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بغداد/ الزوراء:
كردسـتان  إقليـم  وزراء  رئيـس  أكـد 
مـرسور بارزاني، امـس األربعاء، وجود 
تواصل دائم مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي بشـأن الهجمات املتكررة عىل 
اإلقليم، فيما أشـار اىل اتخاذ قرار جديد 
عـىل  بارزانـي  األسـلحة.وقال  لحـرص 
هامـش زيارتـه إىل معـرض هايتكـس 
التكنولوجي، يف مؤتمـر صحفي تابعته 
”الزوراء“: ”إننا سعداء بزيارة املعرض، 
إذ إن ما رأيته من وجود هؤالء الشـباب 
املبدعني يعد أمراً يبعث عىل األمل بشـأن 
مسـتقبل الوطن وقدرات شبابنا بتوفري 
فرص العمل ألنفسهم ولآلخرين“، مبيناً 
أنَّ ”حكومة إقليم كردستان ستقوم بما 
يلزم لدعمهم ولدينـا الكثري من الربامج 
من أجل مسـاندة الشباب وتوفري فرص 
العمل“.وحـول الهجمـات الصاروخيـة 
األخـرية عـىل اإلقليـم، أوضـح بارزاني 
”نحـن عىل تواصـل مع رئيـس الوزراء 
مصطفـى الكاظمـي وجميـع الجهات 

ذات العالقـة بشـأن رضورة إنهاء هذه 
الهجمات“، مشرياً اىل أنَّ ”محادثات مع 
الحكومـة االتحادية تتضمن التقليل من 
مساحات الفراغ األمني، وقد صدر القرار 
بتشكيل لواءين مشرتكني لكن الحكومة 
االتحادية لم تقم حتى اآلن بما عليها من 
واجبات رغم أننـا اجتمعنا قبل أيام مع 
كبار املسـؤولني األمنيني والعسكريني يف 
الحكومة االتحاديـة الذين أكدوا اكتمال 

اإلجراءات من جانبهم.

 بغداد/ الزوراء:
حـدد املستشـار املـايل لرئيس الـوزراء، 
مظهـر محمـد صالـح، موعـد إرسـال 
الحكومـة قانـون املوازنـة العامة لعام 
2022 إىل الربملان.وقال صالح يف ترصيح 
للوكالة الرسـمية إنه ”اذا تكيف الوضع 
القانوني بما يسـمح للسلطة التنفيذية 
تمريـر مشـاريع القوانـني فممكن جدا 
تقديم موازنة العام 2022، بالتتابع مع 

مـرشوع موازنـة 2023 يف ترشين األول 
املقبل رشيطة املصادقـة عىل االوىل قبل 
أن تنتهي السـنة املاليـة يف نهاية كانون 
ترشيـن  ”يف  أنـه  2022“.وأضـاف  اول 
األول املقبـل يتم تقديم مـرشوع قانون 
املوازنة من العام 2022 من الحكومة اىل 
الربملـان اىل العـام 2023 بموجب قانون 
االدارة املاليـة االتحـادي رقـم 6 لسـنة 

2019 املعدل“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفـع عـدد طلبـات اللجـوء إىل الـدول 
األوروبية بنسبة الثلث يف 2021 مقارنة 
بالعام الذي سـبقه، وذلك دون احتساب 
الــ3.4 ماليـني الجـئ أوكرانـي الذيـن 

تدّفقوا عىل االتحاد األوروبي هذا العام.
السـنوي،  التقريـر  عرضهـا  وخـالل 
أوضحت املديرة العامة للوكالة األوروبية 
للجوء نينا غريغوري أنه تم تقديم حوايل 

648 الـف طلب لجـوء يف 2021 إىل دول 
االتحـاد األوروبـي وسـويرسا والنروج 
وأيسـلندا وليشتنشـتاين، أي مـا يمّثل 
زيـادة بمقـدار الثلث خالل عـام وعودة 
إىل املسـتوى الذي كان عليه عدد طلبات 
اللجـوء يف 2018 أي قبـل ظهور جائحة 
كوفيـد19- التـي انخفـض خاللها عدد 

هذه الطلبات.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
السـودانية،  العاصمـة  شـهدت 
استعدادات واسعة ملليونية 30 يونيو/
حزيران، ففيما تـوزع لجان املقاومة 
املنشورات وتجهز األعالم والشعارات، 
وجـه تحالـف قـوى إعـالن الحريـة 
والتغيري رسـائل للشـعب السوداني.
ومنذ صبـاح امس، تشـهد الخرطوم 
أيضـاً ترتيبـات أمنيـة متنوعـة، من 
بينهـا تفتيش السـيارات عند مداخل 
ُيتوقـع  فيمـا  والجسـور،  الكبـاري 

إغالق السلطات األمنية منطقة وسط 
الخرطـوم كليـاً وتشـديد اإلجـراءات 
األمنية بمحيط قيادة الجيش والقرص 
الرئايس وإعالن اليوم الخميس عطلة 
الكبـاري  إىل غلـق  رسـمية، إضافـة 
والجسـور الرابطة بني مدن العاصمة 
الخرطوم.مـن جهتـه، قـال تحالـف 
قوى إعـالن الحرية والتغيـري يف بيان 
إن خـروج املاليـني اليـوم الخميـس 
يف مليونيـة 30 يونيـو، هـو الضمانة 
لتعديـل نوعي مليزان القـوى وهزيمة 

االنقالب.ووجـه التحالـف رسـائل إىل 
قوى الثورة يف مدن السودان وأريافها 
لـ“جعل يـوم 30 يونيو صعوداً لعتبة 
جديدة يف سـلم ثورة ديسمرب املجيدة، 
لهزيمـة كل من يقـف يف طريقها عرب 
أوسع نهوض جماهريي يزلزل األرض 
وتمسـكه  الشـعب  وحـدة  ويظهـر 
باستكمال طريق ثورته دون تراجع“.

وشـدد عىل ”رضورة إكمـال الواجب 
الحاسـم لهزيمة االنقـالب، وهو بناء 
الجبهة املدنية املوحـدة لقوى الثورة، 

وبدونـه لـن تتحقـق غايات الشـعب 
تحالـف  طالـب  كذلـك  السـوداني“. 
الحريـة والتغيـري بالتنسـيق امليداني 
املحكـم ورفـع الشـعارات التي توحد 
الطريق نحو مليونية ”فجر الخالص“ 
وإسقاط االنقالب، مشرياً إىل أن ترتيس 
الشـوارع واألحيـاء والطـرق سـالح 
مجـرب ضد أجهزة األمن. ولفت إىل أن 
املواكب واالعتصـام والعصيان املدني 
عمليات سنخوضها موحدين لتصعيد 
العمـل الجماهريي السـلمي، وصوالً 

إىل هزيمة االنقالب وتأسـيس السلطة 
املدنية الديمقراطية الكاملة، داعياً إىل 
التمسك بالسـلمية. ومنذ انقالب قائد 
الجيـش الجنرال عبـد الفتاح الربهان 
يف الخامـس والعرشين مـن أكتوبر/ 
ترشيـن األول املايض، تنوعت أشـكال 
اليومية  الشـعبية باملواكـب  املقاومة 
والوقفـات  األسـبوعية  واملليونيـات 
االحتجاجيـة واإلرضاب عـن العمـل، 
ولقـي مـا ال يقـل عن 102 شـخص 

مرصعهم وأُصيب اآلالف.

الزوراء/مصطفى فليح:
أن  الجواهـري،  حمـزة  النفطـي،  الخبـري  أكـد 
انسـحاب الرشكات النفطية من اقليم كردسـتان 
جـاء بتوجيه من الواليات املتحدة االمريكية، فيما 
اشـار اىل ان هـذا القرار سـينعكس باإليجاب عىل 
اقتصاد العراق وسـمعته االستثمارية عامليا.وقال 
الجواهـري يف حديـث لـ»الزوراء»: ان «انسـحاب 
الرشكات جاء بسـبب قرار املحكمـة االتحادية»، 

مبينـا ان «الـرشكات املنسـحبة كلهـا أمريكيـة، 
ويبدو ان هناك توجيها امريكيا الن املسألة تتعلق 
بالدسـتور وقـرار املحكمـة االتحادية غـري قابل 
لالسـتئناف او النقـض وحكمه حكم الدسـتور، 
وبالتايل عدم االعـرتاف به يعد تمردا عىل الرشعية 
الدسـتورية بالبلد».  واضاف «هناك رشكات مثل 
اكسـون موبيـل وكيفـون هـي رشكات لتطوير 
الحقول ولديها عقود مشاركة باإلنتاج والرشكات 

االخرى التي هي هالربتون وبيكر نيوز شـلمربكر 
وهـذه رشكات خدمات للحقول النفطية وبدونها 
ال يمكـن تطويـر الحقول».   واوضـح «جاء قرار 
املحكمة االتحاديـة وجاء توجيه من وزارة النفط 
اىل جميـع الـرشكات املوجـودة يف االقليـم وايضا 
الرشكات املشـرتية للنفط بالخارج بـأن يمتنعوا 
عن الـرشاء، وإذا لـم يخرجوا فإنهم سـيدرجون 
ضمـن القوائم السـوداء، وبالتايل يحرمون من أي 

عمـل موجود بالعراق». الفتـا اىل انهم «ال يريدون 
التضحيـة بهـذا العـدد مـن الحقـول، فلدينا ١٩ 
حقـال اآلن تحـت التطويـر وبعضها حقـول اكرب 
مـن العمالقة وبعضها عمالقـة والباقي هي كلها 
حقول كبرية، وعمليات التطوير هذه هم يريدونها 
ويعملون عليها»، مضيفا «أما يف االقليم فال يوجد 

سوى حقل او اثنني وهي صغرية جدا».

مدريد/ متابعة الزوراء: 
أعلن الرئيـس األمريكي، جـو بايدن، 
أن بالده سـتعزز وجودها العسكري 
يف أوروبـا كـي يتمكـن الحلـف مـن 
مـن  اآلتيـة  التهديـدات  عـىل  «الـرّد 
كافـة االتجاهـات ويف كّل املجـاالت: 
برًا وجـوًا وبحـرًا»، وفيما قـال أمني 
عـام حلـف شـمال األطلـيس، ينـس 

سـيوافق  «الناتـو»  ان  سـتولتنربغ: 
عىل الـردع ليتمكن من نرش املزيد من 
التشـكيالت القتالية ونـرش املزيد من 
املعـدات املوجـودة مسـبقا يف أوروبا 
الرشقية بحلـول العام املقبل، كرر ان 
حرب موسـكو وحشـية واستمراره 
بدعـم كييف.جـاء ذلك خـالل مؤتمر 
صحفي مشـرتك مع األمـني العام لـ 

”الناتو» ينس ستولتنربغ عىل هامش 
قمـة الحلـف يف مدريد والتي تسـعى 
إىل تعزيـز جناح الحلـف الرشقي ردا 
عـىل العمليـة الروسـية يف أوكرانيـا.
وأكـد بايدن أنه سـيتّم تعزيز الوجود 
العسـكرية  واإلمكانـات  العسـكري 
األمريكية يف إسبانيا وبولندا ورومانيا 
وأملانيـا  وبريطانيـا  البلطيـق  ودول 

وإيطاليا.وأضـاف بايدن قائال «نعمل 
عىل تغيري حجم قواتنا يف أوروبا نظرا 
للتحديات الراهنة».ويف سياق متصل، 
قال الرئيس األمريكي إن حلف شمال 
األطلـيس يعتـزم تعزيـز نـرش قواته 
يف أوروبـا، وذلـك ردا عـىل التحديات 

الراهنة، عىل حد قوله.
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عدن/ متابعة الزوراء:
نجـا مديـر أمن محافظـة لحج يف اليمـن قائد قوات 
االنتقـايل  لـ“املجلـس  التابعـة  واإلسـناد  الدعـم 
الجنوبي“، اللواء صالح السـيد، ظهر امس األربعاء، 
من محاولة اغتيال بانفجار سـيارة مفخخة وسـط 
عـدن، فيما قتل أربعـة من مرافقيه جـراء الحادثة.
وبحسـب مـا أفـادت مصـادر أمنيـة فـإن سـيارة 
مفخخة اسـتهدفت موكـب القائد العسـكري اللواء 
صالح السـيد، قرب كلية الرتبيـة ومطار عدن الدويل 
يف خور مكرس وسـط عـدن، مـا أدى إىل مقتل أربعة 
من مرافقيه وإصابة آخرين.من جانبه، أكد املتحدث 
باسـم األمن يف عدن، خالد السـنمي، يف منشـور عرب 
صفحته عىل ”فيسـبوك“، العثور عىل عبوات ناسفة 

قرب مـكان االنفجـار الذي اسـتهدف موكب صالح 
السـيد، وتحديًدا بجانب معسـكر بـدر وقرب مطعم 
البيحانـي، مؤكًدا العمل عىل تفكيكها من قبل خرباء 
يتبعون لسـالح املهندسـني يف املعسـكر.ويعد صالح 
السـيد أبرز قيادات الصف األول العسـكرية واألمنية 
يف عدن، ويحظى بشـعبية داخل ”املجلس االنتقايل“، 
وُيعترب السيد رأس الحربة ملواجهة أعداء املجلس ضد 
مـن يصفونهـم الجماعات اإلرهابيـة واملتطرفة.ويف 
15 مايو/أيـار، نجا كذلك رئيس العمليات املشـرتكة 
الرئيسية يف املنطقة العسكرية الرابعة يف عدن، اللواء 
صالح عيل حسن، من محاولة اغتيال، بعد استهداف 
موكبه بسـيارة مفخخة يف أحد الشوارع الرئيسية يف 

العاصمة اليمنية املؤقتة.

كييف/ متابعة الزوراء:
فولوديمـري  األوكرانـي،  الرئيـس  وصـف 
املتحـدة  األمـم  أمـام  زيلينسـكي، روسـيا 
بأنهـا ”دولـة إرهابية“ مما دفع روسـيا إىل 
اتهامه باستغالل خطاب أمام مجلس األمن 
”كحملـة عالقات عامة عـن ُبعد“ للحصول 
عـىل مزيـد مـن األسـلحة الغربية.وطالـب 
زيلينسـكي مجلس األمن بطرد موسكو من 
األمم املتحدة وإنشـاء محكمـة للتحقيق يف 
أفعال الجيش الرويس، الـذي غزا أوكرانيا يف 

24 فرباير/ شباط.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـددت وزارة الصحة أسـباب االرتفاع 
الكبري بعدد االصابـات بكورونا، وفيما 
اشـارت اىل ان اغلـب املصابني بفريوس 
كورونا هـم من غري امللقحـني، مؤكدة 
ان الفريوس مازال يشـكل خطورة عىل 
الوضع الصحـي يف البلد، حـذرت لجنة 
الصحـة النيابيـة مـن خـروج الوضع 
الصحي عن السـيطرة بعد زيادة اعداد 

االصابات بكورونا.
وقالت عضـو الفريق االعالمـي الطبي 
يف وزارة الصحـة، ربى فالح حسـن، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان وزارة الصحة 
كانت ومازالت تحـث يف جميع بياناتها 
االلتـزام  رضورة  عـىل  وخطاباتهـا 
باالجـراءات الوقائية واخـذ اللقاحات. 
مبينـة: ان هناك عدم التزام باالجراءات 
الوقائيـة وقلة بأعداد امللقحني مما ادى 
اىل دخـول البالد بموجـة وبائية جديدة 
ان  وزيـادة اعـداد االصابات.واضافت: 
الفـرتة  اعـداد املصابـني يف  انخفـاض 
السابقة ال يعني ان الفريوس قد انتهى 
وعدم تعرض البلد ملوجات جديدة وهذا 
مـا كان يعتقده اغلـب املواطنني، إال ان 
يف الواقـع الفـريوس مـا زال موجـودا 
ويشـكل خطورة عىل الوضـع الصحي 
يف البلـد. مشـرية اىل: ان اغلب املصابني 
حاليـا هم من غري امللقحني .وأوضحت: 
ان االصابة تختلف بني الشخص امللقح 
وغري امللقح من ناحية االعراض وشـدة 

املـرض، إذ ان امللقـح تكـون اعـراض 
االصابـة لديـه خفيفـة مقارنـة بغـري 
امللقـح. مؤكـدة: نحـث املواطنـني عىل 
اخذ اللقاحات سـواء الجرعـة االوىل او 
الثانيـة وحتى الثالثة السـيما ان هناك 
كميـات كبرية متوفـرة مـن اللقاحات 
يف مراكـز التلقيح ببغـداد واملحافظات 

ومسائية.وتابعت:  صباحية  وبشفتات 
نأمـل يف الفـرتة القادمـة ازديـاد اعداد 
امللقحـني حتـى نقلـل مـن االصابـات 
ونمنع االنتشـار اكثر او ظهور موجات 
وبائية اكثـر خطورة.من جهتها، قالت 
عضـو لجنـة الصحـة النيابيـة، زينب 
املوسـوي، يف حديـث لـ“الـزوراء“: إن 

دور وزارة الصحـة العراقية بما يخص 
الوضع الوبائي ضعيف جدا، مما أدى اىل 
زيـادة االصابات بفريوس كورونا خالل 
األيام القليلة املاضية.واضافت : لم تكن 
هناك حملة توعيـة من قبل الوزارة من 
خالل وسـائل اإلعـالم ومواقع التواصل 
االجتماعـي من أجـل التثقيف لحمالت 

التلقيـح ضـد الفـريوس. محـذرة من 
خطورة تفيش الفريوس مجددا وخروج 
الوضع الوبائي عن السـيطرة خصوصا 
مـع النظـام الطبي والصحـي الهش يف 
البـالد.ويف وقـت سـابق، أكـدت وزارة 
الصحة تسجيلها رسعة أكرب يف اإلصابة 
بفريوس كورونا خالل املوجة الخامسة 
مـن الجائحـة التـي يعيشـها العـراق 
السـابقة،  باملوجـات  مقارنـة  حاليـاً 
مشـددة عىل وجوب ترك حالة الرتاخي 
اللقـاح  وتلقـي  بالوقايـة  وااللتـزام 
املضاد.وقال مدير قسم تعزيز الصحة، 
هيثـم العبيـدي، يف ترصيـح صحفـي: 
إن ”الصحـة لم تسـجل ضمـن املوجة 
الخامسـة من جائحة كورونا حتى اآلن 
حاالت معقدة كذات الرئة أو وفيات وما 
يميزهـا أن رسعة اإلصابـة بالفريوس 
أعـىل من املوجـات السـابقة“.وأضاف 
أن ”املوجـة مـا زالـت ببدايتهـا، وربما 
تـزداد شـدة اإلصابـات أو ربمـا توازي 
املوجات السـابقة ونحـذر من تطورها 
إلصابـات رئويـة وخيمة كمـا حدث يف 
املوجتـني الثالثة والرابعة“.وشـدد عىل 
وجوب مغادرة حالـة الرتاخي وااللتزام 
بإجـراءات الوقايـة مـن قبـل املجتمع 
ودوائـر الدولة املختلفة ومسـارعة غري 
امللقحني بأخذ اللقاح املضادة لكورونا. 
مشـرياً إىل أن ”وزارة الصحـة بما فيها 
من مستشفيات ومراكز عزل ومالكات 

طبية مستعدة للتعامل مع أي تطور“.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä

@12
Úz–ñ

äb‰ÌÜ@500@ã»è€aNo: 7750   Thu   30     June     2022العدد:   7750     الخميس    30    حزيران     2022

الرياض/ الزوراء:
هالل  رؤية  ثبوت  السعودي  «تمري»  مرصد  أعلن 
اليوم الخميس هو  شهر ذي الحجة، وبذلك يكون 
١٤٤٣هـ،  العام  لهذا  الحجة  ذي  شهر  أيام  أول 
ويوم السبت ٩ تموز املقبل اول ايام عيد االضحى 
العربية  باململكة  العليا  املحكمة  املبارك.وكانت 
السعودية، قد دعت، يف بيان لها، عموم املسلمني يف 
جميع أنحاء اململكة إىل تحري رؤية هالل شهر ذي 
١٤٤٣هـ.  العام  لهذا  األربعاء  امس  مساء  الحجة 
اململكة  مناطق  بجميع  الفلكية  املراصد  وشهدت 
هالل  لرصد  مبكر،  وقت  منذ  مكثفة  استعدادات 

شهر ذي الحجة لهذا العام.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمة أوبـك، امـس األربعاء، 
امتـالك العـراق رابـع أكـرب احتياطي 
نفطي مؤكد يف العالم، فيما أشـارت إىل 
أن هذه االحتياطيات ال تشمل الصخور 
الزيتية. فيمـا كشـفت ادارة الجمارك 
الكورية الجنوبية، امس، أن العراق جاء 
باملرتبـة الرابعة للشـهر الخامس عىل 
التـوايل كأكرب مصدر للنفـط اىل كوريا 
الجنوبية خالل شهر أيار ٢٠٢٢.وذكرت 
منظمـة أوبـك يف تقريرها السـنوي يف 
حزيـران، واطلعـت عليـه «الـزوراء»: 
أن «احتياطيـات النفط الخـام املؤكدة 
يف العالـم بلغـت ١٫٥٤٥٫٠٧١ ترليـون 
برميـل يف نهايـة عـام ٢٠٢١ «، مبينة 
أن «حصـة أوبك من هذه االحتياطيات 
بلغـت ١٫٢٤١٫٨١٩ ترليـون برميـل».

