـراق 2003 . 
شـعر  مسـار  بتصحيـح  اهتـم   *

الشـباب ولقبوه بالشـاعر املعلم . 
* اسـس رابطـة شـعراء العرب يف 
سـنة 2000 مع ثلـة من الشـعراء 

الشباب وأصدروا بيانا للرابطه اثناء 
مهرجان اقامته الرابطة يف الجامعة 
املسـتنرصية عىل هامـش مهرجان 

املربد ببغداد . 
* اسـس عام 2009 رابطة شـعراء 
بغـداد وكان باكـورة اعمـال هـذه 

الرابطة هي 
* اقام مهرجان بغداد الذهبي تحت 
القصيـدة والعـراق  عنـوان بغـداد 

املهرجان . 
العـراق  شـعراء  رابطـة  اسـس   *
شـاعر   300 مـن  اكثـر  بعضويـة 

عربي. 
* اصدر ديوانـه االول اوجاع الطني 

سنة 2010.

*اصـدر ديوانه الثانـي االتي االخري 
سنة 2016 .

 * اصـدر ديوانـه الثالـث يف ابريـل 
2022  ( قمر بلون القمح ).

* كتبت عن تجربته الشعرية الكثري 
مـن املقـاالت النقديـة والدراسـات 
التحليليـة وقد عـّده النقـاد رحمن 
غـركان ومحمد يونس والشـعراء : 
اديب نارص وعبد الرزاق عبد الواحد 
واحـدا مـن اهـم كتـاب القصيـدة 

العمودية .
* اسس ( صالون اسماعيل حقي ) 
يف سامراء وخّرج العديد من شعراء 

املدينة يف عام 2010 - 2013 .
العراقـي  الشـاعر  بيـدر  دخلنـا 
اسـماعيل حقي وخرجنـا منه بهذا 

العطاء :
* حدثنا بإيجاز عن التجمع العربي 
لشعراء العمود والتفعيلة ، باعتبارك 

املؤسس لهذا التجمع ؟       
- كان تأسيس تجمع شعراء العمود 
تلبية لحاجة شـعرية ماّسة دعتني 
الهابطة  النثريـة  النصـوص  إليهـا 
التـي كانـت ُتفـرض عـىل ذائقتي 
الشعرية باسـم قصيدة الّنثر كبديل 
لقصيـدة العمود مسـتهدفني بذلك 
الهوية العربيـة واهم فن من فنون 
اللغة، ووجدُت أن الّشعر الذي حفظ 
اللغـة العربيـة ملئـات القـرون قـد 

أصبح يف منطقة الخطر، وأن خيوط 
املؤامـرة عليهـا تشـتبك يومـا بعد 
يوم ، فـكان الّتجمع هو البيت الذي 
فتحته للقصيدة العربية كي تستقر 
به مطمئنة منّعمة ومدللة وحسناء 

متجددة الّشباب.
العمـل  إلضـاءة  يهـدف  النقـد   *  
االبداعـي ، كيـف تنظـر اىل العالقة 
القائمـة بـني القصيـدة والنقـد يف 

مشهدنا الشعري الراهن ؟     
- لوال ثلة من األسماء الّنقدية لرثيُت 
الواقع النقدي عندنا وعن املسافات 
البعيدة الفاصلة بني املبدع الحقيقي 
والناقد الذي استسهل عملية الكتابة 
الّضعيفـة  املواهـب  عـىل  وأسـبغ 

بأضواء ال حدود لها وأسكن املواهب 
الفّذة يف دياجري العتمة.

* يف ظـل الخراب الذي يعـم العالم، 
تحقـق  القصيـدة  زالـت  مـا  هـل 

الحضور املطلوب لها ؟ 
- القصيـدة تحـاول ترميـم جـراح 
الّشعر، فكيف سرتمم خراب العالم؟ 
غياب الّشـاعر األممي يزيد من آالم 
القصيـدة.. لقد كان الشـعر بمثابة 
البطاقـة التعريفة للفـارس العربي 
الـذي كان يفاخر بحسـبه ونسـبه 
سـاعة النـزال كقـول الحجـاج بن 
يوسـف الثقفي : انا ابن جال وطالع 
الثنايا متى اضع العمة تعرفوني                   
 * يقـول البعـض ان عرصنا عرص 

الرواية بامتياز ، فماذا يقول الشاعر 
اسماعيل حقي ؟

ـ ما زلت عند رأيي أن الّشعر العربي  
سـّيد الّثقافات يف كل زمان ومكان.
أما ما أالحظه من اتجاه نحو كتابة 
الّرواية بني شـباب العراق وشاباته  
فهـو يف الواقـع استسـهال الكتابة 
بعيـدا عـن رقابـة النحـو واالعراب 
وما تتطلبـه القصيدة العمودية من 

أدوات ابداعية.
يف  املـرأة  صـورة  تتجـىل  كيـف   *

قصائدك؟
- تتجـىل يف صور عديـدة فالّصورة 
األوىل بال منازع هي صورة أمي التي 
فقدتهـا مبكرا يف شـبابي وتركتني 
وحيدا غريبا، والصـورة الثانية هي 
صـورة الحبيبة التـي ضمها القلب 
طيفهـا،  عـىل  نبضاتـه  واقتاتـت 
والصـورة الثالثة هي صـورة مدننا 
العربيـة املسـتباحة والتـي ننتظـر 
زمانا لكي نعيد اليها مجدها درسته 

السنون .
* كيـف تنظـر بعـد هـذا العمر اىل 
ذكرياتـك القديمة مـع اول قصيدة 

كتبتها أو نرشتها ؟
- لـم اكـن ادري اننـي سـأكون ما 
أكـون عليه اليوم من خـربة وابداع، 
ولكني فخور ببدايتي التي اسسـت 

لشخصية اليوم بكل تقلباتها .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

دراسة نقدية / يوسف عبود جويعد:
يبـدو لنا أن رواية (دفـوف رابعة العدوية)، 
للروائـي عبد السـتار البيضاني، هي واحدة 
من النصوص الرسدية، التي إسـتخدم فيها 
الروائـي، عنـرص مـن العنـارص الحديثة يف 
الـرسد، وجعله طاغيـاً ومهيمنـاً عىل بقية 
العنـارص واألدوات التي تدخـل ضمن البناء 
الفنـي، لعملية فـن صناعة الروايـة، وهذا 
العنرص أو االداة، هو التبئري، بدالً من وجهة 
النظر، أو زاوية النظر، التي يتخذها الروائي 
غالباً، يف سـياق عملـه الفنـي، وألن التبئري 
يعد مـن الجوانب الفنيـة الواعية والعميقة 
التـي تتطلب مـن الروائي الدقـة املتناهية، 
للسيطرة عىل البناء الفني للرواية، ويحيلها 
اىل سـياق فني مبهر وسـاحر، ألنـه يف ذلك 
يجعـل مـن األدوات االخـرى مـادة طيعـة 
ومرنة يسـتطيع صناعتها وفق ما تقتضيه 
الرضورة الفنية لحركة الرسد، فجعل البؤرة 
أو التبئري حالة مهيمنة وطاغية ومسـيطرة 
عـىل بقيـة عنـارص بنـاء الروايـة، فاللغة 
الرسدية مبأرة كونها انطلقت من عمق تأثر 
الروائي باألحداث، وخربته الطويلة يف مجال 
كتابة القصة والرواية، التي امتدت لسنوات 
طـوال، والزمان جـاء مبأراً كونـه ينقل لنا 
اعماق الحقبة الزمنية وسحرها وطبيعتها، 
واملـكان مبأر ألنـه ال ينقل بأسـلوب مجرد 

وخـاٍل مـن التفاصيل التي تمنحـه حيويته 
وتفاعله مـع القـارئ، مع ذكـر التفاصيل 
واملرئيات والشـيئات واملرويـات التي تدخل 
ضمـن تعريفـه وإيصالـه بكل مـا يحيطه 
من معلومات، وسـحره وطقوسـه والحياة 
فيه وارتباطه بحركة ومسـار بقية عنارص 
الشـخوص  مثـل  ايضـاً،  املبـأرة  الروايـة 
واألحداث والثيمة، وسنشهد تفاصيل مبأرة 
يف أماكـن بغـداد، والبرصة، واماكـن داخل 
البرصة، مثل الزبري ومقربة الحسن البرصي، 
ومنطقـة الحكاكة وغريها من االماكن التي 
تدور رحاهـا ضمن متن النـص، لننتقل اىل 
الشـخوص داخـل الروايـة وهي شـخوص 

اعتمد الروائي يف توظيف عنرص التبئري فيها، 
مثـل بطل النـص، الـذي يأخذنـا بتفاصيل 
تعلقه بعازفة السـنطور قبس، والسـكن يف 
عينيها، وسـرب أغوار حياتها، وكذلك تعلقه 
وحبـه لرابعـة العدوية، والسـكن يف عينيها 
وهـي حالـة تبئرييـة لكشـف الكثـري مـن 
تفاصيل شخصية رابعة العدوية، وحياتها، 
ويظل البطل متعلق بهالتني الشخصيتني حد 
الوله والعشق، القرتاب صفاتهما ببعضهما، 
وكأن قبس هي امتداد لحياة رابعة العدوية 
وتشـبهها يف تفاصيـل كثـرية، مثـل كونها 
عازفة عىل السنطور، ورابعة العدوية عازفة 
عىل الدف، كما يحسـها بطـل الرواية كونه 
يجـد أن النقـر عـىل السـنطور أو الدف هو 
عزف روحي يصل شـذاه وسحره اىل اعماقه 
وينجذب إليه، ونجد أن األحداث هي توليفة 
موفقة لتوظيـف تلك العنـارص ومعالجتها 
فنياً لتكون أحداث ملبنى هذا الرسد الروائي، 
كـون حركـة هـذه العنـارص، هـي حركـة 
لألحداث التي تأخذ مسارها بشكلها املتبع، 
التعريـف، الحبكـة، التـأزم االنفـراج، ومن 
هـذه األحـداث تىنبثق الثيمة املبـأرة التي ال 
يمكن أن نعرفهـا اال بعد أن نعيش تفاصيل 
حياة الشـخوص، وندخل اىل اعماق العملية 
الرسديـة، فبعد أن يقنعـه صديقه برضورة 
التقديم لنيل شـهادة املاجسـتري، ويسـتقر 

رأيهمـا عـىل اختيار شـخصية دينية يختار 
البطل شخصية (رابعة العدوية) كأطروحة 
لنيل شهادة املاجستري، ويأتي ذلك متناسقاً 
ومتماهياً مـع حبه لرابعـة العدوية، وحب 

قبس أيضاً لهذه الشخصية:
بقـراري،  اللحظـة  أخربهـا  أن  (تمنيـت 
اسـتحرضت وجههـا الطـايف عـىل الضـوء 
ومالمحها التي كانـت تنطق بالغموض مع 
كلمات سؤالها يل بيشء من االستنكار(كيف 

أنـت برصاوي وال تعرف رابعـة العدوية؟).. 
حتى هـذه اللحظة يرتدد صـداه يف داخيل!.. 

