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بغداد/ الزوراء:
وصـل رئيس مجلس الـوزراء مصطفى 
مدينـة  اىل  السـبت،  امـس  الكاظمـي، 
جدة السـعودية.وقال املكتـب االعالمي 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: 
ان ”رئيـس مجلـس الـوزراء مصطفى 
الكاظمي، وصل إىل مدينة جدة، يف زيارٍة 
رسـمية إىل اململكة العربية السعودية“.
وكان مصـادر مطلعـة، قـد ذكـرت يف 
إن ”الكاظمـي سـيزور  وقـت سـابق، 
الجمهورية االسـالمية واململكة العربية 
السعودية بصورة متعاقبة خالل ايام“، 
الفتـة اىل أن“الكاظمي سـيناقش خالل 

زيارته ملفات عديدة من بينها العالقات 
الدبلوماسية بني ايران والسعودية“.

بغداد/ الزوراء:
الدولـة  قـوى  تحالـف  رئيـس  جـدد 
الوطنية، السـيد عمار الحكيم، موقفه 
بعدم املشـاركة يف الحكومـة القادمة، 
فيمـا اكـد االسـتمرار بالضغـط نحو 
تشـكيل حكومة خدمة وطنية.واشـاد 
السـيد الحكيم، خالل لقائـه القيادات 
الوطنـي  الحكمـة  لتيـار  التنظيميـة 
”الـزوراء“  تلقتـه  بيـان  يف  بغـداد  يف 
بـ“الـدور الذي تضطلع بـه تنظيمات 
بغـداد يف إدامة التواصل مـع الجمهور 
وتقديم الخدمة بمـا تجود به الظروف 
”اإلعتـزاز  إىل  داعيـا  واإلمكانـات“، 
بالتاريـخ املرشف لرمـوز تيار الحكمة 
الجميع ”مسـؤولية  الوطني“، محمالً 

اإلنتصـار لدماء الشـهداء والتضحيات 
التـي قدمـت“. وجـدد السـيد الحكيم 
موقفه بـ“عدم املشـاركة يف الحكومة 
القادمـة، وإسـتمرار بالـدور الوطني 
يف تقريـب وجهات النظر بـني الفرقاء 
السياسـيني والضغط باتجاه تشـكيل 
حكومة خدمة وطنية قادرة عىل تقديم 
الخدمات وتجسري العالقة بني الجمهور 
من جهـة والنظام السـيايس والعملية 
السياسية من جهة أخرى“.ودعا أيضا 
إىل ”الحضـور امليداني وتبيـان طبيعة 
مرشوع الحكمة الوطني واإلندكاك مع 
النـاس والجمهور“، مبينـاً أن ”رصيد 
الحكمة السـيايس يقاس بمدى تفاعل 

قيادات الحكمة مع الجمهور“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة، امـس السـبت، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا 
املسـتجد يف العراق، فيما اكدت تسـجيل 
1345 اصابة جديـدة وصفر حالة وفاة 
وشفاء 281 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان عـدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 6434، ليصبح 
عـدد الفحوصات الكليـة: 18728372. 
مبينـة: انـه تـم تسـجيل 1345 اصابة 

جديـدة وصفر حالة وفاة وشـفاء 281 
حالة.واضافـت: ان عدد حاالت الشـفاء 
الـكيل: 2305799 (%98.6)، بينما عدد 
حاالت االصابات الـكيل: 2338109، أما 
عدد الحاالت التي تحـت العالج: 7081، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 16، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
25229. الفتـة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
امس: 620، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 

.10827868

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلن مسـؤول السياسـة الخارجية 
يف االتحاد األوروبي، جوزيب بوريل، 
يف مؤتمر صحفي مشـرتك مع وزير 
أمـري  حسـني  اإليرانـي  الخارجيـة 
عبداللهيان، يف طهران امس السبت، 
اتفاقهما عىل اسـتئناف مفاوضات 

املقبلة.وأكـد  األيـام  خـالل  فيينـا 
بوريـل أنه ”مـن املقّرر أن ُتسـتأنف 
املفاوضات خـالل األيام املقبلة، وأن 
نكرس هذا االنسـداد. لقد مرت ثالثة 
أشـهر وعلينا أن نرسع وترية العمل. 
أنـا مرسور للغاية التخـاذ إيران هذا 
القـرار وهـو قـرار اتخـذ يف طهران 

وواشـنطن“، موضحـاً أن ”زيارتـه 
إىل طهـران لها هدف أسـايس، وهو 
كـرس الجمـود وخفـض التوتـرات 
املرتبطة بمفاوضـات إحياء االتفاق 
جديـدة  فرصـة  وتوفـري  النـووي، 
إلعادة املباحثات إىل مسـارها“.وأكد 
مسؤول السياسة الخارجية باالتحاد 

األوروبـي أن التوصـل إىل اتفـاق يف 
مفاوضات فيينا ”يهم العالم جميعاً، 
ألننـا منـذ فرباير/شـباط نعيش يف 
عالم مختلـف بعد الهجـوم الرويس 
عىل أوكرانيا“، مشرياً إىل أنه ”يف ظل 
هذه الظروف، فإن التوصل إىل اتفاق 
نووي يكتب أهمية كبرية، وستكون 

له منافع اقتصاديـة كاملة إليران“.
وشدد بوريل عىل العودة إىل ”التنفيذ 
الكامل لالتفـاق النـووي“، الفتاً إىل 
أنه سيزور إيران مرة أخرى، واصفاً 
لقـاءه اليـوم مـع وزيـر الخارجية 

اإليراني بأنه كان ”إيجابياً“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
رأى مختصان بالشـأن السـيايس العراقـي أن إعادة 
االنتخابـات هـي الحـل االمثـل للخـروج مـن االزمة 
السـيايس خصوصـا بعد خـروج التيـار الصدري من 
املشهد مع احتمالية تحريكه للشارع كورقة للضغط 
عـىل خصومـه السياسـيني، فيمـا اشـار احدهما اىل 

امكانية تشـكيل الحكومة يف خريف هـذا العام.وقال 
املحلل السـيايس، عيل البيدر، يف حديـث لـ»الزوراء»: 
ان «االمـور تتجه نحو التوافق بعد هيمنة قوى االطار 
التنسيقي عىل املشـهد بالبالد، وان خيار التوافق بات 
يمثل حجر زاوية يف هذه املرحلة نتيجة رغبة االكثرية 
يف هذا املجـال خصوصا ان هناك تقبـال لهذه الفكرة 

حتى مـن قبل حلفـاء الصـدر يف املرحلة السـابقة».
واضـاف «سـوف تشـكل الحكومة املقبلـة (حكومة 
االطـار) بهـدوء وانسـيابية لكـن قد يعرتض السـيد 
الصدر املشهد السيايس ويزاول السياسة من ساحات 
االحتجاج الشـعبية، فلم يتبق للصدر سوى الشارع»، 
الفتـا اىل ان «هنـاك رغبة شـعبية فالكثري من رشائح 

املجتمـع العراقـي وحتـى احزاب ترشيـن ناقمة عىل 
املشهد».وبنّي ان «الهدف االسمى هو اجراء انتخابات 
مبكرة لكن هناك أهدافا معلنة منها النقمة الشـعبية 
عىل املنظومـة السياسـية التي اثبتت انهـا ال تكرتث 
ألزمات الشارع واملجتمع اضافة اىل غياب الخدمات».

موسكو/ متابعة الزوراء:
أكـد الرئيس الـرويس، فالديمري بوتني، 
خالل اجتماعه مـع نظريه البيالرويس 
روسـيا  أن  لوكاشـينكو،  ألكسـندر 
مستعدة لتزويد األسواق العاملية بأكثر 
من ٥٠ مليون طن من الحبوب هذا العام، 
فيمـا اشـار األمني العام لحلف شـمال 
األطليس، ينس سـتولتنربغ، يف مقابلة 

مع صحيفة «الباييس» اإلسـبانية، أن 
«الحرب األوكرانية الروسـية سـتنتهي 
عىل طاولـة املفاوضات»، يف إشـارة إىل 
أن ال مفـر من العـودة إىل الحوار مهما 
طال الزمان، ومهما بلغت الخسائر من 

الطرفني. 
وتعهـد الرئيس الرويس فالديمري بوتني 
بتزويد األسـواق العامليـة بأكثر من ٥٠ 

مليـون طن مـن الحبوب وقـال بوتني: 
«يف العام املايض، زودت روسيا األسواق 
العامليـة بأكثر مـن ٤٠ مليون طن من 
الحبـوب.. هذا العـام الزراعـي وحتى 
الصيف املقبل، نحن عىل استعداد لتوريد 

أكثر من ٥٠ مليون طن تقريبا».
وأشـار إىل أن بيالروس تعمل أيضا عىل 
زيادة اإلنتـاج، وأن الزراعة يف هذا البلد 

تتطور بثقة كبرية ونجاح.
وبشأن الحرب الروسية االوكرانية، فال 
يزال األمني العام لحلف شمال األطليس 
ينس ستولتنربغ، عند قناعاته بالنسبة 
للـرصاع الرويس األوكرانـي، الذي حذر 

مراراً من أنه قد يستمر طويالً.
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بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب يف إقليم كردسـتان، 
امس السـبت، تعـرض حقل كورمـور الغازي يف 
السـليمانية إىل قصـف صاروخي هـو الثالث من 

نوعه خالل 72 ساعة.
وقال الجهاز يف بيـان تلقته ”الزوراء“: إن ”حقل 
كورمـور الغـازي يف ناحيـة قـادر كـرم التابعة 
لقضـاء جمجمـال تعـرض لقصـف صاروخـي 
للمـرة الثالثة“. وأضاف أنـه ”للمرة الثالثة خالل 
72 سـاعة، تم إطالق صاروخ عىل حقل كورمور 
الغـازي قبل قليل“. مبينا أنه ”يأتي هذا يف الوقت 

الـذي وقع هجومان منفصـالن عىل الحقل خالل 
اليومـني املاضيـني، وأطلقـت خمسـة صواريخ 

باتجاه الحقل يف أوقات متفرقة“.
وكشف مدير ناحية قادر كرم يف قضاء جمجمال، 
اول أمـس الجمعـة، وقبلـه الخميـس، تفاصيل 
الهجـوم الصاروخـي السـتهداف رشكـة ”دانـة 
غـاز“ اإلماراتية يف الهجوم الذي اسـتهدف حقل 
” كورمور ” الغازي يف محافظة السـليمانية، من 
دون أن يؤدي إىل وقـوع ضحايا أو أرضار مادية، 

بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.

القاهرة / الزوراء:
كرست القاهرة والدوحة املصالحة بينهما خالل زيارة 
أمـري قطـر اىل مرص، وهـي األوىل منذ إعـادة العالقات 
بـني البلدين العام املـايض بعد قطيعة اسـتمرت ثالث 
سـنوات.وأكد الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، أن 
زيارة أمري قطر، الشيخ تميم بن حد آل ثاني، تجسد ما 
تشـهده العالقات املرصية القطرية من تقدم، وترسخ 
ملسـار تطوير العالقات الثنائية بني البلدين.واسـتقبل 
الرئيس املرصي بقرص االتحادية يف القاهرة أمري قطر، 
حيـث أقيمت مراسـم االسـتقبال الرسـمي وتم عزف 
النشـيدين الوطنيني واسـتعراض حرس الرشف.وقال 

املتحدث الرسـمي باسـم الرئاسـة املرصية: ان اللقاء 
”شـهد عقد مباحثات منفردة تلتها مباحثات موسعة 
ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس املرصي بأمري 
قطـر، وهنأه بمناسـبة ذكرى توليـه مقاليد الحكم يف 
دولة قطر“، مؤكدا أن هذه الزيارة ”تجسـد ما تشهده 
العالقات املرصية القطرية من تقدم، وترسـخ ملسـار 
تطويـر العالقـات الثنائيـة بـني البلدين خـالل الفرتة 
القادمة يف املجاالت كافة، وذلك يف إطار مصلحة البلدين 
والشـعبني الشقيقني، ويف ظل النوايا الصادقة املتبادلة 

بني الجانبني“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عـن تفاصيـل اجتماعـه مـع االطـار 
التنسـيقي وتحالـف السـيادة، وفيما 
اكد أنـه تم االتفـاق مبدئيـا عىل ثالث 
قضايـا مهمة تخـص العالقـة ما بني 
بغداد واربيل، أشـار تحالف عزم اىل ان 
الحديث حول تشكيل الحكومة املقبلة 
سـابق ألوانـه، مبينـا ان االجتماعات 
حاليـا تـدور حـول مناقشـة القضايا 

العالقة ووضع التفاهمات. 
وقـال النائب عن الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، ماجد شنكايل، يف حديث 
الحـزب  مـن  وفـدا  ان  لـ“الـزوراء“: 
الكردسـتاني اجتمع مع  الديمقراطي 
االطار التنسيقي وتحالف السيادة وتم 
التوصل التفاقات مبدئية حول القضايا 
املهمة، وابرزها ترشيـع قانون النفط 
والغاز وتأمني مسـتحقات البيشمركة 
ووضع حد للهجمات املتكررة عىل اقليم 
كردستان، فضال عن تفعيل املادة 140 
بشـأن املناطق املتنازع عليها.وأضاف: 
انه تم تقديـم ضمانات من قبل االطار 
عـىل ترشيع قانون النفط والغاز خالل 
الدورة الربملانيـة الحالية، باالضافة اىل 
انه وعد بسـد الطريق امـام الهجمات 
التي يتعرض لها االقليم.واشـار اىل: ان 
حضور نواب الديمقراطي الكردستاني 
اىل جلسـة الخميس املايض جاءت بناًء 
عـىل اتفاق حصل بني الحـزب واالطار 

التنسيقي وتحالف السيادة.من جانبه، 
قـال املتحـدث باسـم تحالـف عـزم، 
النائـب محمد نوري عبد ربه، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان الكتل السياسـية ما 
زالت تعقد اجتماعاتهـا لغاية اللحظة 
وهـي بطـور التوصل لتفاهمـات ولم 
تتطرق اىل تشـكيل الحكومـة املقبلة. 
الفتا اىل: ان تحالف عزم لديه استحقاق 

انتخابـي سـواء ُشـكلت الحكومة من 
قبل اإلطـار أو غريها. نافيـًا توجههم 
إىل املعارضـة يف كل األحـوال.  واضاف: 
ان الحديـث حـول تشـكيل الحكومـة 
املقبلة سابق ألوانه.وتابع: ما زالنا مع 
نظريـة أن يكون هناك توافق سـيايس 
يف تشـكيل الحكومة املقبلة عىل اعتبار 
أنـه منـذ 2006 لحـد اآلن كان التوافق 

يلعب دوراً كبرياً، واليوم توقف التوافق 
إىل  الحكومـة ووصلنـا  عـىل تشـكيل 
االنسداد السـيايس، لذلك نحن مع رأي 
الديمقراطي بأن يكونوا ضمن تشكيل 
الحكومـة املقبلة عىل اعتبـار أن لدينا 
مصالـح مشـرتكة تجمعنـا يف الكثري 
من مفاصل العمل سـواء السياسية أو 
الجغرافية. ويف وقت سابق، أكد الحزب 

الديمقراطي الكردستاني أنه سيشارك 
يف الحكومة املقبلة وسـيعمل مع بقية 
القوى عـىل إنهـاء الخالفـات العالقة 
حاليـاً للميض بهذا االسـتحقاق، فيما 
نفـى طـرح الكتل السياسـية أسـماء 
لتـويل رئاسـة الوزراء حتـى اآلن.وقال 
النائـب عـن الحزب، رشيف سـليمان، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”الديمقراطي 
لـن يقاطع أو ينسـحب من املشـاركة 
ألنـه  الحكومـة  تشـكيل  عمليـة  يف 
صاحب قضية تتعلق بحقوق ينتظرها 
بفـارغ  كردسـتان  إقليـم  مواطنـو 
الصرب“.وأضـاف سـليمان أن ”الحزب 
سيطالب بحقوق اإلقليم وسيعمل عىل 
إنهـاء الخالفات وامللفـات العالقة بني 
القوى السياسـية وتطبيق الدستور“، 
مؤكـداً أن ”الديمقراطـي منـذ بدايـة 
العمليـة السياسـية وحتـى اآلن العب 
مؤثـر يف الواقـع والعملية السياسـية 
ومسـتمٌر بلعِب هـذا الدور“.ولفت إىل 
أن ”الحزب الديمقراطي يؤمن بوجوب 
أن يحدَث تقدم يف العملية السياسـية، 
وبأن الخالفات والسـجاالت السياسية 
وعـدم تطبيق الدسـتور وعـدم النظر 
إىل املصلحـة العامـة أو عـدم تقديـم 
مـا يحتاجه الشـعب العراقي سـيؤثر 
سـلباً عىل واقع الحياة، ونحن أقسمنا 
عىل أنفسـنا بـأن نحافظ عـىل النظام 
االتحـادي الفيـدرايل والدسـتور الـذي 

صوّت عليه غالبية الشعب العراقي“.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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بغداد/ الزوراء:
إيقاف  الدويل، امس السبت،  أربيل  أعلن مطار 
مدير  الرتابية.وقال  العاصفة  بسبب  رحالته 
ترصيح  يف  هوشيار،  أحمد  أربيل،  مطار 
بسبب  الرحالت  بإيقاف  «أوعزنا  إنه  صحفي: 
الرتابية». العاصفة  جراء  الرؤية  وضوح  عدم 
ما  يرتاوح  الحايل  الرؤية  «مدى  أن  وأضاف 
للسماح  كاٍف  غري  وهو  م   ٨٠٠-٢٠٠٠ بني 
تحسن  وننتظر  حاليا،  الرحالت  باستمرار 

الرؤية إلعادة فتح األجواء».

@p˝yã€a@—”Ïm@ÚÓiaãm@Ú–ñb«
›Óiäc@äb�fl@¿@ÚÌÏßa

@Ú‰Ìáfl@∂g@›óÌ@Ô‡√bÿ€a
ÚÌÜÏ»è€a@Òáu

@¿@⁄äbì„@Â€@Z·Óÿ®a@áÓè€a
@Ú‹j‘æa@ÚflÏÿ®a

@ÒáÌáu@Úibñg@1345@›vèm@Úzó€a
pbÓœÎ@ã–ñÎ@b„ÎäÏÿi

ÔˆbiÎ@ã�£@äâ‰Ì@ã‡nèfl@á«bóm@¿

@˝‘y@“áËnèm@‚bÌc@3@fi˝Ç@ÑÌäaÏñ@3
@ÚÓ„b‡Ó‹è€a@¿@bÌåbÀ

@ÒäbÌå@fi˝Ç@Ú®bóæa@Êbé�ãÿm@ÚyÎá€aÎ@ÒãÁb‘€a
ãófl@∂g@ã�”@7fl˛@ÒäÜb„
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 Úœbzó€a@áÓ«@Újéb‰∑@Ôfl˝€a@Èn˜‰ËmÎ@Úib‘‰€a@ÈmäbÌå@fi˝Ç
@µÓ–zó€a@Úib‘„@äÎÜ@Â‡rÌ@HÊåbfl@ÏicI@kˆb‰€a
ÚÓ€Îá€aÎ@ÚÓ‹0a@µnybè€a@Û‹«@çÓ‡næa

بغداد/ الزوراء:
هنـأ عضـو مجلـس النـواب رئيـس حزب 
الجماهـري العراقية، النائـب احمد عبد الله 
الجبـوري (ابو مـازن)، نقيـب الصحفيني 
العراقيـني رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، 
مؤيد الالمي، بمناسـبة اعادة انتخابه وعيد 
الصحافـة العراقيـة، فيما ثمـن دور نقابة 
الصحفيـني املتميز عىل السـاحتني املحلية 
والدولية.وذكـر بيـان لنقابـة الصحفيـني 
العراقيني تلقته «الزوراء»: ان عضو مجلس 
النـواب رئيـس حـزب الجماهـري العراقية 
احمد عبـد الله الجبـوري (ابو مـازن) زار 
نقابة الصحفيـني العراقيني لتقديم التهنئة 
لنقيب الصحفيـني العراقيـني مؤيد الالمي 
ملناسـبة إعادة انتخابه والذكرى السـنوية 
للعيـد الوطنـي للصحافـة العراقيـة. وعّرب 
ابو مـازن، بحسـب البيـان، عن سـعادته 

لزيارتـه نقابة الصحفيني العراقيني، وابدى 
إعجابـه بالنجاحات الكبـرية التي حققتها 
نقابة الصحفيني برئاسة نقيب الصحفيني 
مؤيـد الالمي الذي سـجل حضـوراً متميزاً 
وفاعـًال عـىل السـاحة املحليـة والعربيـة 
والدولية، مؤكدا ان األرسة الصحفية قدمت 
التضحيات الكبرية من اجل إيصال رسالتها 
املهنية وصوتها الحر اىل الرأي العام العاملي، 
وجدد دعمه ومسـاندته لنقابة الصحفيني 
العراقيـني ملواقفها الوطنية املسـتقلة. من 
جانبـه، قـّدم الالمـي رشحـاً مفصـًال عن 
طبيعة عمل النقابة ومؤسساتها اإلعالمية 
املرتبطة بها والتي اسـتطاعت نقل الصورة 
املرشقـة للعراق اىل العالم. وتجول الجبوري 
والوفـد املرافق لـه يف أروقه النقابـة، وعّرب 
عن إعجابه بالتطور العمراني واملهني الذي 

شهدته نقابة الصحفيني العراقيني .

Ú‹j‘æa@‚bÌ˛a@¿@—„dnèné@Ô„aãÌ�a@ÎÏ‰€a@—‹æa@pbqÜb´@ZÊaãË†@Âfl@›ÌäÏi
Ô„aãÌ�a@ÚÓuäb©a@ãÌåÎ@…fl@⁄6ìfl@Ô–zñ@ã∏˚fl@fi˝Ç

بغداد/ الزوراء:

استمارات  لتسلم  موعد  آخر  املقبل  الخميس  العراقيني  الصحفيني  نقابة  حددت 

أنه  «الزوراء»:  تلقته  بيان مقتضب  النقابة يف  بالصحفيني.وذكرت  الخاصة  املنحة 

«لغرض ارسال القوائم الخاصة بمنحة الصحفيني اىل وزارة الثقافة، تقرر ان يكون 

«.وكانت  املنحة  استمارات  لتسلم  موعد  آخر   ٢٠٢٢/٦/٣٠ املوافق  الخميس  يوم 

لغرض  النقابة  ملراجعة  أعضاءها  قد دعت، يف وقت سابق،  الصحفيني  نقابة 

تحديث املعلومات الخاصة بمنحة الصحفيني.

@›j‘æa@êÓ‡©a@Üá•@µÓ–zó€a@Úib‘„
Úz‰æa@paäb‡néa@·‹èn€@á«Ïfl@ãÇe
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الزوراء/ مصطفى فليح:
السيايس  بالشأن  مختصان  رأى 
العراقي أن إعادة االنتخابات هي الحل 
السيايس  االزمة  من  للخروج  االمثل 
الصدري  التيار  خروج  بعد  خصوصا 
تحريكه  احتمالية  مع  املشهد  من 
للشارع كورقة للضغط عىل خصومه 
اىل  احدهما  اشار  فيما  السياسيني، 
خريف  يف  الحكومة  تشكيل  امكانية 

هذا العام.
يف  البيدر،  السيايس، عيل  املحلل  وقال 
حديث لـ“الزوراء“: ان ”االمور تتجه 
االطار  بعد هيمنة قوى  التوافق  نحو 
وان  بالبالد،  املشهد  عىل  التنسيقي 
زاوية  حجر  يمثل  بات  التوافق  خيار 
االكثرية  رغبة  نتيجة  املرحلة  هذه  يف 
يف هذا املجال خصوصا ان هناك تقبال 
حلفاء  قبل  من  حتى  الفكرة  لهذه 

الصدر يف املرحلة السابقة“.
الحكومة  تشكل  ”سوف  واضاف 
بهدوء  االطار)  (حكومة  املقبلة 
السيد  يعرتض  قد  لكن  وانسيابية 
ويزاول  السيايس  املشهد  الصدر 

االحتجاج  ساحات  من  السياسة 
سوى  للصدر  يتبق  فلم  الشعبية، 
رغبة  ”هناك  ان  اىل  الفتا  الشارع“، 
املجتمع  رشائح  من  فالكثري  شعبية 
ناقمة  ترشين  احزاب  وحتى  العراقي 

عىل املشهد“.
اجراء  هو  االسمى  ”الهدف  ان  وبنّي 
أهدافا  هناك  لكن  مبكرة  انتخابات 
عىل  الشعبية  النقمة  منها  معلنة 
انها  اثبتت  التي  السياسية  املنظومة 
واملجتمع  الشارع  ألزمات  تكرتث  ال 

اضافة اىل غياب الخدمات“.
رأى  الوزراء،  رئيس  طبيعة  وعن 
سيكون  التنسيقي  ”االطار  ان  البيدر 
استخدام  يف  كبري  حد  اىل  براغماتيا 
ولن  جديد،  وزراء  رئيس  تسمية  او 
يستفز الشارع برئيس وزراء ملطخة 
اموالهم  او  العراقيني  بدماء  ايديه 
وسيجذب شخصية مقبولة حتى عىل 
والسيايس،  الدويل  التوازن  مستوى 
ويف نفس التوقيت سوف يكون تحت 
فيهم  بما  االطار  زعامات  سيطرة 

السيد نوري املالكي“.

القادمة  ”املرحلة  ان  اىل  واشار 
ممن  االطار  ملستقيل  دورا  سنشهد 
دفعتهم قوى االطار للمشاركة بصفة 
لكنهم  باملشهد  وتواجدوا  مستقلني 
خلف الكواليس ينتمون لقوى االطار 

ويعملون عىل تنفيذ برامجها“. 
أوضح:  الجمهورية،  رئاسة  وعن 
الخالف  تسوية  تتم  سوف  ”ربما 
مرشح  وتقديم  الكردي  البيت  داخل 
منصبا  االخر  املرشح  ومنح  واحد 

للرتضية“. 
واكد ان ”تشكيل الحكومة قبل العيد 
شبه مستحيل لكن بعد العيد ممكن ان 
العام،  نشهد حكومة مع خريف هذا 
واعتقد ان مهمة هذه الحكومة سوف 
تكون شبيهة بحكومة الكاظمي وهي 
اجراء انتخابات بعد خروج الصدر اىل 

الشارع“.
القرار  مركز  مدير  قال  جانبه،  من 
حديث  يف  املوسوي،  حيدر  السيايس، 
بعض  ”هنالك  ان  لـ“الزوراء“: 
االطراف تتالعب بالوضع العراقي بعد 
الجهات  هذه  تكون  وقد  الحدث،  هذا 

نفس  من  وحتى  خارجية  او  داخلية 
الخميس  يوم  دخلت  التي  االطراف 

للتصويت عىل البدالء“.
بحراك  تكهنات  ”هناك  ان  وبنّي 
تصمد  لن  الحكومة  وان  احتجاجي، 
كثريا لكن بتقديري حتى هذه اللحظة 
تكون  ان  بدون  نتحدث  ان  يمكن  ال 
بني  حقيقية  اتفاقات  فعال  هنالك 
االطراف املوجودة فيما يخص تشكيل 
الفصل  عطلة  انتهاء  بعد  الحكومة 

الترشيعي“.
  واضاف ان ”هناك آراًء داخل اإلطار 
قيس  الشيخ  ضمنهم  من  التنسيقي 
حكومة  لدينا  تكون  بأن  الخزعيل 
االتفاق  وبالتايل  بسيطة،  لفرتة 
وفق  االنتخابات  اعادة  عىل  السيايس 
قانون جديد ووفق رؤية جديدة، وهذا 
الرأي قد يكون هو الراجح واألفضل، 
ان  يود  باالطار  ثاٍن  طرف  وهناك 
وأنا  الحكومة،  تشكيل  باتجاه  يذهب 

اتحدث عن دولة القانون“.  
نعتقد  اللحظة  هذه  ”حتى  واوضح 
اخراج  عىل  يعول  الصدر  السيد  ان 

او  تظاهرات  باتجاه  جماهريه 
احتجاجات او ما شابه ذلك، غري انها 
سوف تعود عليه بالسلب عىل اعتبار 
ان الرجل انسحب من الربملان واعطى 
الفرصة واملساحة اىل تلك االطراف من 

اجل تشكيل الحكومة“.
هذه  ينتظر  ان  ”يفرتض  واضاف   
او  اشهر   6 تكون  قد  ملدة  الحكومة 
وحق  التيار  حق  من  وبعدها  سنة 
حراك  باتجاه  يذهبوا  ان  املواطنني 
اشبه  ان ال تكون  احتجاجي رشيطة 
أتون  يف  وندخل  بالسابق  حدث  بما 
ترشين جديدة ورصاع طويل ونذهب 
وهذا  واالقتتال،  السالح  استخدام  اىل 

ما تحذر منه بعض االطراف“.
ولفت اىل ان انسحاب الصدر ”مزعج 
العام لكن  السياسيني وللرأي  لجميع 
فكرة  تكون  قد  نظري  وجهة  من 
وطرح  معني  وضع  عىل  االتفاق 
ألنها  بكثري  افضل  لالنتخابات  موعد 
معينة  اعتبارات  وفيها  االسلم،  الحل 
التيار  ولجمهور  الصدر  للسيد  حتى 

الصدري“.

بغداد/ الزوراء:
اعلن امني بغداد، عمار موىس كاظم، الرشوع بتحويل 
معسكر الرشيد ملسطح اخرض بدعم عدد من الوزارات 

الساندة بناًء عىل توجيهات رئيس مجلس الوزراء .
ان ” امني بغداد   وذكر بيان لالمانة تلقته ”الزوراء“: 
معسكر  يف  االنقاض  رفع  اعمال  عىل  ميدانياً  اطلع 
بغداد  ألمانة  والبرشي  اآليل  الجهد  قبل  من  الرشيد 
وزارة  آليات  وكذلك  الدفاع  لوزارة  الهنديس  والجهد 

النفط ”.
”اشارة  انه  البيان:  بحسب  بغدادج  امني  وقال 
أثناء زيارته  الوزراء  إىل توجيهات رئيس مجلس 
اىل  الرشيد  معسكر  لتحويل  بغداد  أمانة  ملبنى 
بتهيئة  بغداد  أمانة  بارشت  خرضاء،  مسطحات 
املرتاكمة يف  األنقاض  لرفع  والبرشي  اآليل  الجهد 

معسكر الرشيد ”.
وتابع ان ”هناك اجتماعات عديدة جرت بمكتب رئيس 
ذات  األخرى  الجهات  مع  بالتنسيق  الوزراء  مجلس 
الساندة  األخرى  والوزارات  الدفاع  وزارة  من  العالقة 
الوزارات  مع  بغداد  امانة  بارشت  املايض  واألسبوع 
والعمل  املنطقة  هذه  من  االنقاض  برفع  األخرى 

مستمر لغاية تصفريها ”.
واشار اىل ان ” هناك تنسيقا مع وزارة الدفاع لتنفيذ 
مخطط تصميمي للمكان لوجود منشآت عائدة لها ، 
وهناك تنسيق عاٍل من خالل تشكيل لجان مشرتكة 
لغرض دراسة املوقع وإعداد مخطط تصميمي متكامل 
لهذه املنطقة لتضم شوارع وطرق رئيسية وسيكون 
تكون  خرضاء  مسطحات  عن  عبارة  التصميم  اغلب 

متنفس ألهايل العاصمة بغداد ”.