باملرتبـة  «العـراق جـاء  أن  وأضافـت 
الرابعة عامليا يف أكرب احتياطي مؤكد يف 
العالم وبواقـع ١٤٥٫٠١٩ مليار برميل 
بعـد كل مـن فنزويال التي جـاءت أوال 

برميـل،  مليـارات   ٣٠٣٫٤٦٨ وبواقـع 
فيمـا جاءت ثانيـا السـعودية وبواقع 
وجـاءت  برميـل،  مليـار   ٢٦٧٫١٩٢
إيران ثالثـا بواقـع ٢٠٨٫٦٠٠ مليارات 
برميل».وأشـارت املنظمـة إىل أن «دول 
الرشق األوسـط تمتلك أكـرب احتياطي 
بالعالم وبواقع ٨٦٩٫٦١٢ مليار برميل 
بفضـل احتياطيات كل من السـعودية 
وايـران والعـراق والكويـت واإلمارات، 
فيمـا جـاءت أمريـكا الالتينيـة ثانيـا 
وبواقـع ٣٢٩٫٤٨١ مليار برميل بفضل 
جـاءت  فيمـا  فنزويـال،  احتياطيـات 
إفريقيـا ثالثا وبواقـع ١٢٠٫٢١٠ مليار 
برميـل وبفضـل ليبيـا ونيجرييا».من 
جانـب متصل، كشـفت ادارة الجمارك 
الكوريـة الجنوبية، امـس االربعاء، أن 
العـراق جـاء باملرتبـة الرابعة للشـهر 
الخامـس عـىل التـوايل كأكـرب مصدر 
للنفط اىل كوريا الجنوبية خالل شـهر 

أيار ٢٠٢٢.

k»ì‹€@›ˆbéä@ÈuÏm@Úöäb»æaÎ@ÊaãÌçy@30@ÚÓ„ÏÓ‹fl@÷˝�„¸@paÜaá»néa@NNÊaÜÏè€a

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية، امس األربعاء، إبعاد ٥٧٧٢ أجنبياً مخالفاً لرشوط اإلقامة عن 
الوزارة،  يف  واالخراج  االبعاد  قسم  مدير  ٢٠٢٢.وقال  عام  بداية  منذ  العراقية  األرايض 
املبعدين  االجانب  «عدد  إن  صحفي:  ترصيح  يف  خطار،  شهيد  مهند  الحقوقي  العقيد 
األجنبية». الجنسيات  الثالثاء، هو ٥٧٧٢ مخالفا من مختلف  يوم  لغاية  لعام ٢٠٢٢ 
قانون  بموجب  تأخريية  غرامة  فرض  املخالفني  بحق  املتبعة  «اإلجراءات  أن  وأضاف 
أنه  إىل  عراقي».وأشار  دينار  الف   ٥٠٠ البالغة  لسنة٢٠١٧   ٧٦ املرقم  األجانب  إقامة 
املالية للحد األدنى لألجانب املخالفني وامللقى  الغرامة  الداخلية، تكون  «بتوجيه وزير 
القبض عليهم ١٠٠ الف دينار عراقي، لسهولة تسفريهم وإبعاد اكرب عدد من األجانب 

املخالفني».
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بغداد/ الزوراء:
كردستان  إقليم  وزراء  رئيس  أكد 
األربعاء،  امس  بارزاني،  مرسور 
رئيس  مع  دائم  تواصل  وجود 
بشأن  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
الهجمات املتكررة عىل اإلقليم، فيما 
لحرص  جديد  قرار  اتخاذ  اىل  أشار 

األسلحة.
وقال بارزاني عىل هامش زيارته إىل 
يف  التكنولوجي،  هايتكس  معرض 
”الزوراء“،  تابعته  صحفي  مؤتمر 
حيث  املعرض،  بزيارة  سعداء  ”إننا 
إن ما رأيته من وجود هؤالء الشباب 
األمل  عىل  يبعث  أمراً  يعد  املبدعني 
وقدرات  الوطن  مستقبل  بشأن 
شبابنا بتوفري فرص العمل ألنفسهم 
ولآلخرين“، مبيناً أنَّ ”حكومة إقليم 
لدعمهم  يلزم  بما  كردستان ستقوم 
أجل  من  الربامج  من  الكثري  ولدينا 
فرص  وتوفري  الشباب  مساندة 

العمل“.
وحول الهجمات الصاروخية األخرية 
”نحن  بارزاني  أوضح  اإلقليم،  عىل 
الوزراء  رئيس  مع  تواصل  عىل 
مصطفى الكاظمي وجميع الجهات 
ذات العالقة بشأن رضورة إنهاء هذه 
الهجمات“، مشرياً اىل أنَّ ”محادثات 
تتضمن  االتحادية  الحكومة  مع 
األمني  الفراغ  مساحات  من  التقليل 
لواءين  بتشكيل  القرار  صدر  وقد 
مشرتكني لكن الحكومة االتحادية لم 

تقم حتى اآلن بما عليها من واجبات 
أيام مع كبار  أننا اجتمعنا قبل  رغم 
والعسكريني  األمنيني  املسؤولني 
أكدوا  الذين  االتحادية  الحكومة  يف 
إال  جانبهم،  من  اإلجراءات  اكتمال 
تقم  لم  االتحادية  املالية  وزارة  أن 

بتمويل املرشوع“.
وعرب بارزاني عن أمله ”بإنجاز ذلك 
ألن ملء الفراغ سيسهم كثرياً يف منع 
القانون  عن  والخارجني  اإلرهابيني 
لالعتداء  املناطق  تلك  استخدام  من 

عىل كردستان والسكان املحليني“.

يف  جامعيني  أستاذين  مقتل  وعن 
طالب  يد  عىل  الدين  صالح  جامعة 
كان  حدث  ”ما  أن  أكد،  مفصول، 
للغاية  أحزنني  وقد  مفجعة،  كارثة 
معترباً  الجليلني“،  األستاذين  فقدان 
كبرية  خسارة  يمثل  حصل  ”ما 
لشعبنا خاصة لقطاع التعليم العايل، 
الجرائم  هذه  مثل  انهاء  ويجب 

املؤسفة“.
يمكن  بما  سنقوم  ”اننا  عىل  وشدد 
الداخلية  وزير  أبلغت  وقد  فعله 
ترخيص  تنظيم  يف  اإلرساع  بوجوب 

األسلحة إلكرتونياً“، معرباً عن أمله 
العام  نهاية  حتى  ذلك  بـ“إنجاز 
بيد  املرخصة  الحايل لحرص األسلحة 
يحملون  من  ومحاسبة  الحكومة 

السالح بدون رخصة“.
يف غضون ذلك، أكد وزير داخلية إقليم 
السلطات  أن  أحمد،  ريرب  كردستان، 
ورشاء  بيع  عملية  ستنظم  األمنية 
أن  ذاته  الوقت  يف  كاشفا  األسلحة، 
منح رخص حمل وحيازة األسلحة يف 

اإلقليم سيكون إلكرتونياً.
عقب  للصحفيني  الوزير  وقال 

مشاركته يف مجلس عزاء عميد كلية 
القانون يف جامعة صالح الدين كاوان 
الفرتة  خالل  ”مررنا  إنه  إسماعيل 
يف  لألسلحة  جديداً  قانوناً  السابقة 
هذا  أن  مبيناً  كردستان“،  برملان 
خالل  التنفيذ  حيز  سيدخل  القانون 

األيام املقبلة.
تلك  عمل  تنظيم  سيتم  أنه  وأوضح 
األماكن التي تبيع السالح يف اإلقليم، 
ملزاولة  تراخيص  لهم  سُيصدر 

عملهم.
وأضاف الوزير أن منح رخص حمل 
إلكرتونياً،  سيكون  السالح  وحيازة 
رخصة  عىل  الحصول  يريد  ومن 
وقانونية  إدارية  سيخضع إلجراءات 
الناحية  من  طبية  فحوصات  وإىل 
العقلية ونفسية بحيث تثبت أهليته 

لحمل السالح.
يبيع  مكان  أي  أن  أحمد  وشدد 
التعليمات  إطار  خارج  األسلحة 
إجراءات  اتخاذ  سيتم  والقوانني 
القانونية  الناحية  بحقه من  شديدة 

واملالية، وستتم عقوبته.
لن  اإلجراءات  تلك  ان  الوزير  وأقر 
موجودة  ألنها  الجرائم  عىل  تقيض 
منذ وجود البرشية، مستدركا القول 
إن حكومة إقليم كردستان ورئيسها 
عىل  مصممان  بارزاني  مرسور 
السالح  الجرائم، ونزع  تلك  الحد من 
يف  السكان  أيادي  من  املرخص  غري 

اإلقليم.

الزوراء/مصطفى فليح:

أن  الجواهري،  حمزة  النفطي،  الخبري  أكد 

اقليم كردستان  النفطية من  الرشكات  انسحاب 

جاء بتوجيه من الواليات املتحدة االمريكية، فيما 

باإليجاب عىل  القرار سينعكس  هذا  ان  اىل  اشار 

اقتصاد العراق وسمعته االستثمارية عامليا.

ان  لـ“الزوراء“:  حديث  يف  الجواهري  وقال 

املحكمة  قرار  بسبب  جاء  الرشكات  ”انسحاب 

كلها  املنسحبة  ”الرشكات  ان  مبينا  االتحادية“، 

الن  امريكيا  توجيها  هناك  ان  ويبدو  أمريكية، 

املسألة تتعلق بالدستور وقرار املحكمة االتحادية 

حكم  وحكمه  النقض  او  لالستئناف  قابل  غري 

الدستور، وبالتايل عدم االعرتاف به يعد تمردا عىل 

الرشعية الدستورية بالبلد“. 

موبيل  اكسون  مثل  رشكات  ”هناك  واضاف   

ولديها  الحقول  لتطوير  رشكات  هي  وكيفون 

االخرى  والرشكات  باإلنتاج  مشاركة  عقود 

وهذه  شلمربكر  نيوز  وبيكر  هالربتون  هي  التي 

ال  وبدونها  النفطية  للحقول  خدمات  رشكات 

يمكن تطوير الحقول“.  

وجاء  االتحادية  املحكمة  قرار  ”جاء  واوضح   

الرشكات  جميع  اىل  النفط  وزارة  من  توجيه 

املشرتية  الرشكات  وايضا  االقليم  يف  املوجودة 

وإذا  الرشاء،  عن  يمتنعوا  بأن  بالخارج  للنفط 

القوائم  ضمن  سيدرجون  فإنهم  يخرجوا  لم 

موجود  عمل  أي  من  يحرمون  وبالتايل  السوداء، 

التضحية  يريدون  ”ال  انهم  اىل  الفتا  بالعراق“. 

اآلن  حقال   19 فلدينا  الحقول،  من  العدد  بهذا 

تحت التطوير وبعضها حقول اكرب من العمالقة 

وبعضها عمالقة والباقي هي كلها حقول كبرية، 

ويعملون  يريدونها  هم  هذه  التطوير  وعمليات 

سوى  يوجد  فال  االقليم  يف  ”أما  مضيفا  عليها“، 

حقل او اثنني وهي صغرية جدا“.

وعن تأثري ذلك عىل اقتصاد العراق، أكد أن ”هذا 

جيد بالنسبة لنا، فاملفروض ان تعود جميع هذه 

تديرها“،  حتى  االتحادية  الحكومة  اىل  الحقول 

الفتا اىل ان ”استمرار االجراءات الحكومية سوف 

يضطر االقليم لالذعان لهذه القرارات وخصوصا 

التي تتعلق باملحكمة االتحادية“.

ولفت ”يبقى التصدير الذي يتم عرب تركيا التي ال 

يزال لديها رشكات تعمل باإلقليم، كما ان هناك 

وهذه  مشرتكة  تركية  وكندية  نرويجية  رشكة 

الرشكات عاجال ام اجال البد ان تنسحب وتتوقف 

قضائية  دعوة  برفع  الحكومة  قامت  إذا  ألنه 

باملحاكم الدولية فستكسبها“.

نصابها  يف  االمور  يضع  القرار  هذا  ”ان  واكد   

للقوانني  خاضعا  يكون  ان  يجب  االستثمار  الن 

يعطي  وهذا  البلد،  سيادة  ويحرتم  العراقية 

من  افضل  االستثمارية  بيئته  البلد  بأن  انطباعا 

اي بيئة اخرى“.

وراءها  تقف  اممية  دعوى  ”هناك  ان  اىل  واشار 

امريكا ايضا تعود اىل زيارة قبل مدة لوفد قضائي 

بالدولة  والفنية  التجارية  املحاكم  دور  لتفعيل 

بيان  وصدر  القضاء  مع  واجتمعوا  العراقية 

بالنسبة  الدستورية  الرشعية  يدعم  الشأن  بهذا 

الباب  يفتح  ذاته  بحد  ”هذا  ان  مؤكدا  للعراق“، 

قانون  البلد  يف  الن  العاملية  للرشكات  الواسع 

محرتم، وانها تستطيع ان تعمل“. 

هي  بالتي  الرشكات  دعا  ”العراق  ان  واوضح   

وزارة  بقرار  االقليم  من  تنسحب  ان  اىل  احسن 

النفط والرشكات االخرى باعتقادي يف طريقها اىل 

االتحادية“،  الحكومة  التفاهم مع  او  االنسحاب 

زال  فما  الوضع  هذا  استمر  إذا  ”لكن  مستدركا 

باستخدام  لإلقليم  تسمح  التي  تركيا  امامنا 

سيطرة  تحت  يكون  ان  يجب  الذي  االنبوب 

مشريا  حرصا“.  االتحادية  الحكومة  واستخدام 

اىل ”انه لن يتبقى إال التهريب، وهذا ايضا يمكن 

مالحقته قضائيا“. 

بغداد/الزوراء:
األربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنت 
رفع توصيات اىل اللجنة العليا للصحة 
مرض  بشان  الوطنية  والسالمة 
بغية  تدابري   4 حددت  وفيما  الكولريا، 
السيطرة عىل املرض ، اكدت محافظة 
وباء  عىل  السيطرة  السليمانية 

الكولريا.
وقال مدير عام الصحة العامة، رياض 
إن  صحفي  ترصيح  يف  األمري،  عبد 
إجراءاتها  إطار  ويف  الصحة  ”وزارة 
بمواجهة الكولريا تعمم بداية كل عام 
خطتها الوطنية للسيطرة عىل اإلسهال 
اإلصابات  منحنى  وتراقب  الوبائي 

بمرض الكولريا“.
جديدة  إصابات  تسجيل  ”بعد  وأضاف 
بتعميم  اآلونة األخرية قمنا  باملرض يف 
الخطة  وتنفيذ  الوقائية،  اإلجراءات 
مشاريع  متابعة  معها  وزدنا  الوطنية 

املياه وفحص نسبة الكلور“. 
عىل  ”السيطرة  أن  األمري  عبد  وأكد 
تدابري   4 تتم من خالل  الكولريا  مرض 
املاء  مديريات  عىل  التأكيد  تتضمن 
متابعة وإصالح املشاريع التي تحتوي 
الكلور  نسبة  متابعة  وثانياً  خلل،  عىل 
للمحافظات“،  املوجودة  املياه  وشحِّ 

فضالً عن زيادة اإلطالقات املائية ”. 
توعية  هو  الرابع  اإلجراء   ” إن  وتابع 
ظهور  حال  يف  ودعوتهم  املواطنني 
اإلمعاء  والتهابات  اإلسهال  أعراض 
الصحي  للمركز  اإلرساع  إىل  التقيؤ  أو 

لتلقي العالج“. 

بالقيام  التوصية  أن“  إىل  وأشار 
اىل  شهرياً  ترفع  املاء  بفحوصات 
املستشارين  وهيئة  االعمار  وزارة 
واملحافظات التخاذ املعالجات من قبل 
اىل  الفتاً،  املحافظة“،  يف  املاء  مديريات 
تتابع  الوزارة  يف  الصحية  ”الفرق  أن 
التأكيد عىل رضورة  املطاعم مع  عمل 
والخرضاوات يف  السلَطات  تقديم  منع 

املطاعم“. 
توصيات  رفع  ”تم  انه  اىل  واشار 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  اىل 
مجلس  اىل  توصيات  وهناك  الوطنية، 
أكدت  اجتماعات  عدة  بعد  الوزراء 
عىل دوائر املاء متابعة املشاريع   عىل 
وصف أنه ال يمكن بدء ظهور الكولريا 
إالَّ عن طريق املياه امللوثة التي تساعد 

عىل انتقال الجرثومة“. 
تمتلك  الصحة  وزارة  أن“  وتابع 
لجميع  كافية  وأدوية  مستلزمات 
األعداد  الحتواء  الصحية  املؤسسات 
داعياً  الكولريا“،  مرض  من  املتزايدة 
املياه  مصادر  عن  للتحري  املواطنني 
التي تستهلك ويف حال كانت املياه غري 
حبوب  استخدام  باإلمكان  صالحة 
الصحية  املراكز  يف  توزع  التي  الكلور 

للتعقيم“.
بدوره، اكد املتحدث باسم وزارة الصحة، 
ومؤسساتها  الوزارة  ان  البدر،  سيف 
الصحية لديها االستعدادات والجهوزية 
الوبائية  الحاالت  مع  للتعامل  الكاملة 
موجها  الكولريا،  مرض  بينها  ومن 
من  الوقاية  بشأن  املواطنني  اىل  دعوة 

انتشار املرض.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  البدر  وقال 
حاالت  تتابع  دائمة  لجنة  ”هناك 
وأنماطها  وانواعها  الوبائي  االسهال 
وهي  واملحافظات  بغداد  يف  واعدادها 
الصحة  وزارة  مقر  يف  مركزية  لجنة 
محافظة  كل  يف  فرعية  لجان  ولديها 
دورية  اجتماعات  إجراء  عىل  وتعمل 
لتقييم الوضع“، مبينا ان ”الكولريا هي 
نوع من انواع االسهال الوبائي وليست 

جميعها تعترب كولريا بالرضورة“.
العالجات  ”توفري  ان  واضاف 

والسعات  الطبية  واملستلزمات 
الرسيرية للتعامل مع أي متغري وبائي 
وهنالك  الثابتة  السياقات  من  هو 
الصحية  املؤسسات  جاهزية يف جميع 
كل  ويف  الوبائية  الحاالت  مع  للتعامل 
مؤسسة صحية هنالك ردهات خاصة 
العالج  لتلقي  املؤكدة  الوبائية  للحاالت 
حني  اىل  بإصابتها  يشتبه  التي  او 
االصابة“،  لنوع  التشخيص  استكمال 
أعداد  ارتفاع  ”ورغم  انه  اىل  الفتا 
نؤكد  فإننا  الكولريا  بمرض  اإلصابات 
عىل ان املؤسسات الصحية قادرة عىل 

يف  والزيادة  الحاالت  هذه  مع  التعامل 
اعدادها وهنالك خربة كبرية يف التعامل 
معه عىل اعتبار انه مرض ليس جديدا 
االوسط  الرشق  منطقة  يف  متوطن  بل 

منذ فرتات طويلة“.
وتابع انه ”من خالل التطور يف مجاالت 
الطب فإن التعامل مع هذا املرض يكون 
السوائل  توفري  بشكل سهل من خالل 
والكثري من الحاالت ال تحتاج اىل تدخل 
السوائل  بتناول  االكتفاء  يتم  بل  طبي 
باستثناء  الحالة  تفاقم  ملنع  الفموية 
الفئات  من  تكون  التي  الحاالت  بعض 

االشخاص  او  السن  كبار  من  الهشة 
فقد  املناعة  ضعف  من  يعانون  الذين 
تحصل لديهم مضاعفات ومنها حاالت 
حصل  كما  الوفاة  اىل  تصل  قد  نادرة 
مع شخص مسن ويعاني من مشاكل 
صحية يف محافظة كركوك“، موضحا 
ان ”نفس هذه الخصوصية من التعامل 
أمراض  يف  نراها  الهشة  الفئات  مع 

أخرى كالحمى النزفية وكورونا“.
ينتقل  الكولريا  ان ”مرض  البدر،  وبني 
امللوث،  والطعام  الرشاب  خالل  من 
االلتزام  عليهم  املواطنني  فان  بالتايل 
اليدين  وغسل  الشخصية  بالنظافة 
الطعام  تناول  وبعد  قبل  خصوصا 
وبعد دخول الحمامات اضافة اىل غسل 
الفواكه والخرض جيدا قبل تناولها مع 

ضمان سالمة مياه الرشب“.
محافظ  اعلن  ذلك،  غضون  يف 
السيطرة  بكر،  ابو  هفال  السليمانية 
وسط  املحافظة  يف  كولريا  وباء  عىل 
شهرّي  يف  جديد  بموجة  توقعات 
ايلول/ سبتمرب وترشين األول/ أكتوبر 

املقبلني.
صحفي  مؤتمر  خالل  بكر  ابو  وقال 
املحافظة  ”ادارة  ان  ”الزوراء“  تابعته 
يف  الكولريا  وباء  مواجهة  استطاعت 
وقته قبل تفشيه وذلك بمساعدة دائرة 
الصحة  ومنظمة  املحافظة  صحة 
العاملية ووزارة الصحة يف حكومة اقليم 
االتحادية  الصحة  ووزارة  كردستان 

واهايل السليمانية“.
االن  السيطرة  تحت  ”الوباء  ان  واكد 

مستمر،  تنازل  يف  االصابات  وأعداد 
لكن هذا ال يعني اننا تجاوزنا مخاطره 
وهذا يتطلب تعاون املواطنني من خالل 
الوقاية وااللتزام بالنصائح الصحية“.

العاملية  واشار اىل ان ”منظمة الصحة 
شهرّي  يف  للوباء  أخرى  موجة  تتوقع 
مشيداً  املقبلني“،  االول  وترشين  ايلول 
بدور منظمة الصحة العاملية و وزارتي 
ودائرتّي  واربيل  بغداد  يف  الصحة 
ووسائل  املحافظة  يف  واملاء  الصحة 
يف  املحافظة  إلدارة  لدعمهم  االعالم 

مواجهة الوباء.
يف  الصحة  وزارة  وكيل  ثّمن  بدوره 
دعم  فريدون،  رهيل  كردستان  اقليم 
منظمة الصحة العاملية يف كل االزمات 
الوباء،   عىل  السيطرة  يف  ومساعدتها 
اليعني  الوباء  عىل  السيطرة  ان  مؤكدا 

نهايته.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة 
العاملية يف العراق واقليم كردستان احمد 
زويرت، ان ”االتفاق مع ادارة املحافظة 
حول إعداد خطة متكاملة للرتبص لكل 
أسبابها  ومواجهة  االنتقالية  االمراض 
مصادر  االوىل  قضيتني  يف  تكمن  التي 
املياه، والثانية هي التغريات املناخية“.

التي  االمراض  من  ”الكثري  ان  وبني 
بالظهور  بدأت  السابق  يف  نعهدها  لم 
العربية،  املناطق  وبعض  العراق  يف 
مواجهة  عىل  عازمة  العاملية  فالصحة 
مع  والتنسيق  بالتعاون  االمراض  تلك 
اعىل  اىل  للوصول  العالقة  ذات  الجهات 

مستويات الصحة يف املنطقة“.

بغداد/ الزوراء:

السفري  زيدان، مع  فائق  القايض  األعىل،  القضاء  بحث رئيس مجلس 

الخاصة  املقرتحات  عيدروس،  احمد  بن  حامد  العراق  لدى  العماني 

بالتعاون القضائي بني البلدين.

مجلس  ”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  القضاء،  ملجلس  بيان  وذكر 

أحمد  بن  حامد  العماني  السفري  استقبل  زيدان،  فائق  األعىل  القضاء 

عيد روس“.

الخاصة  املقرتحات  العماني  السفري  مع  بحث  ”زيدان  أن  واوضح 

بالتعاون القضائي بني البلدين“.

بغداد/ متابعة الزوراء:

الشعوب  مؤرش  العراق  تصدر 

 2022 للعام  والتوتر  بالحزن 

األبحاث  رشكة  عن   الصادر 

العاملية غالوب، واملختص بقياس 

العواطف، فيما احتل املركز الرابع 

بالغضب.

واحتل لبنان املركز األول يف مسح 

يصنف  الذي  السلبية،  املشاعر 

العالم،  يف  غضباً  األكثر  الدول 

فيما تبعته تركيا يف املركز الثاني، 

الثالث،  املركز  يف  أرمينيا  ثم  ومن 

والعراق يف املركز الرابع.