سأعرفها.. وسأعرفك أيضا.) (ص 21 ) 
ومن محاسـن الصدف أن التقديم للموافقة 
عىل دراسـة املاجستري، يتطلب جلب شهادة 
اصـول  لتثبيـت  البـرصة  مـن  (الرعويـة) 
اجداده، األمر الـذي يقربه أكثر ملعرفة حياة 
رابعة العدوية، لكون قربها يف الزبري، مقربة 
حسـن البرصي، وخلف قرب حسن البرصي، 
ولكنه بدون شـاهدة، أي أنهـا قطعة أرض 
خلـف قرب هذا الرجـل الجليل، وآثـار لبقايا 
قـرب، وسـنتابع بعدها تفاصيـل عن البحث 
عن شـخصية (عبيد الخربطـيل) وهو رجل 
عجـوز يعـرف جد بطـل الروايـة، الذي ظل 
اسـمه مجهوالً طيلة أحداث الرواية، وتدور 
االحـداث بـني عمليـة املقارنة والشـبه بني 
قبـس ورابعة العدوية، ويزداد التبئري يف هذا 
الجانـب، ليصـل اىل الحد الذي فيـه يتناوب 

صوت السنطور مع ايقاع الدفوف:
عازفـة  قبـس  أم  رابعـة  انـِت،  أّيهمـا   -)

السنطور؟.. أرجوِك اغيثيني.
فات اوان األسـئلة. قالتها ودعتني أن أتذكر 
(إن االسـئلة ليست متاحة يف كل األوقات)..

التأمـل أفضـل من السـؤال، تأمـل صورتي 
وأنا أمسـك أيادي أخواتي عـىل حدبة جرس 
األحرار، حيث اشـتّدت الريح، ورفعت ثيابنا 

التـي ال تشـبه ثيـاب البنات يف صبـاح ذلك 
العيد، ال تشبهها بكل يشء، ولم يعد يعنيني 
العيـد وال الثيـاب.. كنت جائعـة، كما كنت 
ارى الجـوع يمـرد وجوه أخواتـي ويجعلها 

مثل حبات النومي الذابلة)(ص 51 ) 
وهكـذا تـدور األحداث بهـذا العمـق، وهذا 
الـرسد بلغته السـاحرة، وبكل هـذا التبئري، 
الـذي شـمل عنـارص وأدوات الرواية، حيث 
نشـهد بؤر بكل مفاصله، وهي تسـري نحو 
البؤرة الرئيسـية التـي تربط هـذه الفروع 
معها، وهي البؤرة املركزية، والتي سـار بنا 
الروائي عرب وهج األحداث وسـطوعها وهي 
تمـيض بانسـيابية رائقـة، وبإيقـاع صاف 
هادئ شفاف حالم، فعملية اتقان استخدام 
البؤرة يف اعماق متـن النص، تتطلب مهارة 
عاليـة جداً، وقـدرة فائقة ووعي لالمسـاك 
بزمامهـا وتوظيفها بشـكلها الـذي يجعل 
كل يشء يف هذا النص، سـاحر يدخل اعماق 
الرسد ويسـتخرج منه درر الـكالم ولؤلؤه، 
لتكـون الكتابة مـن االعمـاق، أكثـر تأثرياً 

وأكثر جماالً.
ولتظهـر الثيمة عـرب البـؤرة املركزية، بأننا 
امتداد ألجدادنا، وأن قبس هي رابعة العدوية 

يف هذا الزمان.
من اصدارات االتحـاد العام لألدباء والكتاب 

يف العراق لعام 2022 .
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فوَق الشفاِه رسمُتها ُقبالتي..
وكتبُت فيها أجمَل الكلماِت..

وعىل اللساِن وجدُت فيِه حالوًة
َرسَم البياَن بأكرِم اآلياِت..
كلٌّ اللغاِت تعّطلْت يف نظرٍة
ملّا عيوُنِك ألجمْت نَظراتي..

ْعُر راياٌت ترفرُف يف املدى والشَّ
َحَضَن الحقوَل بأعذِب الّنَسماِت..

يا كّل شوِق األرِض يا عصياَنُه
يا موَج بحٍر يف ِخَضمِّ حياتي..

يا أنِت، يا قصَص الجماِل وِعلًّة
لوجوِد َكْوٍن يف خياِل ُحداِة..

يا صورَة الُحُلِم املؤّطِر بالندى
هطلْت بُسقيا الُحّب من َغْيماِت..

كْم راوَدْتني يف بعاِدِك ِظّنٌة
لكّن عشقي يف الُخطى آهاتي..

وسعيُت ما بنَي األناِم لعلّني
أحظى بوعٍد يف صدى َعَرباتي..

وألِمُّ بعيض يف انكساِر خواطري
وتلّونْت ِمْن ُحزِنها مأساتي..
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بـني  الشـائعة  الشـكاوى  إحـدى 

إجـراء  يف  الفشـل  هـي  الزوجـات، 

محادثـات ناجحة مع الـزوج، فإما 

يمـل الـزوج وال ينصـت باهتمـام، 

أو يحتـد النقـاش وينتهـي بمعركة 

زوجية. 

وعـىل قـدر أهميـة املحادثـات بـني 

الزوجني، لكن نجاحها ليس سـهالً، 

ومـن أجـل إجـراء محادثـة عميقة 

ومثمـرة وناجحة مع زوجـك، عليِك 

مراعاة النصائح التالية. 

1. ابدئي بحديث قصري

ال تبدئـي بطـرح مناقشـة طويلـة 

ومملـة، بل اطرحـي حديثـاً قصرياً 

وممتعاً، هذا يجذب انتباه زوجك إليِك 

ويشعل حماسته الستكمال الحديث 

معِك.

خالل الحديـث القصري، احريص عىل 

أن تكوني مسـتمعة جيـدة لزوجك، 

وتواصـيل معه عرب النظر مبارشة إىل 

عينيه، وتأكدي من أن النجاح يف مثل 

هذه األحاديث الصغرية، هو الطريق 

األمثـل للوصـول إىل مشـاعر زوجك 

العميقة. 

2. ال تستخدمي األسئلة املبارشة

زوجـك  تشـعر  املبـارشة  األسـئلة 

باملحـارصة، خاصة إذا كان السـؤال 

عـن مشـاعره وأرساره، لـذا تجنبي 

واجعـيل  املبـارشة،  األسـئلة  طـرح 

الحديث بينكما سلسـاً وحراً، يشارك 

كل منكمـا فيه بما يرغـب يف الوقت 

الذي يراه مناسباً. 

3. ال تفرتيض إجابات زوجك

قد تعتقدين أنِك قريبة جداً من زوجك 

لدرجة أنِك تعرفني ما يدور يف رأسـه، 

فتسـبقينه بافـرتاض اإلجابات التي 

سـيقولها، وهو ما يصيبه باإلحباط 

ويجعله يتوقف عن الحديث.

الكاملـة  الفرصـة  زوجـك  امنحـي 

للحديث بحرية عن مشاعره وأفكاره، 

وأنصتي لـه باهتمام دون مقاطعته 

أو محاولة تخمني ما يدور يف رأسـه، 

هذا يشعره بالراحة واألمان، ويدفعه 

للمزيد من الحديث معِك.

4. اختاري الوقت املناسب

اختيـار الوقت املناسـب للحديث هو 

أهم عنرص يضمن لِك نجاح املحادثة، 

فبـدء الحديث يف وقت يشـعر زوجك 

فيه بالضغـط أو اإلرهاق، خطأ كبري 

عليِك تجنبه.

اختـاري وقـت يشـعر فيـه زوجـك 

بالراحة واالسرتخاء، ليكون مستعداً 

لالستماع لِك والحديث معِك بهدوء.

واحريص عىل تثبيت مواعيد للتواصل 

مع زوجك، بحيث تكونان مستعدين 

التواصـل بينكما  للتواصل، ويكـون 

مستمراً.