بغداد/ الزوراء: 
برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 
االعتداءات  أن  السبت،  امس  صالح، 
يف  والغاز  النفط  حقول  طالت  التي 
البلد  الستقرار  استهداف  كورمور 

ولالقتصاد الوطني.
وقال صالح يف تغريدة له عىل ”تويرت“ 
االعتداءات  إن“  ”الزوراء“:  تابعتها 
يف  والغاز  النفط  حقول  طالت  التي 
هو  املناطق  من  وغريها  كورمور 
ورضب  البلد  الستقرار  استهداف 

لالقتصاد الوطني“.
أنه“ ال خيار لنا إال ان نقف  وأضاف 
االجرامية  املحاوالت  هذه  ضد  بحزم 
الوطنية  القوى  جميع  وعىل  اآلثمة، 

األمنية  األجهزة  لدعم  التكاتف 
وسيادة  الدولة  مرجعية  وترسيخ 

القانون“.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
املنظومة  لدعم  املرتقبة  مشاريعها  أبرز 
أكدت  فيما  جديدة،  بطاقات  الوطنية 
عرب  توليد  محطات  إنشاء  عىل  العمل 

الرياح وتدوير النفايات.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد 
”الوزارة،  إن  موىس، يف ترصيح صحفي: 
إلنشاء  عاملية  رشكات  مع  عقوداً  وقعت 
وحرصت  الشمسية،  الطاقة  محطات 
محافظات  جميع  عىل  تتوزع  أن  عىل 
املحلية  الحكومات  مع  بالتنسيق  العراق 

واملحافظني“.
وأضاف موىس أن ”الوزارة لديها مشاريع 
مع  بالتعاون  عليها  العمل  تعتزم  أخرى 
ومنها  املحلية،  والحكومات  بغداد  أمانة 
اختيار  تم  إذ  النفايات،  تدوير  محطات 
غريب  أبي  منطقة  يف  أحدهما  موقعني 
مؤكداً  النهروان“،  منطقة  يف  واآلخر 
”وجود تنسيق ومحرض عمل مشرتك مع 

أمانة بغداد إلنشاء هذه املحطات“.
ولفت إىل أن ”هنالك مشاريع أخرى تعتزم 
محطات  نصب  ومنها  بها  امليض  الوزارة 
الشهابي  منطقة  يف  الرياح  طاقة  إلنتاج 
العلوم والتكنولوجيا  بالتنسيق مع وزارة 
الرياح“،  رسعة  تحدد  من  هي  بوصفها 
إىل  أن ”هذا املوضوع برمته يحتاج  مبيناً 
غري  وزارات  بها  تطلع  محددات  جملة 

الكهرباء“.
عىل  منفتحة  الكهرباء  ”وزارة  أن  وأكد 
سواء  كبري  بشكل  الطاقة  مصادر  تنوع 
أو حتى  أو طاقات شمسية  رياحاً  كانت 
مضيها  مراعاة  مع  النفايات،  تدوير 

قطاعات  وتأهيل  وتدعيم  بتحسني 
محطات اإلنتاج التي تعتمد الغاز والوقود 

األحفوري“.
وأوضح أن ”منطقة الشهابي يف محافظة 
تكون  أن  املمكن  الوحيدة  هي  واسط 
أو  مزارع  نصب  باتجاه  للميض  مؤهلة 
محطات الرياح“، الفتاً إىل أن ”هناك جملة 
إجراءات يتم اتخاذها مع الجهات املعنية 
حكومية  لقرارات  الحاجة  إىل  إضافة 

لنميض بهذه املحطات“.
اإليراني،  الغاز  إىل  العراق  حاجة  وحول 
الغاز  عىل  تعتمد  ”الوزارة  إن  موىس  قال 
اإليراني لتوليد قرابة 7 - 8 آالف ميغاواط، 
40 مليون  وحجم الغاز املّورد حالياً يبلغ 

مرت مكعب يومياً وهذا ال يسد الحاجة“.
ترتاوح  للغاز  الفعلية  ”الحاجة  أن  وتابع 
وكان  مكعب،  مرت  مليون   55  -  50 من 
يقوم  اإليراني  الجانب  مع  اتفاق  لدينا 

واملديونية  املستحقات  دفع  أساس  عىل 
2020، إضافة إىل  العام  العراق منذ  بذمة 
املستحقات واجبة الدفع من العام 2020 
بغية  اإليراني  الجانب  اشرتطها  والتي 

االستمرار بدفع الغاز“.
الحالية  ”الحكومة والوزارة  أن  إىل  وأشار 
سددت هذه املستحقات بناًء عىل االقرتاض 
الداخيل من املرصف العراقي للتجارة وقرار 
حكومي“، الفتاً إىل أن ”الوزارة تنسق مع 
لزيادة  اتصاالت  ولديها  اإليراني  الجانب 

إطالقات الغاز لصالح املحطات“.
ونوه إىل أن ”هناك محطات يحتاج عملها 
يورد  ال  جديدة  توليد  ومحطات  وقود  إىل 
تشغيلها  سيتم  كاف،  بشكل  الغاز  إليها 
الغاز  من  الكافية  الكميات  وصول  حال 
للمنظومة الوطنية  لتعطي زخماً إضافياً 
زيادة  إىل  يؤدي  ما  اضافية،  طاقات  عرب 

ساعات التشغيل“.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  البيئة،  وزارة  حددت 
أن  أكدت  وفيما  تلوثاً،  األكثر  املحافظات 
األنشطة الحكومية امللوثة احتلت صدارة 
باستخدام  أوصت  املخالفات،  قائمة 
ومصايف  الطابوق  ملعامل  حديثة  تقنيات 

النفط للحد من التلوث.
يف  الفالحي  جاسم  البيئة  وزير  وقال 
ترصيح صحفي: إن ”هنالك نسبة عالية 
جدا من التلوث البيئي مصاحبة للصناعة 
من  البيئة  ”وزارة  أن  اىل  الفتا  النفطية“، 
يف  املنترشة  ومديرياتها  فرقها  خالل 
املحافظات تقوم بمتابعة مثل هذا التلوث، 
املعالجة  عن  مسؤولة  جهات  هناك  و 
أن  اي  يدفع“  هو“امللوث  دويل  مبدأ  تحت 
وضع  عن  املسؤولة  هي  امللوثة  الجهات 

خطة للمعالجة بإرشاف وزارة البيئة“.
وأضاف أن ”الوزارة تراقب أداء مثل هذه 
اىل  مشريا  امللوثة“،  خصوصا  األنشطة 
لتطبيق  مراحل  ثالث  لديها  ”الوزارة  أن 
القانون، األوىل هو اإلنذار ومن ثم الغرامة 

وبعدها هو اإلحالة إىل القضاء“.
وأكد أن ”الوزارة لديها املئات من القضايا 
األنشطة  خصوصا  انشطة  عىل  املرفوعة 
الحكومية امللوثة والتي احتلت الصدارة  يف 
التلوث بالبيئة املصاحبة لألنشطة  قائمة 

النفطية“.
التابعة  النفطية  ”املصايف  أن  وتابع 
معايري  تطبق  أن  عليها  النفط  لوزارة 
عاملية معتمدة يف موضوع كيفية اإلجراء 
باالضافة اىل وجود وسائل صديقة للبيئة 
إىل  املستخدمة  التقنيات  تغيري  يجب  أي 
تقنيات اقل انبعاثات أو ما تسمى صديقة 
للبيئة وليست كثيفة الكاربون“، موضحا 
التكنولوجيا  من  الكثري  ”هنالك  أن 
واملصايف  التصفية  يف  اآلن  املستخدمة 
من  للتقليل  تحديث  إىل  ماسة  بحاجة 

نسبة االنبعاثات“.
وبخصوص معامل الطابوق أكد الفالحي 
قديمة  املستخدمة  ”التكنولوجيا  أن 
الكامل  غري  الحرق  أساس  عىل  وتقوم 
للوقود الثقيل أو ما يسمى بالنفط األسود 

وهذا يتسبب بشكل كبري بانبعاثات كبرية 
يف  يساهم  مما  الكاربونية  الغازات  من 
زيادة معدالت التلوث“، مبينا أن ”الوزارة 
تعمل وفق قانون حماية وتحسني البيئة 
ومشخصة لديها العديد من هذه األنشطة 
املخالفة  الطابوق  معامل  خصوصا 

ومستمرة باملتابعة“.
مع  تعاون  ”وجود  عن  الفالحي  وكشف 
دائرة التنمية الصناعية يف وزارة الصناعة 
الجهات  هذه  إىل  الرتاخيص  تمنح  والتي 
الحرق  تقنيات  بتغيري  إلزامهم  أجل  من 
صديقة  حرق  بمنظومات  واستبدالها 

للبيئة  قليلة االنبعاثات“.
وأشار إىل أن ”الوزارة تمتلك قاعدة بيانات 
التلوث  بنوعية  يتعلق  فيما  جدا  ممتازة 
وكميته واألنشطة  امللوثة، وتحظى املدن 
بغداد  محافظات  مثل  السكان  الكثيفة 
والبرصة واربيل بمعدالت أكرب من غريها 
زيادة  هما  بسببن  مبارشة  عالقة  لها 
زيادة  الوقت  الصناعية وبنفس  األنشطة 

عدد السكان“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد، امس السبت، ضبط ساحة كبرية لخزن وتهريب 

املشتقات النفطية رشقي العاصمة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقته ”الزوراء“: انه ” يف ضوء معلومات استخبارية 
دقيقة وردت من جهاز األمن الوطني، وبإرشاف ومتابعة الفريق الركن قائد 
القانون  عن  الخارجني  بمالحقة  األمنية  القطعات  تستمر  بغداد،  عمليات 
الوقود  محطات  وتفتيش  متابعة  اىل  إضافة  النفطية،  املنتجات  ومهربي 

ورصد حاالت التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس“.
واضافت انه ”بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة، تمكنت قوة من 
اللواء الثاني واألربعني يف فرقة املشاة الحادية عرشة، باالشرتاك مع مفارز 
من جهاز األمن الوطني (مديرية األمن االقتصادي، مديرية أمن الصدر) مع 
املنتجات  توزيع  التفتيش/رشكة  وهيئة  الثانية  الصدر  استخبارات  شعبة 
النفطية، من ضبط أوكار لتهريب املشتقات النفطية داخل كراج يف منطقة 

حي طارق“.
تفيد  دقيقة  استخبارية  معلومات  ورود  بعد  ذلك  ”جاء  القيادة  واوضحت 
بوجود ساحة لتهريب الوقود، وعىل الفور جرى تشكيل فريق عمل مشرتك 
باملفارز املذكورة بمتابعة ميدانية من اللواء الركن قائد الفرقة والتوجه اىل 
املكان، وتم ضبط (52) خزانا مملوءا سعة 54000 الف لرت، و(22) خزانا 
األحجام،  مختلفة  مملوءة  خزانات  و(8)  لرت،  الف   36000 سعة  مملوءا 
منطقة  يف  ومولدا،  روبن  و(19)  لرت،  الف   14000 سعة  مملوء  وصهريج 

الشيشان/ حي طارق رشقي العاصمة بغداد“.
محرض  وفق  املضبوطة  املواد  مع  الوقود  كميات  ”مصادرة  اىل  واشارت 

قانوني من قبل الجهات املختصة“.
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إلختيار مستشار للرشكة العراقية األردنية للصناعة لتقديم خدمات إستشارية لكافة متطلبات 

وإجراءات ومراحل وخطوات إستقطاب مطور للمدينة اإلقتصادية العراقية االردنية املشرتكة.
تدعو الرشكة العراقية االردنية للصناعة كافة املكاتب والرشكات اإلستشارية الهندسية العراقية 
واألردنية املختصة يف مجال إعداد الدراسات الهندسية للمشاركة يف مناقصة العطاء أعاله والخاصة 
بإنشاء املدينة اإلقتصادية املشرتكة ((عىل األرايض العراقية (4800 دونم) الدونم الواحد = 2500 
م2 – وعىل األرايض األردنية (10000 دونم) الدونم الواحد =1000 م2)) واملتفق عىل إنشائها بني 

حكومتي العراق واألردن.
يتم الحصول عىل نسخة الرشوط املرجعية للعطاء أعاله وفقاً للرشوط اآلتية:-

1 - أن يكون لدى املتقدمني للمناقصة تأهيل بالفئات التالية مجتمعة (أوىل أبنية أ + أوىل طرق أ + 
أوىل مياه ورصف صحي أ ) فرادى أو مؤتلفة / مشرتكة (عراقي – أردني) من خالل شهادة تأهيل 
صادرة عن (نقابة املهندسني العراقية او اية جهة رسمية معتمدة يف العراق / أو دائرة العطاءات 

الحكومية األردنية).
اية جهة رسمية معتمدة يف  أو  العراقية  املهندسني  نقابة  لدى  أن تكون معرفة / مصنفة   -  2
العراق/ أو نقابة املهندسني األردنيني بموجب شهادة تعريف / تصنيف حديثة صادرة عن هذه 

الجهة.
الحرص  املثال ال  املفعول عىل سبيل  املعتمدة والسارية  الرسمية  الوثائق واألوراق  أن تمتلك   -  3
إجازة، رخصة  الهندسية،  الدراسات واإلستشارات  إعداد  الغايات،  تجارياً يشمل وصف  (سجالً 

مهنة، أعمال مماثلة).
4 - ثمن نسخة املناقصة (100) دوالر أمريكي غري مسرتدة.

5 - يتم تقديم نسخة املناقصة األصلية ومعنونة بإسم ورقم العطاء وموقعة من قبل املتقدم ولن 
ينظر بالعروض التي تتضمن أية رشوط أو تحفظات مخالفة إلعالن العطاء.

6 - يبدأ بيع النسخ إعتباراً من يوم اإلثنني املوافق 2022/6/27 وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم 
الخميس املوافق 2022/7/14.

7 - آخر موعد إلستقبال اإلستفسارات الخطية والهاتفية سيكون يوم االحد املوافق 2022/7/17 
 / األعمال  رجال  /بناية  كهرمانة  /ساحة  الوحدة  بغداد-حي   – (العراق  التالية:  العناوين  عىل 
الطابق الرابع /هاتف رقم 009647713312244 /املدير العام 009647700850040- / عضو 

مجلس اإلدارة).
شارع   / العبديل   / الثاني  الطابق   / والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة   – عمان   – (األردن 
 /  009625684979 فاكس   / التقاعد  ومديرية  الفوسفات  رشكة  بجانب  الريض  الرشيف 
00962799344416 / عضو  00962795715344 / نائب رئيس مجلس اإلدارة –  هاتف رقم 
األردنية العراقية  (الرشكة  بوك  الفيس  صفحة  عىل  الرشكة  موقع  زيارة  أو  االدارة)،   مجلس 

.( IJCI للصناعة 
املوافق 2022/7/28 يف  الخميس  ليوم  الرسمي  الدوام  العروض يف نهاية  8 - آخر موعد إليداع 

العناوين املذكورة يف الفقرة رقم (7) أعاله.
9 - أجور اإلعالن والنرش عىل من ترسو عليه املناقصة.

الرشكة العراقية – األردنية للصناعة
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القاهرة / الزوراء:

كرسـت القاهرة والدوحة املصالحة 

بينهمـا خـالل زيـارة أمـري قطـر 

اىل مـرص، وهـي األوىل منـذ إعـادة 

العالقـات بني البلديـن العام املايض 

بعد قطيعة استمرت ثالث سنوات.

وأكـد الرئيس املرصي، عبـد الفتاح 

السييس، أن زيارة أمري قطر، الشيخ 

تميـم بـن حـد آل ثاني، تجسـد ما 

تشـهده العالقات املرصية القطرية 

من تقـدم، وترسـخ ملسـار تطوير 

العالقات الثنائية بني البلدين.

واسـتقبل الرئيـس املـرصي بقرص 

االتحادية يف القاهرة أمري قطر، حيث 

أقيمت مراسـم االسـتقبال الرسمي 

الوطنيـني  النشـيدين  عـزف  وتـم 

واستعراض حرس الرشف.

وقال املتحدث الرسمي باسم الرئاسة 

املرصيـة بـأن اللقـاء ”شـهد عقد 

مباحثـات منفردة تلتهـا مباحثات 

موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث 

رحـب الرئيس املـرصي بأمري قطر، 

وهنأه بمناسبة ذكرى توليه مقاليد 

الحكم يف دولة قطر“، مؤكدا أن هذه 

الزيارة ”تجسد ما تشهده العالقات 

املرصية القطرية من تقدم، وترسخ 

ملسـار تطوير العالقات الثنائية بني 

البلدين خالل الفرتة القادمة يف كافة 

املجـاالت، وذلـك يف إطـار مصلحـة 

البلديـن والشـعبني الشـقيقني، ويف 

ظـل النوايـا الصادقـة املتبادلة بني 

الجانبني“.

مـن جانبه، تقـدم األمـري تميم بن 

حمد بالشـكر للرئيـس املرصي عىل 

الضيافة،  حسـن االسـتقبال وكرم 

بـالده ملـرص  تقديـر  وأعـرب عـن 

قيادة وشـعبا، خاصة يف ظل دورها 

املحوري يف خدمـة القضايا العربية 

وجهودها لتعزيـز التضامن العربي 

عىل كافة األصعدة، وكذلك السياسة 

الحكيمة التـي تتبعها مرص بقيادة 

السـيد الرئيس عىل جميع األصعدة 

الداخلية واإلقليمية والدولية.

كمـا أكـد أمـري دولـة قطـر حرص 

الخطـوات  اسـتمرار  عـىل  بـالده 

املتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف 

آليـات التعاون الثنائي بـني البلدين 

الشـقيقني خـالل الفـرتة املقبلـة، 

االسـتثمارات  تعظيـم  خـالل  مـن 

القطرية يف مرص واستغالل الفرص 

املتاحـة،  العريضـة  االسـتثمارية 

مثمنا يف هذا اإلطار إسـهام الجالية 

املرصيـة يف عملية البناء والتنمية يف 

دولة قطر يف مختلف املجاالت.

وقد تـم التوافق عىل تطوير التعاون 

مختلـف  يف  البلديـن  بـني  الثنائـي 

قطاعـات  يف  خاصـة  املجـاالت، 

الطاقـة والزراعة، إىل جانب التعاون 

االستثماري وتنشيط حركة التبادل 

التجـاري، خاصة مـا يتعلق بتعزيز 

تدفـق كافة االسـتثمارات القطرية 

إىل مرص، يف ضوء خدمتها للمصالح 

املشرتكة للبلدين الشقيقني.

وأضـاف املتحـدث الرسـمي أنه تم 

كذلـك خـالل اللقاء بحـث تطورات 

األوضـاع اإلقليميـة، حيـث توافـق 

تكاتـف  الزعيمـان بشـأن رضورة 

وتضافر جهـود الدول العربية، وكذا 

تعزيز التنسـيق املشرتك بني البلدين 

للتعامـل مع مختلـف األزمات التي 

تمر بها دول املنطقة.

وفيمـا يتعلق بمسـتجدات القضية 

الفلسـطينية، أشـاد األمري القطري 

بالجهـود املرصيـة القائمـة إلعادة 

إعمـار قطـاع غـزة، كمـا توافقت 

الرؤى بشأن أهمية العمل عىل إحياء 

عملية السـالم للتوصل إىل حل عادل 

وشـامل للقضية الفلسـطينية، بما 

يضمـن الحقوق املرشوعة للشـعب 

الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات 

الرشعية الدولية.

كما تم استعراض سبل التعامل مع 

التداعيات السـلبية لألزمة الروسية 

األوكرانيـة عـىل االقتصـاد العاملي، 

فضال عـن آفـاق التعاون املشـرتك 

ملكافحة اإلرهـاب والفكر املتطرف، 

حيث تم التأكيد عـىل أهمية تكثيف 

جهـود املجتمـع الـدويل يف مواجهة 

هـذه الظاهرة يف إطار اسـرتاتيجية 

متكاملة تشـمل معالجـة الجوانب 

الفكرية والتنموية بجانب املواجهة 

األمنية.

وأكـد أمـري قطـر يف تغريـدة عقب 

مغادرتـه القاهـرة بعـد ظهر امس 

أنه بحث خالل اجتماعه مع الرئيس 

التعـاون  تعزيـز  ”سـبل  املـرصي 

والعمـل العربي املشـرتك لدعم أمن 

املنطقة والعالم“.

وقال املتحدث باسم الرئاسة املرصية 

بسـام رايض امـس السـبت إنه تم 

”التوافق“ خالل املحادثات بني أمري 

قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس 

عبـد الفتاح السـييس عـىل ”تطوير 

التعاون الثنائي يف مختلف املجاالت، 

اىل جانب تعزيز تدفق االسـتثمارات 

القطرية اىل مرص“.

وأوضـح املتحـدث باسـم الرئاسـة 

املرصية أن زيارة األمري تميم ”تجسد 

مـا تشـهده العالقـات الثنائيـة من 

تقدم وترسيخ ملسار تطويرها“.

وشـدد رايض عـىل ”ترحيب“ مرص 

وقطر ب ”القمـة املرتقبة بني قادة 

الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 

ومـرص واألردن والعـراق والواليات 

املتحدة“ التي سـتعقد يف جدة خالل 

زيـارة الرئيس األمريكـي جو يايدن 

اىل املنطقـة يف منتصف تموز/يوليو 

املقبل.

وقطعـت مرص عالقاتها مع قطر يف 

حزيران/يونيـو 2017 اىل جانب كل 

من السـعودية واالمارات والبحرين 

بعـد أن وجهـت القاهـرة اتهامات 

االخـوان  جماعـة  بدعـم  للدوحـة 

الجيـش  اطاحهـا  التـي  املسـلمني 

املرصي من السلطة يف العام 2013.

 2021 الثاني/ينايـر  كانـون  ويف 

أعـادت الـدول األربـع عالقاتها مع 

قطر.

واعلنت قطر نهاية آذار/مارس أنها 

ستسـتثمر أكثـر مـن 4,5 مليارات 

دوالر يف مرص التي عانت مشـكالت 

اقتصاديـة بسـبب جائحـة كوفيـد 

وتفاقمت تلك املشـكالت اثر الحرب 

الروسـية عـىل أوكرانيـا مـا دفـع 

القاهـرة اىل خفـض قيمـة عملتها 

بأكثر من %17 قبل شهرين.

كمـا وقـع العمالق القطـري ”قطر 

إنرجي“ يف التوقيت نفسه اتفاقا مع 

رشكة ”إكسـون موبيل“ يسـتحوذ 

بموجبـه عىل %40 مـن حصتها يف 

حقل تنقيب يف البحر املتوسط قبالة 

السواحل املرصية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، 
حالـة الطقس يف البالد لأليـام املقبلة، فيما 
توقعت تصاعد الغبار وانخفاضاً يف درجات 

الحرارة.
وذكـر بيـان للهيئة، تلقتـه ”الـزوراء“: أن 
”الحالـة الجوية للبالد اليوم األحد سـيكون 
الطقـس يف املنطقـة الوسـطى صحـواً مع 
غبار خفيف، ويف املنطقة الشمالية سيكون 
الطقـس صحـواً مع بعـض الغيـوم وغبار 
خفيـف، أما يف املنطقـة الجنوبية فالطقس 
سـيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات 
الحـرارة تنخفض عـدة درجات عـن اليوم 

السابق يف جميع مناطق البالد“.

وأشـار إىل أن ”طقـس يـوم غـد االثنـني يف 
املنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات 
الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون 
صحـواً،  الشـمالية  املنطقـة  يف  الطقـس 
ودرجـات الحـرارة مقاربة لليوم السـابق، 
أما يف املنطقة الجنوبية فسـيكون الطقس 
صحـواً مع غبار خفيـف، ودرجات الحرارة 

تنخفض قليالً ”.
وأوضح أن ”يوم الثالثاء سيكون الطقس يف 
جميع أنحاء البالد صحواً، ودرجات الحرارة 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق“. 
ولفت إىل أن ”الحالة الجوية يف جميع أنحاء 
البالد سيكون الطقس فيها صحواً، ودرجات 

الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم السابق“.

بغداد/ الزوراء:
قـال مـرصف ”الرافديـن“ الحكومي، امس 
السبت، إنه مستمر يف منح السلف للموظفني 
والداخليـة  الدفـاع  وزارتـي  ومنتسـبي 

واملتقاعدين، مؤكدا أن ال صحة إليقافها.
وأضاف يف بيان ورد اىل ”الزوراء“: ان التقديم 
عىل السـلف يكون من خالل فروع املرصف 

املنترشة يف بغداد واملحافظات.
والخميس، أطلق ”الرافديـن“ وجبة جديدة 
من سـلف املتقاعدين، وأوضـح يف بيان: ان 
السـلفة الجديدة تبدأ من 5 ماليني حتى 25 
مليوناً بعد استكمال كل إجراءات املنح وفق 

الضوابط والتعليمات.
مـن جهتـه، اعلـن مـرصف الرشـيد، امس 
السـبت، عن اسـتمراره بمنح قروض البناء 
والبالغـة (٥٠) مليـون دينـار للمواطنـني 

واملوظفني.
واوضـح املكتب االعالمي للمـرصف يف بيان 
املـرصف  ”فـروع  ان  ”الـزوراء“:  اىل  ورد 
مسـتمرة باسـتقبال الراغبـني بالحصـول 
عىل القرض ممـن لديه قطعة ارض واجازة 

بناء“.
فيما املـرصف اكد ”ان ال صحـة لتوقفها“، 

بحسب البيان. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف خطـوة لم يكـن أي أمريكـي يتوقعها قبل 
سلسـلة عمليـات إطـالق النـار الجماعيـة 
األخرية التي شـهدتها الواليات املتحدة، وكان 
أفظعهـا مذبحـة املدرسـة يف تكسـاس التي 
أدت إىل مقتل 19 طفـًال ومعلمني اثنني، وقع 
الرئيـس األمريكي، جو بايـدن، عىل مرشوع 
قانـون ملواجهـة العنف املسـلح وضبط بيع 
السـالح، هو األكثر شـموالً منـذ عقود، عىل 
الرغم من أنه أتى كحل وسـطي بني الحزبني 

الجمهوري والديمقراطي.
وقـال بايدن يف البيت األبيض، امس السـبت، 
النـار،  إطـالق  ضحايـا  عائـالت  مسـتذكرا 
”سـينقذ األرواح“، معتـرباً أن األهـايل حثـوا 

املسؤولني عىل التحرك.
إال أنـه رأى أن ”مرشوع القانون هذا ال يفعل 
كل مـا أراده، لكنـه يتضمن إجـراءات لطاملا 

دعا إليها إلنقاذ األرواح“.
أتى هذا التوقيع بعد أن أعطى مجلس النواب 
أمـس املوافقة النهائية عليـه، عقب موافقة 
مجلـس الشـيوخ الخميـس، ليوقـع عليـه 
بايدن قبل مغادرته واشـنطن لعقد قمتني يف 

أوروبا.

وسيشـدد الترشيـع عمليـات التحقـق مـن 
خلفية مشـرتي األسـلحة من صغار السـن، 
فيمـا سـيحظر بيعها عـىل مرتكبـي جرائم 
العنف املنزيل، وسيسـاعد الواليات عىل وضع 
قوانـني تحذيرية تسـهل عىل السـلطات أخذ 
األسـلحة من األشـخاص الذين ُيحكم عليهم 

بأنهم خطرون.
إىل ذلك، ستستخدم األموال املرتبطة بالقانون 
والبالغـة 13 مليـار دوالر يف تعزيـز برامـج 
الصحة العقلية ومدارس املسـاعدة، التي تم 
استهدافها يف نيوتاون وكونيتيكت وباركالند 
وفلوريدا وأماكن أخرى يف عمليات إطالق نار 

جماعية.
يـرِض  لـم  هـذا  القانـون  مـرشوع  أن  إال 
الديمقراطيـني بشـكل تـام، السـيما أنه لم 
يتضمـن قيـوًدا أكثر رصامـة كانـوا طالبوا 
بهـا منذ فـرتة طويلـة، مثل حظر األسـلحة 
الهجوميـة والتحقـق مـن الخلفيـة لجميع 

املعامالت املتعلقة باألسلحة النارية.
لكنـه رغـم ذلك يعد اإلجـراء األكثـر تأثريًا يف 
مجـال العنف بالسـالح مـن الكونغرس منذ 
سـن قانون حظـر األسـلحة الهجومية عام 

1993، والذي انتهت صالحيته اآلن.

طهران/ متابعة الزوراء:
الخارجية  أعلن مسؤول السياسة 
جوزيـب  األوروبـي،  االتحـاد  يف 
بوريل، يف مؤتمر صحفي مشـرتك 
مع وزير الخارجية اإليراني حسني 
أمري عبداللهيـان، يف طهران امس 
السـبت، اتفاقهما عىل اسـتئناف 
األيـام  خـالل  فيينـا  مفاوضـات 

املقبلة.
وأكـد بوريـل أنـه ”من املقـّرر أن 
ُتسـتأنف املفاوضات خـالل األيام 
املقبلـة، وأن نكرس هذا االنسـداد. 
لقـد مرت ثالثـة أشـهر وعلينا أن 
نـرسع وتـرية العمل. أنـا مرسور 
للغاية التخاذ إيران هذا القرار وهو 
قرار اتخذ يف طهران وواشـنطن“، 
موضحـاً أن ”زيارتـه إىل طهـران 
لهـا هـدف أسـايس، وهـو كـرس 
الجمود وخفض التوترات املرتبطة 
بمفاوضات إحياء االتفاق النووي، 
إلعـادة  جديـدة  فرصـة  وتوفـري 

املباحثات إىل مسارها“.
وأكد مسـؤول السياسة الخارجية 
باالتحـاد األوروبـي أن التوصل إىل 
اتفـاق يف مفاوضـات فيينـا ”يهم 
العالـم جميعاً، ألننا منـذ فرباير/

شـباط نعيش يف عالم مختلف بعد 
الهجـوم الـرويس عـىل أوكرانيا“، 
مشرياً إىل أنه ”يف ظل هذه الظروف، 
فإن التوصل إىل اتفاق نووي يكتب 
أهمية كبرية، وسـتكون له منافع 

اقتصادية كاملة إليران“.

إىل  العـودة  عـىل  بوريـل  وشـدد 
”التنفيذ الكامل لالتفاق النووي“، 
الفتـًا إىل أنـه سـيزور إيـران مرة 
أخـرى، واصفـاً لقاءه اليـوم مع 
وزير الخارجيـة اإليراني بأنه كان 

”إيجابياً“.
مـن جهته، قـال وزيـر الخارجية 
اإليرانـي يف املؤتمـر، بعـد اللقـاء 
الذي جمعـه ببوريـل، إنهما بحثا 
ملفـات متعـددة يف مباحثاتهمـا، 
الثنائية ومفاوضات  العالقات  من 
واسـتئنافها،  النوويـة  فيينـا 
وسـورية،  الطاقـة،  ملفـات  إىل 

واليمن، وأفغانستان، واملمارسات 
اإلرسائيلية.

وقال أمـري عبداللهيـان: إن زيارة 
بوريل تأتي بطلب سابق منه خالل 
مباحثات هاتفيـة بينهما، لتقييم 
الوضـع املرتبـط باملفاوضات عن 
كثـب، مضيفـاً أن زيارتـه جاءت 
لهدف إخراج املفاوضات من حالة 
االنسداد بعد توقفها، وعىل خلفية 
القـرار الغربي الصادر عن مجلس 
محافظي الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية ضد إيران قبل أسبوعني.
وأكـد وزيـر الخارجيـة اإليرانـي 

أنـه أجـرى ”مباحثـات تفصيلية 
وعميقـة ودقيقـة حـول مطالب 
إيران“ باملفاوضات النووية، معلناً 
اسـتعداد إيـران السـتئناف هـذه 

املفاوضات خالل األيام املقبلة.
وشدد أمري عبداللهيان عىل أن ”ما 
يهم إيران هو انتفاعها االقتصادي 
الكامـل مـن االتفـاق املـربم عام 
2015“، قائالً ”نسـعى إىل التغلب 
عىل املشـاكل والخالفات يف مسار 

املفاوضات التي ستستأنف“.
اإليراني  الخارجيـة  وأعرب وزيـر 
الطـرف  ”يكـون  أن  أملـه  عـن 

األمريكـي واقعيـًا ومنصفـاً هذه 
املرة، ويتخذ خطوات جادة إلحياء 
االتفاق النووي ورفع العقوبات“، 
مؤكـداً أن بالده ”لن تقف مكتوفة 
األيـدي تجـاه الترصفـات املخربة 
للكيان الصهيونـي ضد برنامجها 

النووي“.
وقـال املتحـدث باسـم الخارجية 
زادة،  خطيـب  سـعيد  اإليرانيـة 
الجمعـة، إن زيـارة بوريـل تأتـي 
يف إطـار ”املشـاورات الجارية بني 
إيران واالتحاد األوروبي“، مضيفاً 
أن ”مباحثـات بوريـل يف طهـران 
سـرتكز عـىل العالقـات الثنائيـة 
ومواضيع إقليمية ودولية، وكذلك 
آخر أوضاع املفاوضات الرامية إىل 

رفع العقوبات“ األمريكية.
الخارجيـة  السياسـة  مسـؤول 
لالتحـاد األوروبـي نفسـه قـال، 
الجمعة قبل تحركه صوب طهران، 
إنـه  ”تويـرت“،  عـرب  تغريـدة  يف 
سيزورها كمنسق لالتفاق النووي، 
هـي  ”الدبلوماسـية  أن  مضيفـاً 
الطريق الوحيـد للعودة إىل التنفيذ 
الكامـل لالتفاق النووي، ومسـار 

معاكس للتوترات الراهنة“.
واستقبل وزير الخارجية اإليراني، 
حسـني أمري عبد اللهيـان، صباح 
امـس السـبت، جوزيـب بوريـل، 
يف أول زيـارة له إىل طهـران، بعهد 
الحكومة االيرانية الجديدة برئاسة 

إبراهيم  رئييس.
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موسكو/ متابعة الزوراء:

أكـد الرئيـس الـرويس، فالديمـري بوتني، 

خـالل اجتماعه مـع نظـريه البيالرويس 

ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا مستعدة 

لتزويـد األسـواق العامليـة بأكثـر من 50 

مليـون طن من الحبوب هـذا العام، فيما 

اشـار األمني العام لحلف شـمال األطليس 

ينـس سـتولتنربغ يف مقابلة مع صحيفة 

”الحـرب  أن  اإلسـبانية،  ”الباييـس“ 

األوكرانية الروسية سـتنتهي عىل طاولة 

املفاوضـات“، يف إشـارة إىل أن ال مفر من 

العـودة إىل الحـوار مهمـا طـال الزمان، 

ومهما بلغت الخسائر من الطرفني.

وتعهـد الرئيـس الـرويس فالديمري بوتني 

بتزويـد األسـواق العامليـة بأكثـر من 50 

مليون طن من الحبوب.

وقال بوتني: ”يف العام املايض، زودت روسيا 

األسواق العاملية بأكثر من 40 مليون طن 

مـن الحبوب. هـذا العـام الزراعي وحتى 

الصيف املقبل، نحن عىل اسـتعداد لتوريد 

أكثر من 50 مليون طن تقريبا“.

وأشـار إىل أن بيـالروس تعمـل أيضا عىل 

زيـادة اإلنتـاج، وأن الزراعة يف هـذا البلد 

تتطور بثقة كبرية ونجاح.

وبشـأن الحرب الروسـية االوكرانية، فال 

يزال األمـني العام لحلف شـمال األطليس 

ينس سـتولتنربغ، عند قناعاته بالنسـبة 

للـرصاع الـرويس األوكرانـي، الـذي حذر 

مراراً من أنه قد يستمر طويالً.

فمع مرور أكثر من 4 أشـهر عىل انطالق 

العملية العسـكرية الروسـية يف أوكرانيا، 

كـرر سـتولتنربغ التأكيـد يف مقابلـة مع 

صحيفـة ”الباييـس“ اإلسـبانية، امـس 

السـبت، أن ”الحرب األوكرانية الروسـية 

سـتنتهي عـىل طاولـة املفاوضـات“، يف 

إشـارة إىل أن ال مفر من العودة إىل الحوار 

مهما طال الزمان، ومهما بلغت الخسائر 

من الطرفني.

إىل ذلـك، أكد أن قمة الحلف التي سـتعقد 

يف مدريـد يومي 28 و30 يونيو سـتكون 

تاريخية، وحاسمة بالنسبة للناتو.

وأردف قائـال: ”سـتكون قمـة تاريخيـة 

 30 اجتمـاع  ألن  أوال،  عديـدة،  ألسـباب 

من الحلفاء سـيعقد يف خضـم أكرب أزمة 

أمنيـة يف أوروبا منذ نهاية الحرب العاملية 

الثانيـة.. ثانيـا ألننـا سـنتخذ العديد من 

القرارات املهمة، وسنتفق عىل أكرب تحول 

يف دفاعنـا الجماعـي منـذ نهايـة الحرب 

الباردة“.