الذي  تقريره  يف  غالوب  ووجد 

العام  من  الثاني  النصف  يغطي 

أن   2022 العام  وبداية   2021

قد  لبنان،  الناس يف  باملئة من   49

عانوا من الغضب يف اليوم السابق 

معدل  أعىل  وهو  لالستطالع، 

مسجل يف أي مكان يف العالم.  

الثالثة  املرتبة  احتل  لبنان  وكان 

فيما  املايض،  العام  نتائج  يف 

والعراق  أرمينيا  بعد  تركيا  حلت 

وأفغانستان واألردن ومايل وسيريا 

بها  تقوم  التي  والدراسة  ليونا. 

العاملية  لألبحاث  غالوب  رشكة 

مبنية عىل خمسة أسس أساسية 

الغضب،  الحزن،  التوتر،  وهي 

القلق واأللم النفيس.

الشعب  بها  يمر  التي  والظروف 

بني  من  حكماً  تجعله  اللبناني 

ونقمًة،  غضباً  األكثر  الشعوب 

من  أكثر  فقدت  الوطنية  فالعملة 

ومعّدل  قيمتها،  من  باملئة   95

 38 من  أكثر  إىل  ارتفع  البطالة 

مؤرش  سّجل  حني  يف  باملئة، 

فرتة  خالل  باملئة   250 التضخم 

سنتني وكشف التقرير يف دراسته 

أكثر  صدارة  يف  جاء  العراق  أن 

والتوتر؛  بالحزن  الشعوب شعوراً 

الذين  من  باملئة   51 نحو  إّن  إذ 

إنهم  قالوا  رأيهم  استطالع  تم 

يشعرون بجميع هذه األحاسيس 

الخمسة يف بلدهم.

لدى  الشعور  هذا  أسباب  وتعود 

السياسية  األزمات  اىل  العراقيني 

البالد،  تعيشها  التي  واالقتصادية 

وانتشار حاالت االغتياالت، إضافة 

إىل الفقر.

ويبلغ عدد سكان العراق، بحسب 

التخطيط  لوزارة  إحصاء  آخر 

يف  نسمة  مليون   40 العراقية، 

جميع مدن البالد، بما فيها إقليم 

كوردستان العراق.

اللبنانيني  من  باملئة   48 وقال 

الرأي  استطالع  يف  شاركوا  الذين 

إنهم تعرضوا لألحاسيس السلبية 

الخمسة جميعها.

إحساس  إّن  التقرير  وقال 

اللبنانيني بالقلق والغضب والحزن 

بني  زاد  النفيس  واأللم  والتوتر 

أكرب  بنسبة   2018-2020 عامي 

بنسبة  األخرى،  الدول  جميع  من 

زيادة 18 نقطة من أصل 100.
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مدريد/ متابعة الزوراء: 

أعلن الرئيـس األمريكي، جـو بايدن 

أن بالده سـتعزز وجودها العسكري 

يف أوروبـا كـي يتمكـن الحلـف من 

”الـرّد عىل التهديدات اآلتية من كافة 

االتجاهات ويف كّل املجاالت: برًا وجوًا 

وبحـرًا“، وفيما قـال أمني عام حلف 

شـمال األطليس ينس ستولتنربغ أن 

”الناتو“ سـيوافق عىل الردع ليتمكن 

التشـكيالت  املزيـد مـن  مـن نـرش 

القتاليـة ونـرش املزيـد مـن املعدات 

املوجودة مسـبقا يف أوروبا الرشقية 

بحلـول العـام املقبل، كـرر ان حرب 

موسـكو وحشية واسـتمراره بدعم 

كييف.

جـاء ذلـك خـالل مؤتمـر صحفـي 

مشـرتك مع األمني العام لـ ”الناتو“ 

ينس سـتولتنربغ عـىل هامش قمة 

الحلـف يف مدريـد والتـي تسـعى إىل 

تعزيـز جناح الحلف الرشقي ردا عىل 

العملية الروسية يف أوكرانيا.

وأكد بايدن أنه سـيتّم تعزيز الوجود 

العسـكري واإلمكانـات العسـكرية 

األمريكية يف إسبانيا وبولندا ورومانيا 

البلطيـق وبريطانيـا وأملانيـا  ودول 

وإيطاليا.

وأضاف بايدن قائال ”نعمل عىل تغيري 

حجم قواتنا يف أوروبا نظرا للتحديات 

الراهنة“.

الرئيـس  قـال  متصـل،  سـياق  ويف 

األمريكـي إن حلـف شـمال األطليس 

يعتـزم تعزيز نرش قواتـه يف أوروبا، 

وذلك ردا عىل التحديات الراهنة، عىل 

حد قوله.

من جانبه، قال أمني عام حلف شمال 

األطليس ينس ستولتنربغ أن ”الناتو“ 

سـيوافق عىل الردع ليتمكن من نرش 

املزيد من التشـكيالت القتالية ونرش 

املزيد من املعدات املوجودة مسبقا يف 

أوروبا الرشقية بحلول العام املقبل.

ترصيحـات  يف  إسـتولتنربغ  ولفـت 

سـابقة إىل أن الناتـو يقـوم ”بأكـرب 

إصالح شـامل لدفاعنا الجماعي منذ 

نهاية الحرب الباردة“.

وعقـب وصوله إىل مدريد، قال رئيس 

الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 

إن الناتو بحاجة إىل“ تعلم دروس من 

األشهر القليلة املاضية، ويجب عليه 

مراجعة موقفه فيما يتعلق بجناحه 

الرشقي“.

وأعلنت بريطانيـا أن رئيس وزرائها 

بوريـس جونسـون سـيطالب قادة 

بقية الدول األعضاء يف حلف شـمال 

األطلـيس خـالل قّمتهـم يف مدريـد 

بزيادة نفقاتهم العسـكرية رّدا عىل 

الغزو الرويس ألوكرانيا.

حلـف  يف  األعضـاء  الـدول  وكانـت 

شـمال األطليس تعهدت يف 2014، يف 

أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم 

األوكرانيـة، أن تزيـد بحلـول 2024 

ميزانياتها الدفاعية إىل %2 عىل األقل 

من إجمايل ناتجها املحّيل.

ومن أصـل 30 دولـة، وحدها ثماني 

دول حققت هـذا الهدف أو تجاوزته 

بحلول 2021، ولكـن منذ ذلك الحني 

زاد العديد من الدول مستوى تسليحه 

بسبب الحرب يف أوكرانيا.

مـن جانبه، قـال الرئيـس البولندي 

أندريـه دودا إن التـزام حلف شـمال 

األطلـيس بزيادة قـوة الـرد الرسيع 

لألعضاء األقرب إىل روسيا“ سيجعل 

أوروبا أكثر أمنا.“

تهديـدا  تشـكل  روسـيا  وأضـاف“ 

ألوروبـا، بل وليـس ألوروبـا فقط ، 

ولكن لكل أعضاء حلف الناتو.“

اليابـان وأسـرتاليا  ويشـارك قـادة 

وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا يف القمة 

للمـرة األوىل كضيـوف، ممـا يعكس 

األهميـة املتزايدة ملنطقـة املحيطني 

الهندي والهادئ.

واعتـرب األمـني العـام لحلف شـمال 

األطليس ينس ستولتنربغ، أن روسيا 

تمثـل ”تهديـدا مبارشا“ ألمـن دول 

الناتـو، املجتمعـة يف قمـة يف مدريد 

األربعـاء، والتـي تسـعى إىل تعزيـز 

جناح الحلـف الرشقي ردا عىل الغزو 

الرويس ألوكرانيا. 

وقـال: ”سـنقول بوضـوح“ خـالل 

القمة التي سـرتاجع خارطة طريق 

الحلـف للمرة األوىل منذ العام 2010، 

”إن روسـيا تمثـل تهديـدا مبـارشا 

ألمننا“.

وشدد عىل أن قمة مدريد ”تاريخية“ 

بينمـا يواجـه الحلف ”أخطـر أزمة 

أمنيـة منذ الحرب العامليـة الثانية“. 

الـرويس،  التهديـد  مواجهـة  ويف 

سـتقرر دول الناتـو يف مدريد تعزيز 

”مجموعاتها القتالية“ املوجودة عىل 

الحدود الرشقية للحلف.

كماجدد قادة حلف شـمال األطليس 

املروّعـة“  بـ“الوحشـية  التنديـد 

التـي تمارسـها روسـيا يف أوكرانيا، 

متعهديـن بتقديـم املزيد مـن الدعم 

لكييف ملواجهة الهجوم الرويس.

وقـال األمـني العـام للحلـف ينـس 

سـتولتنربغ يف قمـة مدريـد، اليـوم 

األربعـاء، ”يمكـن لكييـف أن تعتمد 

علينا طاملا لزم األمر“.

كما أوضح أن قادة الناتو اتفقوا عىل 

اعتبار روسيا أكرب تهديد للحلف.

كذلك، اعترب أن الصني تشكل ”تحّديا 

”أمنهـا“،  و  الناتـو  دول  ملصالـح“ 

املعلنـة  طموحاتهـا  أن  معتـرباً 

تتحديـان  القرسيـة  وسياسـاتها 

مصالح الحلف وأمنه وقيمه“.

إىل ذلك أشار إىل أن املجتمعني توافقوا 

عـىل اتخـاذ مجموعة مـن القرارات 

املهمة.

وأوضح أنهم شددوا عىل أهمية زيادة 

تمويـل الناتو بما ال يقل عن %2 من 

الناتج املحيل لكل دولة، واتفقوا عىل 

تغيري مفاهيمه االسرتاتيجية، فضالً 

عن زيـادة اإلنفاق الدفاعـي وإعادة 

تموضع القوات واملعدات.

كما قـرروا دعم نظم الـردع للتأقلم 

مع الواقع األمني الجديد يف أوروبا.

أما يف مـا يتعلق بموضـوع انضمام 

فنلندا والسـويد إىل الحلف، فأعلن أن 

الدول األعضاء دعت رسمياً الدولتني 

بعدمـا  االسـكندنافيتني لالنضمـام 

أبرمـت تركيـا اتفاقـاً معهمـا لرفع 

اعرتاضها عىل عضويتيهما.

فيما أوضح بيان صادر عن القمة أن 

الحلف وافق عىل توقيع بروتوكوالت 

االنضمام، بحسـب ما أفادت فرانس 

برس.

وكان البلدان االسـكندينافيان تقدما 

يف مايـو املـايض بطلـب االنضمـام 

للحلف، متخليني عن سـنوات طويلة 

من سياسة الحياد، بعد تنامي القلق 

جراء الرصاع الرويس األوكراني.

يذكـر أن قمة مدريـد كانت انطلقت 

وسط أجواء غري مسبوقة من التوتر 

وتصاعـد  والغـرب،  موسـكو  بـني 

التسـلح يف أوروبـا، جـراء الـرصاع 

الرويس األوكرانـي، الذي دفع العديد 

من الدول إىل االصطفاف خلف الناتو، 

وتقوية تواجده العسكري يف أوروبا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت منظمة أوبـك، امـس األربعاء، 
امتـالك العـراق رابـع أكـرب احتياطي 
نفطي مؤكد يف العالم، فيما أشـارت إىل 
أن هذه االحتياطيات ال تشمل الصخور 
الزيتيـة. فيمـا كشـفت ادارة الجمارك 
الكورية الجنوبية، امس، أن العراق جاء 
باملرتبـة الرابعـة للشـهر الخامس عىل 
التـوايل كأكـرب مصدر للنفـط اىل كوريا 

الجنوبية خالل شهر أيار 2022.
وذكرت منظمة أوبك يف تقريرها السنوي 
يف حزيران، واطلعت عليه ”الزوراء“: أن 
”احتياطيـات النفـط الخـام املؤكدة يف 
العالم بلغت 1.545.071 ترليون برميل 
يف نهاية عام 2021 ”، مبينة أن ”حصة 
أوبـك مـن هـذه االحتياطيـات بلغـت 

1.241.819 ترليون برميل“.
باملرتبـة  جـاء  ”العـراق  أن  وأضافـت 
الرابعة عامليا يف أكرب احتياطي مؤكد يف 
العالـم وبواقـع 145.019 مليار برميل 
بعـد كل مـن فنزويال التي جـاءت أوال 
برميـل،  مليـارات   303.468 وبواقـع 
فيما جـاءت ثانيـا السـعودية وبواقع 
267.192 مليار برميـل، وجاءت إيران 
ثالثا بواقع 208.600 مليارات برميل“.

وأشـارت املنظمـة إىل أن ”دول الـرشق 
األوسـط تمتلك أكرب احتياطـي بالعالم 
برميـل  مليـار   869.612 وبواقـع 
بفضـل احتياطيات كل من السـعودية 

وايـران والعـراق والكويـت واإلمارات، 
فيمـا جـاءت أمريـكا الالتينيـة ثانيـا 
وبواقـع 329.481 مليار برميل بفضل 
جـاءت  فيمـا  فنزويـال،  احتياطيـات 
إفريقيـا ثالثا وبواقـع 120.210 مليار 

برميل وبفضل ليبيا ونيجرييا“.

ادارة  كشـفت  متصـل،  جانـب  مـن 
امـس  الجنوبيـة،  الكوريـة  الجمـارك 
االربعاء، أن العراق جاء باملرتبة الرابعة 
للشـهر الخامـس عـىل التـوايل كأكـرب 
مصدر للنفط اىل كوريا الجنوبية خالل 

شهر أيار 2022.

وأظهـرت إحصائيـة لـإلدارة، اطلعـت 
عليهـا ”الزوراء“، أن العـراق جاء رابعا 
كأكـرب مصدر للنفط لكوريـا الجنوبية 
خالل شـهر ايار املايض وبواقع 6.937 
ماليـني برميـل مرتفعا بنسـبة 6.9% 
عن شـهر نيسـان املـايض التـي بلغت 

الصـادرات فيه 6.488 ماليـني برميل، 
مرتفعا بنسـبة %44 عـن نفس الفرتة 
مـن عـام 2021 التي بلغـت الصادرات 

فيه 4.188 ماليني برميل.
الخـام  النفـط  ”كميـة  ان  وأضافـت 
الجنوبيـة  لكوريـا  املصـدر  العراقـي 
لألشـهر الخمسة االوىل من العام الحايل 
2022 من كانون الثاني وشـباط واذار 
ونيسـان وايـار بلـغ 29.439 مليـون 
برميـل، مرتفعـاً بنسـبة %18.9 عـن 
نفس الفرتة من العام 2021 الذي بلغت 

هذه الكميات 24.758 مليون برميل.
الجـدول،  وفـق  السـعودية،  وجـاءت 
باملرتبـة االوىل كأكـرب مصـدر للنفـط 
لكوريا الجنوبية يف ايار املايض وبكمية 
29.027 مليون برميـل، تليها الواليات 
 9.895 وبكميـة  االمريكيـة  املتحـدة 
ماليـني برميل، ومن ثـم جاءت الكويت 
ثالثـا وبكميـة 8.629 ماليـني برميل، 
ومن ثم جـاءت قطر خامسـا وبكمية 

5.041 ماليني برميل.
كما جـاءت اإلمارات سادسـا وبكمية 
واسـرتاليا  برميـل،  ماليـني   4.898
سـابعا وبكميـة 3.929 ماليني برميل، 
 3.179 وكازاخسـتان ثامنـا وبكميـة 
ماليني برميل، ومن ثم املكسـيك تاسعا 
وبكميـة 2.461 مليـون برميل، واخريا 
اململكة املتحدة عـارشا وبكمية 1.989 

مليون برميل.

لندن/بي بي يس:

زعم رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 

أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني ما كان ليغزو 

أوكرانيا لو كان امرأة.

وقـال جونسـون إن الغـزو ”الذكـوري املجنون 

مثال جيد عىل الذكورة السامة“ ودعا إىل ”وجود 

املزيد من النساء يف مناصب السلطة“.

جاءت ترصيحات جونسـون قبيـل اجتماع قمة 

لحلف شـمال األطلـيس (الناتو) سـيناقش فيه 

الحلفاء كيفية الرد عىل تهديدات مستقبلية.

ومـن املقرر أن يدعو رئيس الـوزراء الربيطاني، 

يف اجتمـاع القمة يف مدريد، قـادة دول الحلف إىل 

زيادة االنفاق العسكري.

وقالـت الحكومة الربيطانية إنه مـن املتوقع أن 

يصـل انفاق اململكـة املتحدة العسـكري إىل 2.3 

يف املئـة مـن الناتـج املحـيل اإلجمايل للبـالد هذا 

العام، كنتيجة لالستثمار يف الصناعات الدفاعية 

وتقديـم 1.3 مليار جنيه اسـرتليني عىل شـكل 

دعم عسكري ألوكرانيا.

ولم تتمكـن العديد من الدول األخـرى يف الحلف 

من تحقيق الهدف السـنوي لالنفاق الذي حدده 

الناتو والبالغ 2 يف املئة من الناتج املحيل اإلجمايل 

لكل دولة عضو.

وكان وزيـر الدفاع الربيطانـي بن واالس قد دعا 

جونسـون الثالثاء إىل زيـادة االنفاق عىل القوات 

املسلحة الربيطانية بشكل أكرب، يف ضوء ”التهديد 

الذي تشكله روسيا“.

وتحدث جونسـون، خالل مقابلة مع شبكة ”زد 

دي أف“ األملانيـة بعـد مشـاركته يف قمـة الدول 

السـبع الغنيـة مـع بافاريـا، عن املسـاواة بني 

الجنسية وأهمية التعليم.

وقـال ”نحتـاج إىل وجـود املزيـد من النسـاء يف 

مناصب السلطة“.

وقـال جونسـون: ”لـو كان بوتني امـرأة، ومن 

الواضـح أنه ليس كذلك، لكن لـو كان امرأة، فال 

أعتقد أنه كان سيشن حربا ذكورية مجنونة من 

الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها“.

وأضـاف ”إذا كنت تريد مثـاال جيدا عىل الذكورة 

السامة، فإن املثال هو ما يفعله يف أوكرانيا“.

وقـال جونسـون أيضا إنـه وبينما يرغـب قادة 

الدول السـبع ”بشدة“ بأن تنتهي الحرب الدائرة 

يف أوكرانيا، فإنه ”ال يوجد اتفاق متوفر“ حاليا.

لكنـه وصـف القمة أيضـا بأنهـا ”رائعة“ حيث 

أن القـادة ”اقرتبـوا أكثـر فأكثر“ مـن التوصل 

التفاق.

يدعـم  أن  الغـرب  عـىل  إن  جونسـون  وقـال 

االسـرتاتيجية العسـكرية ألوكرانيـا، مـن أجل 

وضع رئيسـها فولوديمري زيلينسكي ”يف أفضل 

وضع ممكن“ يف مفاوضاته مع روسـيا ”عندما 

يحني موعد املفاوضات يف نهاية املطاف“.

ويأتـي اجتماع قمـة الناتو يف مدريـد بعد اتفاق 

أبـرم بني تركيـا مـن ناحيـة وفنلدا والسـويد، 

الراغبتني باالنضمـام للناتو ، من ناحية أخرى ، 

يزيل آخر املعوقات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفـع عدد طلبات اللجوء إىل الدول األوروبية 
بنسـبة الثلـث يف 2021 مقارنـة بالعام الذي 
سـبقه، وذلك دون احتسـاب الــ3.4 ماليني 
الجـئ أوكرانـي الذيـن تدّفقوا عـىل االتحاد 

األوروبي هذا العام.
وخـالل عرضهـا التقرير السـنوي، أوضحت 
املديـرة العامة للوكالة األوروبيـة للجوء نينا 
غريغوري أنه تم تقديم حواىل 648 الف طلب 
األوروبـي  االتحـاد  دول  إىل   2021 يف  لجـوء 
وسويرسا والنروج وأيسـلندا وليشتنشتاين، 
أي مـا يمّثل زيـادة بمقدار الثلـث خالل عام 
وعـودة إىل املسـتوى الـذي كان عليـه عـدد 
طلبات اللجوء يف 2018 أي قبل ظهور جائحة 
كوفيـد19- التـي انخفض خاللهـا عدد هذه 

الطلبات.
وتصـّدر قائمـة طالبـي اللجوء السـوريون 
(117 ألـف طلب) يليهـم األفغان (102 ألفا) 

والعراقيون (30 ألفا) والباكستانيون واألتراك 
(25 ألفا عىل حد سواء) والبنغالدشيون (20 

ألفا).
ومنح االتحاد األوروبي لـالإىل منحهم وضعاً 
غـري مسـبوق وتلقائًيا. وتسـمح لهـم هذه 
”الحمايـة املؤقتـة“ بالحصول عىل السـكن 
وفرص عمل والتعليم ملدة سنة قابلة للتجديد. 
وأثـار النظـام املمنوح لألوكرانيـني اتهامات 

بـاعتماد ”معايري مزدوجة“ بني الالجئني.
ويف 2021، كانت أملانيا الدولة التي تلّقت أكرب 
عـدد من طلبات اللجـوء (191 ألفا) متقدمة 
عىل فرنسـا (121 ألفا) وإسـبانيا (65 ألفا) 
ثـم إيطاليا (53 ألفا). ومّثل الرجال 70 باملئة 

من طالبي اللجوء.
 وبلغت نسـبة منح وضع الالجئ أو الحماية 
الثانوية %34. وحصـل االريتريون عىل أعىل 
معـّدل (%81) بينمـا احتـل املعـدل األدنـى 

الجورجيون (3%).
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ال شـك أن التخبـط السـيايس يف البلـد يزيح أي سـحابة تفـاؤل عىل املدى 
املنظور، ال سـيما حيال املوازنة املالية العامة للعام 2022، وذلك مع دخول 
البلد أزمة تشـكيل حكومة وسط تعقيدات دقيقة جداً والتي بدأت تؤثر عىل 

املستويات كافة. 
ومن املعروف أن املوازنة تحدد مصاريف الدولة خالل العام الحايل من رواتب 
ودعم وسـداد ألعباء الديون، كما تحدد املستهدف من إيرادات الدولة.. وعىل 
الرغـم من حصول الحكومة عىل نحـو 18 مليار دوالر أمريكي، وذلك ضمن 
قانـون األمـن الطارئ الـذي أقره الربملـان لتأمني اسـترياد الطاقة وتمويل 
املشـاريع الخدمية املهمة، وتمويل صنـدوق الرعاية االجتماعية، إال أن ذلك 
ال يلغـي الـرضورة امللحة إلنجـاز املوازنة، فال يمكن الحديث عن مشـاريع 

عمرانية واستثمارات فعلية من دون وجود موازنة تخدم املواطنني. 
ومع تعقد عملية تشـكيل حكومـة جديدة، خصوصا بعد اسـتقالة النواب 
الصدريـني ودخول البلد يف مرحلة حساسـة اقتصاديا، فاملحكمة االتحادية 
جـردت حكومـة الكاظمي مـن كل الصالحيـات، عىل اعتبـار انها حكومة 
ترصيـف اعمـال وال يحـق لها اقـرتاح مشـاريع ألي قوانـني مهمـة. إذاً، 
فالحكومـة الحالية غري قادرة عىل إقرار موازنة للبلد، فهل يمر العام الحايل 

من دون موازنة؟
إن عملية التأخر يف اقرار املوازنة الجديدة سيحرم البلد من تسديد التزاماته 
يف الداخل والخارج عىل املشاريع االقتصادية والخدماتية، مما ُيراكم الديون 
عىل البلد ويرفع من نسب فوائد الديون، وهذا األمر سيدخل العراق يف فوىض 
جديدة تتعلق بكيفية اسـتثمار إيرادات ومقدرات الدولة، وسيكون لها عىل 
الوضـع االقتصادي العراقي بصورة عامة، فالوضع االقتصادي واملعييش يف 
العراق يعاني من مشـاكل كثـرية، وإن تأخري إقرار املوازنة إىل اآلن بسـبب 
االنسداد السـيايس الحاصل بني الكتل السياسية سـوف ينعكس سلباً عىل 

حياة املواطن العراقي.
ومـن املعلوم ان نفقات الدولة العراقية يف موازنة العام الفائت كانت مبنية 
عـىل سـعر برميل النفط املحدد يف ذلـك الوقت بــ 45 دوالراً أمريكياً، ولكن 
اليوم وبسبب تداعيات الحرب الروسية االوكرانية فإن اسعار النفط تخطت 
الـ 100 دوالر أمريكي، وكل املعطيات تشـري اىل عملية االسـتمرار يف ارتفاع 

أسعارها. 
مـن هنـا ال بد من اإلرساع يف تشـكيل حكومـة يكـون اول أهدافها ترشيع 
قوانـني اقتصاديـة جديدة تتماىش مـع التغريات الحاصلة عىل املسـتويات 
االقتصادية والسياسية يف العالم، وذلك من أجل خلق أمن اقتصادي يساهم 

يف نهضة العراق ويخفف األعباء الكثرية عن املواطن.