يعترب نفث السـجائر هو السبب وراء مجموعة 
كاملة من األمـراض، بما يف ذلك أمراض الجهاز 
التنفـيس ورسطـان الرئـة والحلـق، وكشـفت 
دراسـة جديدة يف جامعة نيفـادا بالس فيجاس 
أن املدخنـني الذكـور يعرّضـون أنفسـهم أيضاً 
لخطـر متزايد بشـكل كبري لإلصابة بهشاشـة 
العظـام وكسـور العظـام واملـوت املبكر.وحلل 
فريـق بحثـي من جامعـة نيفادا نحـو 30 ألف 
حالـة كرس يف العظام تم اإلبـالغ عنها عىل مدار 
العقـود الثالثة املاضيـة يف 27 منشـوًرا بحثًيا، 
ووجدوا أن التدخني يزيد من خطر كرس العظام 
بنسـبة تصل إىل %37.ويعد هـذا التحليل األول 
الذي وسـع فيه العلمـاء نطاق البحث إىل ما بعد 
فحـص كسـور الـورك يف املقـام األول إىل أجزاء 
أخرى من الجسم، بما يف ذلك الرسغني والكتفني 
والسـاعدين وعظم الفخذين والساقني والعمود 
الفقري. وتدعم دراسـة جامعة نيفادا البيانات 

من الدراسـات السابقة، التي وجدت أن التدخني 
يزيد من فرصة اإلصابة بكسور العمود الفقري 
والورك لدى الرجال إىل %32 و %40 عىل التوايل.
ووجـدت الدراسـات القديمـة أن مـا بني 21% 

و%37 من املدخنني الذكور املصابني يموتون يف 
غضون عام من حدوث كسـور يف العظام.و قال 
كبـري الباحثني يف الدراسـة تشـينغ وو، الباحث 
يف كليـة الصحـة العامـة بمعهد نيفـادا للطب 

الشـخيص بالجامعـة: ”التدخـني عامـل خطر 
رئييس لهشاشـة العظام وخطر الكرس، ويميل 
الرجـال إىل التدخني أكثر من النسـاء، مما يزيد 
مـن مخاطر اإلصابة بهشاشـة العظـام، والتي 
كان ُيعتقـد تقليدًيا أنها مرض نسـائي“.و أكد 
الباحثـون عـىل أن تأثري السـجائر عىل مخاطر 
الكسـور غري مفهـوم تمامـاً، ويعتقد تشـينغ 
وو، أن التدخني يزيد من خطر اإلصابة بكسـور 
الهيـكل العظمي ألن املـواد الكيميائية املوجودة 
يف السجائر تؤثر سـلًبا عىل خاليا العظام وتقلل 
من قدرة الجسـم عـىل امتصـاص فيتامني (د) 
والكالسـيوم، وهما عنـرصان مهمـان لكثافة 
املعادن القوية يف العظام.باإلضافة إىل ذلك يقول 
إن التدخـني يعترب عامل خطر لإلصابة بشـكل 
عـام ألن هناك أدلة عـىل أن النيكوتني يتدخل يف 
عملية إصالح األنسجة، مما يجعل الجسم أكثر 

عرضة للجروح ويمنع التئام الكسور.
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لحمايـة العينـني من الرضر 
مع بداية فصل  الصيف الذي 
يتسـم باالرتفـاع الشـديد يف 
درجـات الحرارةعلينـا اتباع 

التايل:
غسل اليدين:

باملـاء  اليديـن  غسـل  إن 
والصابـون جيـدا قبـل ملس 
أو فـرك العـني مهـم للغاية 
لحمايتهـا من خطر اإلصابة 

بااللتهابات والعدوى.
النظارة الشمسية:

النظـارة  ارتـداء  يسـاعد 
الشمسـية قبـل الخروج من 
املنـزل يف النهـار، وخصوصا 

عـىل  الحـارة،  األيـام  يف 
حمايـة العني مـن األمراض 
التـي تسـببها األشـعة فوق 
عـن  الصـادرة  البنفسـجية 
التهـاب  مثـل  الشـمس، 
وإعتام  الضوئـي،  امللتحمـة 
ورسطـان  العـني،  عدسـة 

الجفون.
نظارة السباحة:

أو  البحـر  إىل  النـزول  عنـد 
حمامـات السـباحة، تنصح 
العمانيـة  الصحـة  وزارة 
بارتـداء النظارات املخصصة 
امللـح  للسـباحة، وذلـك ألن 
يف البحـار والكلـور يف حمام 

بعـض  يسـبب  السـباحة 
املشاكل للعينني، مثل الحكة 

وااللتهاب، والحرقان.
وتشهد العديد من دول العالم 
املاضيـة  السـنوات  خـالل 
ارتفاعـا قياسـيا يف درجات 
الحرارة خالل فصل الصيف، 
نتيجة التغـري املناخي، فيما 
تواجـه دوال درجـات حرارة 
عالية يف أشهر تتسم بالربودة 
والصقيـع، مثـل األرجنتـني 
أمريكا  املجـاورة يف  والبلدان 
الجنوبيـة التـي تعرضـت يف 
شـهر يناير/ كانـون الثاني 

2022 ملوجة حر تاريخية.

ُتقّطع رقائق عجينة فيلو إىل أجزاء 
طولهـا 15 سـم وعرضها 7 سـم. 
ُتغّطـى الرقائـق بقطعـة قمـاش 

ُمبلّلة وتوضع جانباً.
يوضع حليب نستله املكثف املحّىل، 
واملاء ودقيـق الذرة يف قـدر كبرية، 
التحريـك  مـع  املكّونـات  وُتغـىل 
املسـتمّر حتى يتكاثـف الصلصة. 
ُيضاف ماء الزهـر وُيحرّك. توضع 
املزيـج جانبـاً حتى يـربد وُيصبح 

بحرارة الغرفة العادية.
توضـع واحـدة مـن الرقائـق عىل 

طاولـة ثـّم توضـع أخـرى فوقها 
باالتجاه املعاكس.

ُيخلط مزيج القشطة البارد جّيداً أو 
حتى ُيصبح ناعمـاً وُتغرَْف ملعقة 
كبرية مـن هذا املزيج وتوضع فوق 
عجينـة الفيلـو بالطـول ثـّم ُتْثنى 
األطراف الخارجية باّتجاه الوسـط 

وُتلّف بشكل لفافة.
ُتقـّىل زنود السـّت يف زيـت ُمحّمى 
عىل حرارة 190 درجة مئوية حتى 
تكتسـب لوناً بنياً ذهبياً. ُترفع من 
الزيـت بملعقـة ُمخرّمـة وُتغّمس 

بقطـر السـكراملربد ثـّم ُترفع من 
القطـر وتوضـع يف مصفاة لبعض 

الوقت.
ُتزّين زنود السـّت بالفسـتق وزهر 
ُتقـّدم  ثـّم  الحامـض  الليمـون 

ساخنة.
طريقة إعداد قطر السكر:

يوضع السـكر واملاء يف قـدر. ُيغىل 
املزيـج وُيرتك عىل نـار خفيفة ملدة 
تـرتاوح بني 5 و6 دقائق. ُيرفع عن 
النـار وُيضـاف عصـري الحامض، 

وماء الورد، وماء الزهر.
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ما إن تشـب االبنـة وتظهر مالمـح األنوثة 
عليها إال وينتـاب األم الفخر واالعتزاز؛ فها 
هو الزمـن يجلب لها أختـاً جديدة، صديقة 
وابنـة تنقـل لها نتـاج تجاربهـا واملفاهيم 

الرتبوية التي تعلمتها!
والسؤال: هل فكرت للحظة أن ابنتك خلقت 
لزمان غـري زمانك، وأن عليك تلوين تجاربك 
بمعطيات اليوم؛ حيث اتسـاع رقعة الحرية 
واملسؤولية عن قبل؟ حيُث يؤكد املختصون 
بأنـك لن تسـتطيعي تدعيـم ابنتـك يف هذه 
املرحلـة الحرجـة، بـل إن العالقـة بينكمـا 

ستتعقد إن لم تراعي هذا!
1. اعريف بأنه ليس بالحب وحده وال بالخوف 
والتهديـد تنجح العالقـة بابنتـك املراهقة، 
ابحثـي عـن مفتـاح واع، وعالقـة إيجابية 

تضمكما.
2. عليـك إدراك خطـورة املرحلـة التي تمر 
بهـا ابنتـك؛ راقبيهـا بطريقـة اإليحاء غري 
املبـارش، وكونـي قدوتهـا، وتعامـيل معها 
بمنهج الرصاحة واملكاشـفة، فهي تعتربك 
مرجعيتها يف جميع شؤونها وخصوصيتها.

3. عليـك بقـراءة واعيـة ُمدققـة ملرحلـة 
مراهقتهـا، وما يصاحبها من تغريات؛ فهي 
مذبذبـة العواطف.. تغضب برسعة وتصفو 

برسعة، خجلة مما يحدث لها من تغريات.
4. فرقى بني اكتمال الخصائص الجسـمية 
اكتمـال  وبـني  مالمحهـا،  عـىل  الظاهـرة 
نضجها النفيس والعقيل والسلوكي، وكوني 
حكيمـة رقيقة، لينة يف أوقـات. وحازمة يف 

أوقات أخرى.
5. حاويل أن تتسمي بالنضج والتفهم وسعة 
األفق، واسـتوعبي أي سـلوك يصـدر منها 
مـن دون عقـاب شـديد منفر، مـع توجيه 
سوي؛ المتصاص غضبها، وتشجيع ُمحبب 

لطاقاتها وإمكاناتها لتحقق ذاتها.
6. عرفيهـا عىل هويتها الجنسـية من دون 
خدش لحيائها؛ حتى تتهيأ ملواجهة مظاهر 
النمو الفسـيولوجي الصعب لجسـمها، وال 
تشـعر بالحرج أو االرتباك عندما تواجهها، 
وحتـى تعلم –أيضـاً- كيفيـة الحفاظ عىل 

نفسها.
الفكـري،  ومسـتواها  ظروفهـا  راعـى   .7

وحـددي جـدوى هدفك مـن الحـوار معها، 
واهتمـي بظروفها النفسـية واالجتماعية؛ 

حتى تتقبل منك النصح واإلرشاد.
8. تعودي أن تذكـري مميزاتها قبل الحوار؛ 
يف  معهـا  تلطفـي  وجههـا،  يف  ابتسـمي 
العبارات، واحرتمي مشـاعرها، وال توجهي 

لوماً لها أمام اآلخرين.
9. تقبليهـا كما هي ال كما ينبغي أن تكون، 
أو كمـا تريدينهـا أن تكـون، واحريص عىل 
نفسـها،  عـن  لتعـرب  الفرصـة؛  إعطائهـا 
وابتعدي عن االستهزاء والوعيد والتخويف، 
وانتبهـي جيـداً لترصفاتك وأقوالـك، فأنت 

القدوة.
10. اظهـري حبـك لهـا دوماً وبـال رشوط، 
واسـتخدمي معها لغة الجسـد؛ اربتي عىل 
كتفها، تحدثي معها بلغة العني، واستمتعي 

بالحياة معها، وشاركيها بعض هواياتها.
11. تأكدي أن تدعيمك لها ومؤازرتها بمثابة 
العـالج واملصل الـذي يقيها مـن االكتئاب. 
ابنتـك املراهقـة تحتاجك أكثـر من أي وقت 
مىض، فكوني قريبة منها، وتواجدي باملنزل 

بشكل أطول إن كنت عاملة.
12. حافظي عىل تحديد املساحة التي تربطك 
بها، فأنت تحملني الدورين: األم والصديقة، 

فتحىل بالحكمة وبعد النظر وحسن التعامل 
من دون كرس لهيبتك واحرتام.