الحلـف  قـادة  يوافـق  أن  يتوقـع  فيمـا 

الدفاعـي يف قمة مدريد عىل حزمة جديدة 

من املساعدات الشاملة ألوكرانيا.

وكان سـتولتنربغ أعلن، األسبوع املايض، 

أن دول الحلـف سـتبحث يف مدريـد امللف 

الـرويس األوكرانـي، الفتا إىل أن موسـكو 

باتت تشكل ”تهديداً للسـالم واالستقرار 

األوروبي“.

يذكر أنه منذ انطالق العملية الروسية عىل 

أرايض الجارة الغربية يف 24 فرباير املايض، 

اصطفـت معظـم دول الحلـف إىل جانب 

كييف داعمة إياها بالسالح والعتاد.

يف حـني حـذرت موسـكو مـراراً مـن أن 

سياسة الناتو هذه ”استفزازية“، منبهة 

إىل أن عسـكرة دول أوروبـا الرشقيـة لن 

تؤدي إىل مزيد من االستقرار.

التوسـع  الناتـو  أدانـت محـاوالت  كمـا 

القومـي  ألمنهـا  تهديـداً  يشـكل  بمـا 

واالسرتاتيجي.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

أكـد املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلس 

الـوزراء، حيـدر مجيـد، أن مـرشوع الربط 

اإللكرتوني مع إقليم كردسـتان سـيخترص 

الوقت والجهد يف إنجاز معامالت املواطنني.

وأشـار حيدر مجيـد، يف ترصيح صحفي إىل 

أن «املصالـح مشـرتكة للمواطنـني يف إقليم 

كردسـتان وبقيـة املحافظـات، التي تخص 

العقـاري»،  والتسـجيل  الرضيبـة  دوائـر 

موضحاً أن املعامالت يف السابق كانت «تصل 

إىل ممثلية إقليم كردسـتان يف األمانة العامة 

ملجلـس الـوزراء ورقيـاً، ومن ثـم تحال إىل 

الجهات املعنية يف الحكومة اإلتحادية ورقياً 

أيضـاً وبانتظار الرد، مـن ضمنها معامالت 

صحة الصدور».

وأضاف املتحدث باسم األمانة العامة ملجلس 

الـوزراء: أن املواطنني ال يحتاجون «من اآلن 

فصاعداً إىل زيارة بغـداد إلنجاز معامالتهم، 

حيث سرتد من الجهات املعنية يف كوردستان 

إقليـم  حكومـة  ممثليـة  عـرب  بغـداد  إىل 

كوردستان يف بغداد والتي ستحيلها إىل الجهة 

املعنية إلكرتونياً أيضاً وتعاد بنفس الطريقة 

إىل إقليم كردسـتان، إال يف حاالت إسـتثنائية 

تتطلب بصمة املواطنني أو توقيعه»، مشدداً 

عىل: ان املعامالت ستنجز عن طريق ممثلية 

حكومـة إقليـم كوردسـتان.وكانت األمانة 

العامـة ملجلـس الوزراء، قـد أعلنت، يف وقت 

سـابق، إنجـاز مـرشوع الربـط اإللكرتوني 

بـني حكومـة إقليـم كردسـتان والحكومة 

االتحادية، بالتعـاون طريق ممثلية حكومة 

إقليم كردسـتان يف بغداد.وأشار حيدر مجيد 

اىل أن «املرشوع يأتي استكماالً للربامج التي 

تعمل عليهـا األمانة العامـة ملجلس الوزراء 

للحوكمة اإللكرتونيـة واألتمتة والذي وصل 

إىل مراحـل ونسـب إنجاز متقدمـة»، مؤكداً 

أو  تتأخـر ألسـابيع  «املعامـالت كانـت  أن 

أشهر لكنها سـتنجز بطريقة أرسع وأسهل 

مـن خـالل القضـاء عـىل البريوقراطيـة»، 

دون أن يحـدد الفـرتة التي سـتنجز خاللها 

وفـق النظـام الجديد.وتطرق حيـدر مجيد، 

إىل برامـج الحوكمة اإللكرتونية، مشـرياً إىل 

«أتمتـة املنافـذ الحدودية التي توفـر مزيداً 

مـن األمـوال للدولة كانت تذهب يف السـابق 

إىل جيـوب الفاسـدين».وفيما يتعلق بمنافذ 

إقليم كردسـتان، قـال إن «لجاناً مشـرتكة 

ستضع آليات الربط، حيث تعقد اجتماعات 

متواصلة بـني الجانبني»، منوهاً إىل أن أغلب 

املنافـذ الحدودية يف الجنوب مرتبط بالنظام 

اإللكرتونـي، فيما لم ترتبـط بالنظام منافذ 

قليلة تخضع للحكومة االتحادية.
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السليمانية/الزوراء:
أعلنـت صحـة السـليمانية، اسـتقرار الحالة 
الصحيـة ملعظم اإلصابات املسـجلة بالكولريا، 
فيمـا لفتـت إىل مغادرة القسـم األكـرب منهم 
املستشـفيات بعد شفائهم.وتشـهد محافظة 
السـليمانية منـذ أكثـر مـن أسـبوع تفشـياً 
للكولريا، كما سجلت أربيل وعدد من املحافظات 
إصابات باملرض.وقال مدير صحة السليمانية 
صبـاح هورامـي خـالل مؤتمـر صحفـي إن 
«وضـع إصابات الكولـريا يف املحافظة ال يدعو 
إىل القلـق، إذ تم تشـكيل لجان عليـا يف عموم 
محافظات اإلقليم واإلدارات املستقلة بإرشاف 
املحافظـني وعضوية دوائـر الصحة والجهات 
«تقديـم منظمـة  اىل  العالقـة»، مشـريا  ذات 
الصحـة العامليـة مؤخراً شـحنة طبية عاجلة 
مـن األدوية واملسـتلزمات الطبية للمشـاركة 

يف تطويـق املرض».وتوقـع هورامـي أن «يتم 
إحتواء املرض خالل األسابيع املقبلة بالتعاون 
الوثيق بـني منظمـة الصحة العامليـة ووزارة 
الصحـة االتحادية من خـالل متابعة وزيارات 
الوفود املتخصصـة منهما».وبني أن «املديرية 
خصصت أربعة مستشفيات الستقبال املرىض 
وتقديم العالج الالزم لهم، فضالً عن متابعتها 
املستمرة ملراقبة أدائها»، منبهاً عىل أن «ارتفاع 
درجـات الحـرارة والجفـاف يعـدان مـن أهم 
أسـباب انتشـار الكولريا».ولفـت هورامي إىل 
اعتماد آليـة محددة ملواجهة حاالت اإلسـهال 
الكثـرية التـي وصلت خـالل أسـبوع واحد إىل 
٥٠٠٠ حالة، وهو بروتوكـول منظمة الصحة 
العامليـة ووزارتي الصحـة االتحادية واإلقليم، 
مؤكـداً أن معظـم الحـاالت مسـتقرة والعدد 

األكرب منها غادر املستشفيات.

بغداد/الزوراء:
أكـدت وزارة الصحـة امس السـبت، البدء 
بتطبيـق قانون الضمان الصحي ،مشـرية 
اىل أن عمليـة تنفيذ القانون سـتكون عىل 

مراحل تستغرق سنوات.
وقال املتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف 
البدر يف ترصيح صحفي: إن «قانون الضمان 
الصحـي مظلة سـتوفر خدمـات الرعاية 
الصحية املختلفة لـكل مواطن عراقي بعد 
تطبيقه عىل مراحل وضمن سـنوات» الفتاً 
اىل أن «الوزارة بـدأت بالتطبيق ويحتاج اىل 
وقت ودعم ومتابعة خالل السـقف الزمني 
املوضوع ضمـن القانون وسـيتم تطبيقه 

عىل كافة املواطنني داخل العراق».
ويف مـا يتعلـق بمصطلـح تحديد النسـل، 
أوضـح البـدر أن «تحديـد النسـل مفهوم 
أدبيـات وزارة  خاطـئ وال توجـد ضمـن 
الصحـة يف العراق مفردة تحديد النسـل بل 
املقصـود تنظيـم الـوالدات او املباعدة بني 
الـوالدات وهذا مفهوم آخـر ضمن الرعاية 
الصحيـة األوليـة ويعتمـد عـىل التثقيـف 
والتوعيـة الصحية للمباعـدة بني كل والدة 
ووالدة أخرى ،ألن فيه الكثري من التحديات 
عـىل صحة األم والطفل فضًال عن الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية».
وأشـار اىل أن «الـوزارة ملتزمـة بمعالجة 
املواطنـني املـرىض داخـل العـراق وبعض 
الحـاالت النـادرة واملعقـدة أيضـاً ضمـن 
برنامـج اإلخـالء واالسـتقدام الطبي ويتم 
عالجهم داخل وخارج العراق»، مشـرياً اىل 

أن «الـوزارة تمكنـت من توفـري العالجات 
االساسـية واملنقـذة للحيـاة مـن ضمنها 
عالج حاالت الفشل الكلوي وعالج الحاالت 
الرسطانية» وان مراكز عالج االورام شهدت 
طفـرة نوعيـة يف خدماتهـا وحاليـا قوائم 

االنتظار للعالج االشعاعي هي صفر.
ويف مـا يتعلـق بموضـوع امللتقـى الـدويل 
األول إلدارة وحوكمة املؤسسـات الصحية 
والضمـان الصحـي املنعقـد يف محافظـة 
النجف األرشف، ذكر البدر أنه «برعاية وزير 
الصحة د. هاني موىس بدر العقابي أقامت 
وزارة الصحـة امللتقـى الـدويل األول إلدارة 
وحوكمـة املؤسسـات الصحيـة والضمان 
الصحـي يف محافظة النجف االرشف واقيم 
يف مستشـفى النجـف التعليمـي «، مؤكداً 
أن «هـذا املؤتمر يعتـرب األول من نوعه ويف 
مجالـه لعرض آخر تجارب الـدول القريبة 

والبعيدة عن العراق يف موضوعات حوكمة 
الصحي  الضمـان  املؤسسـات وموضـوع 
وهـو مفهـوم جديد عـىل البيئـة العراقية 
ويحتـاج اىل تسـويق وعمل كبـري يتضمن 
جانب اعالمي وتوعـوي عن أهمية تطبيق 

الضمان الصحي». 
وتابـع:» بـدأت جلسـات النقـاش الـدويل 
بحضور عدد من املؤسسـات داخل وخارج 
العراق لدراسـة تجارب دول قريبة وبعيدة 
من العراق منها دولة مرص وتركيا واالردن 
وغريها يف موضوع الحوكمة املؤسسـاتية 

وموضوع الضمان الصحي».
 مبينـاً أن «الحضـور عـايل املسـتوى مـن 
مكتـب رئيس الوزراء وهيئة املستشـارين 
والحضور النيابي من لجنة الصحة والبيئة 
وعـدد مـن املؤسسـات الحكوميـة وغـري 

الحكومية»

صالح الدين/الزوراء:
أعلنـت قيادة رشطـة صالح الديـن، امس 
السـبت، القبض عـىل ٥ متهمني مختصني 
بعمليات تهريب املشتقات النفطية، مبينة 
أن العمليـة األمنيـة أسـفرت عـن ضبـط 
صهريـج وعجلتـني محملـة بمـادة الكاز 
معـدة للتهريب. وقال قائـد رشطة صالح 
الدين، اللـواء الحقوقي قنديل الجبوري، يف 
ترصيح صحفي: إن «قسم رشطة سامراء 
وباالشـرتاك مـع قوة مـن قيـادة عمليات 
سامراء ومركز أمن سـامراء ألقوا القبض 
عىل خمسـة أشـخاص مـن القائمني عىل 

عملية تهريب املشتقات النفطية».

وأضـاف أن «عمليـة القبض أسـفرت عن 
ضبـط صهريج سـعة ٣٦٠٠٠ لـرت محمل 
بمـادة الـكاز، إضافة إىل ضبـط عجلة كيا 
حمل محملـة ب٢٠٠٠ لرت من مادة الكاز، 
وضبط تنكر سـعة ٨٠٠٠ لرت محمل بمادة 
الكاز».وأشار إىل، أنه «تم تسليم االشخاص 
والعجالت املضبوطة اىل مديرية امن جنوب 
صالح الدين قسـم التحقيـق، التخاذ كافة 

االجراءات القانونية بحقهم».
يذكـر أن مديريـة رشطـة صـالح الديـن 
أطلقت حملة أمنية ملنع تهريب املشـتقات 
النفطية، لحل ازمـة الوقود وانهاء معاناة 

املواطنني.

ذي قار/الزوراء:
افـاد مصـدر امنـي بمحافظة ذي 
قار جنوبي العراق، امس السـبت، 
بتسـجيل حالة وفـاة جديدة داخل 

سجن النارصية املركزي.
وذكر املصـدر ان «نزيـًال من اهايل 
محافظة البـرصة، يبلغ من العمر 
٤١ عامـا ومحكوم باالعـدام وفق 

احـكام املـادة ٤ ارهاب، والسـجن 
املؤبـد وفق احكام املـادة ٤٠٦ من 
قانـون العقوبـات العراقـي، تويف 
داخـل سـجن النارصيـة املركـزي 

 » ان  املصـدر  (الحوت)».وبـني 
اسـباب الوفـاة ال تـزال مجهولة، 
حيث تم نقـل الجثة للطـب العديل 

إلكمال اإلجراءات القانونية لها «.

بغداد/الزوراء:
قالـت عضـو مجلـس النـواب، زينب املوسـوي، امس 
السـبت، إن دور وزارة الصحـة بمـا يخـص الوضـع 
الوبائـي «ضعيـف جداً».وأضافـت املوسـوي يف بيـان 

تلقتـه «الزوراء» أن «هذا الضعف أدى لزيادة اإلصابات 
بفريوس كورونا خالل األيام القليلة املاضية التي عربت 
حاجـز األلـف إصابة»وتابعـت: «لم تكن هنـاك حملة 
توعية من قبل الوزارة من خالل وسائل اإلعالم ومواقع 

التواصل االجتماعي من أجل التثقيف لحمالت التلقيح 
ضد الفريوس».وحذرت املوسـوي من «خطورة تفيش 
الفريوس مجددا خصوصا مع النظام الطبي والصحي 

الهش يف البالد». 

دياىل/الزوراء:
كشف االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية 
يف محافظـة ديـاىل، امـس السـبت، عن 
عـودة الذبول الورقي ألجزاء واسـعة من 

بساتني املحافظة.
وقـال رئيـس االتحـاد رعـد التميمي يف 

ترصيح صحفي انه ”تم تسـجيل الذبول 
الورقي خالل االيام االخرية يف ١٤ منطقة 
بستنة ضمن حدود دياىل ابرزها يف العبارة 
ومناطق جنوب بعقوبة والوقف اي قرابة 
٤٠ الف دونم تضم اشـهر البسـاتني عىل 

مستوى املحافظة“.

واضـاف التميمـي ان ”الذبـول الورقـي 
وهـي املرحلـة االخـرية مـا قبـل هـالك 
البسـاتني بسـبب عدم القدرة عىل تأمني 
مياه السقي“، مؤكدا ”اهمية االرساع يف 
تحول نمط السقي اىل االطر الحديثة من 
خالل التنقيط لتفـادي هدر املياه وخلق 

انتاجية اعىل وفق اخر التطورات يف عالم 
البستنة عىل مسـتوى العالم“.واشار اىل 
ان ”بقـاء انماط السـقي التقليدية باتت 
مكلفة وضـارة يف آن واحد ما يسـتدعي 
اجراءات عاجلة من اجل انقاذ البسـاتني 

من الهالك“. 
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بغداد/الزوراء:

أحصـت مديريـة الدفـاع املدني، امس السـبت، عـدد الحرائق 

التي حدثت يف العراق منذ مطلع العام الحايل ولغاية شـهر أيار 

املايض.

وقـال مدير املديرية اللواء كاظم بوهان يف ترصيح صحفي: إن 

«مديرية الدفاع املدني سـجلت ما مجمله قرابة ١٠ االف حادث 

حريق منذ مطلع عام ٢٠٢٢ حتى نهاية شـهر أيار املايض، ما 

يعادل ٢٠٠٠ حادث حريق بالشهر الواحد».

وأشار بوهان إىل أن «املديرية تتوقع ازدياد عدد حوادث الحريق 

يف األشـهر املقبلة، مع ارتفاع درجـات الحرارة وزيادة األحمال 

عىل الشبكات الكهربائية». 
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بابل/الزوراء:
بابـل،  يف  التخطيـط  مديـر  حـدد 
خالـد الصالحـي، امـس السـبت، 
سـبل القضـاء عـىل العشـوائيات 
باملحافظـة والتـي وصـل عددهـا 
إىل ٣٨ ألـف عشـوائية، فيما طرح 

جملة حلول ملعالجة هذا امللف.
ترصيـح  يف  الصالحـي،  وقـال 
العشـوائيات  «أعداد  إن  صحفـي: 
ارتفعت مؤخـراً من ٢٥ ألف وحدة 
عـام ٢٠١٦ إىل ٣٨ ألف وحدة خالل 
العام الحايل»، مبيناً أن «بابل تعاني 
من فجوة سـكن تقدر بـ١١٥ ألف 
وحدة سكنية الئقة للعيش الكريم، 
وفق االسـقاطات السـكانية لعام 
٢٠٢١ والـذي وصل عدد السـكان 
فيها إىل ٢٢٣٨٠٠٠ نسمة، أي وفقاً 

الحتسـاب معدل األرسة الواحدة ٦ 
أشخاص».

وأضاف أن «معالجة مشكلة السكن 
العشوائي يكمن ببناء مدن جديدة، 
وتم تحديد ٥ مناطق صالحة للبدء 
فيها عىل أن تكـون منطقة املطار 
يف الوردية الخيار األول وبمسـاحة 
٨٠٠٠ دونـم، وبطاقة اسـتيعابية 

لـ٣٨ ألف وحدة سكنية.
وأشـار الصالحـي إىل أن «الخيـار 
الثاني هو منطقة االفندية والعبارة 
يف النيل، وبمسـاحة ١٦ ألف وحدة 
سـكنية وتسـع لـ١٠٠ ألف وحدة 
والعمـودي»،  األفقـي  بنوعيهـا 
الفتـًا إىل أن «عملية املسـح تواجه 
معوقـات كثـرية، حيث تم مسـح 

٤٠٠٠ دونم منها فقط».

بغداد/ الزوراء:
أعلـن جهاز مكافحـة اإلرهاب يف إقليم 
كردسـتان، امس السبت، تعرض حقل 
إىل  السـليمانية  يف  الغـازي  كورمـور 
قصف صاروخي هـو الثالث من نوعه 

خالل ٧٢ ساعة.
وقال الجهاز يف بيـان تلقته «الزوراء»: 
إن «حقـل كورمـور الغـازي يف ناحية 
قادر كـرم التابعـة لقضـاء جمجمال 
تعـرض قبل قليـل لقصـف صاروخي 

للمرة الثالثة».
وأضـاف أنه «للمـرة الثالثـة خالل ٧٢ 
سـاعة، تم إطـالق صـاروخ عىل حقل 
كورمـور الغازي»، مبينا أنه «يأتي هذا 
يف الوقت الذي وقع هجومان منفصالن 
عـىل الحقل خـالل اليومـني املاضيني، 
وأطلقـت خمسـة صواريـخ باتجـاه 

الحقل يف أوقات متفرقة».
وكشف مدير ناحية قادر كرم يف قضاء 
جمجمـال اول أمـس الجمعـة، وقبله 
الخميـس تفاصيل الهجوم الصاروخي 
غـاز»  «دانـة  رشكـة  السـتهداف 
اإلماراتيـة يف الهجـوم الذي اسـتهدف 

حقل «كورمـور» الغـازي يف محافظة 
السـليمانية، دون أن يـؤدي إىل وقـوع 
ضحايـا أو أرضار ماديـة، بحسـب ما 

أفادت مصادر أمنية ومحلية.
وقـال مدير ناحيـة قادر كـرم صديق 
بـاوه يف ترصيح صحفـي: إن الحادث 
وقـع ظهـر امـس يف تمـام السـاعة 
(٢:١٠) ظهرا.  وعن تفاصيل الحادث، 
اكـد صديق: ان القصف كان عن طريق 
صاروخ كاتيوشـا واحد وقع يف أطراف 
الرشكة ولم يخلف أية خسائر مادية أو 

برشية. 
كما أشـار إىل أن الصـاروخ انطلق من 
قرية «كومور» التي تبعد بحدود سبعة 
كيلـو مرتات من ناحية قادر كرم وهي 
تقـع ضمـن منطقـة الفـراغ األمنـي 
الحاصـل بني بغداد واربيـل لكنها تقع 

ضمن حدود السلطات االتحادية.
وتابـع صديق بالقـول: إن الحادث هو 
الثانـي من نوعه يف أقل من ٧٢ سـاعة 
وبنفـس الطريقة ومن نفس املكان تم 

استهداف الرشكة.
ويقع هذا الحقـل يف منطقة جمجمال 

بـني مدينتي كركـوك والسـليمانية يف 
إقليـم كردسـتان الـذي يتمتـع بحكم 
ذاتي، وفق مـا ذكر ضابط برتبة نقيب 
يف قـوات األسـايش الكرديـة التابعـة 
لإلقليـم. يذكـر أن عدة مواقـع إلنتاج 
املحروقات يف إقليم كردستان استهدفت 
مؤخرا بقذائـف صاروخية لم تتبن أي 

جهة إطالقها.
فقد وقع أول اسـتهداف من هذا النوع 
يف أبريـل، لحقـه آخـر يف مايـو طـال 
مصفـاة نفـط كاوركوسـك، وهي من 
أكرب املصايف يف املنطقـة الغنية بالنفط 
والواقعة شـمال غربـي أربيل عاصمة 

كردستان.
وأتت تلك الهجمات فيما شهدت الفرتة 
األخرية توترا بني بغـداد واإلقليم جراء 
النفطيـة  الحصـص  توزيـع  مسـألة 
الغاز.كمـا  حقـول  عـىل  والسـيطرة 
تزامنت مع سـعي اإلقليم إىل تأسـيس 
رشكتـني للنفط، تكـون األوىل مختصة 
الثانيـة  بينمـا  النفـط،  باستكشـاف 
بتصدير الخام وتسويقه، بعد خالفات 
عىل مدى أشـهر بـني أربيـل وبغداد يف 
أعقـاب حكـم للمحكمـة االتحادية يف 
فرباير املايض اعترب األسـس القانونية 
لقطـاع النفـط والغاز يف اإلقليم شـبه 

املستقل غري دستورية.
وجاءت أيضـاً عقب سلسـلة هجمات 
يف أربيـل وغريها مـن مناطـق اإلقليم 

بطائرات مسرية أو صواريخ .
وتقـوم رشكة «دانة غـاز» وفق اتفاق 
مـربم عـام ٢٠٠٧، مع سـلطات إقليم 
كوردسـتان، بإنتـاج وتسـويق وبيـع 
البـرتول والغـاز الطبيعـي مـن حقيل 

كورمور وجمجمال يف اإلقليم.
كما تمتلك «دانة غاز» أصوالً يف مجاالت 
التنقيـب عن الغاز وإنتاجه يف اإلمارات 
ومرص وإقليم كردسـتان بمعدل إنتاج 
٦٦,٢٠٠ برميـل نفـط مكافـئ يومياً 
واحتياطيـات غـاز مؤكـدة ومحتملة 
تتجاوز مليـار برميل نفـط مكافئ يف 

عام ٢٠١٩.
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بغداد/ الزوراء:
توقعـت منظمـة األغذيـة والزراعة 
لألمـم املتحدة «فاو»، امس السـبت، 
ان يضاعف العراق وارداته من القمح 

بنسبة ١٠٠٪ خالل ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وقالـت املنظمة يف جدول لها لشـهر 
عليـه  اطلعـت   ،٢٠٢٢ حزيـران 
«الزوراء»: إنـه «من املتوقع ان تصل 
واردات العـراق ملحصـول القمـح اىل 

ثالثـة ماليني طـن، مقارنـة ٢٠٢١-
٢٠٢٢ الذي اسـتورد فيه ١٫٥ مليون 
طـن، واسـتورد ٢٫٥ مليونـان طـن 

خالل ٢٠٢٠-٢٠٢١».
واضافت انـه «من املتوقـع أيضا ان 
يصل انتاج العـراق من القمح خالل 
موسـم الحايل ٢٠٢٢ اىل اربعة ماليني 
طـن، بعـد ان كان انتاجه للموسـم 
املـايض ٤٫٢ ماليني طـن، وايضا ٤٫٢ 

ماليني طن لعام ٢٠٢٠».
واشـارت اىل انـه مـن «املتوقع كذلك 
ان ال يسـتورد العـراق ألي كمية من 
محصول الشـعري للعـام الحايل، كما 
هـو الحال لألعوام السـابقة التي لم 
يستورد فيها اي كمية من الشعري».

وتوقعـت املنظمـة أيضـا ان «يصـل 
انتاج محصول الشـعري للعام الحايل 
٢٠٢٢ يف العـراق ٥٠٠ الـف طن، بعد 
ان كان ٣٠٠ الـف طن يف عام ٢٠٢١، 
فيمـا بلغ انتاجه يف عام ٢٠٢٠ حوايل 

١٫٢ مليون طن».
ويسـتورد العراق كميـات كبرية من 
القمح لسد النقص يف كميات الدقيق 
التـي يتـم توزيعها ضمـن مفردات 
البطاقة التموينية، وتعترب اسـرتاليا 
وكنـدا وامريـكا اهم الـدول املصدرة 

للقمح اىل العراق.

بغداد/ الزوراء:

ارتفعـت أسـعار الذهـب «االجنبـي 

والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

السبت.

وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف 

يف  النهـر  ب   شـارع  الجملـة  أسـواق 

صبـاح  سـجلت،  العاصمـة   بغـداد 

امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 

٢١ مـن الذهـب الخليجـي والرتكي 

واألوربي بلغ ٣٧٦ الف دينار، وسـعر 

رشاء ٣٧٢ الفـًا، فيما كانت اسـعار 

البيع ليوم الخميس املايض ٣٧٣ الف 

دينار للمثقال الواحد.

وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد 

عيـار ٢١ من الذهب العراقي سـجل 

ارتفاعـاً أيضاً عند ٣٣٦ الـف دينار، 

وبلغ سعر الرشاء ٣٣٢ ألفاً.

وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 

الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 

الخليجـي عيار ٢١ يـرتاوح بني ٣٧٥ 

الـف دينـار و٣٨٥ ألفـاً، فيما تراوح 

سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي 

بـني ٣٣٥ الفـاً و ٣٤٥ الـف دينـار.. 

ويسـاوي املثقال الواحـد من الذهب 

(خمسة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
اقرتحـت لجنة االقتصـاد والصناعة 
والتجـارة النيابيـة، امـس السـبت، 
إنشـاء مصـاٍف نفطيـة السـتيعاب 
آالف الشـباب العاطلني والخريجني، 
مشـرية اىل أنه ال بديل عن املشـاريع 
أزمـة  المتصـاص  االسـتثمارية 

البطالة.
وقال عضو اللجنـة، كاظم الفياض، 
يف حوار صحفـي: إن ”هناك صعوبة 
يف تعيني جميع الخريجني، خصوصاً 
بعد انتشار الكليات األهلية واملسائية 
التـي أدت إىل مضاعفـة أعدادهـم“، 
مبينـا ان ”الحل األمثـل للتخلص من 
البطالة التي اسـترشت بني الشـباب 

يتمثل باملشاريع االستثمارية“.
وأشـار الفياض إىل ”مخاطبة رئاسة 
الوزراء للوقوف عىل تفاصيل املبادرة 
التـي أطلقهـا رئيـس الـوزراء تحت 
شـعار (صنع يف العراق)، إذ أن العمل 
يجـري يف معملـني فقـط مـن أصل 
100 معمل، وعليه فإن اللجنة تتابع 
األمر للوقوف عىل األسـباب والحلول 

ملعالجة البطالة بشكل تدريجي“.
ولفت إىل أن ”اللجنة اقرتحت إنشـاء 
مصاٍف نفطيـة يف املحافظـات التي 
تزخر بكميات كبـرية من الخام، من 

شأنها تشـغيل الكثري من العاطلني، 
فضـًال عـن تعزيـز املـواد املصنعـة 
محليـاً بضمنها الوقود الـذي نعاني 
مـن أزمات متكررة بسـببه يف الوقت 

الحارض“.
”جميـع  أن  الفيـاض  وأوضـح 

املحافظات، وخاصة الجنوبية، تضم 
االسـتثمارية  الفـرص  العديـد مـن 
التي توفـر العمل للعاطلني وتسـهم 
بخفض نسب الفقر، وال تقترص عىل 
املشـاريع النفطية فقط، حيث تضم 
محافظة ذي قار وحدها ألفي فرصة 

استثمارية، فمدينة أور تعد من املدن 
السـياحية التي لـو تعاقدت رشكات 
أجنبية السـتثمارها عـن طريق بناء 
الفنـادق واملالعـب وغريهـا، فضـًال 
عـن الرمزية الدينية التي اكتسـبتها 
بعد زيـارة بابا الفاتيـكان ألصبحت 

وضعهـا  عـن  مختلفـة  محافظـة 
الحايل“.

من جهتهـا، تطلـق وزارة التخطيط 
خالل الشـهر املقبل مسحاً إحصائياً 
والبطالـة  التشـغيل  نسـب  يرصـد 
العاملـة  القـوى  حجـم  ومعرفـة 
املعدالت  ارتفاع  والعاطلني، ورجحت 

املسجلة عن السابق.
وقال رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء 
يف الوزارة، ضياء عواد كاظم، يف بيان 
صحفي: إن ”الشـهر املقبل سيشهد 
إطالق مسح إحصائي لرصد ومعرفة 
حجـم القـوى العاملـة والعاطلـني، 
وتحديد مـؤرشات البطالة التي تزداد 

بني الشباب والخريجني“.
وأضـاف كاظـم أن ”الجهاز ال يمتلك 
حتـى اآلن أرقامـاً دقيقـة عـن هذه 
النسـب، لذا سـيظهر املسـح الحايل 
معدالت اقرب إىل الواقع، ومن املتوقع 
تتبايـن بـني محافظـة وأخـرى  أن 

حسب املستوى التعليمي“.
ورجح كاظـم ”ارتفاع نسـب البطالة 
مقارنة بآخر مسـح نفذه الجهاز بهذا 
الشأن يف العام �2008، مؤكداً يف الوقت 
نفسـه أن ”الظروف العامـة للبلد غري 
مالئمة لالنفتـاح عىل التجارب العاملية 

يف مكافحة البطالة“.

بغداد/ الزوراء:
فّصـل املستشـار املايل لرئيـس مجلس الـوزراء، 
مظهـر محمـد صالـح، امـس السـبت، مقـرتح 
التنظيـم الرقمي لسـوق العمل الرسـمية وآليات 
تطبيقـه وفوائـده، فيما أكد أنه يتضمن شـمول 

املستفيدين بالتقاعد.
وقـال صالح يف حديـث صحفـي: إن ”واحدة من 
املهام املشـرتكة بـني وزارتي التخطيـط والعمل 
والشؤون االجتماعية هي تسيري مقرتح التنظيم 
الرقمي لسوق العمل الرسمية ابتداًء من الطاقات 
البرشيـة العليـا ونـزوالً إىل أقـل املهـارات قبـوالً 

وبحسب جداول تصنيف املهارات“.
وأضاف أن ”أعمال السـوق يف توفري فرص العمل 
أو عرض العمل، تنظم من خالل مكاتب تشـغيل 
مرتبطـة بنظام رقمـي مركزي يمنـح رقماً لكل 
من يسجل يف سـوق العمل ويسمى (رقم العمل) 
الذي يحمله املشـتغل بشـكل دائمي حيثما يعمل 

جغرافياً يف عموم محافظات البالد“.
ولفت إىل أن ”سوق العمل الرسمية تكون موصفة 
رقميـاً، إذ يتـم التشـغيل من خالل الفـرص التي 
تعرضها مكاتب التشـغيل التابعة لـوزارة العمل 
والشـؤون االجتماعيـة إزاء سـد حاجـات طلب 

السوق الوطنية عىل العمل“.
وأوضـح أن ”الدولـة تتـوىل شـمول املسـجلني يف 
سوق العمل الرقمي عن طريق شمولهم بصندوق 
للتقاعد الوطني، وتدفع مسـاهماتهم للسـنوات 
الخمـس األوىل مـن تأريخ اشـتغالهم أو دخولهم 

سـوق العمـل، والسـيما ممن هم بعمر الشـباب 
وعاطلـني فعلياً عن العمل مـن خالل فقرة الدعم 

يف املوازنة العامة“.
وتابع: ”وتتسـاوى فرص التشغيل أو العمل وسد 
احتياجـات الطلـب عليه كافـة سـواء يف مرافق 

الدولـة أو القطـاع الخـاص مـن دون تمييـز يف 
الحقـوق األجرية والتي تنظـم جميعها عىل وفق 
عقـود قانونية دقيقة تحـدد الواجبات والحقوق 

وااللتزامات التعاقدية املختلفة بهذا الشأن“.
وأكمل: ”كما يمنح القطاع الخاص املشغل للعمل 
من خـالل مكاتب التشـغيل سـماحات رضيبية 
مشـجعة خالل السـنوات العـرشة األوىل من بدء 
سوق العمل الرسمية الرقمية كلما ارتفعت نسب 

التشغيل لديه“.
الفتـًا إىل أن ”املقرتح يحمل مـن األهمية الواقعية 
يف هيكلة االقتصاد الوطني والسـيما سوق العمل 
املنظمة، ويرشك الدولة مالياً وقانونياً واقتصادياً 
مع القطاع الخاص يف تنظيم ودعم سـوق العمل 
وتطويرهـا  واسـنادها  املنظمـة  أو  الرسـمية 

مؤسسياً“.
وختـم قائـًال: إن ”املقرتح يوفر يف الوقت نفسـه 
إحصاًء مهمـاً للعاملني ونموهـم ومهاراتهم من 
خالل تسـجيلهم يف النظـام االلكرتونـي الرقمي 
الثابت مركزياً بكونهم الثروة الوطنية التي ينبغي 
منحها األولوية األوىل يف تنظيم الحياة االقتصادية 
ورسم الخريطة الجيلية للعراق يف مسار ازدهاره 

ورفاهيته وتقدمه“.
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بغداد/ الزوراء:
اغلقـت بورصات النفـط العاملية عىل خسـائر اسـبوعية لخامي البرصة 
واالمريكي، فيما استقرت لخام برنت، عند االغالق يف آخر جلسة لها مساء 

الجمعة.
واغلـق خام البرصة الثقيل عـىل انخفاض بمقدار ٠٫٣٤ سـنتناً ليصل اىل 
١٠٠٫٥٤ دوالر، وسـجل خسـائر اسـبوعية كبرية بلغت ٨٫٧٦ دوالرات، ما 

يعادل ٨٫٠١٪.
واغلق خام برنت يف آخر جلسة عىل ارتفاع بمقدار ٣٫٠٧ دوالرات ليصل اىل 

١١٣٫١٢ دوالراً، وهي نفس االسعار التي سجلها لألسبوع املايض.
وأغلـق خام غرب تكسـاس الوسـيط األمريكي عىل ارتفـاع بمقدار ٣٫٣٥ 
دوالرات ليصل اىل ١٠٧٫٦٢ دوالرات للربميل، إال أنه سجل خسائر اسبوعية 

بلغت ١٫٩٤ دوالر او ما يعادل ١٫٧٧٪.
وانخفضت اسعار النفط خالل االسبوع املايض وسط مخاوف من الركود 

االقتصادي العاملي بعد قيام امريكا برفع اسعار الفائدة.