إعالن
إىل الرشيـك (زيـد عمـاد حميـد) اقتـىض 
حضـورك اىل صنـدوق اإلسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيـكك (نور فخري مهـدي) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣/٧٥٩٤٧) املقاطعـة (٤/ حي السـالم) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
إىل الرشكاء (وفاء محمد عباس دموع ورغد 
محمـد عباس دموع وسـعيد محمد عباس 
دموع) اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقـرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيـكك (عباس هادي 
عبد العباس) بالبناء عىل حصته املشاعة يف 
القطعة املرقمـة (٨٥٣٦١) املقاطعة (١٤/

امليالد) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العراق مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه 
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان
فقـد سـند العقـار املرقم / 
٢٧٦٠٨ / حي الوفاء بإسـم 
طعمـة  (شـاكر  العراقـي 
جابر) والصادر من مديرية 
التسجيل العقاري يف النجف، 
فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشكاء (احمد عزيز فاضل زغري وعالوي 
كونـي خنفر وكظيمه عطيـه جابر) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجـف وذلك لتثبيـت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (نهلة جليل شهيد) بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (٦٥١/١٩) 
املقاطعـة (١٨/الكوفة علـوة الفحل) حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما داخل 
العراق وشـهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (مظفر عبيـد كامل كريم) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيـكك (هيفاء 
جاسـم محسـن) بالبنـاء عـىل حصته 
املشـاعة يف القطعـة املرقمـة (٤٨/١) 
املقاطعـة (٤٦/ عباسـية) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيـك (سـاهرة حسـن صاحـب) 
اقتـىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلـك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيام رشيـكك (هيام طه 
عبـاس) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٣/٦٩٣٢٨) املقاطعة 
(٤/امليالد) حدود بلديـة النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مـدة 
اقصاها خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسـه سوف يسـقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال .

اعالن
حسـون  (زيـدون  الرشيـك  اىل 
اىل  حضـورك  اقتـىض  جاسـم) 
مديريـة بلديـة النجـف االرشف 
البنـاء  اجـازة  اصـدار  لغـرض 
للرشيك (قاسـم رايض شـعالن) 
للقطعـة املرقمـة ٣/٤٧٠٨١ يف 
النجـف حـي النـداء مقاطعة ٤ 
خالل عرشة ايام وبخالفه ستتم 

االجراءات دون حضورك .

اعالن
اىل الرشيـك (التفـات بديـري عاشـور) 
اقتىض حضـورك اىل صندوق االسـكان 
الكائـن يف النجـف وذلك لتثبيـت اقرارك 
باملوافقـة عـىل قيـام رشيكك (حسـني 
حصتـه  عـىل  بالبنـاء  مجيـد)  رشـيد 
املشاعة يف القطعة املرقمة (٣/١٠٢٦٤) 
املقاطعـة (٤/حي صـدام) حدود بلدية 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسـة عرش يوما 
داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكسـه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

اعالن
اىل الرشيك (زهراء عيل عبد 
االمـري) اقتـىض حضـورك 
اىل مديريـة بلديـة النجـف 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البنـاء للرشيـك (مصطفى 
عبد االمري صالح) للقطعة 
املرقمة ٣/٧٨١٧٦ يف النجف 

حي النرص مقاطعة ٤ .

اعالن
اىل الرشيك (شـنان شـياع 
مصعـب) اقتىض حضورك 
اىل مديريـة بلديـة النجـف 
اصـدار  لغـرض  االرشف 
اجازة البناء للرشيك (عقيل 
محمـد حسـني) للقطعـة 
املرقمة ٣/٥٢٨٧٥ يف النجف 

حي النداء مقاطعة ٤ .
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلنـت دائرة تمكـني املرأة يف األمانـة العامة 
ملجلس الـوزراء، امـس األربعاء، أنَّ النسـاء 
أشـد رضراً يف التأثر بواقع التغري املناخ، فيما 
أشـارت اىل العمل عـىل ادراج محور خاص يف 
دور املراة لحماية البيئة ضمن السـرتاتيجية 
٢٠٣٠.وقالـت  الوطنيـة للسـنوات ٢٠٢٣ – 
مديـر الدائرة يرسى كريـم يف كلمة لها خالل 
مؤتمـر (البيئة والتغـريات املناخية يف اجندة 
املساواة وتمكني النساء يف العراق) الذي اقيم 
بالتعـاون مـع وزارة البيئـة:إن «ازمة املناخ 
العاملية من ابرز التحديات التي تواجه العاملي 
التي ترتك آثارا انسانية مدمرة وتزداد حدتها 
يف البلدان النامية السـيما ألوضاع النسـاء»، 
مبينـًة أنَّ «االدراك العاملي لحجـم التهديدات 
املرتتبـة عـىل تغـريات املنـاخ الناجمـة عـن 
االحتباس الحـراري والتصحر والجفاف التي 
تجتاح العالم رغم كل التحذيرات التي يطلقها 
العلمـاء واملختصون يف البيئـة واملناخ والتي 
تبذلها الجماعات العلمية واملنظمات الدولية 
لوضع الحلـول ملعالجة ازمة املنـاخ العاملية، 
التزال يف بدايتها فنتائج العمل الدويل املشرتك 
ال تتناسـب مع حجم التهديدات التي ترتكها 
البيئـة عـىل االوضـاع االنسـانية والصحيـة 
ان  واالجتماعيـة واالقتصاديـة». واضافـت 
«العمـل عىل تفادي مخاطر التغري اليمكن أن 
يكون ناجحاً أو مسـتداما إذا لم يشمل إدراج 

النساء فيه»، موضحة أن «األمني العام لألمم 
املتحـدة خـص القيادة النسـائية هـذا العام 
يف العمـل املناخـي بسـبب قدرتهـن الفريدة 
كمحـركات للحلـول عندمـا يتـم تمكينهـن 
وتوفـري الدعـم لهن للعمل يف مجال تحسـني 
البيئـة والتخفيف من حـدة مخاطر املناخ».

وتابعت أن «الدراسـات كشـفت عند الرجال 
والنسـاء آليات مختلفة يف مواجهة التغريات 
املناخيـة، لذا يصبح من الرضوري اخذ عامل 
النوع االجتماعي عند تصميم السرتاتيجيات 
التـي تتكيف مـع التغريات املناخيـة وكجزء 

مـن هذا العام، نتوجه اىل التغري املناخي الذي 
يتصف بارتفاع درجات الحرارة وشحِّ األمطار 
والجفـاف والعواصـف الرتابية وانحسـار يف 
االرايض الزراعية وزيادة ملوحة االرض وذلك 
بفعل السياسـات السابقة من خالل تجفيف 
االهـوار وجـرف بسـاتني النخيـل والحروب 
واهمـال الزراعة وتصاعد حـدة التلوث وقلة 
املسـاحات الخـرصاء، فضال عـن انخفاض 
منسـوب امليـاه يف دجلـة والفـرات كنتيجة 
ترتبت عىل مرشوع حوض االناضول».وبينت 
انه «يف ظـل هذا الواقع البيئة يواجه سـكان 

العراق مشـاكل ومخاطر انسـانية معقدة يف 
ابعادها االنسـانية واالقتصادية تعدد حقوق 
وصحته ومعاشـه وتنعكس املخاطر سـلبيا 
يف القدرة عـىل التنمية املسـتدامة»، الفتة اىل 
ان «النساء اشـد رضرا يف التأثر بواقع التغري 
املناخي ونتائجه ونجـده بوضوح من خالل 
تـرسب الفتيات مـن املدارس والـزواج املبكر 
بسـبب رغبـة العوائـل التخلص مـن االعباء 
االقتصادية كمـا تراجع واقع املـرأة الريفية 
ان «ادارة  االقتصادي واالجتماعي».وذكـرت 
املخاطر البيئية يتطلب ادراج النساء يف العمل 
املناخـي وتظهر التجارب الـدور الكبري الذي 
تواجهه النساء املساهمة يف العمل والنجاحات 
التي حققتها املـراة يف هذا املجال»، داعية اىل 
«العمل البيئـي وادارة مخاطر التغري املناخي 
للعمل والرتكيز عىل االشـخاص االكثر ضعفا 
واالقـل قـدرة للتكيف مـع التغـري املناخي».

وشـددت عـىل «رضورة العمـل عـىل تمويل 
املشـاريع التي تهدف عـىل تخفيف حدة اثار 
البيئة وتمويل املشـاريع التي تهدف لتحقيق 
التوازن مـن خالل تخفيـف التداعيات ودعم 
الجمعيـات الوطنيـة والفاعلـة للوصـول اىل 
التمويـل املتعلق باملناخ»، موضحة ان «دائرة 
تمكني املرأة ستعمل عىل ادخال محور خاص 
يف دور املـرأة لحماية البيئـة ومخاطر التغري 
املناخي يف االسـرتاتيجية الوطنية للسـنوات 

.«٢٠٢٣ – ٢٠٣٠

بغداد/الزوراء:
أعلنـت اململكـة املتحـدة الربيطانيـة برنامجـا 
ملسـاعدة العـراق عـىل مواجهة بعـض تحديات 
تغري املناخ، قيمته خمسة ماليني جنيه إسرتليني 
بالرشاكـة مـع برنامج األمـم املتحـدة اإلنمائي 

وكندا.
وظهر السـفري الربيطاني لـدى العراق يف رشيط 
مصـور، قائالً: «أنـا هنا اليوم بجـوار نهر دجلة 
حيـث يمـر عرب بغـداد، وكان هـذا النهر رشيان 
واالقتصـاد آلالف  العراقيـة  للحضـارة  الحيـاة 

السنني».
وأضاف أنه «أمر محزن أن نرى مستويات املياه 
يف هـذا النهـر العظيم منخفضة للغاية، وتشـري 
التقارير إىل انخفاض املياه يف أنهار العراق بنحو 
٥٠ يف املئة، كما تشري بعض التقديرات إىل أنها قد 
تجف بحلول ٢٠٤٠، وهذه نتيجة مبارشة لتغري 

املناخ».
وأكمل: «إضافة إىل ذلـك، يؤدي الجفاف وارتفاع 
درجات الحـرارة وامللوحـة إىل التصحـر وتدمري 
األرايض الزراعية.. ونحتـاج جميعاً إىل بذل ما يف 

وسـعنا لتقليـل اعتمادنا عىل الوقـود األحفوري 
واتخـاذ إجـراءات للتخفيف من آثـار تغري املناخ 

والبدء يف التكيف مع ذلك».
وتابع قائالً: «لهذا السـبب تدعم اململكة املتحدة 
برنامج مناخ جديد بقيمة خمسـة ماليني جنيه 
اسـرتليني بالرشاكـة مع األمم املتحـدة وجهات 

مانحة أخرى مثل كندا».
وأشار إىل أن «الربنامج سريكز عىل ثالثة مجاالت 

رئيسة، وهي:
أوالً: مسـاعدة الحكومـة العراقيـة عـىل تنفيـذ 

االلتزامـات التي تعهدت بها يف مؤتمر تغري املناخ 
كوب ٢٥ يف غالسكو.

ثانياً: مسـاعدة الحكومة عىل إدارة املياه بشكل 
أفضل والتعامل مع الدول املجاورة.

ثالثاً: مسـاعدة الحكومة عىل االسـتعداد بشكل 
أفضـل للتعامل مع الجفـاف وتقليل تأثريه عىل 
شـعب العراق».وأوضح، أن «تغري املناخ يعد أكرب 
تهديـد يواجهه العالم، وال يمكن املكافحة إال من 
خالل عمل البلـدان معا.. اململكة املتحدة ملتزمة 

بالرشاكة مع العراق ملواجهة هذا التحدي».

بغداد/الزوراء:
التحقيقـات يف هيئـة  أعلنـت دائـرة 
نهـا  تمكُّ األربعـاء،  امـس  النزاهـة، 
مـن ضبط أجهـزٍة طبيَّـٍة فائضٍة عن 
حكوميَّـني  ُمستشـفيني  يف  الحاجـة 
بمحافظـة واسـط، ُمبّينـًة أنَّ قيمـة 
األجهـزة املضبوطـة تصـل إىل قرابـة 

مليار دينار.
وذكرت الدائرة يف بيان ورد «الزوراء»، 
يف  الرشـوة  ُمكافحـة  «لجنـة  أنَّ 
مكتـب تحقيـق واسـط، الـذي انتقل 
والزهـراء  الكرامـة  مستشـفيي  إىل 
ن  التعليميَّـني يف مدينـة الكـوت، تمكَّ
بعد إجرائـه أعمال التحـرِّي واملُتابعة 

والتدقيق من ضبط (٢٤) جهاز تنفس 
(فنتليرت) فائضاً عن الحاجة وُمودعاً 
يف مخـازن املُستشـفيني، ُمشـريًة إىل 
قيام رشكة «كيمياديا» برشاء أجهزة 
س وتجهيزها دون طلب الحاجة  التنفُّ

إليها».
وأضافـت أنَّ «قيمة األجهـزة التي تمَّ 
رشاؤهـا من قبل رشكـة « كيمياديا» 
وفرضهـا عىل قسـم الصيدلة يف دائرة 
ة واسـط بلـغ (٩٥٥,٣٨٣,٠٠٠)  صحَّ
مليـون دينار، ُمشـدِّدًة عـىل أنَّ خزن 
ا  األجهزة تـمَّ بصورٍة غري نظاميٍَّة؛ ممَّ
ُيعرُِّضها للتلف نتيجة سوء التخزين».

ويف محافظة ميسان، رصد فريق عمل 

مكتـب تحقيـق الهيئـة يف املحافظـة 
«ُمخالفاٍت يف عقد إطعاٍم أبرمته دائرة 
ة ميسان  ة، إذ قامت دائرة صحَّ الصحَّ
بتمديـد عقد اإلطعـام لعام ٢٠٢٠ مع 
ة، دون اإلعالن  إحدى الرشكات الخاصَّ
لتعليمـات  خالفـاً  كمناقصـٍة،  عنـه 
التعاقـد»، وفـق البيان.وبيَّنت الدائرة 
«تنظيـم محـرضي ضبـٍط أصوليَّني 
َذتـا بنـاًء عـىل  بالعمليَّتـني اللتـني ُنفِّ
رتـني قضائيَّتـني، وعرضهما عىل  ُمذكَّ
ـة  قضـاة محكمـة التحقيـق املُختصَّ
بقضايا النزاهة يف واسـط وميسـان؛ 
القانونيَّــة  اإلجـراءات  التخـاذ 

املُناسبة».
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بغداد/الزوراء:
أعلنـت وزارة الداخلية، امـس األربعاء، إحباط 
الكثري من شـبكات تهريب املشتقات النفطية 
اىل إقليـم كردسـتان، فيمـا رجحـت أن يكون 
هنـاك إنهـاء ألزمـة الوقـود يف بغـداد وبعض 

املحافظات خالل األيام املقبلة. 
وقال املتحدث باسـم الوزارة اللواء خالد املحنَّا 
يف ترصيح صحفـي: ان «الفرتة املاضية كانت 
هنـاك أزمة وقود يف بغـداد وبعض املحافظات 
لقيـام بعـض األشـخاص بتهريب املشـتقات 
النفطيـة اىل إقليـم كردسـتان وكان لـوزارة 
الداخلية دور كبري وبـارز يف احباط الكثري من 
شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش 
يف مناطق قيادات العمليات»، مبيناً أن «القائد 
العـام للقـوات املسـلحة اصـدر توجيهات يف 
ارشاك قيـادات العمليـات يف واجـب مكافحة 
تهريب املشتقات النفطية، والتنسيق جار بني 

التشكيالت والقطعات».
وأضـاف أنَّ «هنـاك حملة كبـرية ملنع ترسيب 
إقليـم  اىل  النفطيـة  املنتوجـات  أو  الوقـود 
كردسـتان»، مرجحـاً أن «يكون هنـاك إنهاٌء 
لشحِّ الوقود يف بغداد وبعض املحافظات خالل 

األيام املقبلة».
وتابع املحنَّـا أنَّ «هناك نشـاطات تكاد تكون 
يوميـة يف مختلـف تشـكيالت مديرية رشطة 
الطاقـة ووكالـة االسـتخبارات وقـوات الـرد 
الرسيـع يف مـا يخـص ضبـط األماكـن املعدَّة 
يف تهريـب املشـتقات النفطيـة وكذلـك بعض 

املحطات املخالفة».
ولفت اىل أن «اصحاب محطات الوقود يقومون 
بخـزن بعض كميـات الوقود لغـرض ترسبها 
وبيعها يف السـوق السـوداء»، مؤكـداً «ضبط 
الكثـري من هذه املحطـات باالضافة اىل ضبط 

عدد كبري ايضاً من الصهاريج».

بغداد/الزوراء:
اعلنـت وزارة الزراعـة، امس األربعـاء، اتخاذ إجراءات وقائيـة لتجنب اإلصابات بالحمـى النزفية مع 
قرب موسـم األضاحي.وقال الناطق الرسـمي للوزارة، حميد النايف، يف بيان تلقته «الزوراء»إن «دائرة 
البيطـرة املختصـة بمكافحة اآلفات واألمـراض التي تصيب الثـروة الحيوانية، واسـتعداداً لقرب عيد 
األضحى املبارك وموسـم ذبح األضاحي من قبل املواطنني، قامت بعدة اجراءات وقائية للحد من تزايد 
اإلصابـات بمرض الحمـى النزفية».وأوضح أن «من هذه االجراءات منع ذبـح الحيوانات إال يف أماكن 
خاصة ومرخصة تحدد مسبقا وتكون نظيفة وترش هذه األماكن والحيوانات بمبيد مضاد للطفيليات 
(مادة الدلتا مثرين) بفرتة ال تقل عن ١٤ يوماً قبل الذبح عىل األقل وتزود بشهادة صحية بيطرية تؤيد 
ذلك».وأشار اىل إن «االجراءات االخرى التي ستنفذ استعداداً ملوسم االضاحي هو منع حركة الحيوانات 
داخـل أو خارج املحافظة إال إذا كانت تحمل شـهادة صحية بيطرية تؤكد رشـها بمـادة الدلتا مثرين  
وللفرتة املحددة».وأكد «تشـكيل فرق بيطرية تتواجد يف أماكن بيع الحيوانات الحية و املحددة من قبل 
املحافظـات والواجب توفـر الرشوط الصحية فيها لغرض تدقيق الشـهادات الحية للحيوانات»، داعياً 
«املربني كافـة وأصحاب بيع الحيوانات اىل التعاون مع الفرق البيطرية وتنفيذ هذه االجراءات لغرض 

حماية انفسهم وحماية حيواناتهم من خطر اإلصابة بمرض الحمى النزفية».
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بغداد/الزوراء:
أصدرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االربعاء، توضيحاً بشأن التقديم 
للشـمول بهيئـة رعايـة ذوي اإلعاقة.وذكرت الـوزارة يف بيان تلقتـه «الزوراء» 
أن «هيئـة رعاية ذوي اإلعاقـة واالحتياجات الخاصة يف وزارة العمل والشـؤون 
االجتماعيـة نوهت بأن املتقدمني الكرتونياً للشـمول لعام ٢٠١٩ غري مشـمولني 
بالتقديم ضمن االسـتمارة االلكرتونية الجديدة كونهم مسجلني مسبقاً»، مبينة 
أنـه «تتم احالتهم عىل اللجان الطبية املختصة بشـكل مسـتمر ولهم األولوية يف 
اإلحالة». وأضافت، أن «التقديم للشـمول بامتيازات قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٣ 
وفق االستمارة االلكرتونية الجديدة-سيكون مجانياً عرب الرابط االلكرتوني الذي 
سـيتم نرشه يوم الخميس املوافق ٣٠-٦-٢٠٢٢»، الفتة اىل أن «التقديم باإلمكان 

أن يكون عن طريق املوبايل أو مكاتب األنرتنت».

بغداد/الزوراء:
أصدر قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، امس األربعاء، 

توجيهاً لجميع السيطرات الرئيسة والثانوية. 
وذكـر إْعـَالم َعَملِيَّات َبْغـَداد يف بيان تلقته «الـزوراء» أنه «بهدف 
تخفيـف االختناقـات الحاصلة عند سـيطرات مداخـل العاصمة 
بغداد والسيطرات الثانوية وللمسـاهمة بتقليل معاناة املواطنني 
خـالل وقت الذروة الصباحية وعند نهاية الدوام الرسـمي ملختلف 

ه قائد عمليات بغـداد الفريق الركن احمد  الدوائـر الحكومية، وجَّ
سليم العمل بطاقة قصوى خالل (٢٤) ساعة وفتح جميع ممرات 

السيطرات خالل ذلك الوقت «.
وأضـاف أن «قائـد عمليـات بغداد شـدد عـىل مراعـاة التفتيش 
والتدقيـق وفق قاعدة البيانات عن طريق حاسـبة املطلوبني، مع 
التأكيد عىل وجود عجالت السـونار والسـونار القويس (سـميث) 

ومفارز الـ(K٩) يف جميع سيطرات مداخل العاصمة بغداد».