أوضح تيم سـبيكتور، أسـتاذ علم األوبئة الجينيـة يف كينغز كوليدج 
لندن، أن االنتظار بضع سـاعات لتناول اإلفطـار أفضل ألولئك الذين 

يحاولون إنقاص الوزن.
وذلـك ألن معظـم الناس يتناولون العشـاء يف وقـت متأخر كثريا عن 
األجيال السـابقة، ويتوقفـون عن تناول الطعام يف حوايل السـاعة 9 
مسـاء ويعد اإلفطار يف الساعة 11 صباحا الطريقة الوحيدة لتحقيق 
14 ساعة من الصيام، وهو ما تشري الدالئل إىل أنه أكثر صحة لعملية 

التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.
وقد يساعد اتباع االسرتاتيجية لبضعة أشهر، األشخاص عىل خسارة 
-Che 2 كغم و5 كغم، حيث قال الربوفيسـور سـبيكتور لـ  ما بـني

tenham Science Festival: ”أعتقد أنه يتعني علينا إعادة التفكري يف 
كل األشـياء التي قيل لنا إنها غري صحية، ألن هناك الكثري من العلوم 

الجديدة التي ظهرت“.
و بعد الحدث، قال: ”ال يزال هناك أشخاص، ال سيما يف شمال إنجلرتا، 
يأكلـون مبكرا، لكن بشـكل عـام انتقلنا نحو عـادات األكل القارية، 
حيث نتناول العشـاء يف وقـت الحق مثل الناس يف إسـبانيا وإيطاليا 
وحتـى أولئك الذين ال يفعلون ذلك قد ينتهي بهم األمر بتناول وجبات 
خفيفـة حتى السـاعة 9 مسـاء، ما يجعل من الصعـب تحقيق فرتة 

صيام ملدة 14 ساعة“.
و هنـاك تغيري بسـيط يمكن لألشـخاص إجراؤه، من خـالل تحويل 
وجبـة اإلفطار من السـاعة 8 صباحا إىل 11 صباحـا، وهو يف الواقع 

أكثر فاعلية من أنظمة الصيام األكثر عرصية مثل 5:2“.
ودرس سـبيكتور قبيلة هادزا من الصيادين الحديثني الذين يعيشون 
يف تنزانيا وال يعانون من السـمنة أو مرض السكري من النوع الثاني 
ويميل أفرادها إىل البدء يف تناول الطعام يف السـاعة 10:30 صباحا أو 
11 صباحا كل يوم، وبني العلماء ُينظر إىل األكل املقّيد بالوقت بشكل 

متزايد عىل أنه وسيلة لتصبح أكثر صحة وفقدان الوزن.
وقال سـبيكتور: ”الصيام ملدة 14 سـاعة يف اليوم، باسـتخدام وجبة 
فطـور الحقة، ولكن بشـكل عام تنـاول نفس الكمية، من األسـهل 
تحقيقـه عىل املدى الطويل إنـه يعمل ألن امليكروبـات يف أمعائنا لها 

إيقاع يومي مثلنا وتحتاج إىل فرتة راحة“.

تعتـرب الحنـاء طريقـة طبيعية 
وآمنة لصبغ تلك الشعر األبيض، 
غالًبـا ما تبقى بقـع الحنة عىل 
يديـِك وأظافرِك أثنـاء تطبيقها 
عىل شـعرِك، ما يسبب كثري من 

اإلزعاج.
يف بعض األحيان ، يتم استخدام 
الحناء للرسـم عـىل الجلد ولكن 
عندما تريدين إزالة اللون ، فإنها 
غالًبا مـا تكون مهمة صعبة إذا 
كنِت تتسـاءلني عن كيفية إزالة 
الحنـاء من الجلد واألظافر ،إليِك 

الطرق التالية>
1. النقـع يف املـاء اململـح إلزالة 

الحناء عن اليدين:  
يعمل ملح إبسوم أو ملح البحر 
أو حتـى ملـح الطعـام كمقرش 
نقـع يديِك يف ماء مالح أحد أكثر 
الطـرق الناجحـة للتخلص من 
بقـع الحناء غري املرغـوب فيها 
مـن األظافر والجلـد لذا ، ضعي 
ربع كوب من امللـح يف وعاء من 
املاء انقعي يديِك فيه ملدة 5-10 
دقائق قطعي الليمون إىل نصفني 
وافركي يديِك برفق إلزالة الحناء 

من يديِك.
2. عصري الليمـون إلزالة الحناء 

من الشعر:

سخني 1 ملعقة كبرية من زيت 
الزيتون يف امليكروويف وأضيفي 
إليـه 1 ملعقة كبـرية من عصري 
بهذا  اغمـري شـعرِك  الليمـون 
الخليط واتركيه ملدة 12 سـاعة 
يف  اغسـليها  الليـل  طـوال  أو 
الصباح للتخلص من الحناء من 
شـعرك كـرري ذلـك 3-2 مرات 
إلزالة صبغة الحناء من شعرِك. 

3. اسـتخدام صابون أو غسول 
مقرش للجسم

مقـرش  غسـول  يف  اسـتثمري 
الجـودة يحتوي  للجسـم عـايل 
عـىل السـكر البنـي أو امللـح أو 
واسـتخدمه  املشـمش  حبيبات 
إلزالـة لون الحنة بشـكل أرسع 
بعد التقشـري، من املهم ترطيب 
برشتِك باملرطب أو زيت الجسم 
الجفاف يحتـوي الصابون  ملنع 
املضـاد للبكترييـا عـىل نسـبة 
عالية من الكحول الطبي وغالًبا 
ما يحتوي عـىل حبيبات دقيقة 

وحبيبات للتنظيف. 
4 . استخدام مقرش طبيعي 

مقرش القهوة وزيـت الزيتون : 
للقهـوة خصائص تسـاعد عىل 
إزالة بقايا الحنة من عىل اليدين 

والقدمني واألظافر بكفاءة.

مقرش السكر وزيت جوز الهند: 
افركي كمية كافية من زيت جوز 
الهنـد عىل بقعة الحنـة ، عندما 
تريـن أن برشتـِك قـد امتصته، 
ضعـي طبقـة عليهـا بالسـكر 

الخام وافركيها باللوفة.
5. مقرش عصري الليمون وصودا 

الخبز لألظافر:
كال هذيـن املكونني مشـهوران 

بخصائصهمـا املنظفـة يعمـل 
عصـري الليمون كعامـل لتفتيح 
البرشة ويساعد مع صودا الخبز 
عىل تفتيح صبغة الحناء بشكل 
فعال امزجي 1 ملعقة كبرية من 
صـودا الخبـز و 2 ملعقة كبرية 
عصري ليمـون ضعي هذا املزيج 
عىل أظافرك واستخدمي فرشاة 
أسـنان لفـرك أظافـرِك برفـق 

يغسل باملاء ويتابع بمرطب.
 6. استخدام مزيل املكياج

استخدمي قطعة قطن لتشبعي 
وشـم الحنة بأي مزيـل مكياج 
ثـم  السـيليكون)  (أساسـه 
استخدمي قطعة قماش ناعمة 
وجافـة إلزالتـه كـرري اإلجراء 
مرتني أو ثالث مرات لرؤية اللون 

يتالىش.
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يمكـن تحليـل الشـخصية مـن االلـوان 
بحسـب الدكتورة الشـهرية يف مجال علم 
النفـس والسـلوك كارول ريتبريغر. وهي 
تقر بوجـود 4 انماط شـخصية مختلفة 
يرتبـط كل منهـا بأحد 4 ألـوان، االحمر، 
الربتقـايل، االصفـر واالخـرض. وتسـاعد 
طريقتها هذه عىل اكتشـاف ابرز صفات 
تلـك الشـخصيات والقدرات التـي يتمتع 
بهـا اصحابهـا وخصوصاً عىل مسـتوى 
التفاعل مع اآلخرين وبناء العالقات واخذ 

القرارات والقيام بالخطوات.  
يمكـن اذاً تحليل  الشـخصية من االلوان. 
ولهـذا يقـوم علـم نفـس االلـوان عـىل 
دراسـة تأثريهـا عـىل السـلوك البرشي. 
كمـا انـه يهـدف اىل معرفـة الـدور الذي 
تؤديـه يف اخذ القـرارات اليوميـة والقيام 
ببعـض الترصفـات وطريقـة اداء بعض 
املهمات واخـذ بعض الخطـوات. ويعترب 
اللون وسـيلة مهمـة للتواصـل والحوار. 
فمـن املمكن ان يشـكل اشـارة اىل امر ما 
او وسـيلة للتأثـري عىل قرارات ومشـاعر 
شـخص ما. ففي ايام املرصيني القدامى 
مثالً كان يتم اسـتخدام االلـوان من اجل 
شـفاء بعض االمـراض. وكان يجري ذلك 
عـن طريق اسـتخدام تقنية الضـوء التي 

تعتمد عىل تأثر األلوان عىل الجسم.   
بحسب خبرية علم النفس والسلوك تتوفر 
4 انماط شخصية اساسية ترتبط بأربعة 
الـوان هـي الربتقـال واالحمـر واالخرض 

واالصفر.
1. الربتقايل

ترتبـط  الذيـن  االشـخاص  يتسـم 
شـخصياتهم باللـون الربتقـايل بصفات 
ايجابيـة مثل الود وامليـل اىل الحوار وبناء 
الصداقـات والعالقـات االجتماعيـة. كما 
انهم يهتمون بشـؤون اآلخرين بعيداً عن 
الفضول املزعج والتدخل املثري لالسـتياء. 
فهـم يتوقـون اىل تقديـم املسـاعدة لكل 
من يحتـاج اليهـا وكلما اسـتطاعوا ذلك 
يف اي وقـت وظرف ومـكان. وهم ايضاً ال 
يشعرون بالفرح والسـعادة واالرتياح اال 
اذا شعر بذلك االشـخاص الذين يعيشون 
يف محيطهم. كما انهم يقومون بكل ما يف 
وسعهم من اجل اشاعة اجواء املرح يف كل 
مكان يذهبون إليه. ولهذا يحب الكثريون 