بغداد/ الزوراء:
أوجـزت وزارة الزراعة، امس السـبت، أبرز أسـباب تراجع نسـب اإلنتاج 

املحيل من املحاصيل واملنتجات الزراعية.
وقال املتحدث باسـم الوزير، هادي هاشـم حسـني: ”ظهرت مؤخراً أزمة 
عاملية للغذاء لعدة أسباب منها الحروب والنزاعات وكذلك الجائحة“، الفتاً 
إىل أن ”ارتفـاع مدخالت اإلنتاج عاملياً منها أسـعار الطاقة والنقل وغريها 

أثر أيضاً عىل وفرة الغذاء وأسعاره عاملياً“.
وأضاف حسني أن ”أموراً عدة أدت إىل إضعاف القدرة االنتاجية للبلد منها 
تخفيـض الخطة الزراعية إىل ٥٠٪ أي خفـض اإلنتاج بواقع ٥٠٪ مقارنة 
بالسـنوات املاضية، فضالً عن قرار فتح االسـترياد بدون إجازة االسترياد 

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم ٧٠ و٧٢ وقرار رقم ٨٠“.
ولفـت إىل أن ”املـزارع واملنتـج إذا لم يجـدا بيئة مالئمة لإلنتـاج من دعم 
يلبي املردود االقتصادي املرجو من إنتاجه، وكذلك ضعف منافسـة املنتج 
وضعـف حماية املنتـج املحيل، سـيؤدي كل ذلك إىل عـزوف املزارعني عن 
الزراعة، وإضعاف قابليـة انتاجهم، فضال عن تخفيض الخطط الزراعية 

بسبب الشح املائي“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية يف منطقة البحر 
األبيض املتوسط (AHBİB)، امس السبت، أن العراق جاء عىل رأس الدول 

املستوردة للحبوب والبقوليات الرتكية يف شهر ايار املايض.
وقـال رئيس مجلس الجمعية، حسـني ارسـالن، يف ترصيـح صحفي: إن 
«الجمعيـة حققت صـادرات بلغـت ١٣٤ مليون دوالر يف ايـار من تصدير 
الحبوب والبقوليات والبـذور الزيتية، بزيادة قدرها ١٩٫٧ يف املائة مقارنة 

بنفس الفرتة من العام السابق».
واضاف ارسـالن ان «العراق كان البلد الذي صدر اليه اكثر من غريه خالل 
شـهر ايار من العام الحايل ٢٠٢٢، وبزيادة قدرها ٢٣٥ باملئة بقيمة مالية 
بلغـت ٤٠٫٧ مليـون دوالر، يليه سـوريا بزيادة قدرهـا ٣٠ باملئة وبقيمة 
مالية بلغت ٨٫٥٦ مليون دوالر، ومن ثم جاءت اوكرانيا ثالثا وبقيمة مالية 

بلغت ٧٫١٢ مليون دوالر».
واشـار ارسـالن اىل ان «الجمعية تهدف اىل رفع الصادرات من ١٫٥٧ مليار 
دوالر يف العام املايض بنسـبة ٣٥ باملئة خالل العام الحايل ٢٠٢٢»، موضحا 
ان «الجمعية حققت زيادات يف صادراتها يف ٦٤ بلداً من اصل ١٣٣ بلداً من 

البلدان التي صدرنا اليها يف شهر ايار املايض».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الكهرباء، امس السـبت، الهدف من الربـط الكهربائي مع 

الخليج واالردن وتركيا باإلضافة اىل فوائده.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، احمد موىس: ان ”مشاريع الربط الكهربائي 
سـواء مـع الخليج او االردن او حتى توقيع اتفاقيـة مع تركيا تأتي لخلق 
استقرارية وجاهزية للشبكة الكهربائية وخلق مصدر ثاٍن ومصدر جاهزية 

للشبكة الكهربائية وتحقق املوثوقية واالستقرارية يف الفولتيات“.
واضاف ان ”العراق وبموجب الربط الكهربائي سـيدخل اىل سـوق الطاقة 
سـواء كان عربيا او عامليا ومن ثم بحكم موقع العراق وربط الشـبكة مع 

تلك الدول يصبح العراق بلدا مستفيدا وممراً للطاقة“.
وتابـع انه ”فيما يخـص املدفوعات فهناك مفاوضات لالتفاق عىل سـعر 
التعرفـة ومن ثم الرشوع بإكمال االجراءات املتبقـة من هذا الربط والذي 

جزء منه عىل الجانب العراقي وجزء اخر عىل الجانب الخليجي“.
وبـنّي موىس ان ”الوزارة يجب ان تتوجه إلنشـاء محطـات ألن هذا الربط 
ليس مدعاة لتوقف الوزارة عن انشاء املحطات“، مؤكداً ان ”الوزارة ماضية 
يف انشـاء محطـات حرارية ومحطات غازيـة وحتى يف مشـاريع الطاقة 

الشمسية والوزارة ماضية بإدخال طاقات توليدية جديدة للمنظومة“.
واشـار اىل ان ”الربـط الكهربائي سـيكون عىل غرار دول الخليج السـبع 

ودول االتحاد االوربي والدول املرتبطة كهربائيا فيما بينها“.

@lÏjz‹€@ÒÜäÏnèæa@fiÎá€a@äáónÌ@÷aã»€a
@@äbÌc@fi˝Ç@ÚÓ◊6€a@pbÓ€Ï‘j€aÎ

@…fl@¡iã€a@Âfl@“á:a@—ìÿm@ıbiãËÿ€a
bÓ◊ãmÎ@ÊÜä˛aÎ@wÓ‹©a

بغداد/ الزوراء:
كشـفت النائبـة، عاليـة نصيف، امس السـبت، عـن تقرير صادر عـن وزارة 
التخطيـط (دائـرة الربامج االسـتثمارية الحكوميـة) مرسـل اىل وزارة النقل 
بموجب كتاب الوزارة (٦٨٧٨/٩/٢) يف ٢٠٢٢/٣/٩ بخصوص مرشوع ميناء 

الفاو.
وجاء يف التقرير قيام وفد حكومي من وزارة التخطيط بزيارة ميدانية ملرشوع 
مينـاء الفاو الكبريـ  البنى التحتية من اجل معالجة املعوقات املالية للمرشوع 
والتأخر يف فتح االعتماد املستندي، كما تضمن التقرير ايضاً ان املقاولتني رقم 
(٧،٨) لم تتم املبارشة بهما لغاية اآلن بسـبب عـدم توفر التخصيصات املالية 
وهي العقود التي وقعها وزير النقل نارص حسن بندر بشكل مخالف للقانون، 
وقد تمت إحالة هذا امللف بالكامل اىل هيئة النزاهة واالدعاء العام لغرض اتخاذ 

االجراءات القانونية بحق املقرصين.
وأبدت نصيف استغربها من «تمويل املرشوع من خالل بنك االسترياد والتصدير 
الكوري بحسـب مضمون التقرير انفاً بشكل يناقض ما رصح به وزير النقل 
من ان املرشوع سـينفذ دون اية قروض، االمر الذي يؤكد عىل وجود شـبهات 
فسـاد حول املوضوع من اجل التعاقد مع الرشكة الكورية الذي سـوف يؤخر 
انجاز املرشوع بسـبب عدم توفـر التخصيصات املاليـة الكافية إلنجازه رغم 
وجود عرض من رشكة اخرى تعهدت بإنجاز املرشوع وتمويله بالكامل اال أن 

هذا العرض قد تم رفضه من قبل وزير النقل».
وجـددت نصيـف مطالبتها للجهـات القضائيـة والرقابية باتخـاذ االجراءات 

القانونية بحق املخالفني واملقرصين بهذا املوضوع.
وطالبـت نصيف وزير النقل بتزويدها بكل األوليات املتعلقة بعقد ميناء الفاو 

املربم مع رشكة دايو الكورية.
وجاء يف كتاب مرسل اىل الوزير: انه ألمور تدقيقية نرجو تزويدنا بكل األوليات 

املتعلقة بعقد ميناء الفاو املربم مع رشكة دايو.
ويف السـياق نفسـه، أكدت نصيف أنها سـتفتح هذا امللف يف جلسـات مجلس 

النواب وتكشف عن العديد من الخفايا املتعلقة به أمام الرأي العام.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، 

امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد سـجلتا، صباح 
امـس، سـعر رصف بلـغ ١٤٨٣٠٠ دينار عراقـي مقابـل ١٠٠ دوالر أمريكي، 
فيما سـجلت االسعار صباح يوم الخميس املايض ١٤٨٣٢٥ ديناراً مقابل ١٠٠ 

دوالر.
وأشـار إىل أن اسـعار البيـع والرشاء انخفضـت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر، بينما 

بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فإن بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل 

الرسمية فيها.

@›ÌÏ∏@¿@Übèœ@Â«@táznm@Újˆb„
Îb–€a@ıb‰Ófl@ Îãìfl

@¿@b–Ó–†@b»uaãm@›vèÌ@ä¸Îá€a
ÚÓèÓˆã€a@ÚñäÏj€a

@üb–Øa@Û‹«@’‹ÃÌ@Òãój€a@›Ó‘q
�b‰n‰é@0.34@äaá‘∑

@wmb‰€a@Ô„ám@lbjéc@çuÏm@Ú«aäç€a
›Óñbz‡‹€@Ô‹0a

%@100@Újè‰i@|‡‘€a@Âfl@ÈmaÜäaÎ@—«bõÓé@÷aã»€a@ZÎb–€a

ÚÀbó€a@fib´@¿@kÁâ€a@äb»éc@ b–mäa
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بغداد/ متابعة الزوراء

طالـب نادي الكرخ الريايض بتعيني طاقم تحكيم دويل لقيادة مبـاراة فريقه أمام الزوراء يف نصف نهائي بطولة 
كأس العراق.

وقال الكرخ، يف بيان رسـمي: «الجميع مطلع عىل أن الكرخ فريق شـبابي، وتعرض خالل املوسـم الكروي الحايل 
ألخطاء تحكيمية، اسـتنزفت منه نقاطا كثرية يف جدول الرتتيـب، ووضعته يف موقف حرج، قبل أن يتم تصحيح 
املسـار والوصـول للمناطـق الدافئة».وتابع «ووفـق ما تناولته بعـض صفحات التواصـل االجتماعي بأن لجنة 
الحـكام قامت بتغيري الطاقم التحكيمي الدويل، الـذي تم االتفاق عليه لقيادة املباراة، إىل طاقم تحكيم درجة أوىل 
(اتحـادي)، لذا فإن نادينا يطالـب بالطاقم الدويل الذي تم تعيينه، وذلك لحساسـية املباراة».وختم الكرخ بيانه: 
«مباراتنا أمام الزوراء مفصلية وال تتحمل األخطاء، وإدارة النادي ستضع خيار االنسحاب (يف الحسبان) يف حال 

إرصار اللجنة عىل التغيري».

ãºcÎ@ã–ñc

Òãój€a@¿@‚b‘né@25@ÔvÓ‹Ç@Ú€Ï�i@pbèœb‰fl@Z@ÏéÏæa@áºc

@áÓi@paá”b»n€a@—‹fl@Z@ıaäÎç€a@ÒäaÜg
Êb„á«@Ô‹«@üÎb–„@%Î@ÏìÌÜÎc

@Âfl@ÔËn‰m@ÚÌá„˛a@·ÓÓ‘m@Ú‰ß
@ÙÏ‰Ó„@Úƒœb´@¿@b:b‡«c

bÓ„bædi@%b»€a@fibÌá„Ïfl@¿@⁄äbìÌ@=æaäbj€a@ÚÌbflã€a@kÉn‰fl

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد باسم قاسم، مدرب النفط، 
أن الفريق يتطلع لبلوغ املربع 
الذهبـي يف الجولة األخرية من 
الدوري، مشـريا إىل أن مسألة 
التجديد أو الرحيل سيتم النظر 

فيها بعد نهاية املسابقة.
وقال قاسـم: ان مشواري مع 
النفـط انتهى، ولـم أتفاوض 
مـع أي نـاٍد جماهـريي حتى 
اآلن، وحسـم وجهتـي املقبلة 
سـيكون بعـد نهايـة الجولة 

األخرية“.
حاليـا  ”تركيـزي  وأضـاف: 
ينصـب عـىل تحقيـق املركـز 
مبـاراة  وأمامنـا  الرابـع، 
حاسـمة، حـال فوزنـا وتعثر 
نفط الوسـط، سنقفز للمربع 
الذهبـي“.وزاد: ”أعتـرب هـذا 
املوسم األصعب بعد التحديات 

التـي واجهتنـا، لكنـه تكلـل 
بالنجاح“.

وتابـع: ”ما زلـت أؤكد بكامل 
املحـيل  املـدرب  أن  القناعـة 
هو األنسـب لقيـادة املنتخب 
الفـرتة  هـذه  يف  الوطنـي، 
الحرجـة، بعـد إخفـاق عـدم 

التأهل ملونديال قطر 2022“.
واسـتطرد: أتمنى من االتحاد 
املـدرب  يختـار  أن  العراقـي 
املناسب، رغم أنه يمر بضائقة 
ماليـة قـد تؤثـر عـىل اختيار 
نوعية املدرب األنسب يف الفرتة 

املقبلة.
إقامة  وختـم: االختالف عـىل 
املوسـم  يف  املحرتفـني  دوري 
املقبـل، لكـن بـرشط تطبيق 
جميع معايـري االحرتاف، كما 
أبارك لنـادي الرشطة التتويج 

املستحق باللقب.

@·èydéÎ@¡–‰€a@…fl@Üáuc@Â€@Z·éb”
@äÎá€a@á»i@Ú‹j‘æa@>ËuÎ

بغداد/ امري الداغستاني 
وصف االتحاد العراقي لكـرة القدم التقارير 
”الخليجية“ بشأن استضافة البرصة لبطولة 
خليجـي 25 بأنهـا ”إيجابيـة“، مبينـا أنـه 

بانتظار ”اإلعالن الرسمي“.
وقـال عضو اتحـاد الكرة والناطق الرسـمي 
باسمه أحمد املوسوي إن ”اللجنة التي زارت 
البرصة يف املرة االخرية رفعت تقارير ايجابية 
وتوصيـة اىل االتحـاد الخليجي باسـتضافة 
املحافظـة للبطولة يف السـادس مـن كانون 
”كل  ان  املوسـوي  املقبل“.واوضـح  الثانـي 
سـيكون   25 خليجـي  ان  تؤكـد  املـؤرشات 
االيجابيـة  التقاريـر  برصاويـًا سـيما بعـد 

األخـرية“، مشـرياً اىل انـه ”لـم يتبق سـوى 
االعالن الرسـمي من قبل االتحـاد الخليجي، 
وهذا ما سُيحسـم يف االجتمـاع االخري املقرر 
نهاية الشهر الحايل“.وأفادت مصادر مطلعة 
بـأن اتحـاد كأس الخليـج قد تلقـى التقرير 
النهائي الـذي أكد جاهزية البرصة الحتضان 
بطولة خليجي 25 بشـكل رسمي يف البرصة 
مـن 6 اىل 19 كانـون الثاني/ينايـر 2023، 
واشـارت اىل اعتمـاد ملعبـي جـذع النخلـة 
مباريـات  يف  واملينـاء  الرياضيـة)  (املدينـة 
البطولة.فيمـا قـال محافظ البرصة أسـعد 
العيدانـي ”رفعنا التقريـر النهائي والبرصة 

باتت جاهزة الحتضان خليجي 25“.

بغداد/ ليث العتابي
أكـدت إدارة نـادي الزوراء الريـايض أن ملف 
التعاقدات مع الالعبـني الجدد من صالحيات 
الجهاز الفنـي بقيادة املدرب أيوب أوديشـو 
فقط.وقـال عضـو الهيئـة اإلداريـة بنـادي 
الـزوراء عبد الرحمن رشـيد ”ان املدير الفني 
أيوب أوديشو هو املسؤول عن اختيار الالعبني 

املناسبني للفريق يف املريكاتو الصيفي“.
وأضـاف ”ال توجـد مفاوضـات بـني الزوراء 

والالعب الدويل عيل عدنان وكل ما يشاع حول 
هذا املوضوع غري دقيق“.

وأكد ”عـيل عدنان له مكانتـه وتاريخه لكن 
الجهـاز الفني لم يفتح خـط املفاوضات مع 

أي العب حتى اآلن“.
وأتم رشـيد ”تركيـز الفريق والجهـاز الفني 
منصب حول مبـاراة نصـف النهائي الكأس 
ضـد الكـرخ املحـددة يـوم 28 مـن الشـهر 

الجاري“.

بغـداد/ متابعـة الـزوراء : اختتمـت لجنـة 
تقييـم األنديـة الرياضيـة يف وزارة الشـباب 
والرياضـة - دائرة الرتبية البدنية والرياضة، 
زيارتهـا إىل محافظة نينـوى، وأنهت تقييم 
48 نادًيا.وقـال معـاون مديـر عـام دائـرة 
الرتبية البدنية والرياضة موفق عبد الوهاب 
إن“ أعمال التقييم إسـتمرت عىل مدى األيام 
األربعـة املاضيـة لإلطالع عـىل واقـع أندية 
محافظة نينوى الــ 48، من ضمنها األندية 
حديثة التأسيس. ”وأضاف عبد الوهاب ان“ 
أعمال التقييم تمت بالتعاون والتنسـيق مع 
مديرية شـباب ورياضة املحافظة التي أبدت 
تعاونا كبـرياً من أجل تذليـل عقبات العمل، 

مؤكـًدا أهميتها لإلطالع عىل الواقع  اإلداري، 
واملنشـآت الرياضية والبنى التحتية لكل ناٍد 
من هـذه األنديـة، فضـًال عن مـدى تطبيق 
الحوكمة يف العمل“.وأشـار عبـد الوهاب إىل 
أن“ اللجنـة َكونَّـت فكرة واقعيـة وخرجت 

برؤية واضحة عن عمل األندية“.
الفتـًا إىل ”ان هذه الزيارة ُتعـد املحطة األوىل 
لعمـل لجنة التقييم، ومحصلتها سـتخدمنا 
يف   األنديـة  إىل  القادمـة  زياراتنـا  يف  كثـرياً 
املحافظات األخرى، وسـتكون أندية كركوك 
املحطـة الثانيـة لنـا يف التقييـم بالتعـاون 
والتنسـيق مـع مديريـة شـباب ورياضـة 

املحافظة“.

بغداد/ حسني الشمري
بارش منتخـب الرماية الباراملبي بمعسـكره 
التدريبـي الداخـيل اسـتعدادا للمشـاركة يف 
مونديال العالم الذي سيقام يف مدينة ميونخ 
املانيا للمدة من الثاني عرش من الشهر املقبل 

ولغاية العرشين منه.
وقـال رئيس اتحـاد الرمايـة الباراملبي فالح 
لـكال  بالرمايـة  منتخبنـا  يسـتعد  حسـن: 

الجنسـني للمشـاركة يف بطولة كأس العالم 
التـي سـتجري احداثهـا يف مدينـة ميونـخ 
االملانيـة للمدة مـن الثاني عرش من الشـهر 
املقبل وتستمر ملدة تسـعة ايام وهي بطولة 

مهمة جدا كونها مؤهلة اىل االسياد.
واضاف حسن: سيشـارك يف نخبة جيدة من 
منتخبات العالـم من اسـيا وافريقيا واوربا 
واىل  االسـياد  اىل  تأهيليـة  بطولـة  كونهـا  

باراملبياد فرنسا وهذا ما سيجعل املنافسات 
فيها قوية ورشسـة كون الجميع يبحث عن 
الوصول اىل بطوالت اكثر اهمية حيث تسعى 
منتخبات اسـيا للتأهل اىل االسياد فيما تأمل 
منتخبات العالم التأهل اىل باراملبياد باريس.
واشـار رئيس االتحـاد اىل: ان الوفد العراقي 
سـيتألف من املتحدث رئيسـا للوفـد وحيدر 
عيل مدربا اضافة اىل خمسـة رياضيني ثالثة 
منهم يف فعالية املسـدس الهوائي وهم سارة 
عباس ورياض احمد وعيل نجم فيما سيمثلنا 
يف فعاليـة البندقية الهوائية فرح عبد الكريم 
وحسني عيل وسنشارك يف الفعاليات الفردية 
للرجـال والنسـاء ومن ثم الزوجـي املختلط  
ونحن حاليا يف املعسـكر التدريبـي الداخيل،  
ومن املؤمل ان يلتحق املدرب االيراني حسني 
امـريي باملنتخـب يف معسـكرنا الداخيل بعد 
خمسـة ايـام، وسـبق أن قاد املـدرب امريي 
ان  ونأمـل  املاضيـة  السـنوات  يف  منتخبنـا 
يوفـق رياضيونـا يف تحقيق نتائـج ايجابية 
تليق بفعالية الرماية عرب التأهل اىل االسـياد 

وباراملبياد فرنسا املقبلني.

oÌÏÿ€a@åÎb§@›Ójé@¿@aáËu@ãÇá„@Â€Î@lÏ‹�æa@b‰‘‘y@ZÚ»Ìãì€a
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الدمام/ عدي صبار- متابعة الزوراء
يواجـُه منتخبنا الوطنّي لكـرِة الصاالت 
نظريه الكويتّي يف تمام السـاعة الثامنة 
والنصف من مسـاء اليوم األحد يف الدور 
نصـف النهائي من بطولـِة كأس العرب 

املُقامة حالًيا يف السعودّية. 
وجاَء تأهـل منتخبنا إىل هذه املباراِة بعد 
أن تغلـَب عـىل  نظريه السـعودّي بثالثِة 
أهـداٍف مقابـل هدفـني يف الـدور ربـع 
النهائي، يف حـني وصَل املنتخب الكويتّي 
إىل هـذا الـدور بعـد تجـاوزه منتخـَب 
فلسـطني بركالت الجزاء الرتجيحية (4 
- 1) بعد انتهاِء الوقتني األصيل واإلضايف 

بالتعادِل االيجابّي (4 - 4).
اللجنـَة  اختـارت  نفسـه،  السـياِق  ويف 
املنظمة للبطولِة حارس مرمى منتخبنا 
زاهر مهدي ليحصـد كأَس رجل املباراة، 
ليكـون ثالـَث العـب عراقـي ينـال هذه 
الجائـزة، بعـد الالعبـني سـالم فيصـل 

وحيدر مجيد.
ومـن جانبه، أكَد ُمدرُب املُنتخب الوطنّي 
لكرِة الصاالت ناظم الرشيعة عىل أهمّيِة 
ُمبـاراِة الكويـت اليوم يف نصـِف نهائي 

كأس العرب.
وقـاَل املُـدرب يف املُؤتمـِر الّصحفي الذي 
عقـَد امـس السـبت: حققنـا املَطلـوَب 
يف املُباريـاِت السـابقة التـي كانت فيها 
املنافسـُة صعبـًة للغايـة، واآلن نخوُض 
يف  باللعـِب  الُبطولـِة  يف  جديـداً  تحديـاً 
نصِف النهائـي أمام املنتخـِب الكويتي. 
مشـرياً إىل: إن ُمنتخـب العراق مسـتعٌد 
لهـذه املواجهِة بأمٍل كبرٍي لتحقيِق الفوز 
عىل الكويـت والتأهِل إىل املُباراِة النهائّية 
مؤكداً ثقتـُه الكبرية بالعبيه الذين أثبتوا 
جدارتهـم بالدفاِع عـن َقميص املنتخب، 
وكان لهـم دوٌر مهٌم يف تطبيِق الواجبات 
املُنوطـة بهم والتي انعكسـت باإليجاِب 
عىل املُستوى الفنّي داخل امللعب. منوهاً 
إىل: إن هدفه هو إسـعاُد الشعب العراقّي 

من خالل تحقيِق النتائج الطيبة.
إنـه سـعيٌد جـداً  الرشيعـة:   وأوضـَح 
يف  تحققـت  التـي  اإليجابّيـة  للنتيجـِة 

ُمباراِة السعودّية والتي بسببها تّم رسُم 
االبِتسامة عىل وجوِه الَجماهري العراقّية 
التي وجدتها تعشـُق كـرَة القَدم بدرجٍة 

كبرية . 
وأضـاَف: نحن عىل اطالٍع تاٍم بُمسـتوى 
املنتخِب املُنافس الذي نحرتمه جيداً، ولن 
ندخَر جهداً يف تحقيِق الفوز يف هذا اللقاِء 

الذي ال يقبُل القسمَة عىل اثنني.
واختتـَم ُمـدرُب املنتخب الوطنـّي لكرِة 
الصاالت ناظـم الرشيعة حديثه بالقول: 
إن يف هـذه املرحلِة مـن الُبطولة ال يمكن 
ارتـكاُب أخطـاء، ألننـا نواجـُه منتخباً 
قويـاً، والكُل يعلُم أنـه أحرَز لقَب بطولة 
غرب آسـيا األخرية، ومن جانبنا سنلعُب 
بـكِل طاقتنا، ولدينا نقاُط قوة سـنعمُل 

عليها من أجل تحقيِق الفوز.
وعقَد، امس السبت، املؤتمُر الفنّي ملُباراِة 
ُمنتخبنا الوطني ونظـريه الكويتي التي 
تقام لحسـاِب دور نصف نهائي بطولة 

كأس العرب.
وحـَرض عـن الجانـِب العراقـّي املديـُر 
اإلداري عـيل عيـىس وُمديـر التجهيزات 

طالب حسني. 
وتّم تحديـُد أطقم املُنتخبني، وسـريتدي 
ُمنتخبنا الَطقَم األخرض الكامل وحارس 
املرمـى باللـوِن األحمر، بينما سـريتدي 
منتخُب الكويـت الَطقـَم األزرق الكامل 

وحارس املرمى باللوِن األسود. 
وسـتقاُم املواجهـة بني املنتخبـني اليوم 
األحـد يف تمام السـاعة الثامنة والنصف 
مساًء بتوقيت بغداد، وتحتضنها الصالُة 

الخرضاء يف مدينِة الدمام السعودّية.
وأجرَى وزيُر الَشـباب والرياضة، رئيس 
االّتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم، عدنان 
درجـال، امس السـبت، اتصـاًال هاتفياً 
مع رئيـِس وفد منتخبنـا الوطني ُعضو 

االتحاد يحيى زغري.
وحّث رئيـُس االتحاد العبي املُنتخب عىل 

تحقيـِق الفـوز يف ُمباراتـه اليـوم األحد 
أمام الكويت ضمن بطولِة كأس العرب، 
مطالًبا الالعبني بتقديِم األداِء الذي يسهُم 
يف تحقيـِق الفـوز يف املُبـاراِة ومواصلـة 
النجاحاِت التي حققهـا املنتخُب يف هذه 
البطولة. مبينا:ً إن منتخبنا قّدَم ُمستوى 
عاليـاً أمام نظريه املـرصّي، وتمكَن من 
تجاوِز منتخبي الجزائر والسعودّية، وإن 
شاء الله يتكلل هذا التصاعُد باملُستوى يف 
مباراِة اليوم أمام الكويت، بغية الوصوِل 

إىل املباراِة النهائّية. 
وأوضـَح درجـال: إن الجمهـور الكريم 
ينتظـُر الفرحَة، معرباً عـن ثقته العالّية 
بالالعبـني لتحقيـِق إنجاٍز غري مسـبوٍق 
للعراق بشـكٍل عاٍم، وكـرة الصاالت عىل 

وجِه الخصوص.
ومـن جهة اخـرى، بارك رئيـس اللجنة 
األوملبية الوطنيـة العراقية رعد حمودي 
فوز منتخب سـيدات العراق بلقب كأس 

غرب آسيا بكرة الصاالت عقب تغلبه عىل 
نظريه السعودي بنتيجة(2-4) يف املباراة 
التي جمعت املنتخبني الشقيقني بصالة 

الجوهرة يف مدينة جّدة السعودية.
وثّمن حمـودي هذا الفـوز داعياً ليكون 
فاتحة إنتصارات كروية نسـوية مقبلة 
العراقـي  الكـروي  املـوروث  يحتاجهـا 

لفئات السيدات.
كما هنـأ رئيس االتحـاد العراقـّي لكرِة 
القـدم، عدنـان درجـال، وفـَد املنتخـب 
النسـوّي لكـرِة الصاالت بعـد فوزه عىل 
شقيقه السعودّي بأربعِة أهداٍف لهدفني 
يف املبـاراِة النهائّيـة لبطولِة غرب آسـيا 

التي تحتضنها مدينُة جدة السعودّية.
وقـاَل رئيـس االتحاد: إن الفـوز يف لقِب 
بطولِة غرب آسـيا جـاَء تتويجاً للجهوِد 
السخيِة التي بذلت من قبل رئاسِة الوفد 
واملـالِك التدريبّي والالعبـات وتكاتفهم، 
مـا أثمَر عـن إحـراِز اللقِب عـن جدارٍة 

واستحقاق.
وأضاَف: إن املنتخب كان يسرُي بخطواٍت 
واثقـٍة وفقاً ملنهاٍج تدريبـي أعد بصورٍة 
واضـح  إداري  تفـوق  وكذلـك  مميـزٍة، 
وباهر انعكـَس إيجاباً عىل أداِء الالعبات 

يف جميِع املباريات. 
وأشـاَر درجـال إىل: إن الفـوز باللقـِب 
سـيكون محطـًة مهمـًة وبدايـًة ترتكز 
عليها النجاحاُت املستقبلّية ألن طموحنا 
لـن يتوقـف، ونتطلـُع إىل بناِء كـرة قدم 

للسيداِت بطريقٍة رصينٍة وعلمّية.
واختتـَم رئيس االتحاد، عدنـان درجال، 
حديثـه بالقـول: أبـارُك للجميـِع هـذا 
التفوق الذي يـدُل عىل امتالكنا العناَرص 
األساسّية لتحقيِق االنتصارات يف مختلِف 

البطوالت.
وقـاَل رئيـس وفـد منتخبنـا النسـوّي 
لكـرِة الصـاالت، فراس بحـر العلوم: إن 
وزير الشـباب والرياضـة رئيس االتحاد 
عدنان درجـال كان متواصالً معنا أثناء 
االسرتاحة، وساهَم بكلماته التشجيعّيِة 
يف زيـادِة الروح املعنوّية لالعباِت وانتزاع 

الفوز بجدارٍة واستحقاق.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل مقدم برنامج (مالعب) الذي 
يبث من عىل شاشـة قناة ( التغيري) الفضائية 
الزميل نور نزار ، وذلك لوفاة املغفور لها والدته  
... سـائلني الله العيل القديـر ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويسكنها جنات الفردوس ويرزق 
اهلها ومحبيها الصرب والسـلوان وانا لله وانـا اليه راجعون. كما تقدم 
االتحاد العراقّي للّصحافِة الرياضّية بأحر التعازي وأصدق املواسـاِة إىل 
االعالمـّي نور نزار أرشف لوفاة (والدته).. تغمدها اللُه بواسـِع رحمته 
وأسـكنها فسـيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصرب والسلوان وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.
******************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل ستار املنصوري ، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية ، خالص 

االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 
العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  هنأ 
محمد  حمودي،  رعد  العراقية، 
حسن جلود الذي فاز بمنصب رئيس 
االتحاد الدويل لرفع األثقال يف املؤتمر 
الجمعية  أقامته  الذي  االنتخابي 
العاصمة  يف  امس  لالتحاد  العامة 

األلبانية تريانا.
جلود  ان  تهنئته:  يف  حمودي  وقال 
تجربة  لها  وطنية  إدارية  كفاءة 
طويلة األمد يف العمل االداري األوملبي 
حيث يشكل فوزه امس ريادة عراقية 

بمنصب ريايض دويل رفيع.
جلود  يوظف  ان  حمودي  وتمنى 
خربته يف تطوير رياضة رفع األثقال، 

إرتقاء  وأن تؤرش فرتة عمله مرحلة 
وآسيوياً  دولياً  الرباعني  بأرقام 

وعربياً وعراقياً.