نينوى/الزوراء:
أعلـن محافظ نينـوى، نجم الجبـوري، امس األربعاء، اسـتحصال 
موافقـة مجلـس الوزراء العراقـي عىل تطبيق قـرار ٢٨٧ والخاص 
بأرايض «معسكر الغزالني» وتحويلها إىل مناطق سكنية واستثمارية.
ومعسكر الغزالني، هو أقدم وأكرب معسكر للجيش العراقي يف مدينة 
املوصل، واتخذه تنظيم «داعش» منطلقاً كأكرب معسكر لعنارصه، 
إبان سـيطرته عىل املدينة عام ٢٠١٤.وذكر الجبـوري، يف بيان ورد 
«الـزوراء»، أن «املحافظة وبلدية املوصل سـتقوم بإعداد التصاميم 
الفنيـة الحديثـة الخاصة بمـرشوع أرايض الغزالنـي، وتوفري قطع 
األرايض وتخصيص أراض للمجمعات السكنية والتي تعمل عىل حل 

أزمة السـكن».وتتجدد بني فرتة وأخرى مشـكلة معسكر الغزالني 
يف مدينـة املوصـل والتـي تهدد أكثر مـن ١٣٠٠ عائلـة بالترشد من 
منازلهم يف مجمع سـكني تم تشييده قبل العام ٢٠٠٣ ليتوسع بعد 
هـذا التاريخ ويطال أرايض تابعة للدولة العراقية.هذا وقدم سـكان 
املجمع وثيقة حينها تشري اىل كتاب من مجلس الوزراء حصلوا فيه 
عىل قرار سـابق بعدم ازالة هذه املنازل واخراج الساكنني فيها قبل 
توفـري البدائل لهم، باإلضافة اىل عدة توصيات اخرى، وغالبية الدور 
املشيدة يف هذا املجمع متواضعة وبعضها تحتوي عىل خيام قدمتها 
املنظمات االغاثية لهم بعد ان رأت ان منازلهم هذه ال تصلح للعيش 

والسكن.
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بغداد/ الزوراء:
أكد الخبري االقتصادي، الدكتور مصطفى 
اكرم حنتوش، ان الوضع الراهن ال يسمح 
بإعادة خفض سعر رصف الدوالر والعودة 
به سابق عهده، الفتا اىل ان وزارة التجارة 
وبسـبب الفسـاد فأنها ال تمتلك مقومات 
إعـادة خفـض سـعر الـرصف ومعالجة 

االثار املرتتبة عىل ذلك.
وقـال حنتـوش يف ترصيـح صحفـي: انه 

”من املسـتحيل إعادة سـعر رصف الدوالر اىل وضعه السابق خصوصا ان 
العـراق ال يمتلك وزارة تجارة لديها أسـواق مركزية وخزين اسـرتاتيجي 
فعال وحلقة تجار كبرية، بحيث تعالج االثار املرتتبة لتغيري سعر الرصف 

بما ال يلحق أي رضر باملواطن“.
وأضاف ان ”األسواق املركزية وفساد وزارة التجارة سيحول هذه األسواق 
لالسـتثمار والبيع ووضـع الرىش بجيوب مسـؤويل وزارة التجارة، فضال 
عن ان حلقة تجار الحكومة فأنها موجودة يف دول أخرى يف حني ال توجد 

يف العراق هكذا حلقة خصوصا ان الحكومة تعمل ضد التاجر“.
وبـنّي ان ”إعادة سـعر الـرصف يحتـاج اىل وزارة تجارة فاعلـة إليصال 
املواطن للسـعر الجديد، ولكن يف ظل الوزارة الحالية فإن الفسـاد يطغى 

عىل املشهد وتذهب األموال اىل جيوب التجار واملفسدين“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 

لتسجل ٢٥٣ مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده امس لبيع ورشاء العمالت 
االجنبيـة اسـتقراراً يف مبيعاتـه لتصـل اىل ٢٥٣ مليونـاً و٢٣٧ ألفاً و٥٤٧ 

دوالرات، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
وذهبت املشـرتيات البالغة ٢٣٣ مليوناً و٧٨٧ ألفـًا و٥٤٧ دوالرات، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ ١٩ مليونا بشكل نقدي.
وأشـار املصـدر إىل أن ٣٣ مرصفـًا قـام بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصدة يف 
الخارج، و٩ مصارف لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشـاركة ١٣ رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
تحدثت لجنة االسـتثمار واالقتصاد النيابية، امس األربعاء، عن «فسـحة 

لالستثمار» ضمن قانون األمن الغذائي.
وقـال عضـو اللجنة، بريـار رشـيد، يف ترصيح صحفـي: إن «قانون دعم 
الغـذاء الطارئ تضمن تخصيصـات مالية ضخمة قدرت بــ٨ تريليونات 

دينار عراقي قد توفر الفسحة للمشاريع االستثمارية».
وأضـاف رشـيد أن «تلك املبالـغ خصصت ملشـاريع تنميـة االقاليم وهي 
مبالغ مالية ضخمة ممكن ان تكون كافية لالستثمار او النهوض بالواقع 

االستثماري من بوابة تنمية االقاليم».

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
االربعـاء،  امـس  املاليـة،  لـألوراق 

منخفضا بنسبة (٠٫٥٢٪).
وجـاءت مـؤرشات التـداول لسـوق 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلـغ عدد االسـهم 
 (١٫٠١٧٫٩٧٣٫٠٦٣) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغت قيمة االسـهم 

(١٫٦٣٦٫٦٣٢٫٥٠٠) دينار. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف 
جلسـة امس عـىل (٥٧٥٫٨٤) نقطة 
عـن   (٪٠٫٥٢) بنسـبة  منخفضـا 
اغالقـه يف الجلسـة السـابقة البالغ 

(٥٧٨٫٨٦) نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (٣٩) رشكة من 
اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السوق، 
املوقوفـة  الـرشكات  عـدد  واصبـح 
بقـرار من هيئـة االوراق املالية لعدم 
التزامهـا بتعليمـات االفصـاح املايل 

(١٤) رشكة.
وبلـغ عـدد االسـهم املشـرتاة مـن 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(١٥٧) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 

(٢٠٤) ماليـني دينار من خالل تنفيذ 
رشكـة  اسـهم  عـىل  صفقـة   (١٧)

واحدة.
بينمـا بلغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(٢٣٦) مليـون سـهم بقيمـة بلغت 
خـالل  مـن  دينـار  مليـون   (٤٧٤)
تنفيذ (٨٩) صفقة عىل اسـهم سبع 

رشكات.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 

قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليـداع املركـزي منـذ عـام ٢٠٠٩، 
ويسـعى إلطالق نظام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس 
جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومـدرج فيه ١٠٥ رشكات 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعة والتـأمني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الثقيل، امس 
األربعاء، بأكثر من ٣ دوالرات ليسجل 

أكثر من ١٠٦ دوالرات للربميل.
وارتفـع خام البـرصة الثقيل املصدر 
آلسـيا ٣٫٨٣ دوالرات وبنسـبة تغيري 

 ١٠٦٫٣٩ إىل  ليصـل   ٪٣٫٧٣ بلغـت 
دوالرات للربميل الواحد.

وارتفعت ايضا جميع اسعار خامات 
منظمة أوبك حيث سجل مزيج ايران 
الثقيل ١٠٩٫١٣ دوالرات بارتفاع بلغ 
٢٫٨٠ دوالران، فيمـا بلغ سـعر خام 
جرياسـول االنغـويل ١١٩٫٢٢ دوالرا، 
بارتفـاع بلـغ ١٫٨٤ دوالر، فيما بلغ 
 ١١٩٫١٣ اإلماراتـي  مربـان  خـام 
دوالرا، بارتفـاع ٢٫٨٠ دوالران، وبلغ 
الخـام العربـي السـعودي ١١٥٫٦٠ 
دوالرا بارتفـاع بلـغ ٣٫٩٤ دوالرات، 
فيما سـجل مزيج سهران الجزائري 
١٢٠٫٠٨ دوالرا بارتفـاع بلـغ ٢٫٣٥ 
دوالران، وبلـغ خـام بوني النيجريي 
١٢٠٫٥٣ دوالرا بارتفـاع بلـغ ٢٫٠١ 

دوالرا».

بغداد/ الزوراء:
أكد البنـك الـدويل، امس االربعـاء، ان 
العـراق لديه فرصة لتنويـع اقتصاده 
ومعالجـة أزمـة رأس املـال البرشي. 
وفيمـا، قال البنـك املركـزي العراقي، 
امس، إنه أنقذ االقتصـاد العراقي من 
االنهيـار يف العام 2014، ذكرت أمريكا 
أنهـا سـاهمت بــ 40 مليـون دوالر 
كمسـاعدات للعراق لتطوير االقتصاد 

العراقي.
وقـال املمثل الخـاص للبنـك الدويل يف 
العـراق، رمـزي نيمان، خـالل مؤتمر 
العـراق  ان  التمويـل“:  إىل  ”الوصـول 
بـدأ يخـرج تدريجيـا من االزمـة بعد 
 2020 العـام  يف  اقتصـاده  انكمـاش 
عـىل إثر تراجع أسـعار النفط“، مبينا 
ان ”االقتصـاد العراقـي نمـا يف العام 
2021 مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة 

العائدات النفطية“.
أن  الـدويل يـرى  ”البنـك  ان  واضـاف 
”العراق يتمتـع بفرصة إلعادة توجيه 
الربنامج الحكومـي وتنويع االقتصاد 
ومعالجـة أزمـة رأس املـال البـرشي 
”البنـك  ان  اىل  مشـريا  البـالد“،  يف 
الـدويل يـرى أن الحلول تكمـن يف دعم 
الـرشكات الصغـرية وإنشـاء ودعـم 
املشـاريع والرشكات مـن خالل الدعم 

اإللكرتوني“.
العراقيـة  الدولـة  اسـتمرار  ويعـد 
باالعتمـاد عىل النفط كمصـدر وحيد 
للموازنة العامة يجعل العراق يف خطر 

من األزمـات العاملية التـي تحدث بني 
الحـني واآلخـر لتأثر النفـط بها، مما 
يجعل العراق يتجه يف كل مرة لتغطية 
العجز عرب االسـتدانة مـن الخارج او 
الداخل وهو بذلك يشري إىل عدم القدرة 
عـىل إدارة أموال الدولة بشـكل فعال، 
والعجـز عـن إيجـاد حلـول تمويلية 

بديلة.
مـن جانب متصل، قـال البنك املركزي 

العراقـي، امـس األربعـاء، إنـه أنقـذ 
االقتصاد العراقي من االنهيار يف العام 
2014، فيما ذكرت أمريكا أنها ساهمت 
بـ 40 مليون دوالر كمساعدات للعراق 

لتطوير االقتصاد العراقي.
وقال محافظ البنك املركزي، مصطفى 
غالب مخيـف، خالل مؤتمر ”الوصول 
إىل التمويـل“: إن ”البنـك تمكـن مـن 
إيقـاف انهيار االقتصاد العراقي خالل 

العام 2014 مع انهيار األوضاع األمنية 
وانخفـاض اسـعار النفـط عامليا من 
خالل حزمة مـن عمليـات التمويل“، 
مبينـا ان ”مهـام البنـك املركـزي هو 
التصـدي للتحديـات يف أوقـات حرجة 

عىل االقتصاد“.
مـن  اسـتطاع  ”البنـك  ان  واضـاف 
خـالل إطـالق مبـادرات تمويـل منها 
دعـم السـيولة للمصـارف الحكومية 

مسـتحقات  لتمويـل  ومبـادرات 
الفالحـني“، الفتـا اىل ان ”تمويل هذه 
املبادرات وصلت حاليـا إىل 18 ترليون 

دينار“.
واشـار مخيـف اىل ان ”البنـك كثـف 
جهوده يف مجـال الطاقة النظيفة من 
خـالل مبـادرة تمويـل ترليـون دينار 
لرشاء وحـدات توليد الكهربـاء تعمل 
عـىل الطاقة الشمسـية“، موضحا ان 
هـذا التمويل تـم ”إطالقـه بالتعاون 
مع رابطة املصارف مبادرة اجتماعية 
املـرصيف  القطـاع  ربـط  يف  تسـهم 
باملجتمع لتطوير بعض املراقد الدينية 
واملرافـق السـياحية وتوفـري فـرص 

العمل وغريها“.
من جانبها، أكدت السـفرية األمريكية 
ألينـا رومانوسـكي ان  العـراق  لـدى 
”حكومـة الواليـات املتحـدة فخـورة 
بإطـالق فاعليات املؤتمـر لبناء قطاع 
خاص مزدهر عىل أساس الشفافية“، 
الفتـة اىل أنـه ”يف 18 مـن شـهر أيار 
املـايض، اجتذبـت الوكالـة األمريكية 
للتنمية اكثر مـن 40 مليون دوالر من 
االسـتثمارات الخاصة الساعية لدعم 
النمـو االقتصادي وتعزيز ازدهار اكرب 

يف جميع أنحاء العراق“.
وتابعت انـي ”أعلن اليوم عن مرشوع 
رشاكة مهمة لبنـاء اول معمل لفصل 
الغاز بني القطـاع الخاص وبني وزارة 
الصناعـة واملعـادن ويخلـق املرشوع 

اكثر من 30 الف فرصة عمل“.

بغداد/ الزوراء:
عبداللـه  البيئـي،  الخبـري  كشـف 
الشمري، امس االربعاء، عن فقدان 
10 من اشـهر الطيور الربية رشق 
العـراق، فيمـا أكد مسـؤول محيل 
سـابق أن البيئة الربية يف املحافظة 
ترضرت بشكل كبري بسبب مواسم 

الجفاف.
وقال الشمري يف ترصيح صحفي: 
ملناطـق رشق  الربيـة  ”البيئـة  إن 
العراق وخاصـة ضمن حدود دياىل 
متنوعـة وتضـم املئات من شـتى 
انـواع الطيور لكن عوامل ضاغطة 
منهـا االجـواء املناخيـة والتصحر 
وقلـة امليـاه سـاهمت يف تغـريات 
السـنوات  يف  خاصـة  جوهريـة 

الخمس االخرية“.
واضاف الشمري ان ”10 من اشهر 
الطيـور الربيـة املعروفـة يف رشق 
دياىل فقدت وبات مشاهدتها نادرا 
للغاية يف السـنوات االخرية، ابرزها 
الحـر والشـاهني واالزرق ما يدلل 
عىل تأثر البيئة الربيـة بالتطورات 
وخاصـة  الحرجـة  املناخيـة 

الجفاف”.
واشار اىل ان“ انقراض طيور برية 
وارد جدا خاصـة ان ملف الجفاف 
خطـريا  عامـال  بـات  والتصحـر 
يضغـط بقـوة عـىل البيئـة الربية 
خاصـة ضمن حدود ناحيتي منديل 

وقزانية“.
فيمـا اقر رئيـس اللجنـة الزراعية 

يف مجلـس ديـاىل السـابق، حقـي 
الجبـوري، بـأن ”البيئـة الربية يف 
املحافظـة تـرضرت بشـكل كبري 
بسـبب مواسـم الجفـاف املتكررة 
والتغـريات املناخيـة خاصة ضمن 

مناطق رشق دياىل“.
واضاف الجبوري ان“ دياىل تشـكل 
مسـارا لتدفـق موجـات الهجـرة 
املوسمية ألكثر من 300 نوع طائر 
قادمة من اواسـط اسـيا وروسيا 
لكن التغريات الطارئة يف ملف املناخ 
تسببت يف خلق انعكاسات واضحة 
عىل فقدان انواع مهمة من الطيور، 
وهذا ما يفرس عىل سبيل املثال قلة 
صيد الصقور الربية بنسـبة تصل 

اىل %70 يف السنوات االخرية“.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب «االجنبـي والعراقي» يف األسـواق املحلية، امس 

االربعاء.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب 
الخليجـي والرتكـي واألوربي بلغ ٣٧٣ الف دينار، وسـعر رشاء ٣٦٩ ألفاً، 

فيما كانت اسعار البيع ليوم الثالثاء ٣٧٥ الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند ٣٣٣ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٩ ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجي عيار ٢١ يرتاوح بني ٣٧٠ الف دينار و٣٨٠ ألفاً، فيما تراوح سعر 
البيـع مثقال الذهب العراقـي بني ٣٣٠ الفاً و ٣٤٠ الف دينار.. ويسـاوي 

املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات)

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت حكومة املثنـى املحلية، امس االربعاء، عن اتخـاذ إجراءات عاجلة 
إلنقاذ محمية سـاوة الخاصـة برتبية غزال الريم العراقـي النادر، بعد أن 

تدهورت أوضاعها خالل املدة املاضية.
وقـال معاون املحافظ للشـؤون الزراعية، عبد الوهـاب اليارسي، يف بيان 
اطلعـت عليه «الزوراء»: إن ”قلـة التخصيصات املالية للمحمية الطبيعية 
وشح األمطار تسببا يف جفاف األرض وقلة األعالف وندرة املياه املخصصة 

للرشب، ما أدى إىل تدهور وضع الغزالن ونفوقها آخر األمر“.
وأضاف اليـارسي أن ”اإلجراءات تضمنت تشـكيل فريق عمل، إضافة إىل 
توفري األعالف الالزمة وسـيارات حوضية لرفدهـا باملياه، كما قام فريق 
طبـي بيطري بكشـف الحالة الصحية لألعـداد املتبقية من غـزالن الريم 
العراقـي“، مؤكـداً أن ”األيـام القادمة ستشـهد انتعاش هـذه املحمية، 

وسيكون االهتمام بها عىل مدار أيام السنة“.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت، يف وقت سابق، عن تلقي املحمية مبلغ ١٠٠ 
مليون دينار من رئيس الجمهورية بهدف إنعاشـها، فيما أكدت انخفاض 
عدد غزالن الريم يف ثالث محميات يف املثنى وبغداد وكركوك بنحو ٢٥ باملئة 

خالل األعوام الثالثة املاضية، نتيجة قلة التخصيصات املالية لها.
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بغداد/ الزوراء:
انخفضـت أسـعار رصف الدوالر األمريكـي مقابل الدينـار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلتا صباح 
امس ١٤٨٠٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما كانت األسعار 

ليوم الثالثاء ١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء اسـتقرت يف محال الصريفة باألسواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينـار عراقي لكل ١٠٠ 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٢٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء ١٤٨١٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف «الرشـيد» الحكومي، امـس االربعاء، اطـالق وجبة جديدة 
لسـلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 

١٠ ماليني دينار وخمسة ماليني ملوظفي العقود.
ودعـا املـرصف، عـرب بيـان ورد اىل «الـزوراء» «املسـتفيدين كافـة ممن 
سـتصلهم رسـائل نصية بمبلغ السـلفة مراجعة فروع املرصف او منافذ 

الدفع االلكرتوني لتسلمها».
واكـد املكتب االعالمي للمرصف ان «التقديم عىل السـلف الكرتونيا لحاميل 

بطاقة (نخيل)، وال يوجد وسيط بني املرصف والزبون».
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بغداد/ حسني عمار
يسـتعد البطل، سـجاد صباح عبيد، العب منتخب العراق للقوة البدنية، للمشـاركة يف االسـتحقاقات 
املقبلة وتحطيم أرقام قياسـية جديدة .وقال عبيد إن» االسـتعدادات متواصلة للمشاركة يف البطوالت 
الخارجية التي سـتقام يف شـهر تموز وتحتضنها لبنان والكامريون «، مبيناً أن « الهدف من املشاركة 
هو تحطيم األرقام السابقة ورفع راية العراق كما حصل يف بطولة العرب التي أقيمت يف مرص بإحراز 
لقب أفضل العب عربي «.وأضاف عبيد أن» أبرز املشاكل التي تقف أمام اللعبة هي مشكلة الدعم املايل 
من قبل الجهات املسؤولة عن الرياضة، إذ إن جميع مصاريف السفر من سمات دخول وتذاكر طريان 

وفنادق، يتحملها الالعب عىل الرغم من اإلنجازات التي تحققت واأللقاب الكبرية ألبطال اللعبة.

ãºcÎ@ã–ñc
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الدمام/ عدي صبار
وجـَه مـدرب املُنتخـب الوطنّي 
لكـرِة الصـاالت اإليرانـي ناظم 
الرشيعة الشـكَر لوزيِر الَشباب 
االتحـاد  رئيـس  والرياضـة، 
العراقـّي لكـرِة القـدم  عدنـان 
درجال، والنائب األول  عيل جبار 
والنائب الثانـي يونس محمود، 
وجميع أعضاء املكتب التنفيذي 
واألمـني العـاّم لالتحـاِد محمد 
فرحان، ورئيـس وأعضاء لجنة 
كرِة الصاالت وإىل جميع مدربي 
العراقّيـة  والجماهـري  األنديـة 
واإلعـالم الريايض، للدعِم الكبري 
املُتواصـل من قبلهـم للمنتخِب 
الوطنّي العراقّي يف هذه البطولة، 
وكان لهم الدوُر األبرز يف وصوِل 

املنتخب إىل املباراِة النهائّية. 
وثّمـن مـدرب منتخبنـا، ناظم 
الرشيعـة، الـدوَر املُميـز الـذي 
قدمـه رئيُس الوفـد يحيى زغري 
أثناء فـرتِة البطولة وتوفريه كل 

ما نحتاجه، ما أسهَم يف تحقيِق 
النتائج اإليجابّيـة والوصول إىل 
املبـاراِة النهائّيـة كأول منتخٍب 
مـن عـرب آسـيا يصـُل إىل هذا 
املركـِز يف تاريـِخ بطولـة كأس 

العرب. 
وتابع رغم حزني الشديد بسبِب 
عدم تحقيق اللقِب الذي كنا عىل 
ُبعد خطوٍة منه، إال أنني متفائٌل 
بقـدرِة املنتخـب عـىل تحقيـِق 
الُبطـوالِت  يف  الجيـدة  النتائـج 

املقبلة.
الوطنّي  واختتَم مدرب منتخبنا 
لكرِة الصاالت، الرشيعة، حديثه 
الفني  الجهـاَز  بالقـول أشـكُر 
والالعبـني  واإلعالمـّي  واإلداري 
الذين قدمـوا مسـتوياٍت فاقت 
كل التوقعات، وكنت أراهُن عىل 
أنهم العبـون جيـدون، ولديهم 
القدرُة عىل الوصـوِل إىل مراحل 
متقدمٍة يف أي بطولٍة يشاركون 

فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن فريق السـلة بنـادي الرشطة الريـايض تعاقده مع 
الثنائـي املحرتف األمريكـي ديماريوس بولـدز والكندي 

مامبي دياوارا لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وكشـف النادي الرشطي أيضا عـن أبرز صفقاته املحلية 
الجديـدة، بالتعاقد مع الالعب الشـاب ذو الفقار فاضل، 
راشـد خضري، أحمد فرحان، عيل مؤيد، مالك فالح، الحر 
ميثم وحسني هادي.ونوه نادي الرشطة إىل تجديد التعاقد 

مع الثنائي الدويل حسان عيل ومحمد صالح.
ولـم يوضـح النـادي مسـألة تجديـد عقـد مدربـه عيل 
فرحان أو االسـتعانة بمدرب آخـر قبيل الدخول بمرحلة 

التحضريات لالستحقاقات املقبلة.
يذكر أن سـلة الرشطة احتلت وصافة الرتتيب يف الدوري 

املمتاز للموسم املايض بعد النفط حامل اللقب.