مجالستهم والتحدث إليهم.
2 .االحمر

تشري طريقة تحليل الشخصية من االلوان 
اىل ان ارتباطها باللون االحمر يعني ان ابرز 
صفاتها هي الطموح الذي يدفع دائماً إىل 

تحقيـق االهـداف قبل وضـع مخططات 
جديدة. كما يدل عىل االهتمام بالتفاصيل 
املفيـدة والدقـة يف اداء املهمات والنظر اىل 
االمور واملواقف اياً تكن. ويكشف الجدية 
وااللتـزام بالوقت والقواعـد والقدرة عىل 
اكتسـاب ثقة اآلخريـن. وهـذه الصفات 
تعترب عـادة ابـرز مفاتيح النجـاح يف اي 

ناحية من نواحي الحياة.
3 . االخرض

مـن ابـرز صفات الشـخص الـذي يمتلك 
االخـرض  باللـون  مرتبطـة  شـخصية 
االنفتاح عىل اآلخريـن والرغبة الدائمة يف 
املعرفة واالكتشاف والتعرف إىل اشخاص 
جـدد واماكن جديدة. ومـن تلك الصفات 
ايضاً التمتع بذهن نشيط وحيوي ومبدع 
وقـادر عـىل االبتـكار اضافـة اىل امتالك 
شخصية مسـتقلة تتسـم بالثقة بالذات 
وبالقـدرة عـىل التعامـل مع اآلخريـن اياً 
تكن طباعهم بالكثري من اللطف واملرونة 
والدبلوماسية. وهو ما تشري إليه طريقة 

تحليل الشخصية من االلوان.   
4. االصفر

تـدل هـذه الطريقـة يف اكتشـاف صفات 
الشـخصية وطباعهـا عـىل ان تلـك التي 
ترتبط باللون االصفر تتسـم اوالً بالذكاء 
وامليـل الدائم اىل التقـدم وتطوير القدرات 
واالسـتعداد  لخوض التجارب واالستفادة 
من العالقات الجديدة واملغامرات. وتشـري 
يف املقابل اىل عدم الرتدد يف مواجهة الجميع 
بالحقائق كما هي وان كانت تؤذي بعض 
املشـاعر مع الحرص عىل التغيري واصالح 
االخطاء التي يتم ارتكابها يف املحيط. وهو 
ما ال يحظى دائماً بإعجاب الكثريين ومن 
املمكن أن يسبب بحسب تحليل الشخصية 
من االلوان بعض الخالفات والشـجارات. 
لهذا عىل اصحاب هذه الشـخصية التمتع 

ببعـض املرونـة.  
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغرية ، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة .

أبـــــــراج

إذا كنت تريد اليوم املشـاركة يف أي عمل تطوعي، 
ربما تكـون الفرصة متاحة أمامـك ولكن عليك أن 
تنتهزها. سـتدرك اليوم أن العمل من أجل الوطن ومن 
أجل تنميـة املجتمع أمر يف غاية األهمية وكنت تفتقده 
جـدا. تبدو الحيـاة جميلة يف نظرك اليـوم وربما يكون 

ذلك بسبب إسهاماتك ومساعداتك لآلخرين.

ترغـب بـأن يكون لـك تأثـري كبـري يف الرشكة 
التـي تعمـل فيهـا، ولذلـك ال تتخل عـن أهدافك 
وطموحاتك. ينشغل بالك بسبب سفر الحبيب وقلقك 
املستمر عليه. ستكون مشتت االنتباه وينتابك القلق،كن 
متفائال. كي تتخلـص من القلق أو التوتر، اذهب للنادي 

مع أصدقائك ومارس رياضتك املفضلة.

ربمـا تتلقى اليوم خطابا من البنك، فكن حذرا 
وال تصـدق كل املعلومات املوجـودة بداخله كي 
التصـاب بالجنـون. تحتوي معظـم الخطابات من 
هذا النوع عىل العديد من األخطاء. قم فحص حسـابك 

أكثر من مرة للتأكد من صحة هذا الخطاب.

سـيحدث اليـوم موقف مـا يدعـوك لكرس كل 
القوانـني والقواعد. ربمـا تريد اليـوم أن تعيش 
بطريقـة مختلفـة، ولذلك سـتغري أسـلوب حياتك 
تمامـا. قلبـك وعقلك غـري متفقني اليـوم، ولذلك تبدو 

مشتتا. فكر بهدوء يف مشاكلك قبل أي ترصف.

وعندمـا  املواقـف،  كل  يف  بحكمـة  تتـرصف 
تتعـرض ألي مشـكلة، تحاول أن تجـد لها حال 
بأقـىص رسعـة ألنـك تؤمن أنـه مع مـرور الوقت 
بالتأكيد سـيتفاقم حجم هذه املشـكلة. يشـجعك من 
حولك عىل تحقيق أهدافك، ولكنك تنشغل معظم الوقت 

بحل املشاكل واألزمات.

ال تثـق يف أي يشء أو تصـدق أي خـرب يتعلـق باملال 
أو العقـود اليوم. اليوم غري مناسـب تماما لتوقيع أي 
عقد جديد، سـواء كان يتعلق بربنامج اسـتثماري جديد 
أو بمفاوضـات أو بتغيري حسـاباتك املرصفية. كن حذرا فمن 
املتوقع حدوث سوء فهم لبعض األمور، حيث ستبدو مستوعبا 

ملا يحدث من حولك ولكن الحقيقة عكس ذلك تماما.

مـن املتوقـع اليـوم أن تتعـرف عـىل بعـض 
األشـخاص، وبعـد فرتة قد يصبحـون من أقرب 
األصدقاء إليك. قد تبتعد بعض الوقت عن أصدقائك 
القدامى، وهذا األمر قـد يزعجك ويجعلك حزينا، ولكن 

هذا الوضع قد يكون خارج نطاق سيطرتك.

تشـعر أنك األقوى هذا اليوم، ولذلك تساعد من 
حولك دون تردد. قد تشعر أيضا اليوم أن لديك كل 
القوى الالزمة واإلمكانيات لتحقق النجاح يف حياتك 
املهنية أو الشـخصية. ال تتوقف وال تستسلم للظروف. 
القـرارات التي اتخذتها يف الفرتة املاضية يظهر تأثريها 

ومفعولها عىل حياتك اآلن.

ربمـا تفكر هذه الفرتة يف تغيري محل إقامتك أو 
عـىل األقل تغيـري منزلك إما باالنتقـال ملنزل آخر 
أفضل منه أو بتجديد الشـكل العام له. فكرة السفر 
تسـيطر عليك بشـكل غريب. ربما تقرر فجأة السـفر 

ملكان ما خارج دولتك.

تشـعر بالذهـول اليـوم عندمـا يفاجئـك أحد 
الزمالء يف العمـل بفكرة مختلفـة وجديدة. عىل 
الرغـم مـن أنك تشـعر بالحماس والنشـاط ولكنك 
يف نفـس الوقت مرتبك ومضطرب بعض اليشء. لسـت 
متفقا مع ذاتك اليوم. تمسـك بأفكارك وعرب عن وجهة 

نظرك دون خوف.

األخطـاء الصغـرية غالبـا مـا تكـون مؤرشا 
للترسع، فحـاول معالجة الوضـع رسيعا حتى 
ال تتفاقم األمور. غرية الرشيك مربرة وال سـيما أنك 

تبالغ أحيانا يف ترصفاتك مع اآلخرين.
خذ قسـطا من الراحة والنوم فذلك رضوري الستعادة 

نشاطك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

توقع قدوم فرتة مهمة، عليك أن تتعامل معها 
بتفـاؤل وثق يف إمكاناتك الذاتيـة. ال تتأثر بآراء 
اآلخرين وال تجعلها تحيدك عن معتقداتك وبدال من 
ذلك، اسـتخدم هـذه املواجهة إليجاد مـا يدعم الحجج 
املؤيدة ملواقفك. قد تكتشف فرصة أو فرصتني لتحسني 

األمور.

1812 - نابليـون بونابرت يبدأ بغزو روسـيا 
وذلـك يف إطـار الحملـة التي يشـنها لفرض 

سيطرته عىل أوروبا.
1898 - الزعيم الفلبينـي أميليو أوجونيالدو 
يعلـن الثورة عـىل االحتالل اإلسـباني ويقرر 

رفع السالح طلًبا لالستقالل.
1901 - اكتشاف إشعاعات عنرص اليورانيوم 

من قبل الفرنيس هنري بيكريل.
1916 - رشيف مكة حسني بن عيل الهاشمي 

يعلن الثورة عىل الدولة العثمانية.
1926 - انسحاب الربازيل من منظمة عصبة 
األمـم وذلـك بعد فشـلها بتسـويه املشـاكل 
الحدوديـة بينهـا وبـني جريانهـا يف أمريـكا 

الجنوبية.
1960 - اإلعالن عن الدسـتور الرتكي املؤقت 
وذلـك بعـد االنقـالب العسـكري الـذي قادة 

الجيـش عـىل الرئيس محمـود جـالل بايار 
وحكومته يف 27 مايو.

1965 - انقالب عسكري يف فيتنام الجنوبية.
1968 - الجمعيـة العامة لألمـم املتحدة تقر 
معاهدة عدم انتشار االسلحة النووية وتدعو 

إىل التصديق عليها.
2004 - الرجـل الثانـي يف تنظيـم القاعـدة 
أيمـن الظواهري يتوعد الواليـات املتحدة من 
خـالل رشيط صوتـي من املسـاس بمعتقيل 

جوانتانامو.
2005 - برملـان كردسـتان العـراق ينتخـب 
مسـعود برزانـي باإلجمـاع رئيًسـا إلقليـم 

كردستان العراق.
2009 -إجراء االنتخابات الرئاسـية يف إيران، 
وهـي عـارش انتخابات رئاسـية تجرى فيها 
منذ الثورة اإلسـالمية، وتنافس فيها الرئيس 

املنتهيه واليتـه محمود أحمدي نجاد ومهدي 
كروبـي ومـري حسـني موسـوي ومحسـن 

رضائي.
- اغتيـال النائـب يف مجلس النـواب العراقي 
عن جبهة التوافق حارث العبيدي عقب أدائه 
صالة الجمعة وذلك عىل يد فتى يف الخامسـة 

عرشة من العمر.
2014 - كأس العالم لكرة القدم 2014 ينطلق 
يف مدينة ريو دي جانريو بالربازيل عىل ملعب 
ماراكانا، حيث تشهد املباراة االفتتاحية لقاء 
منتخبـي الربازيـل (املسـتضيف) ومنتخـب 

كرواتيا يف املجموعة األوىل للبطولة.
2016 - مقتـل حـوايل 50 شـخص وإصابة 
53 شـخص آخـر يف هجوم مسـلّح عـىل ناٍد 
لييل للمثليني يف أورالندو بوالية فلوريدا تبناه 

تنظيم داعش.