بغداد/ متابعة الزوراء 
فند اإلتحاد العراقي للجمباز االدعاءات بعقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة يوم غد 
االثنني املوافق ٢٧ حزيران الجاري.وذكر بيان لالتحاد أنه «تمت مفاتحة االتحاد الدويل 
واللجنة االوملبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، وتم التأكد من تلك الجهات بعدم 
الرياضية  االتحادات  لقانون  كونه مخالفا  املزعوم  االجتماع  هذا  عقد  طلب  اعتماد 
رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢١ وللنظام الداخيل لالتحاد وعدم قانونيته، وعدم التواصل مع 
رئيس  مع  والتواصل  االعرتاف  عىل  واإلبقاء  العامة  للهيئة  تمثيلها  تدعي  جهة  اي 
االتحاد العراقي للجمباز اياد نجف الياس».وتابع البيان ان «االتحاد سيحتفظ بحقه 
التعامل  «عدم  اىل  االعضاء  االندية  داعياً  للقانون»،  املخالفني  مقاضاة  يف  القانوني 
مع طلباتهم غري الرشعية».وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة طلبوا عقد اجتماع 
الشباب  وزارة  اعرتضت  الياس.وقد  اياد نجف  اللعبة  اتحاد  رئيس  الثقة عن  لطرح 
العراقي عىل ذلك وأعلنت  الدويل للعبة واالتحاد  والرياضة واللجنة االوملبية واالتحاد 
الجاري. الشهر  يوم ٢٧ من  انعقاده  املقرر  باالجتماع  االعرتاف  الجهات عدم  هذه 

وأشار بيان االتحاد العراقي للجمباز اىل ورود رسالة من األمني العام لالتحاد الدويل 
«اشكرك  فيها،  جاء  للعبة  العراقي  االتحاد  رئيس  اىل  بومبني  نيكوالس  للجمناستك 
عىل رسالتك واملعلومات التي زودتنا بها. يف الحقيقة انه من الرضوري ان يتم احرتام 
النظام الداخيل لالتحاد. كما من الواضح فإنه لن أقبل بالتواصل مع الشخص الذي 
ذكرته إذا ما حاول االتصال بي، الن تواصلنا مع العراق حرصا بالرئيس اياد نجف 

الياس».
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أكدت تقارير صحفية أن إيفرتون مهتم بالتعاقد مع 
العب وسـط ليفربـول السـابق جورجينيو 

فينالـدوم هـذا الصيف، بعدمـا أبدى 
سـان  باريـس  الحـايل  فريقـه 

جريمان اسـتعداده للتخيل عن 
خدماته.

ويراقـب إيفرتـون موقـف 
الالعب البالغ من العمر 31 
عاًمـا مع سـان جريمان، 
ويمكن أن يقـوم بخطوة 
الفائز  لضم العب الوسط 
بلقـب الـدوري الفرنـيس 

مؤخـرا، وفًقـا ملـا أوردته 
صحيفة ”ليفربول إيكو“.

ويريد مـدرب إيفرتون فرانك 
المبـارد، إصـالح خـط وسـط 

فريقه، بعد موسم كارثي يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز.

وانتقل فينالدوم إىل العاصمة الفرنسـية يف صفقة 
مجانيـة العام املـايض، بعد رفضه تمديـد عقده مع 
ليفربـول، لكـن يبدو اآلن أنه مسـتعد ملغـادرة ناديه 

الحايل بعد موسم واحد فقط، 
شـهد اختياره من قبل 

صفقة  كأسوأ  النقاد 
يف الـدوري الفرنـيس.

الوسـط  العـب  وعانـى 
املطلوب  التأثـري  لتحقيـق 

املـدرب  قيـادة  تحـت 
ماوريسـيو بوكيتينو، رغم 

38 مبـاراة  أنـه شـارك يف 
بكافة املسابقات.

وسيسـاعد وصوله املحتمل 
إضافـة  عـىل  إيفرتـون،  إىل 
الجـودة املطلوبـة بشـدة إىل 
الوسـط، بسـبب عـدم  خـط 
اليقني املحيط بمسـتقبل كل من 

”أالن وأندريه جوميز“.
إيفرتون ليس النادي الوحيد يف الدوري 
اإلنجليـزي املمتـاز الذي ُيشـاع أنـه مهتم 
بالحصول عـىل خدمات فينالدوم، حيـث أبدت أندية 
ليسـرت سـيتي وولفرهامبتون ووسـت هام يونايتد 

اهتمامها بخدمات الالعب.

حسـم نادي برشـلونة موقفه من التعاقد 
مع املرصي محمد صـالح، نجم ليفربول، 

خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وينتهي عقـد صالح مع ليفربول يف صيف 
2023، ورفض الالعب املرصي كل عروض 
التجديـد التـي حصـل عليهـا مـن النادي 

اإلنجليزي.
ووفًقـا لصحيفة ”سـبورت“ اإلسـبانية، 
بات ليفربول مسـتعدا لبيـع صالح اآلن يف 
املريكاتو الصيفي مقابل 75 مليون يورو، 
مشـرية إىل أن تلـك الخطـوة أغـرت ريال 

مدريد بدراسة هذه الصفقة.
أمـا عـن موقـف برشـلونة فقـد أكـدت 
الصحيفة اإلسبانية أن ”النادي الكاتالوني 
كان عـىل اتصـال مع ممثـيل صالح خالل 
األشـهر األخـرية، كما حصل مؤخـًرا عىل 
معلومات بأن الالعب املرصي أصبح متاحا 

يف املريكاتو الجاري“.
وأوضحت سبورت أن برشلونة رفض فكرة 
العـودة إىل صفقة صالح ”بسـبب اتفاقه 
مع البولندي روبرت ليفاندوفسـكي، نجم 

بايرن ميونيخ“.
ويطلـب صـالح الحصول عـىل 400-450 
ألف اسرتليني أسـبوعًيا للتوقيع عىل عقد 

جديد مع الريدز.
ÈmäÏ�éa@Ü˝Ó∑@Ú„Ï‹í5€@Ôˆb‰rnéa@fib–nya

احتفل برشـلونة بعيد ميالد نجمه السابق 
األرجنتينـي ليونيل مييس، وذلك بعد مرور 
عـام عـىل رحيلـه عـن جـدران العمـالق 
الكتالوني، إىل باريس سان جريمان بسبب 

األزمة االقتصادية التي مر بها البارسا.
وتمنى برشلونة ملييس يف عيد ميالده الـ35، 
عامـا سـعيدا، ونـرش فيديو عـىل مواقع 
التواصـل االجتماعـي واملوقـع الرسـمي، 
يضم أفضل لحظات النجم األرجنتيني مع 

البارسا.

وعـرض الفيديـو ظهور ميـيس األول مع 
برشـلونة وأفضل مسـتوياته التي قدمها 
عىل ملعب الغريم ريال مدريد ”سانتياجو 
برينابيو“، إضافة إىل األهداف التي سجلها 
واألخـرى التـي صنعهـا، ولقطـات مـن 
تدريباتـه وتواصله مع نيمـار وبعض من 

حواراته والجوائز التي حصدها.
يذكـر أن ميـيس غـادر برشـلونة، بعدما 
أصبـح أكثـر الالعبـني خوضـا للمباريات 
مع الفريـق بواقع 767 مبـاراة وأكثر من 

توج باأللقاب (35 لقبا) وأكثر من سـجل 
أهدافا (671) وأكثر مـن حقق انتصارات 

يف تاريخ النادي (542).
Ú„Ï‹íãi@üã«@Û‹«@ÜãÌ@ÊãÌbi

رد بايـرن ميونيـخ عـىل عرض برشـلونة 
الجديـد مـن أجـل التعاقـد مـع البولندي 
روبـرت ليفاندوفسـكي، مهاجـم الفريق 

البافاري.
وينتهـي عقد النجـم البولندي مـع بايرن 

ميونيخ يف صيف 2023.
ليفاندوفسـكي مـرارا رغبتـه يف  وأعلـن 
الرحيل عن بايرن ميونيخ، وزعمت العديد 
مـن التقاريـر أن املهاجـم البولنـدي لديه 

اتفاق بالفعل مع برشلونة.
اإلسـبانية،  ”مـاركا“  لصحيفـة  ووفقـا 
العـرض  رفـض  ميونيـخ  بايـرن  فـإن 
الثانـي لربشـلونة مـن أجـل التعاقـد مع 
ليفاندوفسـكي، والـذي يبلـغ 35 مليـون 
يـورو، باإلضافـة إىل متغـريات بقيمـة 5 

ماليني.
وأشـارت إىل أن برشـلونة عىل علم بالفعل 
أن بايرن رفض العرض الثاني، وأن النادي 
البافاري يشـرتط الحصول عىل 50 مليون 

يورو للتخيل عن املهاجم البولندي.
وأوضحت الصحيفة اإلسبانية أن املحاولة 
الجديـدة مـن برشـلونة للتعاقد مـع ليفا 
سـتكون األسـبوع املقبـل، بعـد تفعيـل 

أول عقـد اقتصـادي لزيـادة دخـل النادي 
الكتالوني.

Ú„Ï‹íãi@Û‹«@b«à¸@bflÏvÁ@ÂìÌ@êÓ„ÏÁ
شـن أويل هونيـس، رئيس بايـرن ميونيخ 
السـابق، هجومـا الذعـا عـىل برشـلونة، 
بسـبب رغبة األخري يف التعاقد مع املهاجم 

البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.
نقلتهـا  ترصيحـات  يف  هونيـس،  وقـال 
صحيفة ”مونـدو ديبورتيفو“ الكتالونية: 
”برشـلونة من املفرتض أنـه يريد التعاقد 
مع ليفاندوفسـكي، يف الوقـت الذي عانوا 
فيه من دين بلغت قيمته 1,3 مليار يورو، 

قبل 6 شهور“.
وأضـاف: ”إذا كان برشـلونة متواجـدا يف 
أملانيا، لتوجب عليه إعالن إفالسه.. لكنهم 
يقدمون عروضـا بماليني الدوالرات لالعب 

بايرن“.
وتابع: ”وضعنا واضح.. روبرت يملك عقدا 
ممتـدا حتـى صيـف 2023، وقـد تعاقدنا 
مـع سـاديو (ماني) لزيـادة املنافسـة يف 
الفريق.. نريد تعزيز القتال يف كل املراكز.. 
لـم نفكر يف رحيل أي العب بعد التعاقد مع 

ساديو“.
يذكـر أن برشـلونة تقـدم بعرضـني لضم 
ميونـخ  بايـرن  أن  إال  ليفاندوفسـكي، 
يتمسـك باستمرار املهاجم البولندي، حتى 

نهاية عقده العام املقبل.

7الرياضي
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تحـدث الربتغـايل، جوزيـه مورينيـو، مدرب رومـا، عن تغري 
أسـلوب قيادته يف روما واألمور التـي تحفزه.وقال مورينيو، 
يف حوار مع ”سـكاي سـبورتس“:“هذه طبيعة أي شـخص 
يريـد البقـاء يف كرة القدم لسـنوات عديـدة، إذا لم تكن تحب 
كرة القـدم وحققـت كل يشء، يمكنك الجلوس واالسـتمتاع 
بامليداليات وحياتك خارج كرة القدم“.وأضاف: ”لكن إذا كنت 
تحب كرة القدم، فأنت ال تريد التوقف، وال تشـعر بأنك تتقدم 
يف العمر بل تشـعر بالحيوية وصغر السـن، ويبقى معك هذا 
الشعور حتى األيام األخرية، وبالتايل الحافز يتواجد يف الحمض 
النووي“.وعن وصفه بالقائد العظيم، علق مورينيو: ”القيادة 
تعنـي أن يتبعك الناس، وكي يحدث ذلـك يجب أن يؤمنوا بك، 
ويحدث ذلك عند شعورهم بالتعاطف واألمانة تجاهك“.وزاد: 
”ما تعنيه القيادة بالنسبة يل، أال أحبط الناس، يجب أن تكون 
معهم ومن أجلهـم طوال الوقت، يجب أن يثقـوا بك“.وتابع: 
”ال أقـول إننـي قائـد طبيعي يف صغـري كنت قائـدا صامتا، 
لكـن وظيفتي لم تسـمح يل بالبقاء عىل نفـس الوضع، وهو 
طبيعتي، توجب عيل أن أكون يف عيون العامة طوال الوقت وأن 
أتواصل مع وسـائل اإلعالم وهذا يحدث فارقا كبريا“.وواصل: 
”مع ذلك يبقى مفتاح النجاح واحد، وهو امتالك إسرتاتيجية، 
ال يمكنـك توقع نجاح كل يشء، لكـن كلما كنت جاهزا، كلما 
وضعـت املزيـد يف التدريبات“.وأتم: ”يمكنـك تقليص األمور 
غري املتوقعة، وهذا يمنحك الفرصة لوضع االختيارات واتخاذ 
القرارات بشـكل أسـهل، هناك مخاطرة يف كرة القدم، وعليك 

تقليصها بالتحضري بأفضل صورة ممكنة“.

أصدرت املحكمة العليا السـويرسية حكًما بتربئة رئيس مجموعة ”beIN“ اإلعالمية 
نارص غانم الخليفي بشـكل كامل من التهم املنسوبة إليه.ويعّد حكم هيئة املحكمة 
العليـا بمثابة براءة تامة ومطلقة لنارص غانـم الخليفي من قضية حقوق كأيس 
العالم 2026 و2030.وكشـف املحامي السـويرسي، مـارك بونانت، أحد وكالء 
الدفـاع عن نارص غانم الخليفي عن النبأ.وهي املرة الثانية التي تتّم فيها تربئة 
نارص غانم الخليفي.وقـال بونانت: ”إّن الحكم الصادر من قبل هيئة املحكمة 
العليـا هـو بمثابة بـراءة تامة ومطلقة. فبعد حملة رشسـة اسـتمرّت لسـّت 
سـنوات من قبل االدعاء جرى غّض النظر فيها عـن الحقائق وتجاهل القوانني 
عنـد كل منعطـف مـن عملية سـري املحكمة، هـا هو مـوكيل وللمرة 
الثانية عىل التوايل يربؤ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه“.

وأضاف: ”لقد ثبت اليوم، وللمرة الثانية، أن السـنوات املاضية 
من االدعاءات الباطلة واالتهامات الوهمية والتشويه املستمر 

ال أساس لهم من الصحة تماما“.

أكـد مـارك لوبيـز، مـدرب أسـطورة التنـس 
اإلسـبانية رافاييل نـادال، أن جميـع األمور 
إيجابيـة يف الوقـت الحـايل“، وأن كل مـران 
يسـاعد يف التحضـري ملشـاركة بطـل روالن 
جـاروس يف بطولـة ويمبلـدون املفتوحة، 

ثالث بطوالت الجراند سالم يف املوسم.
وقال مـارك: ”هنـاك أيام طيبـة وأخرى 
عـىل  برسعـة  يحـدث  يشء  كل  سـيئة. 
املالعب العشـبية. نحن نتـدرب مع أناس 
جيديـن للغايـة. حتـى اللحظـة جميـع 

األمور إيجابية“.
وتابع: ”األمور تسـري عـىل ما يرام فيما 
يتعلق بمشـكلة قدم نادال. وسـنواصل 

العمل تحضريا ملباراة الثالثاء“.
وأضاف مدرب نادال: ”يمكننا اسـتخراج 
نتائج مـن كل يشء، لكـن يف نهاية األمر 
هـذه مجرد تدريبات. مـا ينبغي فعله هو 

الشعور براحة أكرب كل يوم عىل هذه املالعب والتي 
تقريبا ال تلعب عليها طوال العام“.

وقال مارك: ”رافا لم يلعب هنا منذ عامني، وجميع 
الحصـص التدريبيـة تسـاعدك، بما فيهـا التي ال 
تشعر خاللها بأنك عىل ما يرام ألنها تساعدك عىل 

إصالح أشياء قبل خوض التحدي التايل“.

عاد املغربي حكيم زياش، نجم تشـيليس، مؤخرًا لالرتبـاط باالنتقال إىل ميالن خالل املريكاتو الصيفي 
الجاري.ووفًقا ملوقع ”كالتشيو مريكاتو“ اإليطايل، فإن بداية املفاوضات بني زياش وميالن حدثت هذا 
األسـبوع، حيث اتصل وكيل الالعب بباولو مالديني، املدير التقني للروسونريي، للتأكد من رغبة النادي 
يف ضم النجم املغربي.وحاول ميالن ضم زياش يف الصيف املايض لتعويض رحيل هاكان تشالهانوجلو، 
لكن لم يصل إىل اتفاق مع تشـيليس، لذا فشـلت الصفقة.وأشار املوقع اإليطايل إىل أن العالقة بني زياش 

ومدربه توماس توخيل باتت أكثر برودة يف آخر 12 شهرًا، لذا يرغب 
النجـم املغربـي يف البحـث عن نـاٍد جديد.وأوضح ”كالتشـيو 

مريكاتـو“ أن ميالن يـرى صفقة زياش مثاليـة لرفع جودة 
الهجـوم، خاصة أن النجم املغربي يسـتطيع اللعب كصانع 
ألعـاب وجناح أيمن.وذكـر املوقع اإليطـايل أن ممثيل زياش 
أبلغوا ميالن بأن تشـيليس يشـرتط رحيل زيـاش معاًرا ملدة 

موسـم مقابـل 6 أو 7 ماليني يـورو، مع وضع بنـد ألحقية 
الرشاء يتفق عليه الحًقا.

افرتب إرنسـتو فالفريدي من العودة إىل تدريب أتلتيك بيلباو، بعدما انتخب 
رجـل األعمال جـون أوريارتـي رئيسـا جديدا للنـادي الباسـكي.وتفوق 
أوريارتـي، الـذ كان قد وعـد بعودة فالفـريدي، بوضـوح، يف االنتخابات 
التـي أجريت يف ملعب ”سـان ماميس“ عىل املرشـحني ريكادرو باركاال 
وإينيامـي أريتشـاباليتا.وحظي أوريارتـي عىل نسـبة دعـم 46.71% 
مقابـل %33.72 ألريتشـاباليتا و%18.13 لباركاال.وبفـوز أوريارتي 
سيعود فالفريدي عىل األرجح لتدريب بيلباو، وسيبدأ هكذا فرتة ثالثة 
مع الفريق الباسـكي، الذي سبق ودربه يف فرتتني األوىل من 2003 إىل 

2005 والثانية من 2013 إىل 2017.
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األرجنتينـي  الالعـب  اسـتهل 
السابق، كارلوس تيفيز، مشواره 
يف عالـم التدريب بهزيمة فريقه 
روسـاريو سنرتال أمام مضيفه 

خيمناسيا البالتا 1-0.
يف  الوحيـد  الهـدف  وحمـل 
أقيمـت ضمـن  التـي  املبـاراة، 
الدوري  الجولة الخامسـة مـن 
الباراجوائي  توقيع  األرجنتيني، 

رامون سوسا (ق79).
وكانـت مبـاراة الليلـة املاضية 
األوىل لتيفيـز، العب مانشسـرت 
وبـوكا  ويوفنتـوس  يونايتـد 
جونيورز السـابق، يف مشـواره 
التدريبـي بعدمـا أكـد اعتزالـه 
اللعب، عقب أكثر من عام بقليل 

عىل آخر مباراة خاضها.
تجمـد  روسـاريو،  وبهزيمـة 
رصيده عند أربع نقاط يف املرتبة 
الــ24، أمـا خيمناسـيا فرفـع 
رصيـده إىل 11 نقطـة، وارتقى 

إىل صـدارة البطولة مؤقتا، يف 

انتظار باقي مباريات الجولة.
ويف ذات الجولـة، سـقط بـوكا 
جونيـورز بشـكل مفاجئ عىل 
أمـام  بومبونـريا“  ”ال  ملعبـه 
البـوكا  2-1.وتلقـى  أونيـون 
بذلـك ثاني هزيمـة يف البطولة، 
واألوىل عىل أرضه، ليهدر فرصة 
احتـالل الصـدارة، 

حيـث تجمد رصيده عند تسـع 
نقـاط يف املرتبـة الثالثة، بفارق 
نقطـة خلف نيويلـز أولد بويز، 
الوصيـف، الذي لـم يخض بعد 

مباراته يف هذه الجولة.
أمـا أونيـون فرفـع رصيـده إىل 

سبع نقاط، يف املرتبة الثامنة.
وجاءت جميع أهداف املباراة من 

رضبات جزاء، حيث أحرز هديف 
أونيـون كل من دانييـل خواريز 
ترويانسـكي  وفرانكو  (ق25)، 
هـدف  سـجل  فيمـا  (ق90)، 
البوكا الوحيد إدواردو سـالفيو 

(ق40).
وخـاض البوكا املبـاراة بالعبني 
غالبيتهم من البدالء، حيث فضل 
االحتفاظ باألساسـيني ملواجهة 
الثالثاء املقبل أمـام كورينثيانز 
الربازيـيل، يف ثمـن نهائي كأس 

ليربتادوريس.
ويف مباراة أخرى، تعادل بانفيلد 
مـع ضيفه بـاراكاس سـنرتال 
1-1، ليحل يف املرتبة الخامسـة 
بثمانـي نقاط، ويحتل الضيوف 

املركز قبل األخري بثالث نقاط.
تقـدم بـاراكاس عرب لوسـيانو 
أبيكاسـيس بالخطـأ يف مرمـاه 
بانفيلـد  أدرك  فيمـا  (ق13)، 
التعادل بهـدف لرامريو إنريكي 

(ق57).
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اقرتب النرويجي إيرلنج هاالند، املنضم حديثا إىل مانشسرت سيتي، من الحصول 
عىل إرث العب الوسـط الفرنيس بول بوجبا، يف مدينة مانشسـرت.وينتهي عقد 
بوجبـا مع مانشسـرت يونايتد يف 30 يونيو/ حزيران الجـاري، وزعمت العديد 
مـن التقارير أنه عىل أعتـاب العودة إىل يوفنتوس.ووفقـا لصحيفة ”ذا صن“ 
الربيطانية، فإن هاالند ذهب ملشـاهدة قـرص بوجبا، ضمن بحثه عن منزل يف 
مدينة مانشسرت، قبل بدء رحلته مع السيتي.وأشارت الصحيفة الربيطانية إىل 
أن قيمة قرص بوجبا تبلغ 3 ماليني جنيه إسرتليني، لكنه يتوفر أيضا لإليجار، 
مقابل 30 ألف جنيه إسـرتليني شـهريا.وأوضحت ”ذا صن“ أن بوجبا وهاالند 
يشـرتكان يف نفـس وكالـة الالعبني، ما قد يسـهل الوصول إىل اتفـاق بينهما.
وذكـرت أن قـرص بوجبـا يتكون مـن 5 غرف نـوم وصالة رياضية ومسـبح 
وسـاونا، باإلضافة إىل ملعب كرة قدم يتضمـن أكثر من مرمى صغري، ولوحة 
نتائج إلكرتونية وإضاءة، مع وجود شعار الالعب الفرنيس عىل دائرة الوسط.
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الكويت/متابعة الزوراء:

 بسـبب ”أخبار كاذبة“ قامـت وزارة اإلعالم 
الكويتيـة بسـحب ترخيـص ٩٠ صحيفـة 
إلكرتونية وقنـوات فضائية يف الكويت، وهو 
ما يمثل ”تنفيسا لغضب حكومي من موقف 

اإلعالم“، وفق مراقبني.
وأعلنت الكويت سحب ترخيص ٩٠ صحيفة 
إلكرتونية يف البالد، وإحالة ٧٣ وسيلة إعالمية 
إىل النيابة العامة، خالل األسبوعني املاضيني، 
عىل خلفية ارتـكاب ”مخالفات“ للقوانني يف 

البالد، من بينها نرش ”أخبار كاذبة“.
وقالـت وزارة اإلعالم الكويتية يف بيان لها إّن 
وزيـر اإلعالم حمـد روح الديـن ”اّتخذ هذه 
اإلجـراءات تطبيقـا للقوانـني والترشيعـات 
املنظمـة للعمل اإلعالمـي، والتزامـا بضبط 
املمارسة اإلعالمية عىل خط الحرية املسؤولة 
وعدم السـماح بانتهـاك القوانني املنظمة أو 

االنزالق إىل الفوىض اإلعالمية“.
ونقل البيان عن املتحدثة باسم وزارة اإلعالم 
أنوار مراد قولها إّن وسائل اإلعالم التي أحيلت 
إىل النيابة العامة ”تشـمل صحفا إلكرتونية 
وقنـوات فضائيـة، وذلك عـىل خلفّيـة بّثها 
ونرشها أخبـارا تضّمنت مخالفـات لقانون 
املرئي واملسموع وقانون املطبوعات والنرش 
وقانـون تنظيـم اإلعالم اإللكرتونـي“. وقال 
مصدر كويتي مسؤول إّن من بني املخالفات 

التي أّدت إىل القرار ”نرش أخبار كاذبة“.
كما تباينت ردود الفعل بني نواب وسياسيني 

كويتيني، إذ وصف البعض القرار بأنه محاولة 
للتضييق عىل حرية الرأي، ويتهم ناشـطون 
وإعالميون وزيـر اإلعالم بالوالء السـيايس، 
ويذهب بعضهم إىل اتهامه بمحاباة التيارات 
اإلسالمية. وسـبق أن انتقد إعالميون الوزير 
بسبب تغطية تلفزيون الكويت الذي يحجب 

املعلومات.
وغرد الحقوقي صالح الهاشم ”وزير اإلعالم 
املنتخـب حمـد روح الديـن: تلفزيـون دولة 
الكويـت ألهـل الكويت. تعيينـك وأنت عضو 
منتخـب وزيـرا ال يعنـي أنـك تديـن بالوالء 
لرئييس الحكومـة واملجلس. تلفزيون الدولة 

ينبغـي عليـه نقـل املعلومـات ألهـل الدولة 
ومواطنيهـا. حجـب املعلومات لـن يجعلها 
تختفي، بل أنت تسـاعد بعملك هذا عىل نرش 

اإلشاعات“.
وقـال الناشـط السـيايس أسـامة مشـاري 
تعتـرب  املنطقـة  دول  جميـع  ”يف  الخـرشم 
وزارة اإلعـالم وزارة سـيادية ملـا لهـا مـن 
أهمية اسـرتاتيجية وتوجيهيـة للرأي العام، 
إال يف الكويـت فقد توالهـا خليط من الجهلة 
ثقافيا وفكريا واألقرباء واملحسوبون وأعداء 
الثقافـة وحرية الفكر والـرأي، حتى فقدت 
الحكومـة أي قـدرة عـىل إيصـال وتسـويق 

خططها وأفكارها ومشاريعها“.
يف املقابـل أثنـى معلقـون عىل القـرار. وقال 
اإلعالمـي حـزام الرشيكـة ”الكويت ليسـت 
لعبـة، أنـا أؤيـد وبقـوة قـرار وزيـر اإلعالم 
حمـد روح الديـن القايض بسـحب وإيقاف 
ومحاسـبة الصحف املتجاوزة لكافة الحدود 
الوطنية واألعراف املهنيـة، وكنا نتوقع تأييد 
اتحـاد ونقابـة وجمعيـة الصحفيـني لهذه 

الخطوة وحثها عىل املزيد، ولكن“!
وتراجعت الكويت إىل املركز ١٥٨ من أصل ١٨٠ 

يف تقرير منظمة ”مراسلون بال حدود“.
وتوجد يف الكويت نحو ٥٣٠ صحيفة إلكرتونية 

مرخصة. وتشهد هذه الدولة الخليجية حياة 
ثقافية نشـطة، وصدرت فيها مجالت عربّية 
مهمة كثرية، مثل العربي وعالم املعرفة، التي 

انترشت عىل نطاق واسع يف العالم العربي.
وتتابـع وزارة اإلعالم الكويتية كّل ما تنرشه 
املحطـات والصحـف والحسـابات اإلخبارية 
املرخصة، وتتخذ إجـراءات قانونية بحق كل 
من يرتكـب مخالفات يف بلـد يمتلك صحافة 
حـرة وجريئـة وبرملانـا منتخبـا مـن قبـل 

الشعب.
وقـال املحلـل السـيايس إبراهيـم دشـتي إن 
الحريـات  وأد  يتجـه نحـو  اإلعـالم  ”وزيـر 
وتحويـل الكويـت إىل بلد بوليـيس.. باألمس 
يمنـع مخاطبـة السـلطات واليـوم يسـلب 
الحريـات بوقـف العـرشات مـن الخدمـات 
اإلخباريـة، ويرضب باملادة ٧ وباملادة ٣٦ من 
دسـتور الكويت عرض الحائط.. عىل ناخبيه 

أن يعيدوا حساباتهم“.
وكشـفت الناطقـة الرسـمية باسـم وزارة 
اإلعـالم أنوار مراد قبل أيـام أن ما يتم تداوله 
من شائعات حول منع الصحف من مخاطبة 
السـلطات العامة ال أسـاس له مـن الصحة. 
وأوضحـت أن القـرار املقصود هـو تنظيمي 

لإلعالنات التجارية واإلعالنات األخرى.
ويأتـي ذلـك بعدما أصـدر روح الديـن قرارا 
بحظـر نـرش أو بـث أي إعالنـات تتضمـن 
مناشـدات يف الصحـف توجـه إىل األمري أو إىل 
ويل العهـد أو إىل نائب األمري، وذلك اعتبارا من 

األحد املوافق للتاسع عرش من يونيو ٢٠٢٢.
تحقيقـا  اإلعـالم  وزارة  فتحـت  أن  وسـبق 
بأخطـاء فادحـة ارتكبتهـا وسـائل إعـالم 
الكويتيـة  األنبـاء  وكالـة  ومنهـا  رسـمية، 
”كونا“ التي تم إنشـاؤها بمرسـوم قبل أكثر 
مـن أربعني عاما، إثر نرشهـا بعض التقارير 
واألخبـار املثـرية للجـدل وغـري الصحيحـة، 
والتي عرضتها النتقادات واسـعة يف العامني 

املاضيني.
أصـدرت  الكويتيـة  اإلعـالم  وزارة  وكانـت 
بيانا بالتزامـن مع عيد الفطـر، توعدت فيه 
بمالحقة حسابات عىل تويرت قامت بعمليات 
”ابتزاز ملسؤولني حكوميني“، مرجئة تطبيق 

ذلك إىل ما بعد العودة من إجازة العيد.
وقالت أنوار مراد إن وزارة اإلعالم، وبالتنسيق 
مع الجهات األمنية، سوف تقوم ”برصد هذه 
الحاالت وإحالتهـا إىل الجهات املعنية التخاذ 
الالزم بشـأنها“. وأوضحت أن ”هذا التعاون 
يأتـي حرصا مـن الوزارة عىل تنسـيق العمل 
اإلعالمـي وتحقيـق املصلحـة العامـة“، وأن 
الوزارة ”لن تألو جهدا يف العمل عىل محاسبة 
كل مـن يحاول ممارسـة االبتزاز واسـتغالل 

أي أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية“.
وقـال معلقون حينهـا إن املالحقـات تضّيق 
عىل حريـة التعبـري، خاصة أولئـك املغردين 
الــ٣٦ والــ٣٧  باملادتـني  الذيـن تحججـوا 
اللتـني قالـوا إنهمـا جاءتـا  الدسـتوريتني، 

كفيلتني ”لحرية التعبري“.

طرابلس/متابعة الزوراء:
 أعلنـت إدارة قناتـي ”٢١٨“ العامة واإلخبارية وقف البث الفضائي عىل الشاشـتني بسـبب 
ظـروف مادية، مؤكدة اتخاذ ”هذا القرار بعد تفكري طويل ومحاوالت عديدة لتجاوز الظرف 
الصعـب الذي تمر بـه منذ أشـهر“.وأضافت إدارة القناتني، يف بيان نرشتـه عرب منصاتهما 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، أنها ”اضطرت إىل هذا اإلعالن بعد اسـتنزاف كافة الخيارات 
الالئقة وحتى ال تجد نفسـها يف موقف أكثر سـوءا مما هي فيه اليوم“.وأوضحت اإلدارة أن 
مسـرية مؤسسـاتها ”واجهت العديد من املصاعب والضغوط سـابقا نتيجـة ما تقدمه من 
عمـل وخدمة إعالمية“ للشـعب الليبي ومشـاهديها ”ومن قبل جهـات ومجموعات عديدة 
ومختلفـة“ تعاملـت معها دائما ”كأثـر من آثار املهنة“ واسـتطاعت تجاوزهـا يف كل مرة 
بالتفاف املشاهدين وأصدقاء املؤسسة غري املحدود، لكنها تواجه اليوم ظرفا مختلفا وصعبا 
يتعلق بالوفاء بالتزاماتها املادية تجاه املؤسسات واألفراد الذين تتعامل معهم.وأكدت إدارة 
القناتني أن هذا جانب والتزام مهم لطاملا حرصت أن يؤدى يف وقته ووفق ما تم االتفاق عليه، 
مـا اضطرها إىل أن تعلن اليوم أنها لم تعد تسـتطيع ذلك بأي حال بعدما بذلت جهودا كبرية 
طـوال األشـهر املاضية وحتى ال تيسء إىل هذا التقليد، شـاكرة إتاحـة الفرصة أمام قناتيها 
لخوض تجربة ممتعة مع نخبة من اإلعالميني تضع قضايا الوطن واملواطن وأخالق املهنة يف 
املقام األول من األولويات.ويعترب إغالق مؤسسة ”٢١٨“ انتكاسة جديدة لإلعالم الليبي الذي 
يعانـي مـن صعوبات كثرية، خاصة عىل املسـتوى املادي يف ظل عدم توفـر ممولني مؤمنني 
حقا بالفعل اإلعالمي، وخضوع أغلب املؤسسـات لخيارات أصحابها السياسـية ما يفقدها 
أي قيمة.وكانـت قنـاة ”٢١٨“ خالل السـنوات املاضية من بني القنوات األبرز عىل السـاحة 
الليبيـة، بالنظـر إىل ما تقّدمه من أخبـار ومنوعات، لكنها اليوم تعلن نهاية تجربتها سـريا 
عىل طريق قنوات كثرية أنشـئت يف السـنوات األخرية.ووجهت إدارة قناتـي ”٢١٨“، العامة 
واإلخباريـة، الشـكر إىل ”رشكائها الذيـن وقفوا إىل جوارها حتى يوليـو ٢٠٢١“، معربة عن 
امتنانها ملمولها والرشيك يف تأسيسها، الذي ربما جاء الوقت لشهادة يستحقها مؤكدة فيها 
”أنه لم يتدخل يف سياسة القناة التحريرية ولم يوجهها يف أي وقت وكان حارضا يف كل أزمة 
أثريت، مدافعا عن الحق يف اجتهاد الزمالء“، معربة عن تفهمها لـ“التغيريات وطبائع األمور 
واآلجال املكتوبة ألي مرشوع، وتتعامل مع كل ذلك بروح إيجابية متعاونة، وتحرتم العرشة 
وتقدر األصالة وتعرتف بالجميل“.وكررت إدارة القناتني شـكرها لجمهورها والزمالء الذين 
تحملوهـا وواجهوا الضغوط معها بتفهم وصرب ولم يبخلـوا بجهدهم وصحتهم، وبعضهم 
دفع األثمان الباهظة من حريته وحياته وأمنه واسـتقراره، مشـرية إىل أن ”آخرهم الزميل 
عيل الريفاوي املعتقل منذ ٨٨ يوما“.كما حيت إدارة القناتني الزمالء يف املؤسسات اإلعالمية 
األخرى، وسـجلت شـكرها العميق ملجموعة كبرية من أصدقاء ”مـرشوع ٢١٨“ من األفراد 
الليبيـني والعرب واألجانب، الذيـن ”منحوها من خرباتهم املهنية دون حذر، وشـكلوا دائرة 

ودودة حولها تزودهم بالنقد والنصح واملعلومات واملواقف الشجاعة عندما يتطلب األمر“.