@aÏflá”@p¸bó€a@kÉn‰fl@Ïj«¸@Z@Ú»Ìãì€a
@lã»€a@Ú€Ï�i@¿@pb»”Ïn€a@o”bœ@pbÌÏnèfl

@åç»m@Ú†ãì€a@Üb„@ÒäaÜg
@“6z∑@Ú‹è€a@’Ìãœ@“Ï–ñ
@á‰◊@ãÇeÎ@ÔÿÌãflc

بغداد/ متابعة الزوراء
فقـد فريق الرشطة نقطتـني بعدما تعادل مع 
مضيفه فريـق الديوانية بهدف لـكل منهما يف 
املبـاراة التي جـرت عىل  ملعـب االدارة املحلية 
يف املحافظـة، وسـجل لفريـق الرشطة الالعب 
محمـد داود يف الدقيقـة 17 وعـادل للديوانيـة 

الالعب انس مالك يف الدقيقة 40. 
وأنهـى فريق القـوة الجوية املوسـم بوصافة 
الـدوري املمتـاز، بعـد تعادله مع مسـتضيفه 
الصناعـة (1-1)، امـس األربعـاء، يف ملعـب 

الصناعة بجولة ختام البطولة.
وافتتـح أحمد لفتة التسـجيل للقوة الجوية يف 
الدقيقة 82، وتمكن حيدر حسـني من التعادل 

للصناعة يف الدقيقة 83.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل 70 نقطة، وبقي 

الصناعة يف املركز 16 برصيد 41 نقطة.
ويف مبـاراة أخـرى، أقيمـت بالتوقيت نفسـه، 
تعادل الطلبـة مع أمانة بغـداد 2-2، يف ملعب 

الشعب الدويل.
سـجل هديف أمانة بغـداد مؤمل عبـد الرضا يف 
الدقيقتني (18، 63)، فيما اقتنص هديف الطلبة 
عـيل عبد الله بالدقيقة 24، وسـيف جاسـم يف 

الدقيقة 90+3.
وبهـذا التعادل أصبح رصيـد الطلبة 69 نقطة 
باملركـز الثالـث، وظل أمانـة بغـداد بالرتتيب 
17 برصيـد 39 نقطة ليهبط رسـميا إىل دوري 

الدرجة األوىل.
وعـىل ملعب الكفل ضّيف فريق القاسـم فريق 
نفط الوسط وانتهت املباراة بالتعادل االيجابي 

.1-1
وسـجل القاسـم هدفه يف نهاية الشـوط االول 
بالدقيقـة 45 عن طريق حـارث كريم، وتمكن 
نفط الوسـط مـن معادلة النتيجـة عن طريق 
مصطفى محمـود يف الدقيقة 50 من الشـوط 

الثاني.
ورفع نفط الوسـط رصيده للنقطة 64 باملركز 
الرابع، كما رفع القاسـم رصيـده للنقطة 41 

باملركز الخامس عرش.
وتبينـت الفـرق الهابطة مـن الـدوري املمتاز 
لكرة القدم اىل دوري الدرجة االوىل يف حال إقرار 
االتحـاد العراقي لكـرة القدم، بهبـوط الفرق 
األخرية يف التسلسل، وهي سامراء باملركز 20، 
واملينـاء باملركز 19، وامانة بغـداد باملركز 18، 

والديوانية باملركز 17.

بغداد/ الزوراء
بارَك رئيُس اتحاد غرب آسيا لكرِة القدم، 

عيل بن الحسني،  لوزيِر الَشباب والرياضة 
رئيس االتحاد العراقّي لكرِة القدم، عدنان 

درجال، فـوَز املنتخب الوطنّي للسـيداِت 
لكـرِة الصـاالت ببطولِة غرب آسـيا التي 

أقيمت يف مدينِة جدة السعودّية. 
وجاَء يف مضموِن الرسـالِة التي أرسـلها 
رئيُس اتحاد غرب آسيا، عيل بن الحسني، 
إىل رئيـسِ اتحـاد الكـرة عدنـان درجال 
”فإنه ملن دواعـي رسوري أن أنقَل إليكم 
باسـِم أرسِة اتحـاد غرب آسـيا مباركتنا 
العميقة ملـا حققه منتخبكم الوطنّي من 

إنجاٍز الفٍت بفوزه باملركِز األول.
لقد شـّكَل هـذا النجـاُح مصـدراً للفخِر 
بالثنـاِء  نبادلـه  مـا  وهـو  واالعتـزاز، 
والتقديـر، وخصوصـاً يف ظِل مـا أظهره 
منتخبكـم من مسـتوياٍت ونتائج مميزٍة 
عـىل امتـداِد مشـواره يف البطولـة، األمُر 
الذي يؤكُد مدى تطور كرِة القدم النسوّية 
يف العراق، ويسـهُم بالوقت نفسه بتعزيِز 

حضور هذا القطاِع يف اإلقليم بشكٍل عام.
كما إن هذا اإلنجاَز الذي حققه منتخبكم 
الوطنـّي ليعّد إضافًة لسلسـلِة ما تملكه 
كـرُة القـدم العراقّيـة بقطاعاتهـا كافة 
من إنجـازاٍت عىل األصعدِة واملسـتويات 
كافـة، ويدلُل عىل نجـاِح اتحادكم املوقر 
يف العمِل عىل املزيِد من التطور واالزدهار 

واالرتقاء.
لالعبـة  أبـارَك  أن  أيضـاً  يل  واسـمحوا 
منتخبكـم (شـوخان صالحـي) املُتوجة 
البطولـة، وأنقـل مـن  بجائـزِة هدافـة 
خاللكم التهنئَة ألعضاِء املنتخب الوطنّي 
كافة من العباٍت ومالكاٍت فنيٍة وإدارية.
وختاماً.. أسـأُل اللـه أن يكـون التوفيُق 
والنجـاُح حليفكم دائماً، وأجـدُد التأكيَد 
عـىل دعِم اتحـاد غـرب آسـيا التحادكم 

الكريم“.

@aáÌáu@˝�i@@äbn¶@÷aã»€a@ëd◊Î@@ãyá‰m@^aç€a\Î@@ãón‰m@^@“bÿ€a^
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بغداد/ صالح عبد املهدي 
نعم، فاز الكرخ والكهرباء وخرس الزوراء 
وزاخو، ذلك هو العنـوان االبرز ملباراتي 
النهائـي لبطولـة كأس  الـدور نصـف 
العـراق بما يعنـي ان ثاني املسـابقات 
املحليـة قـد اختـارت بطـال جديـدا من 
خارج القـوى التقليدية التـي احتكرت 
اللقـب  عىل مـدار السـنوات السـابقة 
ولـم تتخل عنه إال يف حـاالت نادرة جدا، 
املهـم ان نهائي  نسـخة املوسـم الحايل 
سـيمثل رصاع افـكار تدريبية شـبابية 
سـيجمع بني الكرخي  احمد عبد الجبار  
والكهربائي لؤي صالح وكالهما نجح يف 
مهمته  مع فريقه  بشهادة الجميع .. ( 
الزوراء ) تسلط االضواء عىل ما آلت اليه 
االمور بعد  امسية الثالثاء املزدوجة عرب 

هذه املتابعة :

@k»ì€a@Ú‡z‹fl
يف ملعب الشعب الدويل لم تشفع للزوراء 
القابـه الــ 16 وال كفـاءة مدربـه وال 
خـربة العبيـه وال مؤازرة  مشـجعيه يف 
تحقيـق تطلعاته باللقب السـابع عرش 
ليخـرج خـارسا امـام منافسـه الكرخ 
الذي قدم العبـوه مباراة العمـر بقيادة 
مدربه الزورائي االصل احمد عبد الجبار  
ليستحق الفريق التحية من آالف االكف 
التـي مـألت املدرجات املوشـحة باللون 
االبيض يف صـورة  قلّما نراها يف مالعبنا 
وتلـك لعمري شـهادة اعـرتاف بأحقية 
اصحـاب القمصـان الصفـر يف الفـوز 
وبالتايل  بلوغ  املباراة النهائية  للبطولة 
يف حدث غري مسبوق.. صحيح ان هدف 
الفـوز الثمـني جـاء بنـريان موريتانية  
صديقـة عن طريـق  الحسـن حويبيب 
إال ان ذلك اليمنع مـن القول بأن الكرخ 
فعـل كل يشء  يف املباراة  يؤمن له الفوز 
الثمني بـل كاد ان يضاعف النتيجة لوال 
الفـرص التـي ضاعت مـن العبيـه اما 
بسبب الترسع او لبسالة الحارس الدويل 
جـالل حسـن الـذي كان يف واد وبقيـة 

زمالءه يف واد  اخر .

Ú»ˆbö@pbyÏ‡†
والحقيقة التي فرضت نفسها تقول  إن  
الزوراء لم يقـدم مايدلل عىل انه خاض 
مبـاراة الثالثاء بطموح  الفـوز باللقب 

السـابع عرش وبالتـايل تأكيد تخصصه 
يف احـراز كأس البطولة التي انطلقت  يف 
املوسـم 1975 – 1976 فضاعت احالمه 
ادراج الرياح وسـط هبـوط اداء  العبيه  
السـيما املؤثرين منهم وحتى التغيريات 
التـي اجراهـا  املدرب ايوب اوديشـو لم  
تنهـض  بالفريـق ولـم تغرّي شـيئا من 
الواقع الذي مال صوب الكرخ، والغريب 
تلـك الفرص السـهلة التـي ضاعت من 
الالعبـني بطريقة غريبة زرعت االحباط 
يف املدرجات التي كانت قلقة من النتيجة 
وكانـت محقة يف ذلك. أمـا الكرخ فقدم 
واحدة مـن اجمـل مبارياته يف املوسـم 
الحايل وعرف من اين تؤكل كتف منافسه 
من خـالل االنضبـاط التكتيكـي العايل   
واالنتشار السليم  والتمركز  الصحيح يف 
سـيناريو  صاغ مفرداته املدرب املجتهد  
احمد عبد الجبار، ونفذه العبوه عىل اتم 

وجه ليكافئهم املنطق بمنحهم  النتيجة 
عن جـارة واسـتحقاق، وإذا كان الفوز 
قـد تحقـق بجهـود جماعية مشـهودة 
فـإن لالفـراد دورا ايضـا ونعنـي هنـا 
ماقدمـه الثالثي مناف يونس ويوسـف 
فوزي وحسـن عبد الكريم  الذين قدموا 
اداًء اسـتثنائيا سـاهم يف  الحصول عىل 

النتيجة.  

ı¸áj€a@Å˝é
أمـا يف ملعـب النجـف االوملبـي فواصل 
الكهربـاء عروضـه القويـة  يف املوسـم 
الحايل ليحقق فوزا جديرا  عىل منافسـه 
زاخـو  بهدفـني دون مقابـل سـجلهما 
البديالن محمـد محمود ومصطفى عيل  
يف الشوط الثاني من املباراة التي اقيمت 
عـىل ارض محايـدة، وشـهدت املبـاراة 
عرضا قويا من الفريقني بفضل الكيفية 
التي ادار  بها املدربان  لؤي صالح وفراس 

الخطيـب فريقيهمـا بيـد ان االول تميز  
بإجادته استخدام سـالح البدالء لحسم 
النتيجـة  وهو ما حصد ثماره بالفعل يف 
هذه املباراة الحاسـمة واملصريية تماما 
كما فعلـه يف عدد من مباريـات الدوري 
املمتـاز، وبشـهادة املتابعـني واملراقبني 
والنقـاد فـإن الكهرباء مـن الفرق التي 
تلعب كرة  جميلة ومنتجة بعنارصه التي 
تختلط فيها الخربة بروح الشـباب، كما 
ان وجـود  الدويل محمـد حميد يف املرمى 
قـد  منح الفريق دفعة معنوية تتجسـد 
باالطمئنان عىل الخط الخلفي، وبالفعل 
كان حميد نجم املبـاراة االقصائية امام 
زاخـو عندمـا انقـذ فريقه مـن فرص 
محققة بخربته الكبرية وما تتلمذه عىل 

يد مدربه  الرائع جليل زيدان .

 ëdÿ‹€@’Ìã�€a
ولو تابعنا الطريـق نحو الكأس لوجدنا 

ان الكرخ قد تأهل اىل مباراة الكأس  بعد 
ان اجتـاز يف دور الــ 32 مضيفه امليناء 
بهدفـني مقابل هدف واحـد عززه بفوز 
آخـر يف  دور الــ 16  عـىل ضيفـه دياىل 
بهدفني مقابـل هدف واحد. أما يف الدور  
ربـع النهائـي فقد اجتـاز الفريق عقبة 
ضيفه  اربيل بفارق ركالت الرتجيح من 
عالمة الجـزاء 5 – 3 بعد التعادل بهدف 
ملثله، وأخـريا الفوز عىل الـزوراء بهدف 
دون مقابل يف الدور نصف النهائي.  أما 
الكهرباء فقد استهل رحلته بالفوز عىل 
ضيفـه الدجيـل  بهـدف دون رد قبل ان 
يجتاز دور الــ 16  بالفوز عىل مضيفه 
نـوروز بهدفـني دون مقابل ثـم يتفوق 
عىل امانة بغـداد بفارق ركالت الرتجيح 
مـن عالمـة الجـزاء 4 – 2 بعـد التعادل 
بدون اهداف قبل ان يهزم زاخو يف نصف 

النهائي بهدفني دون مقابل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية، جمال الدين عبد الرزاق، اعلن نجاح 
عملية القسـطرة التي اجراها قبل ايام قليلة، 
وقـدم عبد الـرزاق شـكره وتقديـره الكبريين 
للمؤسسـات الصحفية واالعالميـة والرياضية 
ولجميع من اتصل واسـتفرس عن وضعه الصحي، 
خالص االمنيات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب العزة واالجالل 

ثوب الصحة والعافية وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.
 *****************

عضو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية، الزميل مسـلم الركابي، احتفل بعيد 
ميالده يـوم امس االربعـاء، خالـص االمنيات 
لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.
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بغداد/ هشام السلمان 
استقبل السفري العراقي يف اململكة االردنية الهاشمية  أمس،  الدكتور حيدر العذاري، سمري 
الكردي النائب االول لرئيس اللجنة الباراملبية العراقية رئيس االتحاد العراقي لتنس الطاولة. 
العراقية،  الباراملبية  اللجنة  رئيس  حميد  عقيل  الدكتور  تحيات  لسعادته  الكردي  ونقل 
وتحدث نائب رئيس الباراملبية  عن الصعوبات التي تعاني منها الفرق الرياضية يف الحصول 
لها يف  التي التوجد سفارات  تلك  للبطوالت وخاصة  املنظمة  الدول  اىل  الدخول  عىل سمات 

بغداد. ووعد السفري العذاري بتذليل الصعوبات ومتابعة اإلجراءات يف هذا الشأن.
وقد اوعز السفري اىل قسم املراسم يف السفاره بتسلم جميع جوازات ومستمسكات املنتخب 
الدخول  تأشريات  بمنح  االرساع  اجل  التايلندية يف عمان من  بالسفارة  واالتصال  العراقي 
الثاني من  النصف  الدولية يف  تايلند  الذي سيشارك يف بطولة  الطاولة  العراقي بكرة  للوفد 

الشهر املقبل.. ورافق سمري الكردي محمد الدوري مدرب املنتخب العراقي للشباب.

بغداد/ احمد الداغستاني
املكتب  يف  باالجتماع  العراق  ممثل  أكد 
القدم،  لكرة  الخليجي  لالتحاد  التنفيذي 
قراره  سيصدر  املكتب  أن  كامل،  شامل 
البرصة  استضافة  بشأن  والحاسم  النهائي 
لـ»خليجي 25»، خالل اجتماع يعقده اليوم 
املكتب  «اجتماع  إن  كامل  الخميس.وقال 
التنفيذي الذي سيعقده اتحاد كأس الخليج 
النهائية  القرار  نقطة  حول  يتمحور  اليوم، 
لتنظيم بطولة خليجي 25 يف البرصة، مطلع 
العام املقبل».وأضاف أن «االجتماع سينعقد 

وسوف  اليوم،  صباح  من   11 الساعة  يف 
املتعلقة  الجوانب  مناقشة  خالله  من  تتم 
التي  التفتيش  لجنة  من  املقدمة  والتقارير 
األخرية  السيما  عديدة،  ملرات  البرصة  زارت 
التي أشادت بمراحل إكمال النواقص».وتابع 
ونأمل  الحسم،  قرار  سيكون  «اليوم  كامل: 
أن يقتنع رئيس وأعضاء االتحاد الخليجي، 
ويصدر قرارا إيجابيا يسمح بإقامة البطولة 
االجتماع  «إدارة  أن  إىل  مشرياً  البرصة»،  يف 
الدوحة، ونحن  سيكون من مقر االتحاد يف 

كأعضاء سنشارك من خالل (الزوم)».
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املركز  صاحب  سبيتسيا،  نادي  أعلن 
السادس عرش يف الدوري اإليطايل لكرة 
انتهاء  رسمياً،  املايض  املوسم  القدم 
تعاونه مع مدربه تياغو موتا بعد 
إدارته  رأس  عىل  كامل  موسم 
بيان:  يف  النادي  الفنية.وأعلن 
عىل  اتفاق  إىل  «توصلنا 
التوافقية  التسوية  رشوط 
موتا  تياغو  املدرب  لعقود 
ت  كر ذ و . « يه عد مسا و
إيطالية  إعالم  وسائل 
السابق  الفني  املدير  أن 
ألودينيزي لوكا غوتي (٥٤ 

 ( ماً كانون عا يف  منصبه  من  املقال 
عاماً).  ٣٩) موتا  سيخلف  املايض،  األول/ديسمرب 

السابق استلم  الربازييل األصل  اإليطايل  الدويل  وكان 
مهامه التدريبية يف سبيتسيا يف تموز/يوليو ٢٠٢١، 
وأمىض معه أطول فرتة يف مسريته التدريبية، وقاده 
الدرجة  يف  البقاء  وبالتايل  عرش  السادس  املركز  إىل 
 ،٢٠١٩ عام  يف  جنوى  مع  قصرية  فرتة  بعد  األوىل، 

حيث تمت إقالته بعد شهرين.

                         

سـلط تقرير صحفي إسـباني الضوء عىل ترصف جديـد من بايرن 
ميونيخ، يلمح القرتاب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ورصح املهاجم البولندي بأنه ال يريد االستمرار يف صفوف البافاري، 
مع رغبته يف االنتقال لربشـلونة، خالل االنتقاالت الصيفية الحالية، 
رغـم رفـض اإلدارة رحيله قبل نهايـة عقده.وأعلن بايـرن ميونيخ 
عـن اتفاقية رعاية مـع إحـدى رشكات ألعاب الفيديـو، ولم تظهر 
صورة ليفاندوفسـكي يف هذا اإلعالن.وظهر نجوم مثل لريوي ساني 
وتوماس مولر وكيميتش، ولم يظهر ليفاندوفسكي وال جنابري الذي 
ارتبط اسـمه بالرحيل أيضا، بحسب صحيفة ”سبورت“ اإلسبانية.

وأضافـت الصحيفـة: ”إنهـا مجرد لقطة بسـيطة، لكـن يمكن أن 
تعكـس مسـتقبل املهاجم البولندي، الـذي اعتاد بايـرن ميونيخ أن 

يكون وجهته الرئيسية يف اإلعالنات خالل السنوات املاضية“.

قّرر نجم لوس أنجليس ليكرز، راسل ويستربوك، تفعيل بند تمديد 
عقده للموسـم املقبل يف صفوف فريقه مقابل 47.1 مليون دوالر 

حسب تقارير عدة يف الصحف األمريكية.
ودافـع أفضـل العب يف املوسـم املنتظـم عـام 2017، والبالغ من 
العمـر 33 عامـا، عن ألـوان أربعـة أندية وهي أوكالهوما سـيتي 
ثاندر وهيوسـتن روكتس وواشـنطن ويزاردز ثم ليكرز منذ آب/
أغسـطس 2021.يف املوسم املايض سـّجل ويستربوك يف 78 مباراة 
مـع ليكرز، معدال مقداره 18.5 نقطة يف املباراة الواحدة، ونجح يف 

7.4 متابعة وقام بـ7.1 تمريرات حاسمة.

سـتنطلق مبيعات تذاكر كأس العالم FIFA قطر 2022™املبارشة 
يف الخامس من شـهر يوليو/تموز املقبل بعد أن أضحت املنتخبات 
الـ 32 املتأهلة معروفة، بحسب ما أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم.
وكشـف الفيفـا أن ما تبقـى من تذاكـر كأس العالـم FIFA قطر 
2022™ سـُيطرح للبيـع بمبدأ من يأتي أوالً ُيخـدم أوالً ابتداء من 
األسبوع املقبل.وتم حتى اآلن بيع 1.8 مليون تذكرة للعرس الكروي 

العاملي يف قطر والذي ينطلق يف 21 نوفمرب/ترشين الثاني.

الوتارو  األرجنتيني  أعمال  مدير  كامانو،  أليخاندرو  كشف 
مارتينيز، مهاجم إنرت ميالن، موقف الالعب النهائي من مغادرة 

صفوف النرياتزوري خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
خاصة  الصيف،  هذا  النرياتزوري  عن  بالرحيل  الوتارو  وارتبط 
بعد اقرتاب اإلعالن الرسمي عن عودة روميلو لوكاكو، مهاجم 

تشيليس، باإلضافة لحاجة اإلنرت للتضحية بأحد العبيه البارزين 
ملعادلة األمور املالية بالنادي.

وقال كامانو يف ترصيحاته لصحيفة «الجازيتا ديللو سبورت» 
أمر  هذا  ومتفاهمان،  مرتبطان  ولوكاكو  «الوتارو  اإليطالية: 
واضح». وأضاف: «ارتداء قميص إنرت ميالن ليس للجميع، إنه 

إنرت، يشعر  بالسعادة يف  رائع، مارتينيز يشعر  يشء 
الرحيل  للغاية».وحول  ومحبوب  كالبطل  أنه 

أليخاندرو: «نحن  املحتمل للمهاجم، علق 
أن  إىل  األندية».يشار  قمة  يف  بالفعل 

مباراة   ٤٩ يف  شارك  مارتينيز 
بجميع املسابقات مع إنرت، يف 

املوسم املنرصم، تمكن فيها 
هدفا،   ٢٥ تسجيل  من 

بجائزة  فاز  بينما 
يف  املوسم  العب 

هذا  عن  إنرت 
املوسم.