تحليل الشخصية من األلوان بـ ٤ أنماط أساسية
NNNÚÓóÉí@paäbjnÇa

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊الكلمات العمودية
1.من أسماء سورة الفاتحة.

2.اشتدت خصومته - للنداء - منصف (م).
3.العذراء التي انقطعت عن الزواج إىل الله (م).

4.للتفسري (م) - صاح التيس عند الهياج - بحر (م).
5.من األنبياء عليهم السالم.

6.اإلسم السابق لسرييالنكا - كره اليشء ولم يرض به.
7.القط - وليمة.

8.للجـر - إمرباطـور رومانـي, كان يحـرتف الغنـاء و 
التمثيل .

9. نهر العواصم - ضمري منفصل (م).
10. الطارد من الرحمة (ن) - مدينة إيطالية (م).

الكلمات األفقية 
1.أول من خاط الثياب و لبسها - إنحنى.

2. ضجر - سورة قرآنية (م).
3.كلمـة عذاب وُيدعى بها ملن وقع يف هلكة يسـتحقها 

- اترك.
4. مدينة فرنسية - دولة عربية.

5.كاتب جزائري.
6.َضْعف - ضوء (م).

7.من مشتقات الحليب - من األسماء الخمسة (م).
8. رشع - أول النوم (م).
9. إحسان - متشابهان.

10. اإلسم األول لشـاعر عراقي، من أعماله ”القرصان 
” - يشارك.

NNNÒ5«Î@Úó”

ال تبخس جهود اآلخرين

عـاد الزوج من عمله فوجد أطفاله الثالثـة أمام البيت يلعبون 
يف الطـني بمالبـس النوم التي لـم يبدلوهـا ويف الباحة الخلفية 
تبعثـرت صناديـق الطعـام وأوراق التغليف عـىل األرض وكان 
البـاب األمامي للبيت مفتوحـاً أما داخل البيـت فقد كان يعج 
بالفـوىض فقـد وجد املصبـاح مكسـوراً والسـجادة الصغرية 

مكومة إىل الحائط
وصـوت التلفاز مرتفعاً وكانت اللّعب مبعثرة واملالبس متناثرة 
يف أرجـاء غرفة املعيشـة ويف املطبخ كان الحـوض ممتلئا عن 
آخـره ِباألطباق األفطار ما يـزال عىل املائدة و كان باب الثالجه 

مفتوحاً عىل مرصاعيه صعد الرجل السلم مرسعاً
وتخطـى اللعب و أكـوام املالبس باحثاً عن زوجتـه كان القلق 
يعرتيه خشية أن يكون أصابها مكروه ، ُفوجئ يف طريقه ببقعة 
مياه أمام باب الحمام .. فألقى نظرة يف الداخل ليجد املناشـف 
مبلله والصابون تكسوه الرغاوي وتبعثرت مناديل الحمام عىل 
األرض بينما كانت املرآة ملطخه بمعجون األسنان اندفع الرجل 
إىل غرفة النوم، فوجد زوجته مستلقية عىل رسيرها تقرأ روايه 

نظرت إليه الزوجة وسألته بابتسامه عذبه عن يومه؟
فنظر إليها يف دهشة وسألها :ما الذي حدث اليوم؟

ابتسمت الزوجة مرة أُخرى وقالت:
كل يوم عندما تعود من العمل تسـألني بأستنكار ماذا تفعلني 

طوال اليوم...أليس كذلك يا عزيزي؟
فقال : بىل

فقالت الزوَجه:
حسنا أنا اليوم تركت كل ما أفعلة طوال اليوم ويف كل يوم.

الرسالة..
ال تبخس جهود اآلخرين ، وخاصة ما تبذله املرأة يف بيتها فكثريا 

من االزواج يستهينون بما تقدمه الزوجه من اعمال منزلية. 

ــاس احس ــى  احل ــت  وان ــه  بي ــاس  احس ــف  ال
ــي جـــــــــــابتن ــاك  وي ــه  محـــب ــالفـوة  وس

ــك      ــن بي ــي صــاف ــكوني وطيش ــة س ــا حلظ ي
ــي ودتن ــك  والـــــــــ ــه  بي ــب  جتيــ ــي  صفتن
ــاك ويـــــــــــ ــي  عل ــر  مت ــي  كلب ــام  اي ــى  احل
ــي خلتن ــواي  هــــــ ــي  ابج ــروح  ال ــك  وعلي
ــاكل حيـــــــــل ــه ت ــدك بي ــوف بع ــعة خ لس
ــي حتركــــــــــن ــل  حي ــك  غياب ــرة  فك ــس  وب
ــاي ــه اجلــــــــ ــد حبن ــي بعي ــا حبيب ــدك ي اري
ــك  ايامـــــــــــ ــي  متاش ــوكي  ش ــام  اي ــى  تبق
ــرالوان عش ــي  وانط ــوفك  اش ــن  م ــف  اضع
ــك  كدامــــــــ واهللا  ــش  كل ــروح  ال ــذوب  وت
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يف  جماهريها  عىل  عجرم  نانيس  أطلت  خاصة،  غنائية  ليلة  ويف  قربص،  يف 
حفل جماهريي ضخم تحت رعاية فندق مرييت رويال، بحضور عدد كبري 
من أبناء الجاليات العربية هناك.ُيعد حفل نانيس عجرم ىف قربص أول حفل 
 ،٢٠٢٢ صيف  ملوسم  رويال»  «مرييت  يف  الطلق  الهواء  يف  يقام  موسيقى 
 حيث التقت بمحبيها من دول عربية مثل لبنان، األردن، الكويت، دبي الذين 
ال  ليلة  نانيس،  قربص.وأحيت  شمال  يف  عطالتهم  خالل  موجودين  كانوا 
بزيها  املرسح  صعدت  حيث  العذب،  وصوتها  ورقصاتها  بأغانيها  تنىس 
أفخم  عىل  الحفل  تقديم  وتم  الجميع،  أنظار  لفت  الذي  الرائع  الخالب 
املسارح املصممة خصيصاً والفريدة من نوعها يف فندق مرييت رويال، 
املرسح  عىل  نانيس  واستمرت  للجمهور،  تام  انسجام  هناك  وكان 
املتميزة. النارية  لأللعاب  بعروض  الحفل  وانتهى  ساعتني،  ملدة 

حرصت نانيس عىل توجيه الشكر لجمهورها ومحبيها يف قربص 
وحسن  الكبري  الحضور  بعد  وذلك  التويرت،  عىل  حسابها  عرب 
وحتى  املطار  وصولها  من  بدءاً  منهم،  القته  التي  االستقبال 
«يا  قائلة:  وعلقت  صورها  املرسح.ونرشت  خشبة  مغادرتها 
لها من ليلة مبهجة! شكراً لكم جميعاً عىل حضوركم وجعل 
يف  ضخم  حفل  إلحياء  نانيس  ُينىس».وتستعد  ال  الحدث  هذا 
األردن خالل الشهر الجاري يف ١٨ يونيو ضمن حفالت مهرجان 

آيلة يف العقبة.

طرح الفنان حاتم العراقي 

ألغنيته  كليب  فيديو 

الجديدة «غري آني»، وتعاون 

الكليب  تصوير  يف  حاتم 

رندىل  اللبنانية  املخرجة  مع 

تصوير  إختارت  التي  قديح، 

لبنان.كما   شمال  يف  الكليب 

تحدث حاتم، الذي كشف عن تفاصيل 

األغنية والهدف منها، عن تعاونه مع 

املخرجة رندىل، التي أشارت يف حديثها 

معنا إىل إعتمادها لوك مختلف لحاتم، 

إعتاد  التي  عن  جديدة  صورة  ونقل 

إن  وقالت  فيها،  يراه  أن  الجمهور 

طابع الكليب مختلف.

شذى  العراقية،  الفنانة  حلّت 
حسون، ضيفة عىل برنامج  (جعفر 
عبد  جعفر  اإلعالمي  مع  توك) 
عن  تحدثت  اللقاء  وخالل  الكريم، 
ترصيحات  وقّدمت  مواضيع،  عدة 
التي  الترصيحات  أكثر  مثرية.ومن 
«يحق  إنه  قولها  الجمهور،  لفتت 
ويف  نساء،  أربع  من  الزواج  للرجل 
ال  فيما  شخيص،  أمر  هذا  النهاية 
طبيعية  ألسباب  املثل،  للمرأة  يحق 
الطفل».  بنسب  تتعلق  وجسدية 

حيث  ملجرد،  بسعد  عالقتها  وعن 
عالقة  استنكروا  قد  كثريون  كان 
الصداقة التي تجمعها به، إذ يرون 
أن ذلك يعد دعماً للمتحرشني، لكن 
«إن  قائلة  األمر  عن  دافعت  شذى 
سعد صديقي، وهو شخص طيب، 
وأنا أعرفه جيداً، وإن ما حصل معه 
مضيفة  أحد»،  أي  مع  يحصل  قد 
يصدر  لم  الفرنيس  القضاء  «أن 
الرتّيث». لذا وجب  النهائي،  حكمه 

وحول العنف األرسي، دخلت شذى 

ّرصحت  إذ  بكاء،  نوبة  يف  حسون 
أنها تعرّضت للعنف من قبل رشيك 
الزوج  إن تعنيف  سابق. كما قالت 
لزوجته هو املتعارف عليه، وذلك يف 
معرض ردها عن سؤال حول مادة 
يف القانون العراقي، تنص عىل حق 
والغريب  زوجته.  تأديب  يف  الزوج 
رأيها  عن  اإلفصاح  رفضت  أنها 