الزوراء/ خاص:
كرمت مؤسسـة اإلسـكان التعاونية 
(chf) صحيفـة «الـزوراء» ووكالة « 
نينـا»  التابعتـني لنقابـة الصحفيني 
العراقيـني، وعـددا مـن الصحفيـني، 
بمناسـبة الذكرى الثالثة والخمسـني 
بعـد املئـة لعيـد الصحافـة الوطنية 

العراقية.
وقـال رئيس املؤسسـة عـيل القييس: 
ان املؤسسـة أقامت، وبالتنسـيق مع 
لجنـة العالقات يف نقابـة الصحفيني 
العراقيني فرع بابل، احتفالية لتكريم 
مجموعة مـن الصحفيني واإلعالميني 
املتميزيـن ومـن جميـع املحافظـات 
خدمـة  يف  الفاعـل  لدورهـم  تثمينـا 

املجتمع.
الصحفيـة  االرسة  القيـيس  وهنـأ 
بمناسـبة عيد الصحافة العراقية الـ 
اول  «الـزوراء»  ١٥٣ ذكـرى صـدور 
 ،١٨٦٩/٦/١٥ يف  عراقيـة  صحيفـة 
متمنيا لجميع الصحفيني واالعالميني 

النجاح والتأق يف عملهم الدؤوب. 
واضـاف القييس: ان عـدد الصحفيني 
تكريمهـم  تـم  الذيـن  واالعالميـني 
٧٥  اعالميـا وصحفيـا مـن مختلـف 
بعـض  اىل  اضافـة  املحافظـات، 
مـدراء العالقـات واالعـالم يف الدوائر 

الحكومية.
مـن جانبه، قـال نائـب محافظ بابل 
االحتفاليـة:  خـالل  اصـالن،  وسـام 
ان الحكومـة املحليـة وبالتعاون مع 
مؤسسـة اإلسـكان التعاونـي وفرع 

نقابـة الصحفيني العراقيـني يف بابل 
قامـت، وبمناسـبة عيـد الصحافـة، 
بتكريـم عدد مـن الصحفيـني الذين 
أبدعـوا يف عملهـم ويف نقـل معانـاة 

املواطنني.
واضـاف: ان الصحفيني هـم الرشيك 
الحقيقـي للحكومة املحلية يف تطوير 

واقع املحافظة.
نقابـة  فـرع  رئيـس  ذكـر  بـدوره، 

الصحفيـني يف بابـل يوسـف الجمل: 
أن «التكريـم جـاء يف وقـت يتسـابق 
االحـداث  اهـم  ملتابعـة  اإلعالميـون 
الحقائق وإيصالها للجهات  وكشـف 
املختصة، مشريا إىل النقابة مستمرة يف 

تقديم العون واملساعدة لإلعالميني».
وبـدأت االحتفالية بذكر آية من الذكر 
الحكيم وقراءة سورة الفاتحة ترحماً 
عىل ارواح شـهداء الصحافة وجميع 

النشـيد  العـراق، ومـن ثـم  شـهداء 
الوطني تبعها كلمة املؤسسـة وكلمة 
نقابـة الصحفيـني وكلمـة الحكومة 
املحليـة، كمـا تـم تكريـم نخبـة من 
الصحفـني الـرواد وباقـي الصحفني 

واالعالمني.
وحـرض االحتفاليـة كل مـن: مكتب 
مجلس النواب العراقـي / فرع بابل، 
ووسـام اصالن النائـب االول ملحافظ 

بابل، وعميد رشـيد ثابـت مدير دفاع 
مدنـي النجـف، وعميـد احمـد عـيل 
مدير دفاع مدنـي بابل، وعميد محمد 
عبـد الرضـا مديـر سـيطرات بابـل، 
ومحمـد زكـم مديـر اسـتثمار بابل، 
وفـالح نويص مديـر املتابعـة ديوان 
محافظة بابل، وخالد الصالحي مدير 
التخطيـط، ومحمـد جبـار شـويليه 

مدير كهرباء بابل.

 
برلني/متابعة الزوراء:

حني اقتحمـت الصحفيـة الروسـية، مارينا 
أوفسيانيكوفا، اسـتوديو الربنامج اإلخباري 
«فريميـا» أو «الوقـت» األكثـر مشـاهدة يف 
روسـيا وهي تلـوح بالفتـة كتـب عليها «ال 
للحـرب»، يف مـارس/آذار املـايض، احتجاجاً 
عـىل غـزو أوكرانيا، كانـت تتوقـع ردة فعل 
عنيفـة من بلدهـا األّم، إنما ليـس من العالم 

كلّه.
بعد ثالثة أشهر من هذه الخطوة االحتجاجية، 
باتت مارينا أوفسـيانيكوفا (٤٣ عاماً) تقيم 
يف املنفى، وتتخوف من العودة إىل روسـيا مع 
طفليهـا، وهما يف الــ ١١ والـ ١٧ من العمر، 
خشـية من اعتقالها. لكنهـا تواجه يف الوقت 
نفسـه ردة فعل عدائية من أوكرانيا والغرب، 
حيث يتهمها البعض بأنها جاسوسـة وبأنها 

ال تزال جزءاً من اآللة الدعائية الروسية.
وقالت أوفسـيانيكوفا لوكالـة فرانس برس، 
مـن العاصمة األملانية برلني حيث يفرتض أن 
تلقي كلمة يف منتدى املـرأة العاملي لالقتصاد 
واملجتمع: «أنا عالقة وسـط حرب املعلومات 
هذه». وأضافت: «هذا الوضع شديد الصعوبة 
عّيل. لـم أتوقع أن تحصل معـي هذه األمور 

بعد احتجاجي».
كانت أوفسيانيكوفا، املولودة ألم روسية وأب 
أوكرانـي يف أوديسـا، تعمل محـررة يف القناة 
األوىل التابعـة للتلفزيـون الحكومـي الرويس 
حتـى مـارس/آذار املـايض، قبـل أن تتصدر 
عناوين األخبـار حول العالم، بعدما اقتحمت 
أو  الربنامـج اإلخبـاري «فريميـا»  اسـتديو 

«الوقـت» األكثـر مشـاهدة يف روسـيا وهي 
تلـوح بالفتة كتب عليهـا «ال للحرب» باللغة 
اإلنكليزية. وكتبت عىل الالفتة نفسها باللغة 
الروسية: «أوقفوا الحرب. ال تصدقوا الدعاية. 

إنهم يكذبون عليكم هنا».
أوفسيانيكوفا  الروسـية  السلطات  واعتقلت 
مبـارشة، واسـتجوبتها ملدة ١٤ سـاعة قبل 
إطالق رساحها، وفرضت محكمة يف موسكو 
عليها غرامـة تبلغ ٣٠ ألف روبل (٢٨٠ دوالراً 
أمريكيـًا). وعـىل الرغم من إطـالق رساحها، 
فإنهـا ال تـزال تواجـه مزيداً مـن املالحقات 
القضائية واحتمال السجن لسنوات بموجب 

قوانني جديدة صارمة.
لفتـت القضيـة انتباه العالم، وأثـارت القلق 
بشـأن حرية الصحافة يف روسـيا، يف أعقاب 
قـرار الرئيـس فالديمري بوتني إرسـال قواته 
العسـكرية إىل أوكرانيـا. ويف أعقاب احتجاج 

أوفسـيانيكوفا مبـارشة، أشـاد الغـرب بها، 
ووصفهـا بالبطلـة، وحصلـت عـىل وظيفة 
جديدة كمراسـلة مسـتقلة لصالح صحيفة 

دي فيلت األملانية.
لكن متحدثة باسـم الصحيفة األملانية أكدت 
لـ «فرانس برس»، أن الصحفية الروسـية لم 
تعـد تعمل معهـم. ووفقاً ملصـادر من داخل 
إدارة التحريـر يف «دي فيلـت»، فـإن ترتيبات 
التعاون مع أوفسيانيكوفا «لم تكن مناسبة، 

وكانت جديدة عىل الطرفني».
سـافرت  الحـايل،  يونيو/حزيـران  أوائـل  يف 
أوفسـيانيكوفا إىل أوكرانيـا، لتغطيـة أحداث 
الحرب لصالح وسـائل إعالم روسية. وقالت: 
«أردت أن أكشـف للروس ما يحدث بالفعل يف 
بوتشا... أردت أن أرشح لهم ما يحدث فعالً يف 
أوكرانيا، وربما أن أسجل مقابلة مع الرئيس 
األوكراني فولوديمري زيلينسـكي». وأضافت: 

«الروس يعيشـون اآلن يف فـراغ مطلق. ليس 
لديهـم معلومـات حقيقيـة، ألن كل وسـائل 
اإلعـالم املسـتقلة يف روسـيا محجوبـة اآلن، 
هناك فقط املعلومـات التي تصدر من جانب 

الكرملني».
لكن الصحفية الروسـية قوبلـت بموجة من 
العـداء مـن جانـب النّقـاد الذين يشـتبهون 
يف أنهـا ال تزال تعمـل رساً لصالح موسـكو. 
وكتبت الصحفيـة األوكرانية أولغا توكاريوك 
عىل موقـع تويرت: «األوكرانيـون ال يثقون يف 
التغيري املفاجئ ملوقفها». ووصفت توكاريوك 
تغطيات أوفسيانيكوفا من الخطوط األمامية 

بأنها «مفربكة، وغري صحيحة، وفوقية».
أمضت أوفسيانيكوفا جزءاً كبرياً من طفولتها 
يف غروزنـي، عاصمـة مقاطعـة الشيشـان 
االنفصالية. وقالت: «عندما كنت طفلة، ُدمر 
منـزيل يف غروزني. لذلك أشـعر أنني أفهم ما 
تشعر به النسـاء واألطفال األوكرانيون اآلن. 
بما سيسـتغرق األمر بضعة أشهر حتى يبدأ 
األشـخاص مـن أوكرانيـا يف فهـم أن هنـاك 
أيضاً أشـخاصاً روسـاً طيبـني يحتجون عىل 

الحرب».
أمـا بالنسـبة ملسـتقبلها، فهـي تبحـث عن 
وظيفـة جديدة، لكـن يف الوقت الحـايل، فإن 

العودة إىل روسيا غري مطروحة.
يذكر أن روسـيا تراجعـت ٥ مراتب هذا العام 
يف مـؤرش حرية الصحافة الذي تعده منظمة 
مراسلون بال حدود، لتحتل املركز الـ ١٥٥ من 
أصـل ١٨٨ بلداً، مبارشة بعـد أذربيجان وقبل 
أفغانسـتان التي تحكمها حركة طالبان منذ 

صيف العام املايض.
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املفهـوم الذي تتبنـاه هذه الدراسـة  اعني 
(جماليـات الرسد) – بل أن تودوروف الذي 
وصل إليه أمر الرسد من الشكالنيني الروس 
ثـم أبحاث دي سوسـري اللغوية، ومن جاء 
بعده من االلسـنيني، لم يعد لديه املوضوع 
الحكائي ديـدن الرسد بل أصبح العالم كله 
لديه قابـال للرسد ،فالفلسـفة رسد للفكر 
اإلنسـاني، وعلـم االقتصـاد رسد للحاجة، 
والنـدرة املتصارعـة مـع قانـون العـرض 
والطلب،ومـن ثـم أصبحـت كل األفعال يف 
الوجود تمثل رسد األنـا املنطوية يف العالم، 
ويف هـذا الصدد نود اإلشـارة هنـا إىل نظام 
املهيمنة الذي قال به الشـكالنيون الروس، 
ويعني بروز احد األنساق البنائية،وتحكمه 
العنـرص  بوصفـه  األخـرى   بالعنـارص 
البـؤرة يف األثـر األدبي، فإذا مـا قلنا الرسد 
يف القصـة، واللغـة يف الشـعر ، والحوار يف 
املرسح،فهـذا ال يعنـي وجـود عنـارص أو 
انسـاق بنائيـة غـري مـا ذكـر يف األجناس 
(القصة-الشـعر- إليهـا  املشـار  األدبيـة 

املـرسح)، إنما هذه العنارص هي مهيمنات 
فرضت حضورها عىل عنارص اقل حضورا 
منها يف األجناس املشـار اليها، واستنادا إىل 
هذا الفهم فإن القصة إذا ما قررت الدخول 
يف الشـعر، فإنها تدخـل بأدوات الشـاعر، 
وعنـارصه بوصفهـا ضيفـا مؤدبـا عـىل 
الشـعر ومن ذلك إهمـال التفصيالت وامليل 
نحو التكثيف، واإلشـارة الرسيعة واللمحة 
الخاطفة املوحية املتعددة التأويالت، وعدم 
االسـتغراق يف وصـف إبعاد الشـخصيات، 
وتحديدها، وتفصيالتها، الن الشـعر معني 
بالوقـوف عنـد انفعـاالت النفـس،أي انه 
يتحدث عن كوامن األشياء وانعكاساتها يف 
الذات املنفعلة بها،هذا من جهة القصة، إما 
من جهة الشـعر فهو إذا ما قرر استضافة 
القصـة فعليه التنازل عن بعـض مميزاته 
لكي تتمكن القصة من اخذ مكانها املناسب 

فيه، ومـن تلك املميـزات اصطباغ الشـعر 
بطابـع التقريريـة واملنطقية،والسـيما يف 
الوصف، األمر الذي يجعل ألفاظه تشـري إىل 
اتجـاه واحد هو املبارشة، وهـذا يفيض إىل 
انكماش القـدرة اإليحائيـة لبنيته اللغوية 
عند حـدود الداللة املعجميـة، ومن ثم تقل 
أهميـة اللغة الخاصة بـه لتصبح اقرب إىل 
األسـلوب النثري، وانه سـيقاوم محاوالت 
القـص املتكـررة ألخـذ النص الشـعري إىل 
االسـتغراق بالوصـف، والسـيما تصويـر 
األشـياء من الخارج تصويـرا منطقيا مع 
الرتكيـز عىل تفصيالتها،بغية إقناع املتلقي 
بصـدق ما يقال، من هنا جـاءت الصعوبة 
يف دمـج هذين الفنـني املتباعدين يف طرائق 
البنـاء الفنـي، إذا لكل منهما اشـرتاطاته، 
ومطالبـه، وعنـارصه، األمر الـذي يتطلب 
أكثـر من قدرة الشـاعر وأكثر مـن مقدرة 
القـاص لدمجهما، فالقصيـدة بحكم أنها 
قصيدة البد أن تكون شعرا، وبما أنها قصة 
البـد أن تنقل ألينا قصة يف شـعر، وقصة يف 
آن واحد، ونسـبة متوازنة بني فنية الشعر، 
وفنيـة القصـة، نلحـظ مما تقـدم تداخل 
الفنـون األدبيـة بعضها مع بعـض، وعىل 

الرغـم مـن اسـتقرار كل فن مـن الفنون 
األدبية بخصائصه، ومميزاته، إال أن الشعر 
املعارص سمح لنفسـه الخلط،والدمج بني 
الفنـون ، ويف املجموعة القصصية ( قرشة 
امللح ) للقاص املبدع (واثق الجلبي) نجدها 
تتميـز بكتابـة شـعرية، وشـاعرية، فهي 
تجمع بني أسلوب الشاعر املتألق، والقاص 
املبدع فنـراه يقول: جميـل أن أرى صمتي 
تنمره حـروف الناي .. ويلتـف الخريف به 
حروبـا تكنز األموات يف شـبق من الشـباك 
يدخل رأس من سقطوا عىل ارض بال توراة 
أو طفـال رشى اللـوم، إن الناظر إىل عنوان 
(قرشة امللح ) تتقاسـمه داللتان سطحية 
مكشـوفة تؤدي وظيفة تفسريية وصفية، 
وأخـرى تأويليـة إيحائيـة غري مكشـوفة 
تتصل بعمـق الداللة املطلوبـة، وتنأى عن 
السطحية السـاذجة ،وعىل الثانية املعول، 
فالعنـوان (قـرشة ) يحيـل سـطحيا عىل 
مجموعة (امللح) أنتجها الشـاعر والقاص 
(واثق الجلبي)، لكن الداللة العميقة تشـري 
إىل مؤثـرات زمكانيـة تنثـال منهـا دالالت 
متعـددة ، (قرشة امللـح) معادل موضوعي 
للذات إذ هو مكون شخيص بحت، ومن هنا 

تحيل داللة كل مفردة من مفردات املجموعة 
القصصية  عىل موقف شخيص حصل ذات 
يـوم يف مـكان، وزمـان معـني، ولذلك جاء 
العنوان  ملؤلفه  الجلبي ، اقرب إىل الرسـالة 
العلميـة، مع بعض التحويـرات اإلضافية، 
التي تسمح بأن تكون املجموعة القصصية  
يف متناول القـارئ العام، واملتخصص، عىل 
الرغـم مـن أن نوعيـة املوضـوع ال يتوقف 
عندهـا إال مـن كان يتعامـل مـع النقـد، 
والقـراءة النقديـة التطبيقيـة، والنظرية، 
درج العرف النقدي، والسيما التقليدي عىل 
التفريق بـني القصة، والشـعر، بوصفهما 
نوعني مختلفـني، فالقصة فن نثري يكمن 
اإلبـداع فيـه يف بنيتـه الحكائيـة ، وطرائق 
رسم شخصياتها، عىل حني بني الشعر عىل 
نظام لغوي ترتاجع فيـه الوظيفة اللغوية 
إىل الوراء، وتكتسـب األبنيـة اللغوية قيمة 
مسـتقلة، وكلما اقرتب القصص من رشط 
الشـعر ازدادت دقة كلماتـه أهمية، وكلما 
تحرك الشعر صوب الرسد قلت أهمية لغته 
الخاصـة، جمع القاص واثـق الجلبي  بني 
الشـعر، والقص يف مجموعتـه القصصية  

انفة الذكر فنراه يقول : 

غارقة هذه األرض بالذنوب. 
فكلما كلمنا الراعي ... أخرسه الفالح 

وظل حارسنا العتيد ... يتوحد مع الظالم 
كأننا قطعة من أدام 

لوحنا للسماء ... وصفقنا مع صفري الريح 
فطارت املالئكة 

معلنة أن األبدية ... ركام يرتطم بالرجوع 
لقـد فتـح النقـد األدبـي الحديـث املجـال 
واسـعا أمام هذا املصطلح جماليات الرسد  
فاكسبه دالالت أوسع من القص  أو الحكي 
حتـى صار يعنـي كل عمـل طابعه الحكي             
أو الحبك، سواء أكان مكتوبا أم منطوقا أو 
مرئيا أو مسـموعا، أي انه كل عمل تضمن 
قصـة أو رواية بغـض النظر عـن مظهره 
التعبـريي، وبنـاء عليـه صـار موضـوع 
جماليات  الرسد يشتمل عىل القصة والرواية 
واملرسحية والحكاية الشـعبية واألسطورة 
والنكتـة  السـينمي  والرشيـط  والحلـم 
والحزورة والحديـث اإلذاعي، وغريها كثري 
حلبـة املصارعة ، فمن هو الذي سـينترص 
أخـريا، والـذي  يميز القـاص  واثق الجلبي 
تناولـه عدة أمكنة ، وشـخصيات وإحداث 
متسلسـلة، وأزمنـة كثـرية،  يف مجموعته 
القصصيـة (قـرشة امللـح) لكنهـا جاءت 
متناسـقة مع لغته الرسدية والتي يمارس 
فيها النقد االجتماعي املبارش، وغري املبارش 
و التنـاص الديني.فنـراه يقول : وتسـاءل 
الشـيخ عـن كيفية عقـاب الدجالـني  من 
السياسـني  ورجال الديـن الكاذبني اللذين 
زوروا الحقائـق ولفقـوا التهـم واألباطيل 
عـىل الناس  املسـاكني وكيف مـألوا الكتب 
بالخرافـات التـي أخذوهـا مـن أدمغتهـم 
السـيئة السـمعة غري أن الفكرة الرئيسـة 
التي لم يتوسع القاص يف رشحها تتمثل يف 

تصـوره حـول التداخـل الدينامـى.
 إن العالقـة املتفاعلة بني الزمـن ، والذات، 
وهـو مـا يفـرز لنـا مـدى الرتكيـز عـىل 
الرتابطـات الزمنيـة التـي ال يتـم ترتيبها 
بانتظـام يف املجموعـة القصصيـة ، ممـا 

يعنى كـرس العالقة بني السـابق والالحق، 
كما تكشف عنها األحداث يف الطبيعة، وهنا 
يبدو واضحا أن الجلبي  يعيد تركيب بعض 
األفكار املعلن عنها يف العالقة بني املجموعة 
القصصيـة، ومفهـوم الزمـن، إذ يخلـص 
إىل القـول بان الذاكـرة والديمومـة تعدان 
األداتني اللتني يتفق حولهما الزمن النفيس، 
والفلسفي لألدب، فإذا كانت الديمومة هي 
التدفق املسـتمر للزمن، فإن الذاكرة ليست 
سوى مستودع أو خزان للمسجالت، واآلثار 
الثابتة لألحداث املاضية يشـبه السـجالت 
املحفوظة يف الطبقـات الجيولوجية، فنراه 
يقول : سـأكتب ما أقول .. ويقول.. وتقول 
وارسـم ما سـيكون واتكئ عىل عصاي وال 
أهـش بهـا وسـأكون صامتـا بكالمي مع 
اللـه وأقـول لـه إذا النـي عن عصـاي أنت 
تعرف مـا تفعل  وهذا الكالم يدحض الرأي 
القائـل بـرضورة الرتتيـب الكرونولوجـي 
التصاعـدي يف ترتيـب األحـداث يف النـص 
الجمايل الرسدي، ألنه كأي نص رسدي آخر 
محكوم بمبـدأ االنتقائية النابعة من زاوية 
نظر القاص الجلبي، ورؤيته لحياة مضت، 
وانفلتـت مـن بني يديـه ولم يعـد بإمكانه 
مهمـا فعـل أن يعيدها كما جـرت دون أن 
ينالها النسيان، أو يشوبها الوهم، أو يعرس 
البوح، والكشـف عن جوانـب منها، فضال 
عـن أن هذه الحيـاة إذا مـا أراد الجلبي أن 
يرويها بحسـب تسلسـل وقوعها من دون 
هـدف، فإنه سـيحتاج إىل مجلدات ضخمة 
وزمن طويل لتدوينها كما أن من شان هذا 
النوع من التدويـن أن يباعد بني الحوادث، 
واألفـكار، ويبعثرهـا بني السـنني، فيفقد 
النص الجمايل الرسدي  حيويته اإلنسـانية 
الكاشفة عن الذات املرسودة يف النص، وإذا 
كانت هـذه الطريقة تـرسي بقانونها عىل 
نصوص املجموعة القصصية (قرشة امللح)  
بشـكل عـام ، فإنها تكون أكثـر فاعلية يف 
النص الجمايل الرسدي عنـد القاص (واثق 

الجلبي).
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ِعتاٌب
يف ُكلِّ َيوٍم 

َيْخِدُش ناِفَذَة َقلْبي
َشْوٌق َخرَّ عىل ُرْكَبَتيِه
َعنْيٌ أَْرَسلَْت َشْكواها 

لُِكلِّ َبْيٍت 
ِمْن أَْرجاِء الْمدينة

َقلٌَم
َبنْيَ َفْرتٍَة و أُْخرى
َيصيُح ِبَقصيَدٍة 

أَيا لَْيىل
أَما آَن األوان لَِتْسَتبنَي

يا َشْمُس َهوِّني َعَيلَّ أَْمري
ال ُتْنهي اْآلَن َسَهري

َفَبْيُت الَْقصيَدِة
لَْيُل الْغاِرقنَي 
ِألَبياِت ِعتاِبِك 

َقلْبي لَْوَحٌة
عىل َعرِْشِه

مداً َسَتْخُلديَن َرسْ
َسيَِّدًة و أَمريَة

ِعتاٌب 
َبنٰيَ َيَدْيِه ُدُموُع ُحبٍّ

ُة ِعْشٍق َو ِقصَّ
َسَتكوُن أَْطَوَل 

ِمْن ُعْمِر الْعالَمنَي
عاتبيني

أَْرجوِك عاتبيني
َكْي أَِفرَّ إِلَْيِك
َفأَزداَد ِمْنِك

ُقرْباً و َيقينا

lbn«
Îb‰íÏÇ@@›Ó«b8a
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 لطاملا كان الشعر، عموما، مرآة لواقع 
اجتماعـي ووجدانـي. بـل كان مـرآة 
لطموحـات الشـعوب يف توقها للحرية 
والتقدم... هذا اضافـة اىل ما يمثل من 
قيـم جمالية تسـهم يف تهذيـب الذوق 

الفني عموما. 
عـىل  للقضـاء  وسـيلة  الثقافـة  وان 
الجهـل والظلم وزيـادة الوعي الفردي 
انسـاني بامتيـاز وهذا ما ملسـناه من 
السـرية االدبية الثقافية االنسانية من 
قامـة لهـا بصمتهـا يف الشـعر واالدب 
والعالقات املمزوجة بالحس االنسـاني 
العميق الشاعر االديب السعودي محمد 
الجلواح الذي فرض اسمه وقوة نتاجه 

عربيا   ودوليا.

محمـد  السـعودي  االديـب  الشـاعر 
الجلواح. 

ــس ملجلس إدارة نادي  ـ عضو ُمـؤَسِّ
األحسـاء األدبـي  يف عـام  1428 هــ، 

2007 م.
واملسـؤول  اإلدارة،  مجلـس  عضـو  ـ 
اإلداري ومدير العالقـات العامة لنادي 
االحسـاء األدبي يف الفرتة من : -1428 

1441 هـ، 2007 2019-  م.
ـ َكـَتب القصيدة الشعبية ، والفصيحة 

..   العموديـة وقصيـدة التفعيلـة .
مـن  عـدد  يف   عنـه  ترجمـة  وردت  ـ 
والقواميـس   واملعاجـم  املوسـوعات 

العربية منها :
وأدباؤهـا  أدبهـا  االحسـاء  كتـاب   .1
املعارصون  لألسـتاذ : عبد الله الشباط 
للنـرش  الجديـدة  الوطنيـة  الـدار   /
والتوزيـع ط 1، سـنة الطباعـة غـري 

ـَبـر/ السعودية . ـُ مذكورة، الـخـ
2. معجـم البابطـني  للشـعراء العرب 
املعارصين، مؤسسة جائزة عبد العزيز 
سعود  البابطني لإلبداع الشعري  ط 1: 
1995  م، و ط 2 : 2002 م .. الكويت.

2000 م  الدمام / السعودية .
3. معجم األدباء اإلسالميني املعارصين  

ـّـان، األردن . ط 2 2004 / م ،َعــم
4. قامـوس دليل األدبـاء لدول مجلس 
التعـاون الخليجـي .. األمانـة العامـة 
لـدول مجلس التعاون الخليجي ، ط1 ، 

الرياض 1424 هـ ، 2008 م .
5. معجم شعراء األحساء املعارصين / 
نادي األحسـاء األدبي، ط1، 1431هـ، 

2010 م.

6. قامـوس األدب واألدبـاء يف اململكـة 
امللـك عبـد  دارة  السـعودية،  العربيـة 

العزيز،ش ط1 ، 1435هـ ، 2014م. 
ـ سـاهَم يف إعـداد وتحريـر (معجـم 
البابطني للشـعراء العـرب املعارصين) 
األوىل   الثـالث  طبعاتـه  يف  الصـادر 
الصـادرة يف الكويـت  : ط 1  2005م، 
(معجـم  و ط2  2014م. وموسـوعة 
البابطـني لشـعراء العربيـة يف القرنني 
التاسـع عرش والعرشين ، ط1:  2008 

م) الصادر يف دولة الكويت.

إصداراته نذكر منها :
1. (ترانيـم قرويـة) . ديـوان باللهجة 
العامية عـام 1410 هـ - 1990 م  من 

إصداراته. (نفد) .
2. (مسارات) مقاالت متنوعة يف األدب 
والفن والحياة يف عام 1414هـ، 1994 

م، من إصداراته . (نفد).
ـَـْوح) ديـوان بالفصحى : 1424  3. (ب
هـ  ـــ 2003 م ، ط 1، مـن إصدارات 

نادي املنطقة الرشقية األدبي (نفد) .
أدبيـة   مقـاالت  ج1)  (فضـاءات/   .4
دار  2009م،   - 1430هــ   .. متنوعـة 

الكفاح ـ السعودية (نفد).
 .. بالفصحـى  ديـوان  ـَـزْف)  (ن  .5
ـ  الكفـاح  دار  2009م،   - 1430هــ 

السعودية.
6. (الطاهـرون) ديـوان بالفصحـى ، 

1433هـ ، 2012 م (نفد).
أدبيـة  2) مقـاالت  7. (فضـاءات /ج 
دار  م،    2013  ، 1434هــ  متنوعـة 

الرشقية للطباعة والنرش (نفد).
8. (قواريـر) ديـوان  بالفصحـى، من 
إصـدارات نادي الطائـف األدبي  1434 

هـ ، 2013 م (نفد).
ـَـان اليـأس) ديـوان الشـاعر  9. (ُدخ
الجزائـري مبارك جلواح، رشح وتعليق 
مـن إصـدارات نـادي نجـران األدبـي،  

1436هـ ، 2015 م.
10. (نخيل) .. ديوان بالفصحى، 1439 
هـ ، 2018م ، دار السكرية بالقاهرة .

11. (زوارق) مقاالت يف الثقافة واألدب 
والسـرية والذكريات وصور من الحياة 
الثقـايف  النـورس  منتـدى  املعـارصة، 

بالقطيف .. 1439 هـ ، 2018م.

دخلنا بيدر الشـاعر واالديب السعودي 
محمـد الجلـواح ، وخرجنـا منـه بهذا 

العطاء .
 * تتبنى موقفا معينا من الشعر عندما 

تكتبه، ام تجعل الشعر يكتبك؟ 
ـ الشعر يكتبني باملوقف الذي أنا اتبناه 
فتنعكـس القصيـدة بشـكلها الداخيل 
والخارجـي .. بمـا أحمله مـن موقف 

تجاه املوضوع . 
 * هـل تمثـل نمطـاً جديـداً بالكتابـة 
الشـعرية ام سـايرت ب االسلوب الذي 

تكتب به القصيدة3 الحديثة؟
ـ ال أكتـب القصيـدة الحديثة بشـكلها 
املواضيـع   أتنـاول  إنمـا  الحديـث، 
الحديثـة  واألفـكار  واملصطلحـات 

وأصيغها بشكل  القديم . 
* هـل هناك قراءات معينـة اثرت فيك 

وجعلتك تهتم بكتابة الشعر؟ 
ـ نعـم كنـتـ  ومـا زلـتـ   أقـرا كتب 
الـرتاث والكتـب الدينيـة واالجتماعية  
والتاريخيـة، وهذه مجتمعـة كان لها 
األثر  الواضح  والبالغ يف كتابة الشـعر 

إىل جانب الهواية األساس.
* كيـف جئـت اىل عالـم الكتابـة او ما 

الرياح التي دفعت رشاع مركبك؟ 
فـكان  متعلمـة  أرسة  يف  نشـأت  ـ 
والـدي معلما للقـران الكريم والتعاليم 
اإلسـالمية، وكذلـك والدتـي وأقاربي، 
كمـا تعلمـت القـرآن الكريـم بشـكل 
جيـد يف مرحلة الفتـوة، وتأثرت بالجو 
الثقايف الذي يحيط بالبيت منذ الصغر، 
القـراءة  هويـة  وجـود  اىل  باإلضافـة 

الذاتـي  والتثقيـف  لـدي،  والكتابـة 
املتواصـل، وتشـجيع معلمي املرحلتني 
االبتدائية واملتوسـطة ، فكانت كل هذه 
العوامـل وغريهـا بمثابة الـرشاع الذي 

دفع مركبي اىل القراءة والكتابة .. 
*  ماذا  يعني ان تكون أديبا ؟

ـ يعنـي أن تكـون حيا تـرزق ، تعيش 
وتتنفس صورة وصوتا وتفاعال وكيانا 
حارضا عىل وجـه األرض، تتعايش بما 
يحيط بك من حياة وموت وحب وفرح 
ومعانـاة وحـزن  وفقر ويـرس وغناء 
وعويل وسفر وعشق وكراهية .. يعني 
ان ترصخ من ألم أو من بهجة فتكتب، 
يعنـي ان تأخذ صوتـك، وصورتك  من 

اآلخرين أو إىل اآلخرين . 
* ايهما أكثر تأثريا الشـاعر عىل الشعر 
ام الشـعر عـىل الشـاعر او عامل آخر 
يفصـل بينهمـا مثـل الخيـال والتأمل 

واأللوان ... الخ.
ـ أظـن انـه ال يمكـن الفصـل بينهما 
فالشاعر خلق شاعرا يف سلوكه وكالمه 
وترصفاته وكتاباته، وإن حرضت  تلك 
العوامـل  التي ذكرتم .. الخيال والتأمل 

واأللوان. 
فالشاعر بكل هذه العوامل وبما يحمل 
مـن خصائـص يف شـخصيته يعكـس 
كل ذلك عىل شـعره، وسلوكه  فيالحظ 
النـاس حينمـا يتكلـم ـ مثـال ـ  أنـه 
يتحـدث بلغة مغايرة عن سـواه  مليئة 
بالرقة والشـاعرية و التأمل واملفردات 
الخاصـة بـه، وكذلك حني نقـرأ بعض 
القصائد  التي ال نعرف اسم شاعرها. 