الجوية  الخطوط  باتت 
القطرية راعياً رسمياً لقميص 
جريمان  سان  باريس  نادي 
املوسم  من  ابتداًء  الفرنيس 

القادم.
وكشف بطل الدوري الفرنيس 
عن قميصه الجديد الذي يظهر 
الجوية  الخطوط  شعار  عليه 

القطرية.
الخطوط  شعار  وسيظهر 
الجوية القطرية ألول مرة عىل 
جريمان  سان  باريس  قميص 
 ٢٣/٢٠٢٢ موسم  من  ابتداء 
متعددة  الصفقة  من  كجزء 

السنوات.
وحافظ باريس سان جريمان 
األزرق  التقليدي  لونه  عىل 

الداكن، ولكن باختالف بسيط 
يف مقدمة القميص بوجود خط 

طويل يفصله اسم الراعي.
الرتويجي  الفيديو  وشهد 
للقميص الجديد، وجود معظم 
رأسهم  وعىل  الفريق  نجوم 
إىل  باإلضافة  مبابي،  كيليان 
ليونيل مييس ونيمار دا سيلفا 

وأرشف حكيمي.
فيديو  يف  نيمار  تواجد  وجاء 
الجديد،  القميص  عن  اإلعالن 
رحيله  أنباء  أهمية  من  ليقلل 

قبل املوسم املقبل.
ويلعب نيمار جونيور بصفوف 
صيف  منذ  جريمان  سان 
٢٠١٧ عندما انضم قادما من 
مليون   ٢٢٢ مقابل  برشلونة 

يورو، وتحدثت 
تقارير يف األيام 
عن  السابقة 
إمكانية رحيله 
النادي  عن 

الفرنيس.
أعلن  كما 
باريس  نادي 
جريمان،  سان 

الخطوط  أن 
القطرية  الجوية 

الرئييس  الراعي  ستكون 
وهي  لقميصها،  الجديد 
ما  للنادي  ستجلب  صفقة 
يورو  مليون  و٧٠   ٦٠ بني 
بحسب  الواحد،  املوسم  يف 

وسائل إعالم فرنسية.
الطريان  رشكة  وستحل 
مجموعة  محل  القطرية 
الفرنسية  «أكور»  فنادق 
من  اعتبارا  رئييس  كراع 
يف   ،٢٠٢٣/٢٠٢٢ موسم 

السنوات  متعددة  اتفاقية 
سان  باريس  يفصح  لم 

جريمان عن مدتها أو قيمتها 
املالية.

فشلت األمريكية سريينا وليامس يف مباراتها 
ملدة  غياب  بعد  الفردي  منافسات  يف  األوىل 
عام بسبب إصابة يف الفخذ، بخسارتها أمام 
لواحدة  بمجموعتني  تان  أرموني  الفرنسية 
يف مباراة ماراتونية استمرت ٣ ساعات و١١ 

دقيقة.
املنافسات  إىل  عاما)   ٤٠) سريينا  عادت 
اإلنكليزية  إيستبورن  دورة  يف  األوىل  للمرة 
التونسية  جانب  إىل  الزوجي  منافسات  من 
إصابة  بسبب  االنسحاب  قبل  جابر  أنس 

األخرية قبل نصف النهائي.
يف  مرات  سبع  املتوجة  الالعبة  وكانت 
ويمبلدون تمني النفس يف أن تنهي انتظاًرا 
البطوالت  يف  الـ٢٤  لقبها  لتحقيق  طويال 
لألسرتالية  القيايس  الرقم  ملعادلة  الكربى 

مارغاريت كورت.
يف  احرتافية  مباراة  أي  سريينا  تلعب  ولم 
الدور  الفردي منذ انسحابها من  منافسات 
إثر  املايض  العام  بالذات  لويمبلدون  األول 
البيالروسية  ضد  مباراتها  خالل  إصابتها 

أليكساندرا ساسنوفيتش.
يف  لقًبا  الـ٢٣  حاجز  عند  سريينا  وقفت 
أسرتاليا  ببطولة  فوزها  منذ  سالم  الغراند 
املفتوحة للمرة السابعة يف عام ٢٠١٧ أثناء 

حملها.
باربورا  التشيكية  تأهلت  املقابل،  يف 
عىل  بتغلبها  الثاني  الدور  إىل  كرايتشيكوفا 
 ،(٧-٤)  ٧-٦ زانيفسكا  مارينا  البلجيكية 
بادوسا بتفوقها عىل  باوال  ٦-٣ واإلسبانية 

األمريكية لويزا شرييكو ٦-٢ و٦-١.
الدور  هاليب  سيمونا  الرومانية  وبلغت 
الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها 
عىل التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتني 

دون رد.
وتمكنت هاليب من الفوز باملجموعة األوىل 
تفوقها  تكرر  أن  قبل  لثالثة،  أشواط  بستة 
التي حسمتها بسهولة  الثانية  يف املجموعة 

بستة أشواط إلثنني.
سريينا ال تفكر باالعتزال

رفضت األسطورة األمريكية سريينا وليامس 
أي حديث عن االعتزال من خالل التأكيد أنها 
ميدوز  فالشينغ  بطولة  لخوض  «متحفزة» 
إىل  املخيبة  عودتها  رغم  وذلك  األمريكية، 
منافسات الفردي بخروجها من الدور األول 

لبطولة ويمبلدون.
بطولة  «كانت  عاماً:  األربعني  ابنة  وقالت 

الذي فزت  املكان  املفتوحة  املتحدة  الواليات 
إنها   ،(١٩٩٩) الكربى  بطوالتي  بأوىل  فيه 
بطولة مميزة جداً. هناك بالتأكيد الكثري من 

الحوافز للتحسن واللعب يف موطني».
يف  األوىل  مباراتها  يف  سريينا  وفشلت 
منافسات الفردي بعد غياب ملدة عام بسبب 
إصابة يف الفخذ، بخسارتها أمام الفرنسية 
هارموني تان ٥-٧ و٦-١ و٦-٧ (٧-١٠) يف 
و١١  ساعات   ٣ استمرت  ماراتونية  مباراة 

دقيقة.
األوىل  للمرة  املنافسات  إىل  سريينا  وعادت 
الثالثاء املايض يف دورة إيستبورن اإلنكليزية 
ضمن فئة الزوجي إىل جانب التونسية أنس 
جابر قبل انسحابهما بسبب إصابة االخرية 

قبل نصف النهائي.
يف  مرات  سبع  املتوجة  الالعبة  وكانت 
ويمبلدون والتي أدى غيابها عن املالعب إىل 
تراجعها للمركز ١٢٠٤ عاملياً، تمني النفس 
لقبها  لتحقيق  طويالً  انتظاراً  تنهي  أن  يف 
الرقم  ومعادلة  الكربى  البطوالت  يف  الـ٢٤ 

القيايس لالسرتالية مارغاريت كورت.
يف  احرتافية  مباراة  أي  سريينا  تلعب  ولم 
الدور  الفردي منذ انسحابها من  منافسات 

إثر  املايض  العام  بالذات  لويمبلدون  األول 
البيالروسية  ضد  مباراتها  خالل  إصابتها 

ألكساندرا ساسنوفيتش.
يف  لقباً  الـ٢٣  حاجز  عند  سريينا  ووقفت 
الـ»غراند سالم» منذ فوزها ببطولة أسرتاليا 
أثناء   ٢٠١٧ عام  السابعة  للمرة  املفتوحة 
حملها بابنتها أوملبيا، قبل أن تخرس بعدها 
أربع مباريات نهائية يف البطوالت الكربى يف 
 ٢٠١٨ عامي  وويمبلدون  ميدوز  فالشينغ 

و٢٠١٩.
وقاربت األمريكية عودتها اىل املالعب بالقول: 
«أنا ألعب من أجل الحارض وحسب. سأرى 
أحد  ال  هناك.  من  وسأنطلق  سأشعر  كيف 

يعلم أين سأظهر (ستشارك)».
وبعد خسارتها املجموعة األوىل ٥-٧ نتيجة 
بالشوطني  عاملياً،   ١١٥ املصنفة  تان،  فوز 
املجموعة  يف  سريينا  انتفضت  األخريين، 
ثم   ٦-١ تامة  بسهولة  وحسمتها  الثانية 
تقدمت يف الثالثة الحاسمة ٢-صفر و٣-١، 
لكن الفرنسية نجحت يف إدراك التعادل ٤-٤ 
يف  إرسالها  بكرس  األمريكية  ترد  أن  قبل 

الشوط التاسع وتتقدم ٥-٤.
التي  عاماً   ٢٤ البالغة  الفرنسية  أن  إال 

عادلت أفضل نتيجة لها يف البطوالت الكربى 
الثالثة،  للمرة  الثاني  الدور  اىل  بوصولها 
 ٥-٥ التعادل  مدركة  مبارشة  التحية  ردت 
فيه  تقدمت  فاصالً  فارضة شوطاً   ٦-٦ ثم 
األمريكية ٤-صفر، لكنها فشلت يف الحفاظ 
يف  الطاولة  الفرنسية  لتقلب  تقدمها  عىل 

صالحها .(١٠-٧) 
وكانت سريينا راضية اىل حد ما عن وضعها 
قائلة:  الطويل،  الغياب  هذه  بعد  البدني 
يجب  لكن  جداً  سيئة  أكن  لم  «جسدياً، 
األخريتني  النقطتني  يف  عانيت  إني  القول 
من  الكثري  أعيد  جيداً،  أتحرك  (مبتسمة). 
للوصول  الركض  عّيل  كان  التي  الكرات 

اليها».
مدتها  ملباريات  أتدرب  لم  «لكني  وأقرت: 
الناحية، كان  ثالث ساعات... هنا، يف هذه 
الخطأ. بالنسبة للنقاط الحاسمة يف املباراة، 
للفوز  ذهنياً  مستعداً  تكون  أن  دائماً  عليك 
أداًء جيداً ربما يف واحدة أو  بها. لقد قدمت 
الواضح  من  لكن   ، النقاط  اثنتني من هذه 

أن ذلك لم يكن كافياً».
عن  راضية  كانت  إذا  عما  سؤالها  ولدى 
األخرية  الذكرى  تكون  قد  مباراة  يف  أدائها 

من  تعتزل  قد  أنها  بما  ويمبلدون،  من  لها 
البطولة  من  املقبلة  النسخة  وحتى  اآلن 
بميالدها  تحتفل  أنها  السيما  اإلنكليزية 
أيلول/سبتمرب   ٢٦ يف  واألربعني  الحادي 
املقبل، أجابت سريينا: «بالطبع ال! بالتأكيد 
لو  ربما  لدي.  ما  كل  قدمت  اليوم  لكن  ال! 
كان  ربما  املزيد،  سأقدم  كنت  غداً  لعبت 
املايض...  األسبوع  املزيد  أقدم  أن  بإمكاني 

لكن اليوم لم أستطع».
فيه  تكون  أن  يجب  وقت  «يأتي  وتابعت: 
يكن  لم  فعله.  يمكنني  ما  كل  وهذا  راضياً 

بإمكاني فعل املزيد».
نادال يعرب بنجاح 

الثاني  الدور  نادال  رافاييل  اإلسباني  بلغ 
عىل  بفوزه  للتنس  ويمبلدون  بطولة  من 
بثالث  سريوندولو  فرانسيسكو  األرجنتيني 

مجموعات لواحدة.
األوىل  املجموعة  إنهاء  يف  املاتادور  ونجح 

ملصلحته بنتيجة ٦-٤.
عرضه  عامليا  الرابع  املصنف  نادال  وواصل 

القوي وظفر باملجموعة الثانية ٦-٣.
باملجموعة  الفوز  من  سريوندولو  وتمّكن 

الثالثة ٦-٣.
لكن اإلسباني استعاد توازنه وفاز باملجموعة 

الرابعة ٦-٤ ليبلغ الدور الثاني.
عامي  ويمبلدون  يف  املتوج  نادال  ويلتقي 
٢٠٠٨ و٢٠١٠، يف الدور الثاني مع الليتواني 

ريكارداس بريانكيس.
وقال اإلسباني: «ثالث سنوات دون أن أكون 
عودتي  إن  املذهلة،  األرضية  هذه  عىل  هنا 
أمر مدهش. نحن ال نلعب كثريًا عىل العشب، 
خاصة يف حالتي. يف السنوات الثالث املاضية 

لم أضع قدًما عىل املالعب العشبية».
أنا  بالنسبة يل.  وتابع: «كل يوم هو اختبار 
الظروف  يعرف  والجميع  البطولة  بداية  يف 
األكثر  اليشء  التي مررت بها. لكن  الصعبة 
أهمية بالنسبة يل هو أنني يف ويمبلدون عام 

٢٠٢٢ وفزت باملباراة األوىل».
ستيفانوس  اليوناني  أيضا  وتأهل 
السويرسي  عىل  بفوزه  تسيتسيباس 
ألكسندر ريتشارد ٧-٦ (٧-١) و٦-٣ و٥-٧ 

و٦-٤.
كريساي  ماكسيم  األمريكي  فجر  فيما 
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه عىل الكندي 
فيليكس أوجيه-ألياسيم ٦-٧ (٥-٧) و٦-٤ 

و٧-٦ (١١-٩) و٧-٦ .(٧-٥) 

الفني  املدير  هرينانديز،  تشايف  تحدث 
لربشلونة، عن وضعية العبه الفرنيس عثمان 
ديمبيل، والذي ينتهي تعاقده مع الربسا اليوم 
التجديد  حول  التفاق  توصل  دون  الخميس، 

حتى اآلن.
من  لديمبيل  عرض  من  أكثر  برشلونة  وقدم 
لنقطة  يصال  لم  الطرفان  لكن  التجديد،  أجل 

اتفاق حتى اآلن.

ووجه الصحفيون سؤاًال لتشايف خالل تواجده 
ديمبيل،  مستقبل  حول  برشلونة،  مطار  يف 
أستطيع  «ال  وقال:  باختصار،  رد  والذي 

إخبارك بيشء.. األمر يعتمد عليه».
وأكدت تقارير صحفية، أن برشلونة ال ينوي 
من  لديمبيل  املقدم  األخري  عرضه  تحسني 
أو  العقود،  التجديد، فإما قبوله وتوقيع  أجل 

الرحيل عن كامب نو.

يف  األول  يومه  ومنذ  تشايف  أن  بالذكر،  جدير 
يعترب  ديمبيل  عقد  تجديد  أن  أكد  برشلونة، 
أن  باعتبار  برشلونة،  داخل  امللفات  أهم  من 

الالعب يمثل إضافة كبرية للفريق.
إىل  مجاًنا  بالرحيل  ديمبيل  اسم  وارتبط 
البلوز  يحول  أن  قبل  الصيف،  هذا  تشيليس 
ليدز  جناح  رافينيا،  الربازييل  نحو  دفتهم 

يونايتد.
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يشعر الربتغايل كريستيانو رونالدو، نجم مانشسرت 
إدارة الشياطني الحمر  يونايتد، بالقلق من سلوك 

الصيفية. االنتقاالت  سوق  يف 
بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت  وارتبط 
األخرية،  اآلونة  يف  الالعبني  من  العديد  مع 
لم  لكنه  تيمرب،  أمثال فرينكي دي يونج وجورين 
يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.وبحسب 
رونالدو  فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة 

منتخب  نجم  أصيب 
باريس  وفريق  الربازيل 
الفرنيس  جريمان  سان 
نيمار  القدم  لكرة 
بالذعر، بعد أن اضطرت 
إىل  الخاصة  طائرته 
يف  اضطراريا  الهبوط 
ليل اإلثنني-الثالثاء يف مدينة بوا فيستا يف شمال 
األمامي،  الزجاج  يف  مشكلة  بسبب  الربازيل، 

بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 
يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 

الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
الساعة  حوايل  بوافيستا  يف 
٢:٠٠ صباًحا (٥:٠٠ بتوقيت 
«مشكلة  لتجنب  غرينتش) 

انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
إنستغرام: «أشكر الجميع عىل الرسائل، لكن كل 
لقد  املنزل،  إىل  ذاهبون  نحن  يرام،  ما  عىل  يشء 

كان مجرد هلع».
وكان نيمار نرش عىل حسابه يف إنستغرام صورة 
قبل  ميامي،  يف  املطار  مدرج  عىل  أخته  مع  له 
ركوب الطائرة. ولم يعلق حتى اآلن عىل الحادث.

›Ìåa5€a@¿@äb‡Ó„@Òãˆb�€@äaã�öa@¬ÏjÁ

ÚÓj�€a@pbñÏz–€a@ıaãu�@6„g@ÒÜbÓ«@∂g@›óÌ@Ï◊b◊Ï€

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl
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@êÌäbi@òÓ‡‘€@�bÓ8ä@�bÓ«aä@ÚÌã�‘€a@¬Ï�©a

bmÏfl@ÏÀbÓm@Èiäáfl@…fl@Íá‘«@Ñè–Ì@bÓènÓjé

إىل  تشيليس،  مهاجم  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  وصل 
عيادة هيومانتس يف روزانو، تمهيًدا إلجراء الفحوصات 
الالزمة قبل االنضمام بشكل رسمي إىل صفوف  الطبية 

إنرت ميالن.
أمس  صباح  من  مبكر  وقت  يف  وصل  قد  روميلو  وكان 
األربعاء، إىل مدينة ميالنو، إلضفاء الطابع الرسمي عىل 
يف  لآلمال  مخيب  موسم  بعد  النرياتزوري،  إىل  عودته 

صفوف تشيليس اإلنجليزي.
الشهري  الصحفي  مارزيو،  دي  جيانلوكا  وبحسب 
لوكاكو  فإن  إيطاليا»،  سبورت  «سكاي  بشبكة 
وصل إىل عيادة هيومانتس الطبية، إلجراء الجزء 

األول من الفحوصات الطبية، قبل االنتقال إىل مقر إنرت 
مساء الكمال التوقيع عىل عقود انضمامه إلنرت.

مشجعي  من  العرشات  تواجد  لوكاكو  وصول  وشهد 
من  نزوله  فور  الالعب  بتحية  قاموا  الذين  النرياتزوري، 
تحيتهم  عىل  الالعب  لريد  الطبية،  العيادة  أمام  السيارة 

أيًضا.
يشار إىل أن املهاجم البلجيكي سبق له اللعب يف إنرت خالل 
الصيف  ينتقل يف  أن  الفرتة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١، قبل 
 ١١٥ حوايل  قيمتها  بلغت  صفقة  يف  لتشيليس  املايض 
واحد  موسم  بعد  للنرياتزوري  يعود  لكنه  يورو،  مليون 

فقط.
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 لندن/متابعة الزوراء:
أعلنت الصحفيـة الفيليبينية، ماريا 
ريّسـا، الحائـزة عـىل جائـزة نوبل 
للسالم، أن حكومة بالدها ثبتت أمراً 
سابقاً بإغالق املوقع اإلخباري رابلر 
الذي شـاركت يف تأسيسـه وسلطت 
تقاريره الضوء عـىل حملة الرئيس 
ضـد  الداميـة  دوتريتـي  رودريغـو 

املخدرات.
جاء إعالن ريّسا خالل خطاب ألقته 
يف هاواي، وقالت: «أحد أسباب عدم 
حصويل عىل نوم كاف الليلة املاضية 

هو أننا تلقينا أمراً باإلغالق».
املاليـة  األوراق  لجنـة  وثبتـت 
قرارهـا  الفيليبينيـة  والبورصـات 
السـابق بإلغاء شـهادات تأسـيس 
رشكـة رابلر. وأفـادت ريّسـا بأنها 
علمت باألمر عرب محامـي «رابلر»، 
وأكـدت أنهـم ينـوون االسـتئناف.  
وقالـت: «نحـن لـن نغلـق أبوابنـا. 
حسـناً، ليس من املفـرتض أن أقول 

ذلك».
لـم يذكـر القـرار عـىل «رابلـر» أو 

املاليـة  األوراق  لجنـة  عـىل موقـع 
خـالل  الفيليبينيـة  والبورصـات 
سـاعات العمـل يف البـالد، وفـق ما 

أشارت وكالة أسوشييتد برس.
العـام املـايض، أصبحت ريّسـا أول 
تفـوز  صحفيـة  وأول  فيليبينيـة 
بجائزة نوبل للسـالم منـذ أكثر من 
٨٠ عاماً. وهي شـاركت يف تأسيس 
«رابلـر» عـام ٢٠١٢. املوقـع واحد 
من وكاالت إخباريـة معدودة تنتقد 
سياسـات دوتريتـي. ريسـا دينـت 
حـرة  وظلـت  بالتشـهري،  سـابقاً 
اسـتئناف  أثنـاء  كفالـة  بموجـب 

القضية.
منذ توليه منصبه عام ٢٠١٦، انتقد 
الذيـن  الصحفيـني  دوتريتـي علنـاً 
يكتبـون تقاريـر تنتقـده. وشـعر 
باالنزعاج بشكل خاص من التغطية 
ملكافحـة  حملتـه  رافقـت  التـي 
املخـدرات التـي أثارت إدانـة دولية، 
بعدما خلفت آالف القتىل ومعظمهم 

فقراء مشتبه بهم.
الرئيـس املنتخب فرديناند ماركوس 

جونيـور، ونائبـة الرئيـس املنتخب 
دوتريتـي  ابنـة   - دوتريتـي  سـارة 
الخميـس،  منصبهمـا  يتوليـان   -
بعـد فوزهمـا بأغلبيـة سـاحقة يف 

االنتخابات التي جرت الشهر املايض. 
ريّسـا  رجحـت  االنتخابـات،  قبـل 
فـوز فردينانـد ماركـوس جونيور، 
وكالـة  مـع  مقابلـة  يف  وأشـارت 

فرانس إىل أنه يرفض املشاركة يف أي 
مناظـرات ويتجنب الرد عىل أسـئلة 
الصحفيـني، وبالتـايل يبـدو وكأنـه 
يتبـع نهج سياسـيني آخريـن مثل 

الرئيس الربازييل جايري بولسـونارو 
املثري للجدل.