حول تأييد القانون أو رفضه.
حبها  شذى  أكّدت  اللقاء  وخالل 
محمد  املغرب  مللك  الكبري  ودعمها 

منظمات  انتقاد  ظل  يف  السادس، 
حقوقية له؛ عىل خلفية قمع حرية 
أن  أكّدت  لكنها  والتعبري،  الرأي 
امللك املغربي استطاع تحقيق األمن 
الوحيد  البلد  هو  فاملغرب  واألمان، 

الذي لم تحصل به ثورة. 
وعّربت شذى عن رفضها للمساكنة 
قبل الزواج، والتي ترى أنها مضيعة 
الجنسية،  املثلية  عن  أما  للوقت، 
يتحمل  شخص  كل  إّن  فقالت 

مسؤولية نفسه.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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تمكن العلماء من إنشـاء جلد برشيا 
تفوح منـه رائحة العـرق للروبوتات 
الشـبيهة بالبـرش، وذلـك مـن خالل 
املادة، التي طورهـا علماء يف جامعة 
طوكيـو، التـى ال تحتـوي فقط عىل 
ملمس يشـبه الجلد، بل يمكنها أيًضا 
صد املاء وشـفاء نفسها بالكوالجني. 
ووفقا ملا ذكرته صحيفة ”ديىل ميل“ 
الربيطانيـة، ُنرشت طريقة إنشـائها 
اليـوم يف مجلـة Matter، وتتضمـن 
غمـس إصبـع إنسـان آيل يف محلـول 
مـن الكوالجـني واألرومـات الليفيـة 
الجلدية البرشية، املكونان الرئيسيان 
اللذان يشـكالن النسيج الضام يف جلد 
اإلنسان.قال الباحث الرئييس شوجي 
تاكيوتـيش: ”يبـدو اإلصبـع متعرًقا 
قليالً، ونظرًا ألن اإلصبع يتم تشـغيله 
بواسـطة محرك كهربائي، فمن املثري 
لالهتمام أيًضا سـماع أصوات ضغط 
املحرك يف انسـجام مع إصبع يشـبه 

اإلصبع الحقيقي تماًما“.
وأضـاف الباحـث، ”اعتقـد أن الجلد 
الحي هو الحل النهائي ملنح الروبوتات 
مظهر وملسـة الكائنات الحية، وعند 
تطوير الروبوتـات الهجينة الحيوية، 
فإن النظر إىل ”اإلنسان“ قدر اإلمكان 

هـو أولويـة قصـوى. ويأتـي هذا يف 
إطار أن العديـد من الروبوتات تهدف 
إىل التفاعـل مع األشـخاص العاملني 
يف مجال الرعاية الصحية والخدمات، 
والذين يشـعرون براحة أكرب إذا بدوا 

وكأنهم نابضون بالحياة.
يمكن أن يحسن التواصل بني اإلنسان 
اإلعجـاب،  يثـري  وحتـى  والروبـوت 
وُتصنع الجلـود االصطناعية الحالية 
من السيليكون، الذي يمكن أن يحاكي 
املظهر البـرشي، ولكنه يقرص عندما 
يتعلق األمر بتكرار القوام الرقيق مثل 

التجاعيد.
كمـا أن السـيليكون غـري قـادر عىل 
بالجلـد  خاصـة  بوظائـف  القيـام 
مثـل التعـرق أو إصـالح نفسـه، وال 
يمكن تركيبه بسـهولة عىل األجسام 
غـري  األسـطح  ذات  الديناميكيـة 

املستوية.
وعمل الفريق لتطوير الجلد من خالل 
غمر إصبع آيل يف محلول من الكوالجني 
واألرومات الليفيـة الجلدية البرشية، 
ويسـاهم الكوالجـني يف مرونة الجلد 
وقوتـه، بينمـا تلعب الخاليـا الليفية 
دوًرا أساسـًيا يف نمو الشـعر والتئام 

الجروح.

عـىل غرار جائحة كورونا، حذر خرباء من احتمال انتشـار مـرض ”نادر جدا“ 
يكـون قاتال يف العادة، ويمكن أن يسـبب التهابا يف الدماغ.وأصدرت السـلطات 
الصحيـة يف أملانيـا تحذيـرا مروعا، حيث تم اكتشـاف حالة جديـدة من مرض 
نادر جدا يعرف باسـم مرض ”بورنا“، كما ُيعرف أيضا باسـم مرض الحصان 
الحزين.ويأتي من فريوس مرض ”بورنا“ (BDV) وهو متالزمة عصبية معدية 
تصيـب الحيوانات ذوات الدم الحار، وعىل الرغم من أن هذا املرض قاتل للغاية، 
إال أنه نادر جدا، ولم ُيكتشـف سـابقا إال بعد بضع مرات من ظهوره يف أملانيا يف 
أواخر القرن التاسـع عـرش.ويف مقاطعة بافاريا، أبلغ عـن حالتني أخريني من 
الفـريوس الذي أصاب البرش خالل السـنوات الثالث املاضية.ويمكن أن يسـبب 
”بورنـا“ التهابـا يف الدماغ بعد اإلصابة، مـا يؤدي إىل الوفـاة يف جميع الحاالت 
تقريبـا، بينمـا ُيعانـي من نجوا مـن الفريوس مـن أرضار طويلـة األمد، وفقا 
لصحيفة ”دييل إكسـربيس“ الربيطانية.ويف املتوسـط، تبلغ أملانيا عن إصابتني 
كل عام، عىل الرغم من أن الخرباء يفرتضون أن عدد الحاالت غري املبلغ عنها يف 
البالد قد يصل إىل 6 حاالت سـنويا.ووفقا ل مكتب والية بافاريا للصحة وسالمة 
الغـذاء، أبلغ عن 7 إصابات بمرض ”بورنا“ يف جميع أنحاء أملانيا يف عام 2021، 
5 منها يف بافاريا.ويمكن لفريوسـات مرض ”بورنا“، التي تأتي يف متغريات من 

النوع 1 والنوع 2، أن تؤثر عىل مجموعة كبرية من الثدييات بخالف البرش.
واكتشـف (BDV-1) و(BDV-2) سابقا يف الخيول واملاشـية واألغنام والكالب 

والثعالب.

أن  مطلعـون  أشـخاص  أوضـح 
رشكـة ميتا مالكـة منصة (فيس 
بوك) سـتعيد النظر يف اتفاقياتها 
األخبـار  شـبكات  مـع  املاليـة 
واملؤسسـات اإلعالميـة، مـا قـد 
يصيـب األخرية بعجـز محتمل يف 
إيراداتهـا يقـدر بعـرشات ماليني 

الدوالرات.
وكشـف تقريـر أن (فيـس بوك) 
دوالر  مليـون   15 نحـو  دفعـت 
بوسـت“،  ”واشـنطن  لصحيفـة 
دوالر  مليـون   20 مـن  وأكثـر 
تايمـز“،  ”نيويـورك  لصحيفـة 
وحوايل 10 ماليـني دوالر لـ ”وول 

سرتيت جورنال“.
هـذه  مـع  املنصـة  أبرمـت  و 
املؤسسـات اإلعالميـة اتفاقيـات 
لنرش عدد مـن التقارير واملقاالت 
عـرب صفحاتهـا مجانـاً للقراء يف 
عام 2019، يف عقـود مدتها ثالثة 

أعوام تنتهي خالل العام الحايل.
(فيـس  أن  املصـادر  وأوضحـت 
أي  النارشيـن  تعـِط  لـم  بـوك) 
مـؤرشات تتعلـق بإعـادة تجديد 
هـذه االتفاقيـات، إذ تتطلع ميتا 
بعيـداً  املبالـغ  هـذه  تحويـل  إىل 

والتقاريـر  النارشيـن  عـن 
اإلعالميـة. كمـا، قالـت إن 
الرشكـة تسـعى لتوجيـه 
هذه املبالغ لجذب املبدعني 
الفيديوهات  منتجي  من 
القصرية ملنافسة منصة 
”تيـك تـوك“ اململوكـة 
لرشكـة ”بايت دانس“، 

السـتثماراتها  باإلضافة 
يف تقنية ”امليتافريس“.

و أشـار تقرير الصحيفة إىل أنه يف 
حال عـدم تجديد ميتا لالتفاقيات 
مع النارشين، سيكون ذلك بمثابة 
نهاية لحالة من الوفاق يف العالقة 
املشـحونة بـني صنـاع املحتـوى 
التواصل  عـرب اإلنرتنـت وشـبكة 

االجتماعي األكرب يف العالم.
إىل ذلك، أفـادت املصادر بأن مارك 
التنفيـذي  الرئيـس  زوكربـريغ، 
لرشكـة ميتـا، أصيـب بخيبة أمل 
يف  التنظيميـة  الجهـود  بسـبب 
جميع أنحاء العالـم التي تتطلع 

إىل إجبـار منصـات مثـل (فيـس 
بوك) وغوغل عىل الدفع للنارشين 
مقابل أي محتـوى إخباري متاح 

عىل منصاتهم. 
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تؤكد اغلب التقارير التي تصدرها املنظمات الدولية املهتمة بموضوعة االنتحار  
من  اغلبهم  شخص  الف   ٧٠٠ بحدود  يبلغ  العالم  يف  سنويا  املنتحرين  عدد  ان 
الشباب، وان ٧٠ باملائة من املنتحرين ينتمون اىل بلدان  منخفضة  ومتوسطة 
االرس  عىل  تؤثر  مأساة  انتحار  حالة  كل  وراء  ان  التقارير  وتؤكد  الدخل.. 
واملجتمعات  والبلدان وترتتب عليها اثار بعيدة املدى عىل ذوي الشخص املنتحر.. 
أي مرحلة من مراحل  االنتحار يف  املنتحرين.. ويحدث  وال توجد حدود ألعمار 

العمر.
وقد صنفت املنظمات الدولية االعمار الغالبة لالنتحار بني  ١٥ و ٢٩ عاما عىل 
الصعيد العاملي.. ويعترب االنتحار من املشاكل الكبرية التي تواجه املجتمع، وقد 
اجمع اغلب علماء النفس ان اسباب االنتحار تكون يف الغالب نفسية بعد يأس 
املنتحر من الحياة رغم ان كل االديان حرمت االنتحار واعتربته من اكرب الكبائر 