فنسـتنبط منهـا  نـَفـَـس شـاعر ما، 
ونقـول هذا مـن قول الشـاعر الفالني 
مثـال ؛ أي  انه ال انفصال بني الشـاعر 

والشعر فكالهما يؤثر باآلخر.
* كيـف تـرى تجربتـك وهـي يف طور 
عـىل  الخـروج  كان  وهـل  البدايـات، 

رًا عندك؟ األنماط الّسائدة مبكِّ
- البداياتـ  كأي بداياتـ  تبقى قارصة 

وسطحية وبسـيطة، ولكني كنت أعي 
تمامـا ذلـك.. فأحـاول أن ال أكـرر ما 
أكتـب، وقد بـدا ذلك يف  طريقـة كتابة 
قصيدة التفعيلة الشـعبية والفصيحة 
منذ البدايـات، وديوانـي األول (ترانيم 
قروية) وهو ديوان باللهجة الشـعبية 
الدارجة يف قريتي (القاَرة) باألحساء.. 
أغلبـه قصائد تفعيليـة، وكذلك  ديوان 
ـَـْوح) اول ديـوان بالفصحى، الذي  (ب
يحتوي عىل عدد مـن قصائد التفعيلة، 
وقصائـد عموديـة بصـورة عرصية .. 
ويمكنني أن  أزعم ان ذلك الخروج عىل 
ـْـِت عليه ـ هو  ـَق ل ـْ األنمـاط ـ كما أط

خروج  مبكر .
 * هل يبدو السؤال سؤاالً تقليدياً، حني 
أقـول لك: متى تولـد القصيدة، وكيف؟ 
وكيـف تـرى راهـن املشـهد الّشـعرّي 

العربي يف املرحلة األخرية؟
ـ والدتهـا يشء عجيـب، فقـد تأتيـك 
القصيـدة من حيث انت ال تريدها، وقد 
تكون يف حاجة ماسة جدا  لها، وتريدها 
اآلن وتطلبها وتناديها فال تستجيب لك 
وتسـتعيص عليك كثـريا، وقـد تطلبها 

فتأتيك  طواعية مائية.
ولقـد ذكـرُت هـذا تمامـا يف أكثـر من 
قصيدة ، واتذكر هذه األبيات يف هذ األمر 
مـن قصيـدة عنوانها (عرين الشـعر) 

ـَزْف) :   نرشتها يف ديوان ( ن
َيْجفــو   ْ إذ  الِشــّعــْـَر  آلَـَم   مـا  
ِه            وأنـَت   َتْحـَسـُبــُه   ـِ وَت ـْ ـَِسـط ب

أْهـالً ، وِخـالّنا
ُتـريُدُه،  وهو   ال يأِتي ..    كأّن     ِبِه      

عـَن الُهُطول  ِغطاٌء  .. عـّم  ُوديـانا!
وإن أتـى .. راح  َيجلـو  الَعـنَي ِمن َرَمٍد             
ـَْسـتحيل الّضـنى َرْوحاً ، وَرْيحانا َفـي

أللـه ..  ما أجمل الدنيا   إذا    ُعـزفــَْت             
قصيدة ٌ َهـزّت  األكوان َ.. إتقانا  ..!

ــعُر .. يـا فـّن  الزمان، و يا               يا أيها الشِّ
ِقيثاَرُه ، طاَب   ِفيَك   الُعْمُر  رّيانا

ال تبتِعْد .. إننا   يف    أْوِج      لهَفِتنا         
إليَك ، منُذ قروٍن .. أنت     َنْجوانا

ـعُر  َبـدِّْل  لوَن    أوِرَدتـي          يا أيها  الشِّ
إني  زرعتك يف األعماق   ِشـريانا

نيـا ،     وِقّصُتها              فأنـت     َملَْحمـة ُ   الدُّ
وَصوُتها ، وِكتاٌب    َشــعَّ     إيمانا

ـ أمـا راهـن الشـعر العربـي .. فإنني 
متفائـل حياله، والشـعر ـ  ولله الحمد 
ـ مـازال متوهجا .. وحارضا وال خوف 
عليـه مـن كل املضـادات واملنافسـات 

األخرى.
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يقول علماء النفس إنَّ كل سـلوك اإلنسان 
هو سلوك مربَّر، ما يعني أنَّ اإلنسان دائماً 
لديـه دافع داخـيل للقيام بالسـلوك. ومن 
هنا جاء تعريف االحتياجات بأنَّها الدوافع 
املحركة للسـلوك اإلنسـاني، والتـي تقوم 
أيضـاً بتكـرار السـلوك االيجابـي كمحفز 
أويل لهـذا السـلوك، لكن ال بد مـن التفريق 
بـني االحتياجـات الشـخصيَّة واحتياجات 

العالقة الزوجيَّة.
اإلنسـان  حيـاة  يف  األوىل  االحتياجـات  أنَّ 
أو غـري  متزوجـاً  كان  يحتاجهـا، سـواء 
ج. والثانية يحتاجهـا خصيصاً من  متـزوِّ

رشيك الحياة وليس من أحد سواه.
ولعل من أهـم األمثلة عىل االحتياجات من 
رشيك الحياة هي الحاجة للحبِّ واالهتمام، 
والحاجـة للدعـم والتشـجيع، والتقديـر، 
واالحتواء، والرعاية، واشـعار الرشيك بأنَّه 

أولويَّة يف حياة رشيكه.
وخالل مراحـل النمو مـن الطفولة مروراً 
باملراهقة والشـباب تتكون لدى اإلنسـان 
احتياجات خاصة نتيجة الحياة والصعوبات 
التي يواجهها الشخص. ويحتاج االنسان، 
يف الغالب مـن رشيك الحياة، إىل توفري هذه 
االحتياجـات وتلبيتهـا. وعـدم توفري هذه 
االحتياجـات أو تلبيتها بالصورة املناسـبة 
لرشيـك الحياة يحول هـذه االحتياجات إىل 
مخاوف متزايـدة يف الحيـاة الزوجيَّة التي 
بدورهـا تزيد من وترية السـلوك السـلبي 

يف العالقـة الزوجيَّة، وبالتـايل زيادة وترية 
املشـاكل وتوليـد االحتياجات مـرَّة أخرى، 

وهو ما يعرف بالدائرة السلبيَّة بسبب:
ـ االحتياجات غري امللباة.

ـ املخـاوف املتولـدة مـن االحتياجات غري 
امللباة.

ـ السلوك السلبي املتولد من الخوف.
ـ املشاكل املتكررة نتيجة للسلوك السلبي.

وهـذه الدائـرة ال يمكـن الخـروج منها إال 
بالعمل عىل تلبية احتياجات كل رشيك من 

رشكاء العالقة الزوجيَّة.

• كيفيَّة تلبية احتياجات رشيك الحياة؟
ـ مساعدته عىل اكتشاف وتفهم احتياجاته 

من خالل ثالث وسائل:
• معرفة مـايض رشيك الحيـاة وما مرَّ به 
من عالقات أرسيَّة وصداقة قد تكون ولدت 
لدى الرشيك احتياجات اليوم، مثال ذلك لو 
اشـتكت الزوجة من تغيب والدها املستمر 
عـن املنزل وعـدم قضائه وقتـاً مع أرسته 
فهذا يدلُّ عىل حاجتها لقضاء الوقت معها. 
لو اشـتكى الزوج من عـدم اهتمام والديه 
به وهو صغري، ألنَّـه كان أكرب اإلخوة ومن 

املفـروض أن يهتم هو بمـن أصغر منه قد 
يدل عىل احتياجه لالهتمام والعناية.

• معرفـة نوعيَّة االحتياجـات التي تولدها 
الحيـاة الزوجيَّة لـدى كل رشيك من خالل 
التفاعـالت اليوميَّـة. مثـال ذلك لـو قالت 
الزوجـة لزوجهـا لـو أنَّـك أكثـر اهتماماً 
بمشـاعري لكنت أكثر شـعوراً باألمان. أو 
أن يقول الزوج لزوجته، لم تشعريني يوماً 

بأنَّك فخورة بانجازاتي.
• تحويل املشـاكل اليوميَّة التـي يتم حلها 
إىل دروس يتعلم فيها كل رشيك احتياجات 

رشيكه.
ـ تلبية هذه االحتياجات وتوفريها بالصورة 

املناسبة للرشيك:
• سـؤال الرشيك لرشيكه عن كيفيَّة رغبته 
أو رغبتها يف تلبية االحتياج لديه. مثال ذلك 
أن يسأل الزوج زوجته عن أفضل الوسائل 
التي تجعلها تشـعر بأنَّها أولويَّة يف حياته. 
أو أن تسـأل الزوجـة زوجهـا عـن كيفيَّة 
إشعاره بأنَّها تقدِّر كل ما يقوم به من أجل 

رخاء األرسة.
• التوقـف عـن كل سـلوك يزعزع شـعور 
الرشيـك باحتياجاته ويحولها إىل مخاوف. 
فلو كان التغيُّب عن املنزل كل يوم للذهاب 
لألصدقـاء يولد لدى الزوجة شـعوراً بعدم 
األمان فعىل الزوج التوقف عن هذا السلوك، 
أو التخفيـف منه. ولـو كان انتقاد الزوجة 
لزوجها يف كل قراراته يشـعره بأنَّ الزوجة 
ال تحرتمـه فعىل الزوجة أن تتوقف أو تقلل 

من هذا السلوك.
ختامـاً تعـدُّ مسـاعدة رشيك الحيـاة عىل 
معرفـة احتياجاته أو احتياجاتها وتلبيتها 
لرشيـك الحيـاة أحـد أهـم ثالث مهـارات 
يحتاجها الزوجان يف العالقة األرسيَّة وهي 
مهارات الحوار اإليجابي، ومهارات التعامل 
مـع الضغـوط الزوجيَّـة، وتعـدُّ مهـارات 
معرفة االحتياجـات الزوجيَّة وتلبيتها من 
أصعب وأدق وأخطر مهارات صناعة أرسة 

سعيدة.

يتواجـد الكثـري مـن األمور التـي يجب 

مراعاتهـا عندمـا يتعلق األمـر بإتقان 

مكياج البرشة، فهناك هل تسـتخدمني 

كريم األساس أم بي بي كريم؟ اسفنجة 

لوضعها أم يديك؟ والقائمة تطول.

ويمكن أن يكون االختيار بني كريم البي 

بي كريم وكريم األسـاس محـرياً حقاً، 

خاصة إذا كنت غري متأكدة من االختالف 

ملسـاعدتك عـىل فهم ذلك، فقد كشـفنا 

مزايـا كال املنتجني ليس من املسـتغرب 

هنا أن الفائـز الواضح يف الحصول عىل 

برشة أكثر صحة ونعومة هو استخدام 

كريم البي بي، لكننا نشجعك عىل قراءة 

املقال ملعرفة السبب.

مـا الفرق بـني كريـم البي بـي وكريم 

األساس؟

يعترب BB Cream ، الذي يرمز إىل ”بلسم 

الجمال“، خيار تغطيـة أخف من كريم 

األسـاس، والذي يميـل إىل أن يكون عىل 

جانـب التغطيـة القصوى يوفـر كريم 

BB تغطيـة ندية وشـفافة عىل شـكل 

بلسـم متعدد املهام يجمع بشـكل عام 

بني املرطـب والربايمر وكريم األسـاس 

امللون والعناية بالبرشة و SPF يف منتج 

واحد كريم األسـاس هو خيـار تغطية 

كاملـة يكون بشـكل عام عـىل الجانب 

غري الالمع، وهـو مصمم لتغطية الجلد 

وأي عيوب.

هل كريم بي بي أم كريم األساس أفضل 

للبرشة؟

 BB بينمـا يتفـوق كريم األسـاس عىل

Cream عـىل مقيـاس التغطية، يتفوق 

BB Cream عليـه عندمـا يتعلـق األمر 

فهوغنـي  بالبـرشة  العنايـة  بفوائـد 

باملكونـات املضـادة للشـيخوخة مثـل 

الشـاي األخـرض والكوالجـني البحري 

إىل جانـب الرتطيب الخطري عىل شـكل 

 BB حمـض الهيالورونيك، يقـدم كريم

املزيـد مـن فوائـد العنايـة بالبـرشة يف 

تركيبته مقارنًة بكريم األساس.

كمـا أنه يميـل إىل أن يكـون أكثر بكثري 

عـىل الجانب غري املسـامي، مما يجعله 

مناسـباً بشـكل أفضل ملـن يعانني من 

البرشة املعرضة لحب الشباب.

بني كريم البي بي كريم وكريم األساس، 

كيف يمكنـك معرفة األفضل بالنسـبة 

لك؟

إذا كنـِت فتـاة تحبـني املظهـر الالمـع 

 BB فـإن  مكيـاج“،  مكيـاج،  ”بـدون 

Cream SPF15 هـو الفائز الواضح إنه 

أيضـاً أحد أكثر املنتجات مبيعاً يف العالم 

لهذا السـبب، احتفظي بكريم األسـاس 

 BB للسهرات واملناسبات واتركي كريم

لالستخدام اليومي.
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الطبيـة  األبحـاث  تواصـل 
التحذير من املخاطر  الحديثة 
السـجائر،  لتدخني  الصحيـة 
حيث أشـارت دراسـة جديدة 
باحثـون مـن  عليهـا  أرشف 
ال  التدخـني  أن  بريطانيـا 
يـؤدي للوفاة فقـط، ولكن يف 
الوقت نفسه يرفع احتماالت 
تعـرض أرسة املدخـن للفقر. 
وتابعت الدراسـة التي أرشف 
عليهـا باحثـون مـن جامعة 
األشـخاص  أن  نوتنجهـام 
تدخـني  يمنحـون  املدخنـني 
السـجائر أولوية أوىل بشـكل 
يفـوق أولوية توفـري الطعام 

لعائالتهـم، وهـو مـا يرفـع 
األطفـال  تعـرض  فـرص 
واألرسة إىل الفقـر ومسـتوى 
معيـىش منخفـض، وخاصة 
إذا كان األب يعانـي من حالة 
ماديـة متدهـورة ويف الـدول 
ذات الدخول املنخفضة. وأكد 
العـادة  هـذه  أن  الباحثـون 
الضارة تساهم ىف إصابة مئات 
اآلالف مـن األطفـال بالفقـر 
املعيشـية،  األحـوال  وسـوء 
خـالل  اآلبـاء  أن  مضيفـني 
الدراسة التى شملت مجموعة 
كبـرية من املتطوعـني منحوا 
األولوية األوىل لرشاء السجائر 

وجعلوهـا مقدمـة عىل رشاء 
بعض االحتياجات األساسـية 
للمنـزل. وأضـاف الباحثـون 
أن تصميـم برامج اإلقالع عن 
التدخني لـن يكون لها مردود 
إيجابـى فقـط عـىل صحـة 
املجتمـع ولكنهـا ستسـاهم 
أيضـاً يف الحـد مـن معـدالت 
الفقـر. ونرشت هـذه النتائج 
 BMC Public” باملجلة الطبية
Health“، وكمـا نـرشت عىل 
املوقـع اإللكرتونـى لصحيفة 
”ديـىل ميـل“ الربيطانيـة يف 
الثامـن والعرشين من شـهر 

مايو الجاري.

املقادير:
األرز: كوب

طماطم: 6 حبات
زيت الزيتون: 4 مالعق كبرية

فلفل أسود: ملعقة صغرية
ملح: نصف ملعقة صغرية

الثوم: 3 فصوص (مهروس)
كبـرية  مالعـق   3 بقدونـس: 

(مفروم)
كـوب  نصـف  البارميـزان:  جبـن 

(مبشور)

طريقة التحضري:
قومي بطهـي األرز حتى ينضج ثم 

صفيه وضعيه جانباً.
قومي بتسـخني الفـرن عىل درجة 

حرارة 350 مئوية.
قطعـي حبات الطماطـم قليالً من 
األعـىل واحتفظـي بهـا جانبـاً ثم 
تخلـيص من البـذور واعرصيهم يف 

وعاء صغري.
ادهني صينية فـرن بالزيت ورتبي 

الطماطم فيها.

عصـري  مـع  األرز  بخلـط  قومـي 
الثـوم  وأضيفـي  الطماطـم 
البارميزان و2  والبقدونس وجبـن 

ملعقة كبرية زيت زيتون وملح.
ضعي حشوة األرز داخل الطماطم 
وما تبقى وزعيه يف الصينية وريش 
عصـري الطماطـم عليه ثـم غطي 
التي قطعناها  الحشـوة بالرشائح 

من األعىل.
ضعي الصينية يف الفـرن واتركيها 

ملدة 20 دقيقة حتى النضوج.
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يعـد ارتفـاع الكوليسـرتول يف الدم من 
أخطـر املشـكالت الصحيـة التـي قـد 
يواجههـا البعض، خاصـًة أن أعراضه 

صامته، وال تظهر بشكل واضح.
قـال الدكتـور محمـد املنييس، أسـتاذ 
الجهـاز الهضمـي بكليـة طـب قرص 
العيني، إن أعراض ارتفاع الكوليسرتول 
غالباً مـا تكون صامتـة، وال تظهر إال 
حـال حـدوث مضاعفات، مثـل النوبة 

القلبية أو السكتة الدماغية.
الكوليسـرتول  أن  املنيـيس  وأضـاف 
يرتسـب عـىل جـدران الرشايـني، مـا 
يتسـبب يف ضيقها، ويعيـق تدفق الدم 

األعـراض  أن  إىل  الفتـاً  خاللهـا،  مـن 
تظهر بشـكل واضح مع بعض الفئات 
مثل كبار السـن، خاصة يف ظل تسـبب 
الكوليسرتول يف حدوث جلطة دماغية.
عالمات تشري إىل ارتفاع الكوليسرتول

وأوضـح املنيـيس، أنـه عـىل الرغم من 
يف  الكوليسـرتول  مسـتويات  ارتفـاع 
الجسم، فهو يصّنف من األمراض ذات 
األعراض الصامتة، إال أن بعض األنواع 
منه تتسبب يف زيادة يف الدهون الثالثية، 
مما يؤدي إىل التهاب البنكرياس الحاد، 
وظهـور بعـض العالمـات الجلديـة يف 

مناطق متفرقة من الجسم.

وأشـار املنييس إىل أن ارتفاع مستويات 
الكوليسـرتول يف الجسـم قد تتسبب يف 
تصلـب بعـض الرشايني مثـل رشايني 
املعدة، أو القدم، أو رشيان القلب، حيث 
يـؤدي ذلـك إىل ظهور بعـض األعراض 

مثل الذبحة الصدرية، والجلطات.
وأكـد أسـتاذ الجهـاز الهضمـي بكلية 
طـب قـرص العيني أنـه مـن الطبيعي 
إجراء الفحوصات املبكرة بشكل دوري 
يف  الكوليسـرتول  مسـتويات  لقيـاس 
الجسـم، خاصـة يف ظل وجـود بعض 
عوامل الخطـر مثل السـمنة، وارتفاع 

الضغط أو العامل الوراثي.

تشـتهر البيـوت العربية يف يـوم العيد وخاصة عيـد األضحى برائحة 
اللحـوم التي قد تبدو للبعض مزعجـة نتيجة الذبائح، وتجهيز اللحم 
وطهيه، ما يجعل ربة املنزل تسأل مع اقرتاب املناسبة الدينية املذكورة 
عن الخطوات الكفيلة بالسيطرة عىل رائحة اللحم جرّاء ذلك، والحول 
دون انتشـار الرائحـة املزعجة من األسـطح أو املوقـد أو غري ذلك إىل 

صالة االستقبال؟.. يف اآلتي، حيل مساعدة يف الحّد من رائحة اللحم.
طرق مساعدة يف القضاء عىل رائحة اللحم

محلول الخل واملاء: يقـوم البخار الناجم عن غيل الخل واملاء يف قدر 
عـىل النار، بـدور فّعال يف القضـاء عىل رائحة اللحـم يف هذا اإلطار، 
يفيـد غيل نصف الكوب مـن الخل مع كوب من املاء، يف قدر صغرية، 
عـىل نار خفيفة عىل املوقد، إلنتاج البخار الذي يعمل عىل امتصاص 

الرائحة يف الهواء.
مقشـور الليمـون الحامض والربتقـال: لزيادة فـرص القضاء عىل 
رائحـة اللحـم املزعجة، بطريقـة فّعالة، تغىل قدر صغـرية مملوءة 
باملـاء، عىل نار هادئة، عىل أن تتضّمن قشـور الربتقال (أو الليمون 

الحامض) والقرنفل القرفة.
قشـور الليمون الحامض املغلية يف املاء تطغى عىل رائحة اللحمعىل 
غـرار محلـول الخّل واملاء، فـإن البخار املتصاعد مـن القدر يمتّص 
رائحة اللحم املنّفرة، فيمنع انتشـارها يف غرف املنزل أو استنشاقها 

من الساكنني وضيوفهم.
مسـحوق صـودا الخبز: ملسـحوق صـودا الخبـز قـدرة فائقة عىل 
امتصاص أي رائحة غري مرغوبة يف املنزل، بطريقة فّعالة، فالعامل 
املعادل مثل صودا الخبز سـيوازن درجة الحموضـة ويقلل الرائحة 
غـري املرغوب فيهـا، كرائحة اللحـم التي تنترش بشـدة يف فرتة عيد 

األضحى.
رمي بقايا اللحم غري القابلة لألكل، يف سـّلة القمامة، مسـؤول عن 
انتشـار رائحة مزعجة يف املطبخ، الرائحة التي سـتنترش يف املنزل يف 

املواجهة، يفيد اآلتي:
1. رّش مسحوق صودا الخبز يف قاع سلّة القمامة، كما يف الكيس.

2. رمـي قشـور الليمـون الحامض، يف سـلّة املهمـالت، األمر الذي 
يقلّل الرائحة املرتبطة بالطعام أضف إىل ذلك، تفيد االسـتعانة بزيت 
الليمون، الذي يسـكب يف حوض الجيل، أثناء عملّية طهي اللحم، ما 

يخّفف من رائحتها.

كشـف خـرباء مستشـفى مايو 
عن خمس عـادات للرشب تعمل 
عـىل ترسيـع عملية شـيخوخة 

الجسم البرشي.
ووفقـا للخرباء، مـن الرضوري 
ليس فقط االهتمام بالتغذية، بل 
وأيضا يجب االهتمام باملرشوبات 
ألن هذا يساعد عىل إبطاء عملية 
حـدوث  ويمنـع  الشـيخوخة 
تغـريات مبكرة بالجلـد والبرشة 
كمـا أن منظومة املناعـة تبقى 

تعمل جيدا والعظام قوية.
املياه الغازية

يعلم الجميـع أن امليـاه الغازية 
الـوزن  زيـادة  عـىل  تسـاعد 
برسعـة كما أنهـا تحفـز إنتاج 
وتطـور  السـيئ  الكوليسـرتول 
أمـراض القلب واألوعية الدموية 

وأمراض املناعة الذاتية.
العصائر

هناك أسطورة تفيد بأن العصائر 
مفيدة ولكنها تحتوي عىل نسبة 

عاليـة مـن السـكر وكمـا هـو 
معـروف، ثبت أن السـكر يرسع 
عملية الشـيخوخة فإذا كان من 
الصعب عىل الشخص التخيل عن 
رشب العصائر، فعليه أن يحاول 

اسـتبدالها بأنواع من املرشوبات 
الطبيعيـة أو رشب املاء بالنعناع 

أو الليمون أو أي فاكهة.
كمية قليلة من املاء

إن رشب كميـة قليلة مـن املاء، 

يـرسع عمليـة الشـيخوخة ألن 
املـاء يوفر مـواد بناء لألنسـجة 
وتسـاعد عـىل تحسـني عمليـة 

التمثيل الغذائي.
الكحول

مـن املرشوبـات املفضلـة لـدى 
الكثريين، مع أنه أكثر املرشوبات 
باالعتبـار  نأخـذ  ال  هنـا  رضرا 
الكحـول  تنـاول  يسـببه  مـا 
من حـاالت السـقوط وكسـور 
العظـام والرضـوض وغـري ذلك 
هنا نذكر فقـط، بأن املرشوبات 
الكحولية تزيد من خطر اإلصابة 
بالرسطـان، كما يسـبب تفاقم 
مرض السكري وارتفاع مستوى 
ضغط الدم وهذه لن تطيل العمر 

بضع سنوات.
مرشوبات الحمية

يعتقـد الكثـريون أن مرشوبات 
بيـد  للصحـة  مفيـدة  الحميـة 
أن هـذا غـري صحيـح ألن بدائل 
السـكر املستخدمة يف إنتاج هذه 
املرشوبات، تحفز عىل اسـتهالك 
املزيـد مـن السـعرات الحرارية 
كما تؤثر بصورة سيئة يف عملية 
الهضم ومنظومة املناعة وصحة 

الجلد.
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يظل الطفل عىل براءته وبساطته 
واألفـكار  للمشـاعر  حاضنـاً 
والخواطـر، التـي قـد تعجـز األم 
أحياناً عن فهمها ومعرفة طريقة 
التـرصف األمثل حيالها، السـيما 
إذا تعلـق األمر بمخـاوف األطفال 
وهمومهـم التـي قـد تنتـج عـن 
حـادث مـا يف املدرسـة، أو نتيجة 
مشـهد مـا، شـاهده الطفل عىل 

الشاشة ولم تلِق له األم باالً.
النفـس  علمـاء  ابتكـر  وقـد 
والرتبويـون املختصـون، 5 طرق 
رئيسية من شأنها أن تساعد اآلباء 
واألمهـات عـىل كشـف مكنونات 
وأرسار أطفالهـم بطريقة عفوية 
وغري مبارشة وبال أسئلة رصيحة 
تخيفهم، مـع أهمية أن ترتك األم 
العنان لطفلها لقول اإلجابة التي 
تناسبه وتعرب عنه، دون أن توحي 
إليه بإجابة معينة، أو تعاتبه عىل 
اختيـار إجابتـه وإخبـاره بأنهـا 
كانت تتوقع منه اختياراً آخر»؛ و 

هذه الطرق تتمثل فيما ييل:
• قصة السفر

احكي له أن هناك شـخصاً سوف 
يسـافر إىل مـكان بعيد جـداً ولن 
يعود أبـداً؛ فمن تتوقـع أن يكون 

هذا الشخص؟
الطفل سـتجعلك تعرفني  إجابـة 
من هـو الشـخص الـذي يكرهه 
ويتمنى بعـده عنه، أما إن قال لك 
إن الذي سـوف يسافر «أنا»؛ فهو 

يكره نفسه.
• قصة العصفور

احكي لطفلك عن قصة العصفور 
وابنهمـا  األم  والعصفـورة  األب 
يف  ينامـون  الصغـري،  العصفـور 
العش فوق الشـجرة، وتهب رياح 
قويـة ويقـع العش عـىل األرض؛ 
فيطري العصفور األب إىل شـجرة، 
والعصفورة األم إىل شجرة أخرى.

طـار  أيـن  «إىل  طفلـك:  اسـأيل 
العصفور الصغري؟»

العصفـور  «إن  طفلـك:  قـال  إذا 
طـار ألبيـه»؛ فهو متعلـق بأبيه، 
وإن قـال: «إنه طار إىل أمه»؛ فهو 
متعلـق بأمـه ويراها هـي منبع 
األمان، أما إن قال: «إن العصفور 
الصغري طـار إىل شـجرة أخرى»؛ 
واثـق  الطفـل  أن  يعنـي  فهـذا 

ومستقل ويشعر باألمان.
• قصة الخرب الجديد

احكـي لطفلك أن هناك طفالً عاد 
من املدرسة، وقالت له أمه: «تعال 

برسعـة، لـدي خـرب جديـد لك»، 
واسـأليه: «ماذا تتوقـع أن يكون 

هذا الخرب؟»
إجابة الطفل تسـاعدنا يف التعرف 
عىل جانب مـن رغباته ومخاوفه 

وتوقعاته.
• قصة الحلم املزعج

احكـي لطفلـك أن هنـاك طفـًال 
اسـتيقظ مـن النوم وهـو مرهق 
ومنزعج، وقال ألمه: «رأيت حلماً 
مزعجاً يف املنام»، واسـأليه: «ماذا 

رأى الطفل يف منامه برأيك؟».

إجابتـه سـتجعلك تتعرفـني عىل 
نقاط ضعفه ومشاكله يف عالقاته 

مع أفراد عائلته وأصدقائه.
• قصة الخوف

احكي لطفلك أن هناك طفالً يبكي 
بشدة، ويقول: «إنني خائف جداً»؛ 

فمم يخاف، أو ممن يخاف؟
الطفل سـتجعلك تعرفني  إجابـة 
الكثري مـن مخاوفه الشـخصية، 
يخيفونـه،  الذيـن  واألشـخاص 
أو يشـعر بـأن وجودهـم يهـدده 

ويضايقه. 
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غزل عراقي
ويـــــاك؟ أطباعــــي  حريـر  ماغـزر  عجـــــب 

ملوحـــــة؟ چانــــت  مـا  أبـد  العشـــرة  بـــزاد 

أسـبــــاب رشحـــــت  ال  مقنـع  عــــذر  ال 

مطروحـــــــة ولـذات  الجلــــد  سـوط  عفـــت 

سـنيــــن لصربتـــه  وصـرب  املضـــى  شـيعــــــوض 

مذبوحــــــــة رغباتـي  كــــــل  لرغبتـك  قرابـني 

ويـــــــــــاك عمـري  خلصـــــــت  زمـر  رگضـــــــت 

تلوحــــــــــة التگـدر  ياچفـوف  طبعــــــــــك  وميـــل 

مـوس بصفاتــــــــك  وأدري  خـــــــام  سـلــــــس 

كــل شـهــــــــادة بحرضتــــــــك يفـالن مجروحـــــــــة

األَحبــــال گـــــالدة  برگبتـه  وعلگـــــــت  بسـمــــــار 

مفتوحــــــــة اإلســــرار  وقاصــــة  شسـرت  شــــــزر 

مخنـــــوگ مابينـــــــت  التعـب  حصتــــــي  خـذت 

اللوحــــــة مدللـة  ومديـــــــح  بعجـــــــاب  املهـــــــم 

ويـا لوحـــــة عرشتــــــــك ياعتمـــــــــــت األلـــــــوان

لتبوحـــــــــة وعيونــــــي  حـزن  سـواجيهـــا  ســــــر 

شــــريد اخفـــــــي وشظـــــــم وبيوتهـــــــــن جــــام

الحــــــــزن مفضوحـــــــة اعنونهـــــن فـرح ودمـــــوع 

صــــورة و حــــدث

الحملـة   -  1097

الصليبية االوىل االتية 

تدخـل  أوروبـا  مـن 

االسـيوية  االرايض 

عـرب القسـطنطينية 

حاميـة  وتجـرب 

فينيقيـا  السـالجقة 

عىل االستسالم.

1791 - عمـر مكرم 

القاهـرة  إىل  يصـل 

الول مـرة قاًدمـا من 

الصعيد.

املخـرتع   -  1818

درايس  كارل  األملاني 

يحصل عىل تسـجيل 

براءة اخرتاع الدراجة 

الهوائية.

1853 - التوقيع عىل 

معاهـدة املقطع بني 

الفرنسيني وأألمريعبد 

القادر الجزائري.

1862 - بـدء حـرب 

األيـام السـبعة أثناء 

األهليـة  الحـرب 

عهـد  يف  األمريكيـة 

أبراهام لينكون.

األمـري  تنصيـب   -  1879

خديـوي  توفيـق  محمـد 

عىل مرص بعـد خلع والده 

الخديوي إسماعيل.

1940 - تركيا تعلن الحياد 

يف الحرب العاملية الثانية.

عـىل  التوقيـع   -  1945

يف  املتحـدة  االمـم  ميثـاق 

سان فرانسيسكو.

1974 - رفع العلم السوري 

يف مدينـة القنيطـرة بعـد 

استعادة السيادة السورية 

عليها عقب توقيع اتفاقية 

فك االشـتباك بني سـوريا 

وإرسائيل.

1977 - إقامـة آخـر حفل 

غنائي ملغني الروك إلفيس 

بريسيل.

املالكـم  اعتـزال   -  1979

العاملي محمد عيل كالي.

1992 - منتخـب الدنمارك 

يفـوز ببطولة أمـم أوروبا 

لكرة القـدم التي أقيمت يف 

السـويد للمـرة االوىل بعـد 

النهائية  املبـاراة  فـوزه يف 

أملانيا بهدفني  عىل منتخب 

مقابل ال يشء.

1993 - الواليـات املتحـدة 

تطلق صاروًخا يسـتهدف 

مقر االستخبارات العراقية 

انتقاًمـا  وذلـك  بغـداد  يف 

ملحاولـة اغتيـال الرئيـس 

االسـبق جـورج بـوش يف 

الكويـت يف أبريل من نفس 

العـام والتـي أحبطت قبل 

التنفيذ.

1995 - الرئيـس املـرصي 

مبـارك  حسـني  محمـد 

يتعـرض ملحاولـة اغتيـال 

بعـد وصولـه إىل العاصمة 

أبابـا  أديـس  االثيوبيـة 

قمـة  يف  للمشـاركة 

أفريقية.

2006 - انضمام جمهورية 

االمـم  إىل  االسـود  الجبـل 

املتحدة.

 2015 - تفجـري انتحاري 

االمـام  جامـع  اسـتهدف 

الصادق يف منطقة الصوابر 

يف الكويت أسفر عن مقتل 

27 شـخص وإصابة 227 

آخرين عىل االقل.
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أبـــــــراج

يجب أن تهتم اليوم بأحالمك خاصة أنك لم تفكر 
هـذه الفرتة يف مسـتقبلك بشـكل جـدي. أحالمك 
تحتـوي عـىل رسـالة واضحـة. ال تهتـم بالتفاصيل 
الصغرية فهي ال تعني شـيئا. ال داع للتفكري يف املواقف 
التـي أزعجتـك الفـرتة املاضيـة لكي ال يتغـري مزاجك 

اليوم.

تصلك اليوم أخبار سارة جدا، ولذلك تبدو سعيدا 
ولكنك لسـوء الحـظ سـتنىس أمورا مهمـة جدا. 
لـن تركز يف أي يشء سـوى هـذه األخبار. سـيتفهم 
أصدقاؤك ومن حولك موقفـك اآلن، ولكن يف لحظة ما، 

عليك أن تعود إىل طبيعتك من جديد. كن واقعيا.

هل تقـوم اليـوم بمراجعة بعـض الوثائق يف 
العمل؟ إذا كنـت تقوم بذلك بالفعل، ربما تفقد 
بعض األوراق التي تحتاجها. إذا كان بجانبك بعض 
األشـخاص وتظن أنهم يعرفون مكان هذه األوراق، 
ال ترتدد واسـألهم عنها. إذا فعلت ذلك، سـتوفر وقتا 

وجهدا.

تهتـم اليوم بمراجعة بعـض األوراق املالية الخاصة 
بعملـك، وهـذه املهمـة قد تبعـدك عـن الحبيب وعن 
أرستـك بالكامل. ال تعمل سـاعات عديدة متواصلة حتى 
ال تفقد توازنك فجأة. العمل لساعات طويلة يؤثر عىل أدائك، 
وربمـا ترتكـب أخطـاء عديـدة. تصحيح هـذه األخطاء قد 

يستغرق وقتا طويال.

يطلب منك رئيسـك يف العمل القيام ببعض 
األعمـال اإلضافيـة، وتريـد أن تنجزهـا يف 
أرسع وقت ممكن. عندما يتحدث شخص معك 
بطريقة غري لطيفة، ستغري مزاجك وربما تتشاجر 

معه. ركز يف عملك اآلن وال تفكر يف أي يشء آخر.

أنت محظوظ اليوم بالتأكيد، فربما تحصل 
عـىل مبلـغ من املـال يمكنك مـن الدخول يف 
مرشوع مهـم كنت تطمح للمشـاركة فيه من 
قبـل. أصدقاؤك سـيكون لهم دور كبـري يف حياتك 

اآلن. تحرك بحرص شديد لكي ال تخرس كل يشء.

تريـد أن تقـيض معظـم وقتـك اليـوم يف 
السـيارة، ولكنك تكره االزدحام ولذلك تبدو 
غاضبـا طوال الوقت. عليك أن ترتك سـيارتك يف 
مكان آمن، وتذهب إىل منزلك سـريا عىل األقدام. ال 

تجعل اإلحباط يسيطر عليك طوال الوقت.

قلقك عـىل وضعك املايل هذا الوقت سـيجعلك 
منفعال لوقـت طويل. من األفضل أن تركز عىل 
القضايـا املهمـة وأن تحـل املشـاكل بـدال من أن 
تضيـع وقتك يف الغضب واالنفعـال. إذا قررت الرتكيز 
بالفعل عىل األمور املهمة، ستجد أنك تنجز العديد من 

املهام يف وقت غري متوقع.

تنتظر منذ فرتة طويلة مكاملة من الرشيك 
أو من الحبيب ولكنها لم تأت حتى اآلن. ربما 
تيسء فهم هذا املوقف، ولذلك ستتغري مشاعرك 
تجاهـه. إذا كنت تخطـط أن تلتقي بشـخص ما 

هذه الليلة، تأكد من املكان والعنوان والوقت.

سـيزورك اليوم شـخص حزين ومكتئب جدا وربما 
يكون هذا الشخص رجال عجوزا. عندما تنظر إىل هذا 
الشـخص، ستشـعر عىل الفور أنه غاضب وبما ال يقبل 
التحـدث معك شـخصيا. إن لم يكن لديك مانع، قم بتشـغيل 
بعض املقطوعات املوسـيقية أو فيلم كوميدي لتسـاعده يف 

الخروج من هذه الحالة.

ربمـا تجـد صعوبـة يف الحصـول عـىل بعـض 
املعلومـات التـي تحتاجها إلنجاز مـرشوع ما. إذا 
كانت هذه املعلومات رضوريـة جدا، عليك أن تطلب 
املسـاعدة من شـخص ما، أو تبحث عن وسـيلة أخرى 
للحصـول عليهـا. ال تضـع الوقـت يف انتظـر يشء مـن 

املستحيل حدوثه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ستكتشـف اليـوم بعد خروجك مـن املنزل أنك 
نسـيت شـيئا ما. ربما يكون هذا الـيشء كتابا 
أو خطابا سـتحتاجه اليوم. ليس أمامك حل سوى 
أن تعـود إىل املنـزل من جديـد، ولكنك سـتتأخر وربما 
تؤجـل بعـض املقابـالت املهمة! اطلب من شـخص ما 

مساعدتك.

1 .شـاعر ووزير اندليس من أهل 
قرطبة برع يف الوصف والبالغة.

.للتمنـي - قطعـة مسـطحة   2
للكتابـة - املناطـق املفتوحة من 

األرض.
3 .رسـوم عىل الجلد (معكوسة) 

- نساعد يف أمر ما.
4 .شـخص بنى نفسـه بنفسـه 
 - اآلخريـن  عـىل  االعتمـاد  دون 

رضس (معكوسة).
5 .مواز ومقابل - آلة موسـيقية 

وترية.
6 .متشـابهان - ميـزان - ألـف 

كيلوجرام.
7 .مـادة تسـتخدم لعمـل حلوى 

شبيهة باملهلبية - ثلثا باب.
8 .انسـكب - أبـو األسـود ملـك 

النحو العربي.
9 .مـا يقوله املحامـي دفاعا عن 
موكلـه - إنـاء كبري مـن الفخار 

(معكوسة).
انجـاز  يف  اآلالت  اسـتخدام   .10
تقابلهـا   - بـه  واالرساع  العمـل 

عرش أمثالها (مبعثرة).

1. شـاعر فيلسوف لقب برهني 
املحبسني - سماء.

2 .رئيـس أمريكي مثـري للجدل 
للفلسـفة  أسـس  هولنـدي   -
األوروبيـة الحديثة وأبو املذهب 

العقالني.
3 .اسـتيعابنا لألشـياء والزمن 
مـن حولنـا وذاكرتنـا - نقيض 

الحرب.
4 .أخطـأ خطأ صغريا - رضبت 
كفيهـا معا - قطع األشـياء إىل 

قطع صغرية.
5 .رياضـة هندية يف القدرة عىل 
الرتكيـز - تأديـة اعمـل بقدرة 

واقتدار.
6 .كلمة فرعونية قديمة بمعنى 

جميـل - قانـون يف الجـرب.
7 .غاز خامل (ال يتفاعل).

8 .فائـدة للناس - نقطة التقاء 
األشعة (أو األشياء) وتركيزها.

9 .ليونة - أرسطو.
10 . نبـات طبـي يسـتفاد من 
بذوره ويـرشب بغليه وتقديمه 

كما الشاي - اسم عربي قديم.
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هل تعلم أن البومة هي الطائر 

الوحيـد القادر عـىل النظر إىل 

األشياء بكلتي عينيها يف نفس 

الوقت.

هـل تعلـم أن أطول سلسـلة 

جبليـة هـي سلسـلة جبـال 

األنديـز، ويبلغ طولهـا حوايل 

قـارة  يف  وتقـع  كـم،   7100

أمريكا الجنوبية.

هـل تعلـم أن طـول األوعيـة 

اإلنسـان  جسـم  يف  الدمويـة 

يصل إىل أكثر من 100 الف كم 

عند مدها.

هـل تعلم أن اكرب هـرم يوجد 

باملكسيك.

هل تعلـم أن الدماغ اإلنسـان 

يحتـوي عىل حوايل 100 مليار 

خلية عصبية.

هل تعلم أن صوت األم من أول 

األصوات التي يستطيع الطفل 

تمييزها عن باقي األصوات.

هـل تعلـم أن كليتي اإلنسـان 

تقوم يومياً بتصفية ما يقارب 

200 لـرت من الـدم الذي يصل 

إليهـا وتنقيـه من الشـوائب 

والسموم.

هـل تعلـم أن يف مـرص يولـد 

مولود جديد كل 20 ثانيه.

هل تعلم أن يف السعودية يولد 

مولود جديد كل 60 ثانية.

هـل تعلـم أن عضلـة األلوية 

الكـربى هـي أكـرب عضلـة يف 

جسم اإلنسان.

هل تعلم أن اإلنسان يستخدم 

200 عضلـة ليخطـو  حـوايل 

خطوة واحدة عند امليش.

رزق  رجل إنجليزي فقري يعمل ميكانيكيا يسمى 
(توماس) ببنـت وعندما بلغت عمر الخامسـة، 
أصيبت بمرض أدى إىل ضمور عضالتها، فتوقف 
نموهـا. وكلمـا دخـل عليهـا، وجدهـا تبكـي، 
فيغلـق الباب ، ويدخل غرفتـه مهموماً، منهاراً، 
ال يتمالك نفسـه مـن البكاء، ثم يرفع رأسـه إىل 
السـماء يشـتكي فقره ومرض ابنتـه الوحيدة.

ويف الصباح يذهب إىل عمله وهو مثقل بالهموم، 
فقال لـه صاحبه يوماً:“ البنـات يا صديقي من 
ارسار جمـال الله، فاسـتمتع بُقربها، ولسـوف 
ُيريك الله جمال وجودها ذات يوم“ هذه الكلمات 
شـدت انتباهه ، وأصبح يرددهـا حتى وصل إىل 
بيته.  دخل عىل ابنته املقعدة، فنظرت إليه وبكت 
كعادتها، فحملها عىل ظهره وهو يردد يا جمال 
الوجـود أركبي عـىل ظهري، فسـكتت! فأصبح 
يجري بها ، فضحكت بفرح وسـعادة، لقد شعر 
“ توماس“ بالسعادة ألول مرة منذ والدة طفلته، 
فحملهـا وجرى بهـا يف الشـارع كاملجنون وهو 
يضحك بشكل هسـتريي معها. تقدم ”توماس“ 

للمشاركة يف مسابقة الجري التي تجريها 
ملكة بريطانيا سـنويا، حامالً ابنته عىل 
كتفه، وتـم املوافقة عليه، واسـتطاع أن 
يحقق املركز الثالث، ثم شارك مرة أخرى 
وحصـل عـىل املركـز األول ولفـت انتباه 
الجميع من حضور واعالم، بسـبب ابنته 
التـي يحملها عـىل ظهره، وتـم تكريمه 
بجائـزة األب املثـايل وبـ9 ماليـني دوالر، 
و أسـس ”توماس“ رشكة ووضع مقولة 
صاحبه عىل برواز فوق مكتبه (البنات يا 
صديقي من ارسار جمال الله، فاستمتع 
بُقربها ولسوف ُيريك الله جمال وجودها 
ذات يوم) سـوف يريك الله السـعادة إذا 
أحسـنت لهن، فقد ورد يف السنة ”ما من 
رجـل تدرك له ابنتان فيحسـن إليهما ما 
صحبتـاه أو صحبهما إال أدخلتاه الجنة“ 
العربة: إن اإلنسـان ال يعلـم ما ُتخفي له 

أقـدار الله من خري، وال شـك أن مـن تلك االقدار 
مـا يحمل “ ألم ”، لكن مـا علينا هو فقط النظر 

إىل جمـال ما أنعـم الله به ، وعـدم االنطواء عىل 
النفس وبذل املسـتطاع، والرضا والتسليم، ففي 

األلم أحيانا أمل. 



بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير املشاهد األوىل يف فيلمها الجديد «ملك» 
الرعب  دراما  العمل  يف  رانيا  وتقدم  رفاعي،  أيمن  وإخراج  تأليف  من 
من خالل شخصية «ملك» التي تمتلك هبة من الله بأن ترى األحداث 
املستقبلية، وذلك يتسبب لها بالكثري من املشاكل يف حياتها، ويشارك 

رانيا يف بطولة الفيلم نضال الشافعي ومحمد الشقنقريي.
تاني»  «عالم  مسلسلها  تصوير  من  مؤخراً  يوسف  رانيا  وانتهت 
فريال  الشافعي،  نضال  بطولته  يف  ويشارك  قريباً،  عرضه  واملقرر 
تميم  صوفية،  هشام،  ديانا  صدقي،  سمرية  سعيد،  فراس  يوسف، 
عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد املنعم، حسام فارس، أيمن عزب، 
مصطفى حشيش وعدد آخر من الفنانني، تأليف اسالم يوسف، ومن 

اخراج عبد العزيز حشاد.
واحتفلت رانيا يوسف، األسبوع املايض، بتخرج ابنتها نانيس من املدرسة 
تجمعها  صور  عدة  إنستجرام  بموقع  الرسمية  صفحتها  عىل  ونرشت 
بابنتها وهي تحتضنها وتظهر فرحتها بالتخرج وعلقت بقولها: «أحىل 
وأجمل يوم يف عمري وننوسه بتتخرج من املدرسة ربنا يحفظك ويخليكي 

ليا وألختك وألبوكي ونشوفك أسعد وأنجح بنت».

لقاء  نبيل، يف  العراقي، سيف  النجم  تحّدث 
مع برنامج MBC Trending، عن مشاريعه 
لتجربة  استعداده  إىل  ونّوه  املقبلة،  الفنية 
غنائية استثنائية وأخرى تمثيلية يخوضها 
ألّول مرّة.وكشف سيف نبيل، خالل اللقاء، 
اإلخراج  تجربة  لخوض  استعداده  عن 
تصوير  بصدد  أنه  وأوضح  األوىل،  للمرّة 
أغنية جديدة من كلماته وألحانه وسيكون 
ان  نبيل:  سيف  إخراجه.وقال  من  الكليب 

األغنية الجديدة تتضمن مزيجاً من البوب. 
ووصف املرشوع بالكامل بالغريب والفريد، 
بتنفيذه  لالنطالق  حماسه  عن  معرًبا 
اللقاء  الجمهور.وخالل  مع  ومشاركته 
أيًضا، كشف سيف نبيل عن سبب اتخاذه 
ألّول  التجربة  هذه  وخوض  التمثيل،  قرار 
عن  اعتذاره  بعد  الفني،  مشواره  يف  مرّة 
كان  التي  التمثيلية  العروض  من  العديد 
الذي  املسلسل  سيناريو  أن  وأكد  يتلقاها، 

 Eagle اّتفق عىل تقديمه مؤخرًا مع رشكة
كبري.وأضاف  بشكل  إعجابه  نال   Films
 MBC Trendinhg مع  لقائه  يف  سيف 
«شعرت أن هذا املسلسل يليق بي للظهور 
من خالله ألول مرة كممثل».يذكر أن سيف 
نبيل طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «ال 
تلعب وياي»، وهي األغنية الرسمية للحملة 
الدعائية الخاصة بلعبة PUBG الشهرية يف 

الرشق األوسط والعالم.
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قامـت رشكـة خدمات البـث املبارش 
عرب اإلنرتنت األمريكيـة ”نتفليكس“ 
بترسيح نحـو 300 موظف إضايف، يف 
إطار جهود الرشكة لخفض النفقات 
مع تباطؤ نمو أعداد املشـرتكني لدى 
بلومـربغ  وكالـة  الرشكة.وأشـارت 
لألنباء إىل أن عملية الترسيح تشـكل 
حـني  يف  الرشكـة،  قطاعـات  كل 
سـيكون العدد األكـرب من املترضرين 
يف الواليـات املتحدة، حيـث يصل عدد 
املوظفني الذين تقـرر ترسيحهم اآلن 
نحو ضعف العدد الذي أعلنت الرشكة 
عـن ترسيحه يف الشـهر املايض.وقال 
متحدث باسـم ”نتفليكس“: ”يف حني 
نواصل االستثمار بشـدة يف النشاط، 

أجرينا هـذه التعديـالت بحيث يكون 
نمو النفقات متوافقاً مع تباطؤ نمو 
اإليـرادات“.و أضاف“ نحـن ممتنون 
جداً لـكل ما قام به هـؤالء العاملون 
ملصلحة (نتفليكس)، وسـنعمل بجد 
من أجـل دعمهم خالل هـذه املرحلة 
أن  ُيذكـر  و  الصعبـة“.  االنتقاليـة 
نتفليكس تعيد هيكلـة عملياتها بعد 
خـروج أكثر مـن 200 ألف مشـرتك 
خالل الربع األول مـن 2022، ما أدى 
إىل تغيري نموذج اإليرادات املعتمد عىل 
االشرتاكات كما أدت هذه الصعوبات 
إىل تراجع سعر سهم الرشكة وتدهور 

الروح املعنوية للعاملني فيها.

عن  (تويرت)  منصة  كشفت 
أنها تخترب خدمة جديدة تتيح 
نصوص  كتابة  للمستخدمني 
به  املعمول  عكس  عىل  طويلة 
حالياً والذي يسمح فقط بعدد 
التغريدة  يف  األحرف  من  معني 

الواحدة.
بأحد  تغريدة  يف  (تويرت)  وأكد 
التقارير  الرسمية  حساباته 
التي تحدثت عن هذه الخدمة، 
الجديدة  الخاصية  وأظهرت 
القائمة  Write يف  وجود كلمة 
الصفحة،  يسار  عىل  املوجودة 
الكلمة  هذه  عىل  النقر  وبعد 
يمكن  بيضاء،  صفحة  تظهر 
عليها  يكتب  أن  للمستخدم 
إضافة  بوسعه  كما  يشاء،  ما 
مثل  إليها  متعددة  وسائط 
وفق  شكلها،  وتعديل  الصور 

املوقع.
وبحسب (تويرت)، فإن الخدمة 

ملجموعة  متاحة  الجديدة 
يف  املستخدمني  من  مختارة 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
وبوسع  وغانا،  وكندا 
الدول  غالبية  يف  األشخاص 

قراءة هذه املالحظات.
عن  تميزت  املنصة  إىل  يشار 
شبكات  يف  منافسيها  بقية 
التواصل باختصار النصوص 
ومن  والفيديوهات  والصور 
الطويلة  الكتابة  دمج  خالل 

يف نظامها األسايس، يمكن أن 
املزيد  عىل  (تويرت)  تستحوذ 

من قيمة هذه املنشورات.
املقاالت  نرش  يؤدي  قد  كذلك 
عىل  مبارشة  املالحظات  أو 
قابالً  النص  جعل  إىل  (تويرت) 
التسويق  ألغراض  للفهرسة 
يتوافق  أن  ويمكن  والبحث 
الرسائل  ميزة  مع  أيضا 

اإلخبارية الناشئة للرشكة.

أنها تخترب طرقا جديدة  (إنستغرام) عن  الصور  تبادل  كشفت منصة تطبيق 
للتحقق من تاريخ ميالد مستخدميها، ال سيما بفضل أداة الذكاء االصطناعي 
التابعة  االجتماعية  الشبكة  وتعاونت  الوجه.  عىل  التعرف  عرب  العمر  لتقدير 
ملجموعة «ميتا»، الرشكة األم لفيسبوك وواتساب وماسنجر، مع رشكة «يوتي» 
الربيطانية الناشئة التي تعمل عىل تطوير خوارزمية للتعرف عىل مالمح الوجه، 
املتحدة  الواليات  املقيمني يف  القارصين  (إنستغرام)  وسيتعني عىل مستخدمي 
خالل  من  خطوتهم  تربير  أكثر  أو  عاماً،   ١٨ إىل  أعمارهم  تغيري  يف  والراغبني 
التقاط مقطع فيديو ألنفسهم وإرساله إىل «ميتا» لتحليله بواسطة خوارزمية 
يف  الخطأ  هامش  أن  «يوتي»  أكدت  حذفه.فيما  قبل  العمر،  لتحديد  «يوتي» 
أداتها يقرب من سنة ونصف سنة لألشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني ١٣ 
يف  الدقة  عدم  من  أكرب  قدراً  الرشكة  قدمتها  التي  األرقام  وُتظهر  عاما   ١٩ و 
وجوه اإلناث واألشخاص ذوي البرشة الداكنة.إىل ذلك، تستكشفه (إنستغرام) 
خياراً آخر يقوم عىل الطلب من ثالثة من جهات االتصال الخاصة باملستخدم 
(وجميعهم يجب أن يكونوا بالغني)، التصديق عىل العمر املشار إليه يف التطبيق.
تقوم عىل  قائمة  تزال  ال  إمكانية  األساس  اليافعني يف  املستخدمني  لدى  وكان 
تقديم أوراق ثبوتية (يتم إتالفها يف غضون ٣٠ يوما) إلثبات سنهم. يشار إىل 
أنه منذ ٢٠٢١، تطلب املنصة من جميع مستخدميها اإلبالغ عن تاريخ ميالدهم 
وتأكيد السن حتى يتمكنوا من الوصول إىل محتوى ُيعترب غري مناسب لجمهور 
القارصين الصغار.كما وضعت الكثري من أدوات الرقابة املخصصة لألهل، بينها 
القدرة عىل الحد من الوقت الذي يمضيه أبناؤهم أمام الشاشة أو جدولة فرتات 
الراحة.و لكن هذه اإلجراءات الحالية تمثل تطورا يف خطاب (إنستغرام) التي 

كانت تعترب سابقا أنها غري مسؤولة عن التحقق من عمر مستخدميها.
املوظفة  رسبتها  وثائق  بسبب  لالهتزاز   ٢٠٢١ عام  تعرضت  املنصة  وكانت 

التنفيذيني  املديرين  أن  تظهر  هاوغن  فرانسيس  فيسبوك  لدى  السابقة 
للشبكة كانوا يعرفون مخاطر التطبيق عىل الصحة العقلية لدى القّرص.
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واألعراف  الدينية  بالتعاليم  العراقي  االنسان  يلتزم  أن  جميل  يشء 
العشائرية، واالجمل ان تكون هذه االعراف رديفا مساعدا للمحافظة 
عىل قوة القانون من خالل االبتعاد عن التعصب القبيل الذي هو حتما 
يحرف القيم النبيلة اىل قيم بالية كريهة غري مجدية فما يحصل من 
بلغة  وليس  البّناء  الحوار  بطرق  يمكن حله  كان معقدا  خالف مهما 
النار غري االبرياء، حتى  النتيجة ال تحرق هذه  الذي يف  الحديد والنار 
إن الدين االسالمي وبما عرف عنه من هداية ألمة االسالم قد حرم هذا 
النهج واعتربه من القيم البالية ففي محكم كتاب الله « القرآن الكريم 
« قال تعاىل « وال تنابزوا بااللقاب «، وهي هداية ربانية تدعو املسلم 
اىل ان يكون متسامحا مع نفسه.. والغريب العجيب يف املوضوع اننا 
فيما  تتنافس  التي جعلت عشائرنا  الهمجية  انفنا عرص  نعيش رغم 
بينها ألسباب تافهة، ومن يقول غري ذلك فهو يجايف الحقيقة ويبتعد 
املنطق االنساني، فكم من قتيل فقد حياته ألسباب تافهة جرّاء  عن 
نزاع عشائري تطور ليكون مواجهة عسكرية تستخدم فيها مختلف 
الروسية  الرشاشات  وتشمل  واملتوسطة  الثقيلة  حتى  االسلحة  انواع 
املتوسطة  الرشاشة  االسلحة  اىل  اضافة  وااليرانية،  واالمريكية  
االجهزة  «، وتقول  االحادية   » التي تسمى محليا  للطائرات  واملضادة 
القذائف  سلسلة  تمتلك  باتت   ٢٠٠٣ عام  ومنذ  العشائر  ان  االمنية 
ومدافع الهاون بمختلف العيارات مما تسهم يف احالة ليل سماء مدن 
وسط وجنوب العراق اىل نور ساطع خالل النزاعات العشائرية التي قد 
تندلع ألسباب بسيطة وغري متوقعة، ويف ضوء هذا االنفالت انتعشت 
يعتربها  القضاء  ان  رغم  العشائرية  الدكات  وانترشت  السالح  تجارة 
من جرائم االرهاب، ويؤكد اكثر خرباء علم االجتماع ان هذه الظاهرة 
ان هذه  التقارير  العراق قبل عام ٢٠٠٣ . وتؤكد  لم تكن معروفة يف 
وانتشار  التعليم  وتراجع  الدولة  ضعف  نتيجة  استفحلت  الظاهرة 
البطالة والفقر، واالنكى من ذلك استغالل البعض من ضعاف النفوس 
الفتعال حوادث مرسوم لها مسبقا البتزاز الضحية مثلما حدث لصديق 
قال انه وقبل تشغيل سيارته، ويف منطقة وسط بغداد، سقط شخص 
محتال امام سيارته وادعى ان السائق ردمه يف ساقه، واثناء ذلك نقله 
اشخاص كانوا عىل مقربة من السائق يبدو انهم من افراد العصابة، 
منها  يفلت  ولم  العشائري  الفصل  او  باملال  املساومة  عملية  وبدأت 
السائق إال بعد ان دفع لهم مبلغ مليون دينار، هذا الحادث تكرر معي 
حيث وأنا اسري يف سيارتي الخاصة ظهرا سمعت صوت تهشم زجاج 
الحالة وجدت ان  السيارة لتفقد  سقط من سيارتي واثناء نزويل من 
املرآة الجانبية مهشمة يف هذه االثناء اقرتب شخص مني وهو يتلوى 
من االلم ويمسك يده مع شخصني يرافقانه وتكرر نفس املشهد الذي 
حصل معي مع صديقي وطلبا مني الركوب معي إليصاله املستشفى 
إال اني رفضت ونهرتهما بعنف بعد ان تبني يل انه افتعل الحادث ويبدو 
انه كان يمسك حجرا بيده لتهشيم املرآة الحانبية، فارتعب هو ومن 
معه من افراد العصابة خاصة أني كنت يف كامل االناقة بعد ان زجرتهم 
العاثر الذي اوقعهم يف  وانطلقت بسيارتي الخاصة وأنا اندب حظهم 
رش اعمالهم.. لذلك أطالب االجهزة االمنية بأن تكون اكثر وعيا لرصد 
مثل هذه الحاالت وردعهم وفق القانون وتطبيق  املادة  ٤ ارهاب  للحد 
بالقيم  يتحىل  الذي  العراقي  مجتمعنا  عن  البعيدة  الظواهر  هذه  من 

النبيلة.. وكان الله يف عون املواطن.
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@lÏ‹�fl@÷aã»€a
bÌãˆbì«

ستوديوز  ستايلز  اليف  رشكة  طرحت 
عىل  الرسمية  قناتها  عرب  حرصياً 

أغنية  كليب  فيديو  اليوتيوب، 
املرصية  للفنانة  تغنييل»  «ملا 

أول  يف  ياسمينا  الشابة 
وجاءت  بينهما.  تعاون 
بقالب  تغنييل»  «ملا  أغنية 
غنائي ايقاعي يتناسب مع 

اللحن  الصيف، حيث  أجواء 
االيقاعي والتوزيع املوسيقي 

النص  إىل  إضافة   fresh الـ 
مصطلحاته. يف  والسهل  البسيط 

توقيع  تغنييل»  «ملا  أغنية  كليب  وحمل 
املخرج متيم الرساج، وعكس أجواء األغنية وُصّور 

داخل استديو خاص.وأعربت ياسمينا عن سعادتها بهذا التعاون األول لها 
أن أغنية «ملا تغنييل» من  مع رشكة اليف ستايلز ستوديوز، مشددًة عىل 
أن  بالذكر  طرحها.جدير  الصرب  بفارغ  وانتظرت  منها  القريبة  األغنيات 
أغنية «ملا تغنييل» من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب 

وتوزيع عمر اسماعيل.

ليست  فرتة  مرور  من  الرغم  عىل 
ملرييام  «قومي»  أغنية  عىل  قصرية 
فارس، ما زالت تحقق نجاحاً عاملياً 
djmagik العالم.وأعاد   دول  عرب 

فارس  «قومي» ملرييام  أغنية  توزيع 
األغنيات  من  بالعديد  ومزجها 
العاملية الشهرية األخرى، منها أغنية

jessi  ملغنية الراب األمريكية الشهرية 
منصة  عىل  حسابه  عرب  ونرشها 
الفيديو  جعل  الذي  األمر  توك،  التيك 
يحقق ماليني املشاهدات فور نرشه 
عرب  مشاهدة  األكثر  قائمة  ليتصّدر 
املاضية. الساعات  خالل  توك  التيك 

حبها  فارس  مرييام  عن  واملعروف 
مجال  يف  الجديدة  املواهب  لتبني 

الغناء، وهذه املرة أعلنت  رغبتها يف 
جديد  مجال  يف  جديدة  مواهب  تبّني 
بأساليب  فيديوهات»  «صناعة  وهو 
ميديا؛ حيث  السوشيال  إبداعية عرب 
وّجهت رسالة خاصة لجمهورها من 
تويرت  عىل  صفحتها  عرب  املتابعني 
تبني  يف  رغبتها  عن  فيها  تخربهم 
فيديوهات  لتقديم  جديدة  مواهب 
السوشيال  وسائل  عرب  بها  خاصة 

ميديا خالل الفرتة القادمة.
مرييام  انضّمت  آخر،  صعيد  وعىل 
الصيفية،  قربص  حفالت  لنجوم 
حفلها  تحيي  أن  املقرر  من  حيث 
القادم يف أحد  الجديد يف ٦ أغسطس 

أشهر الفنادق هناك.

بخرب  كفوري  وائل  جمهور  فوجىء 
الذي  األمر  خطري،  بمرض  إصابته 
وزنه  يخرس  جعله 
ملحوظ  بنحو 
ل  خال
ة  لفرت ا

املاضية، وهذا ما تجاهله وائل كفوري 
هذه  تجاه  الصمت  والتزم  تماماً، 
الشائعات التي ال يعرف مصدرها.وأكد 
إيدي غانم مدير أعمال وائل كفوري، 
لطرح  يستعد  الرومانسية  ملك  أن 
أغنية جديدة من كلمات وألحان سليم 
حيث  صباغ،  عمر  وتوزيع  عساف 
خالل  واسعاً  نجاحاً  معهما  حقق 
القوية»  «البنت  بأغنية  املايض  العام 
مليون   ٢٠٠ الـ  من  اقرتبت  التي 
مشاهدة منذ طرحها حتى اآلن، وما 
حيث  الغنائية  املنصات  تتصدر  زالت 
الدول  األوىل يف كثري من  املراكز  تحتل 
صيف  موسم  يف  طرحها  منذ  العربية 
وائل  يستعد  آخر،  صعيد  ٢٠٢١.عىل 
كفوري لحفل غنائي جديد ضمن 
حفالت موسم صيف ٢٠٢٢ يف 
من  حيث  مرص،  يف  الغردقة 
حفالً  يحيي  أن  املقرر 
ملكة  برفقة  غنائياً 
إليسا  اإلحساس 
بعد نجاحهما يف 
حفل ضخم يف 
قبل  الكويت 

أيام.
الجسمي  حسني  اإلماراتي  الفنان  طرح 
من  جديدة  أغنية  العربية»  األغنية  «جبل 
الغنائي املرصي بعنوان «ليه»، يجدد  اللون 

امللحن  مع  خاللها  من  تعاونه 
غنائي  بأسلوب  سعد،  وليد 
من  متميزة  وكلمات  طربي، 

الشاعر مصطفى مريس.
«ليه»  أغنية  حملت  وقد 
توزيع أحمد ابراهيم ومكساج 
محروس،  هاني  م.  وماسرت 
فيديو  خالل  من  وُعرضت 
األغنية  كلمات  متضمن  ممنتج 
الرسمية  القناة  عرب  حرصياً 
موقع  يف  الجسمي  حسني  للفنان 
YouTube، باالضافة إىل نرشها عرب 
جميع اإلذاعات الخليجية والعربية، وجميع 
اإللكرتونية  املوسيقية  واملنصات  املكتبات 

املتخصصة يف عرض األغنيات.
الجسمي  حسني  يستعد  أخرى،  جهة  ومن 
يف  ضخماً  جماهرياً  غنائياً  حفالً  إلحياء 
فندق  يف  الجاري،  يونيو   ٣٠ يوم  القاهرة 
بتجدد  سعادته  مؤكداً  نرص،  مدينة  املاسة 
اللقاء مع الجمهور املرصي، قائالً من خالل 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  حساباته 
الكبرية  الشوق  مساحات  «عرب  املختلفة: 
 .. #مرص  الغالية  يف  املتجدد  وبموعدنا 
 - املاسة  فندق  يف  حب  بكل  معكم  نلتقي 
بإذن   ٢٠٢٢ يونيو   ٣٠ يوم   - نرص  مدينة 
املرصي  للجمهور  حديثه  يف  وأضاف  الله»، 
«النجاحات تكتمل بكم ولحظات  والعربي: 

الفرح ُتصنع بوجودكم وحضوركم». 
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نوال  اللبنانية  النجمة  أنهت 
الزغبي تصوير أحدث أعمالها 
املرصية  باللهجة  الغنائية 
من  «حفلة»،  بعنوان 
اليف  رشكة  إنتاج 
وهو  ستوديوز  ستايلز 
التعاون الرابع بينهما.

«حفلة»  أغنية  ُصّورت 
الفيديو  طريقة  عىل 
إدارة  تحت  لبنان  يف  كليب 
حداد،  فادي  اللبناني  املخرج 
اليوم  يومني،  التصوير  واستغرق 
عىل  الثاني  واليوم  االستديو،  داخل  األول 
للجمهور  ُتوحي بمفاجأة كبرية  أجواء حماسية  البحر وسط 

يف الوطن العربي.
الرسيع،  اإليقاعي  املوسيقي  النمط  «حفلة»  أغنية  وتحمل 
وُتقّدم نوال الزغبي ستايالً غنائياً جديداً، وتحمل األغنية كلمات 

هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخرضي.
ومن املُقرر طرح أغنية «حفلة» خالل فصل الصيف عرب قناة 
بعد  أنغامي  ومنصة  اليوتيوب،  عىل  ستوديوز  ستايلز  اليف 

توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبل أسابيع قليلة.