التي يرتكبها االنسان.
وقد نرش العلماء آالف الكتب التي تدعو اىل التفاؤل وتقبل الحياة عىل بساطتها 
وعدم االنفعال من اي طارئ قد يواجهه االنسان، وقد برز يف هذا املجال الكاتب 
االمريكي ديل كارنيجي الذي ألّف كتاب « دع القلق وابدأ بالحياة « هذا الكتاب 
قيم  كتاب  االولية، وهو  االنسان  وافكار  رواجا كبريا حيث عالج مشاعر  لقي 
يستطيع القارئ له تغيري حياته والتغلب عىل مشاكله املستعصية وكسب الثقة 
والطمأنينة، ذلك ان طرق كارنيجي املجربة ساعدت عىل تخطي عادة القلق اىل 
االبد، فهو يقدم باقة من الصيغ العملية التي يمكن استخدامها للعيش حياة  
هانئة.. انه يبني لك كيف تصبح سعيدا يف حياتك الخاصة والعامة ويرشدك اىل 
تحديد هدفك يف الحياة واكتشاف مواهب لم تكن تدركها يف حياتك وهي كافية 

لرتك القلق والغريب.
ولضمان االستجابة الوطنية للكف من حاالت االنتحار يتعني وضع اسرتاتيجية 
شاملة متعددة الفعاليات  للوقاية من االنتحار.. وعىل الرغم من ثبوت الصلة 
الناجمة  واالضطرابات  االكتئاب  وخاصة  النفسية  واالضطرابات  االنتحار  بني 
عن تعاطي الكحول يف البلدان مرتفعة الدخل فإن كثريا من حاالت االنتحار  تتم 
باندفاع يف لحظات االزمة عندما تنهار قدرة املرء عىل التعامل مع ضغوط الحياة 
مثل املشاكل املالية او االنفصال او الطالق او االالم واالمراض املزمنة، باالضافة 
اىل ذلك ثمة صلة قوية بني النزاعات والكوارث والعنف وسوء املعاملة او فقدان 
االحبة والشعور بالعزلة، وترتفع معدالت االنتحار كذلك بني الفئات الضعيفة 
واملثليات واملثليني ومزدوجي  الالجئني واملهجرين  التمييز مثل  تعاني من  التي 
ان  بيد  والسجناء،  الجنسني  صفات  وحاميل  الجنسية  ومغايري  الجنيس  امليل 

اقوى عامل يزيد من االنتحار هو اإلقدام عىل محاولة انتحار من قبل.
ويمكن الوقاية من حاالت االنتحار، فهناك عدد من التدابري التي يمكن اتخاذها  
املستوى  وعىل  لالنتحار  املعرضني  من  الفرعية  والفئات  الفئات  مستوى  عىل 
 » الحياة  عش   » وهج  يف  ويوىص  االنتحار،  ومحاوالت  االنتحار  ملنع  الفردي 
املنظمة للوقاية من االنتحار  بالتدخالت التالية التي اثبتت فعاليتها  استنادا اىل 
االدلة منها تقييد الوصول اىل وسائل االنتحار مثل « مبيدات االفات واالسلحة 
اعالمية  مواد  لعرض  االعالم  وسائل  مع  والتواصل  االدوية  وبعض  النارية 
لدى  والعاطفية  االجتماعية  الحياة  مهارات  وتعزيز  االنتحار  بشأن  مسؤولة 
املراهقني والتعرف مبكرا عىل االفراد الذين يظهرون سلوكيات  انتحارية وتقييم 

حالتهم وادارتها ومتابعتها.
وتتطلب جهود الوقاية من االنتحار التنسيق والتعاون بني قطاعات مختلفة من 
املجتمع، ومنها القطاع الصحي والقطاعات االخرى مثل التعليم والعمل والزراعة 
وقطاع االعمال والعدل والقانون والدفاع والسياسة واالعالم، وينبغي ان تكون 

هذه الجهود شاملة ومتكاملة، إذ اليمكن ألي نهج ان يحدث بمفرده.
واالنتحار  النفسية  باالضطرابات  تحيط  التي  العار  وصمة  ان  نقول  وختاما 
تعني ان كثريا ممن يفكرون بوضع نهاية لحياتهم او حاولوا االنتحار ان يسعوا 
ولم  يحتاجونها..  التي  املساعدة  عىل  يحصلوا  لن  وبالتايل  املساعدة،  طلب  اىل 
تعالج مسألة الوقاية من االنتحار بشكل كاٍف بسبب ضعف التوعية باالنتحار  
بوصفه واحدا من ابرز مشاكل الصحة العامة، واعتبار الحديث عنه رصاحة من 

املحرمات يف كثري من املجتمعات.
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األعمال  من  بعدد  مشاركته  عن  صالح  ميثم  الفنان  تحدث 
الدرامية املحلية والعربية املؤمل عرضها قريباً، فيما  الفنية 

أشار إىل أنه يحلم بأداء دور املجنون.
وأدى صالح يف املوسم الرمضاني السابق دور صاحب رشكة 
عبد  تأليف  من  «الكادود» وهو  السمك، يف مسلسل  لتصدير 

الخالق كريم، وإخراج غسان عبد الله.
وأوضح يف حديث خاص له أنه «انتهى أخرياً من أداء شخصية 
تاجر عراقي يعيش يف األردن، ضمن املسلسل العربي «ذهب 
أيلول» وهو من إخراج حمادي الزعبي، وإنتاج املركز العربي»، 
مؤكداً أن «املسلسل يشارك فيه الفنان العراقي جالل كامل، 

وفنانني  آخرين من األردن وسوريا ولبنان ومرص».
عراقي  مسلسل  بشأن  تفاهمات  «وجود  إىل  صالح  وأشار 
حسني  تأليف  من  وهو  منه،  صفر  الحلقة  إنجاز  تم  جديد 

النجار وإخراج أكرم كامل».
وكان الفنان ميثم صالح أدى أدواراً نالت استحسان الجمهور 
شخصية  بأداء  يعتز  أنه  ويؤكد  التسعينيات،  مطلع  منذ 
يتحول  والتي  األحالم»  ترسق  «عندما  مسلسل  يف  «شاكر» 
فيها من إنسان مسالم اىل مجرم عدواني، ثم يعود للتصالح 

مع الحياة من جديد.
ترسق  «عندما  مسلسل  يف  «التحوالت  أن  إىل  صالح  ولفت 
األحالم» انهكته ألنها تتطلب إعادة النظر بطرق األداء مع كل 
مرحلة تشهد تغيريا وإضافات يف السلوك والحركة واللوازم 

التي ترسخ الشخصية لدى املتلقي».
أن   مبيناً  «املجنون»،  شخصية  دور  بأداء  «يحلم  أنه  وشدد 
إيفاء  عليهم  تعذر  وعاملياً،  وعربياً  محلياً  سبقوني  من  «كل 

شخصية املجنون حقها؛ ألنها شخصية صعبة للغاية».
وتابع، «حني يسند يل مثل هذا الدور فسوف اتمكن من أداء 

دور املجنون بشكل مقنع».

تستعد الفنانة أصالة لطرح ألبوم جديد 
باللهجة املرصية يف يوليو املقبل. 
تدوينة  يف  أصالة،  وأعلنت 
أنها  تويرت،  عرب  كتبتها 
طويلة  فرتة  قضت 
عائلتها  عن  بعيدة 
انشغالها  بسبب 
األلبوم  بتحضريات 
الجديد. وكتبت أصالة 
بموقع  حسابها  عرب 
االجتماعي  التواصل 
بألبوم  « بوعدكم  تويرت: 
مرصي مّن أحىل ما عملت، عشت 
الوقت الطويل اليل مرق، بعدت  معه كّل 
يشغلني  ممكن  يش  كّل  وتركت  ورفقاتي  والدي  عّن 
متّل  غّنيت  قيودي..  جميع  من  ُمتحّررة  بهاأللبوم  «أنا   : وتابعت  عّنه». 
الُغنا مرّات ومرّات.. وقرّبنا نخلص ادعوا يل». عىل جانب  مابحلّم وعدت 
عىل  جدة  موسم  فعاليات  ضمن  مؤخرا  غنائيا  حفال  أصالة  أحيت  آخر، 

مرسح الصالة الخرضاء.

جمهورها  فتحي  بلقيس  فاجأت 
التي  «ونتدلع»  الجديدة  بأغنيتها 
وامللحن  الشاعر  مع  فيها  تعاونت 
املوسيقي  واملوزع  الشافعي  عزيز 
نواعم  خالل  ومن  عادل،  أحمد 
أغنية  ثاني  كواليس  عن  نكشف 

لبلقيس باللهجة املرصية.
و»نتدلع» هي ثاني أغنيات بلقيس 

للهجة  با
املرصية 

بعد 
ن  أ

أغنية  املايض  العام  العام  قدمت 
الشافعي،  عزيز  مع  «دبلومايس» 
وُصّورت مع املخرج عيل أبو طالب 
وحققت نجاحاً كبرياً مع الجمهور 
املرصي، لذلك قررت أن تكرر تجربة 
الغناء املرصي من خالل «ونتدلع» 
التي صورتها بالكامل منذ شهرين 

يف مرص بني أكثر من لوكيشن. .
مرص  يف  أحيت  بلقيس  أن  ُيذكر 
أحد  داخل  الفطر  عيد  حفالت  أوىل 
وسط  محيط  يف  الكربى  الفنادق 
العدد،  كامل  شعار  تحت  البلد 
وكانت آخر أغانيها أغنية «العيد 
جاء» التي طرحتها تزامناً مع 

عيد الفطر.
لدى  أخرى،  ناحية  من 
فنية  خطة  بلقيس 
موسم  خالل  ضخمة 
حيث   ،٢٠٢٢ صيف 
من  أكثر  ستطرح 
نهاية  قبل  أغنية 
الحايل،  الصيف 
باإلضافة إىل جولة 
يف  عربية  غنائية 
الدول  من  كثري 
خالل  العربية 
القادمة  الفرتة 
عنها  ستعلن 
فور  بلقيس 
إنهاء التعاقدات 
مع  الرسمة 
ت  لجها ا
ملنظمة  ا
ت  للحفال
موسم  خالل 

الصيف.
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