وأضافت حينها: «هذه هي مشكلة 
مواقـع التواصـل االجتماعـي: لقد 
ساهمت يف ازدهار الحمالت الدعائية، 
وسـمحت حرفياً لشخصيات عامة، 
بولسـونارو،  أو  ماركـوس  مثـل 
بخلق واقعهـا البديل، عـرب التحايل 
عىل آليـات القوة املضادة» لوسـائل 
اإلعـالم، مشـددة عىل أن هـذا األمر 
«ليـس بالجيـد». يف مواجهـة هذه 
التحديات «أصبحت مهمة الصحافة 
اليـوم أكثـر أهميـة مـن أي وقـت 

مىض»، وفق ما قالته.
وكانـت قـد وصفـت وضـع مهنـة 
الصحافة بـ»القاتم»، يف عالم تهيمن 
عليه مواقع التواصل االجتماعي التي 
تطلق حمالت دعائية وحقائق بديلة 
وإعـادة كتابـة للتاريـخ. وأشـارت 
الصحفية الفيليبينية التي تقاسمت 
جائـزة نوبـل مـع زميلهـا الرويس 
دميـرتي موراتـوف إىل أن الوضع يف 

بلدها خري دليل عىل ذلك.

أثـار  نوبـل  جائـزة  نيـل  كان  وإذا 
«ارتياحـاً»، ألنـه أظهـر أن اللجنـة 
أدركـت فعالً مـدى صعوبـة مهمة 
الصحفيـني وأن «املخاطـر عليهـم 
قـد زادت»، لكـن ذلك لـم يحل دون 
تعـرض ريّسـا ملالحقـات قضائية. 
وأوضحت أنه عىل العكس «ُرسعت». 
ورأت أن مـن غـري العـادل «الطلب 
مـن الصحفيـني القيـام بـكل هذه 
الحكومـات  وحثـت  التضحيـات»، 
واملجتمـع الـدويل عـىل تـويل زمـام 
األمور وتنظيم هـذه التقنيات التي 
قلبـت مجتمع املعلومات رأسـاً عىل 
عقب. وأكدت قائلـة: «نحن بحاجة 
إىل ضوابط حتى نتمكـن من القيام 

بعملنا».
يف األثناء، «ليس أمام الصحفيني من 
خيار» وعليهم االسـتمرار يف الدفاع 
عـن الديمقراطيـة بأفضـل طريقة 
ممكنـة»، وفقاً لريّسـا التي ختمت 
بالقـول: «نحاول وقف هـذا التوجه 
بوسـائلنا املحـدودة، عـىل أمـل أن 

يدعمنا املجتمع يف هذه املهمة».

لندن/متابعة الزوراء:
ذكرت شبكة مؤسسات إعالم رقمي أن 
رشطة دلهي يف الهند اعتقلت الصحفي 
املسـلم محمـد زبـري الـذي شـارك يف 
تأسـيس موقـع عىل اإلنرتنـت لتقيص 
الحقائـق، واتهمته بإهانـة معتقدات 

دينية عىل موقع تويرت.
ونـددت الشـبكة باعتقـال الصحفي، 
ووصفته بأنه محاولـة للتضييق عليه 
بسـبب عمله الصحفـي، وأوضحت أن 
زبري الذي يسـتخدم «تويـرت» بانتظام 
للتحـدث عن التهميـش املتزايد لألقلية 
املسـلمة يف البالد اعُتقل بموجب بندين 
من قانون يتعلق بالحفاظ عىل التناغم 

الديني، وفق ما نقلته وكالة رويرتز.
وقال املشـارك اآلخر يف تأسـيس موقع 
تقـيص الحقائـق ألـت نيـوز، براتيـك 
سـينها، عىل «تويرت» إن زبـري لم يتلق 
أي إخطـار قبـل اعتقالـه. وأضاف أنه 
«محتجز حالياً داخـل حافلة للرشطة 
يف بـوراري «، يف إشـارة إىل أحـد أحياء 
دلهـي حيث كان مـن املقـرر أن يمثل 
أمام قاض يف مقر إقامته ما يمّكن من 

السماح بحبس الصحفي احتياطياً.
وأفـادت وكالـة أنبـاء آسـيا الدوليـة، 
الرشيكـة لوكالـة رويـرتز، نقـًال عن 
مصادر يف رشطة دلهي، أن زبري اعتقل 
بنـاء عـىل شـكوى مـن حسـاب عىل 
«تويـرت»، جاء فيها أنه أهان الهندوس 
يف منشـور عـام ٢٠١٨ بالتعليـق عىل 
إعادة تسـمية فندق عىل اسم إله القرد 

الهندويس هانومان.
وقالت رنا أيوب، وهي صحفية مسلمة 
أخرى تثري غضب املتشددين الهندوس: 
«الصحفـي زبري الـذي دأب عىل فضح 
األخبار الكاذبة وكشـف آلية الكراهية 

يف الهند اعتقل للتو».

لحقـوق  منظمـات  عـرش  وأعلنـت 
لحريـة  العاملـي  اليـوم  يف  اإلنسـان، 
الصحافة، الشهر املايض، أن السلطات 
متزايـد  بشـكل  تسـتهدف  الهنديـة 
الصحفيـني واملنتقدين عـرب اإلنرتنت، 
بسـبب انتقادهم لسياسات الحكومة 
وممارسـاتها، بما يف ذلـك محاكمتهم 
اإلرهـاب  قوانـني مكافحـة  بموجـب 

والتحريض عىل الفتنة.
هـذه  الحكومـة  مسـؤولو  وينفـي 

االتهامات.
ويأتـي اعتقـال زبـري بعـد يومني من 
اعتقـال املحامية والناشـطة يف مجال 
حقوق اإلنسـان تيستا سـيتالفاد، من 
قبل جنـاح مكافحة اإلرهاب يف رشطة 

والية غوجارات.
الثالثـاء،  هنديـة،  محكمـة  ومنحـت 
الرشطـة أربعـة أيام السـتجواب زبري 
 ٢٠١٨ لعـام  تعـود  تغريـدة  بشـأن 
وصفتها بأنهـا «اسـتفزازية للغاية»، 
يف قضية تسـببت يف توتر العالقات بني 
األغلبية الهندوسـية واألقلية املسـلمة 
الكبـرية يف البالد، بينمـا تصاعد التوتر 

بعد مقتل هندويس.

وأُلقـي القبـض عـىل محمـد زبـري، ، 
اإلثنني، بعدما قدم مسـتخدم مجهول 
عـىل «تويـرت» شـكوى إىل السـلطات 
بشـأن املنشـور الذي كتبـه الزبري قبل 

أربع سنوات.
يف وقـت سـابق من هـذا الشـهر، أثار 
الصحـايف املسـلم االنتبـاه إىل ترصيح 
تلفزيوني مثري للجدل عن النبي محمد 
أدىل بـه متحدث باسـم حـزب بهاراتيا 
جاناتا الهندويس القومي الحاكم الذي 

يتزعمه مودي.
وانترشت تغريدة زبري بشـأن تعليقات 
املسؤول يف الحزب، يف ظل متابعة نحو 
نصف مليون مسـتخدم لحسـابه عىل 
«تويـرت». وأوقف حزب بهاراتيا جاناتا 
املتحـدث بسـبب ترصيحاتـه املعادية 
لإلسـالم، وطـرد مسـؤولة أخـرى، يف 

مسعى لتهدئة الغضب املحيل والدويل.
ومثـل زبـري الثالثـاء أمـام محكمة يف 

نيودلهي.
غـري  القضيـة  إن  محاميتـه  وقالـت 
منطقيـة، ألن زبـري اسـتخدم عبـارة 
سـاخرة من فيلم هندي يف تغريدة عام 
٢٠١٨ وال يوجد دليل عىل أنه أسـاء إىل 

مشـاعر الهنـدوس الدينيـة. وأضافت 
فرينـدا جروفـر: «مـوكيل مسـتهدف 
بسـبب عملـه. ربما يرفـع راية تحدي 
األشخاص األقوياء، ولكن هذا ال يمكن 

أن يكون سبب استهدافه».
ونـدد زعماء من املعارضـة وجماعات 
جانـب  إىل  زبـري،  باعتقـال  حقوقيـة 
براتيك سـينها، املؤسس املشارك ملوقع 
ألـت نيـوز الـذي ُرشـح لجائـزة نوبل 

للسالم هذا العام.
ويف واقعـة منفصلـة، لقـي هنـدويس 
مرصعـه داخـل متجـره للحياكـة يف 
بلدة شمال غربي الهند الثالثاء، وأعلن 
رجـالن مسـلمان يحمـالن منجـًال، يف 
تسـجيل مصـور، مسـؤوليتهما عـن 

الحادث، مما يزيد التوتر يف املنطقة.
وقالت الرشطـة إنها ألقت القبض عىل 
الرجلني عـىل خلفية الحادث الذي وقع 
يف بلـدة أودايبـور السـياحية يف واليـة 
راجاسـتان، وعلقت خدمات اإلنرتنت، 
وناشـدت الناس عدم مشاركة املقطع 
املصور الذي انترش عىل وسائل التواصل 
االجتماعـي. وُفـرض حظـر تجول يف 

بعض مناطق حي أودايبور.
وحـذر خرباء مـن أن الحادث قد تكون 
األغلبيـة  ذات  الدولـة  يف  عواقـب  لـه 

الهندوسية.
يذكـر أن الهنـد احتلـت، خـالل العام 
الحايل، املرتبة ١٥٠ من أصل ١٨٠ دولة 
شـملها تصنيف حرية الصحافة الذي 
تعده منظمة مراسلون بال حدود التي 
أشـارت إىل أن حريـة الصحافة تعيش 
«أزمـة حقيقية» يف «أكـرب ديمقراطية 
يف العالم»، منذ عام ٢٠١٤، حني تسـلم 
رمز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يجسـد 
اليمـني القومـي الهنـدويس، ناريندرا 

مودي، رئاسة الوزراء.

عمان/متابعة الزوراء:
 تتواصـل يف غالـريي رأس العـني فعاليـات ”ملتقـى 
عمان األول للكاريكاتري“ الذي تنظمه رابطة رسامي 
الكاريكاتري األردنيني بدعم من دائرة املرافق والربامج 
الثقافية يف أمانة عمان، ويستمر املعرض حتى(اليوم) 
الثالثـني مـن شـهر يونيـو الحايل.ويحظـى امللتقـى 
الذي يعـد األول من نوعه يف األردن، بمشـاركة عربية 
واسـعة من فناني كاريكاتري عـرب يمثلون ١٢ دولة 
عربية، كما تشـارك فيه جمعية الكاريكاتري املرصية 
وجمعيـة الكاريكاتري الكويتيـة وجمعية الكاريكاتري 
املغربية.ويشـارك يف املعـرض كل مـن الفنان سـمري 
عبدالغنـي من مـرص، أيمن الغامدي من السـعودية، 
منـى التميمـي ومحمـد القحطانـي مـن الكويـت، 
ويعرض امللتقى كذلك، بحسـب رئيس رابطة رسامي 
الكاريكاتري األردنيني الفنان نارص الجعفري، لوحات 
تعـرض للمـرة األوىل يف األردن لجيل الـرواد يف الوطن 

العربـي يعود تاريخ رسـم بعضها إىل ما قبل منتصف 
القرن املـايض، مثل أعمال الفنانـني: طوغان، جورج 
بهجـوري، أحمد حجـازي ومصطفى حسـني، عفت 
ومحمـد حاكـم من مـرص والفنانـني الراحلني جالل 
الرفاعـي ورباح الصغـري من األردن.وقـال الجعفري 
”يتيح امللتقى مشاهدة أعمال متنوعة ألعضاء رابطة 
رسـامي الكاريكاتـري األردنيـني ونظرائهـم العـرب، 
مفسـحا املجال للجمهور للتعرف إىل مدارس متنوعة 
ومختلفة مـن األفكار والرؤى التـي تجتمع يف بوتقة 
الكاريكاتري“.وعـرب الفنـان عماد حجـاج يف ترصيح 
له، عن رسوره باحتضان عمان لرسـامني عرب لهم 
تجاربهم الغنية واملؤثرة يف ساحة الفن الكاريكاتريي 
العربي، وقال ”اجتماع خرية الكاريكاترييني العرب يف 
مكان واحد، سيخلق املزيد من الخربة وإثراء تفاصيل 
العمل اإلبداعي بهدف إيصال الفكرة بشكلها الطبيعي 
إىل الجمهور، فدور الفنان مخاطبة الجمهور وإيصال 

الفكرة له بصورتها الحقيقية“.من جهته بني الفنان 
الكويتـي محمـد القحطانـي أهمية التمـازج الثقايف 
العربي واللقاء بني الفنانني يف امللتقيات الكاريكاتريية 
العرييـة، وقـال ”يهمني جـدا أن تصل رسـوماتي إىل 
جمهور جديد، كما أتعرف أيضا عىل مدارس جديدة يف 

الرسم، تضيف إىل خربتي الكثري“.

هونغ كونغ/ أسوشييتد برس:
منعـت هونـغ كونـغ أكثر مـن عرشة 
الفعاليـات  تغطيـة  مـن  صحفيـني 
واالحتفاالت بمناسبة الذكرى الخامسة 
والعرشين لعـودة الجزيـرة إىل الصني، 
«لدواٍع أمنية»، وفـق ما ذكرت جمعية 

الصحفيني يف هونغ كونغ.
وقالـت الجمعيـة يف بيـان نـرش عـىل 
هـؤالء  إن  اإللكرتونـي،  موقعهـا 
الصحفيني يمثلون سبع وسائل إعالمية 
عىل األقل، من بينها وكاالت أنباء عاملية 
مثل رويـرتز ووكالة األنباء الفرنسـية 

«فرانس برس» ووسائل إعالم محلية.

وجـاء يف البيـان أن «السـلطات أجرت 
مقابالت خاصة ومحدودة يف هذا الشأن 
املهم، وقدمت أسـباباً غامضة للرفض، 
وهو ما يقوض حرية الصحافة يف هونغ 
كونغ بشـكل خطري».وأفادت الجمعية 
بأن وسائل اإلعالم املحلية املمنوعة من 
التغطية شملت صحيفة ساوث تشاينا 
مورنينغ بوسـت الناطقة باإلنكليزية، 
وصحيفة مينغ باو الناطقة بالصينية، 
 ٠١ كيـه  إتـش  موقـع  إىل  باإلضافـة 
اإلخبـاري اإللكرتوني.وأعلنت صحيفة 
سـاوث تشـاينا مورنينـغ بوسـت، يف 
تقرير إخبـاري، أن أحد مصوريها منع 

من التغطية، من دون إبداء أسباب.
ولم تعلّق «رويرتز» و»مينغ باو» و»إتش 
كيـه ٠١» عـىل قـرار الحظـر. ورفض 
متحدث باسم «ساوث تشاينا مورنينغ 
«فرانـس  وكذلـك  التعليـق،  بوسـت» 
املؤسسـات  السـلطات  برس».دعـت 
اإلعالمية املترضرة إىل إرسال صحفيني 
آخرين لتغطيـة االحتفاالت، لكن يجب 
أن يفي البـدالء أيضاً بمتطلبات الحجر 
الصحـي واالختبـارات، وفقـاً للبيـان. 
يجـب أن يخضـع الصحفيـون الذيـن 
يغطـون الفعاليات الختبـارات كورونا 
يوميـاً، ويجب أن يظلوا يف فندق الحجر 

الصحي اعتباراً من األربعاء.
جـاء الرفـض يف الوقـت الـذي أكـدت 
فيـه رشطـة هونـغ كونـغ أن الرئيس 
الصيني، يش جينبينغ، سـيزور املدينة 
يف ذكـرى عودة املسـتعمرة الربيطانية 
السابقة إىل الحكم الصيني يف األول من 
يوليو/تموز عام ١٩٩٧.ستكون زيارة 
يش أول رحلـة لـه خارج الـرب الرئييس 
للصني منذ انتشار الجائحة قبل عامني 
ونصف. وأعلنت الرشطة مجموعة من 
اإلجـراءات األمنية تتضمن إغالق طرق 
وفـرض منطقـة حظر طـريان يف أثناء 

زيارة الرئيس الصيني.

C6ÌÏmD@Û‹«@äÏì‰fl@kjèi

Ú–‹n¨@ëäaáfl@Âfl@Ú«Ï‰nfl@fib‡«c@ÒáÁbìfl@Åbmc

كربالء/نينا:
 نظـم فـرع نقابـة الصحفيـني 
العراقيني يف كربالء املقدسة ندوة 
اعالمية عن االعالم الرتاثي ودوره 
الثقافيـة  املرتكـزات  تأصيـل  يف 
والفكريـة باملجتمـع، بالتعـاون 
مع شـعبة اإلعالِم املعريفّ التابعة 
لقسِم شـؤوِن املعارِف اإلسالمّيِة 
العّباسـّيِة  العتبِة  واإلنسـانّيِة يف 
باحثـني  بمشـاركة  املُقّدسـِة، 

وصحفيني.
وقال رئيس فرع النقابة، حسني 
الشمري، ملراسل الوكالة الوطنية 
العراقية لالنباء/نينا/ «ان الندوة 

تهـدف اىل تسـليط الضـوء عـىل 
الرتاثـي وعالقته  اهمية االعـالم 
واالنسـانية  الفكريـة  بالقيـم 
للمجتمع العراقـي ، ودور العتبة 
العباسـية يف ترسيخ هذا املفهوم 

من الناحية االعالمية والفكرية.
واضـاف: ان النـدوة التي حملت 
عنـوان (اإلعـالُم الُرتاثـّي.. ودور 
العتبِة العّباسّيِة املُقّدسِة يف تعزيِز 
هـذا املفهـوِم فكريًّـا وإعالميًّا)، 
وحارض فيهـا الدكتور مصطفى 
هيل االنبـاري، وتناولت مفاهيِم 
وتقسـيماته،  وأهميتـِه  الـُرتاِث 
ومـدى عالقته بهويِة الشـعوِب، 

تأصيـِل  يف  دوره  عـن  فضـال 
املرتكزاِت الثقافّية والفكرّية لدى 
األجيال، والتأكيد عىل أهمية دوِر 
اِث ونرشه،  اإلعـالِم يف إحياِء الـرتُ
وبيـان جهـوِد العتبِة العّباسـّيِة 

املُقّدسِة يف هذا املجال.
بـرضورة  املشـاركون  واوىص 
تكثيـف الجهود االعالمية الرامية 
إلحياء الـرتاث الفكري، وصناعة 
االفالم الوثائقيـة وعدم االكتفاء 
 ، والصحـف  املجـالت  بطباعـة 
وايجـاد طـرق كفيلـة بغيصـال 
الرتاث الفكري اىل طلبة الجامعات 

واملدارس .

باريس/متابعة الزوراء:
 توقفـت بعض برامج فرانس ٢٤ بسـبب إرضاب يف 
قطاع البث الحكومي يف فرنسـا احتجاًجا عىل خطة 
الرئيس إيمانويـل ماكرون إللغاء رسـوم ترخيص 
التلفزيـون وتمويل محطات البـث اإلعالمي العامة 
مـن خالل الرضائب العامة. وتقـول نقابات اإلعالم 
إن اقـرتاح ماكرون سـيقوض اسـتقاللية وسـائل 

اإلعالم العامة وقد يؤدي إىل تخفيضات يف امليزانية.
ودعـت نقابات اإلذاعـة العامة الفرنسـية – بما يف 
ذلك“ فرانـس ميديا موند“، الرشكة املالكة لفرانس 
”أم.يس.دي“  الـدويل وراديـو  ٢٤ وراديـو فرنسـا 

العربي – إىل إرضاب ليوم واحد يف ٢٨ يونيو.
وتعهد ماكـرون بإلغـاء رضيبة اإلعـالم (املعروفة 
باسم ”املسـاهمة يف الصوتيات السمعية العامة“)، 
واإلذاعيـة  التلفزيونيـة  الربامـج  تمـول  التـي 

واإللكرتونية، خـالل حملته االنتخابية. وتبلغ قيمة 
الرسـوم السـنوية ١٣٨ يورو – تدفعهـا ٢٣ مليون 
أرسة تمتلك تلفزيوًنا يف فرنسا – وهو ما يمثل أكثر 
مـن ٣ مليارات يورو سـنوًيا تدفـع تكاليف اإلعالم 

العمومي الفرنيس.
وانتقدت نقابات الصحفيني يف بيان مشرتك الخطط 
قائلـة إنها ”تهدد وجود البث العـام ذاته“. وورد يف 
عريضة أنه ”يجب أن يكون لدى فرنسا خدمة إعالم 
سـمعي برصي مسـتقلة وممولة من القطاع العام 
بما يتناسـب مع القضايـا والتحديات التي يجب أن 
نواجهها“.ووفًقـا لتقرير صـادر عن جوليا كاجي، 
الخبـرية االقتصادية املتخصصة يف وسـائل اإلعالم، 
فـإن ١٣ دولة من أصـل ٢٧ دولة عضـو يف االتحاد 
األوروبي تواصل فرض رسـوم عىل وسـائل اإلعالم 

بما يف ذلك فرنسا وأملانيا والنمسا واليونان.

@ÊÎb»n€bi@·ƒ‰Ì@ı˝iã◊@¿@µÓ–zó€a@Úib‘„@ ãœ
Ôqa6€a@‚˝«�a@Â«@ÒÎá„@ÚÓébj»€a@Újn»€a@…fl

@‚˝«�a@ÚÓ€˝‘néa@ÜáËÌ@›ÌÏ‡n€a
Ôè„ã–€a@ÔflÏ‡»€a

@7iå@á‡´@·‹èæa@Ô–zó€a@›‘n»m@Ô:Ü@Ú†ãí

ÚÓiã«@Ú€ÎÜ@12@Âfl@ÍÜaÎä@·Ác@…‡∞@7mbÿÌäbÿ‹€@fiÎ˛a@Êb‡«@Û‘n‹fl

µó€a@∂g@ÒãÌçßa@ÒÜÏ«@Ùã◊à@p¸b–nya@ÚÓ�Ãm@Âfl@µÓ–zñ@10@Âfl@ãr◊c@…‰∏@Õ„Ï◊@Õ„ÏÁ

‚˝«�a@ÚjÌãö@ıbÃ€hi@áË»m@ÊÎã◊bfl

No: 7750   Thu    30     June    2022العدد:   7750    الخميس    30    حزيران    2022



kÁaã€a@
 

!a@áj«@·Óyã€a@áj«@“b‰fl
يمكـن تعريـف املكتبـة بأنهـا مؤسسـة تهتـم 
بالعلـم والثقافة والرتبيـة والفنون ، تحتوي عىل 
الكثـري من الكتب من مصـادر عديدة ، وتعتمد يف 
تنظيماتها عىل برنامج يمكن من خالله الحصول 

عىل الكتاب بيرس وسهولة .
لقـد حفـل التاريـخ العربـي واالسـالمي بوجود 
الكثـري من املكتبـات التـي قدمت عطاءهـا الثر 
ونالت شـهرة واسـعة فهي تمثل تراثـا حضاريا 
وثقافيا وانسـانيا تتباهى به الشـعوب ، كمكتبة 
ومكتبـة  املسـتنرصية  واملكتبـة  االسـكندرية 
القرويـني يف املغـرب واملكتبة الوطنيـة يف تونس 
ومكتبـة امللـك عبـد العزيـز يف اململكـة العربيـة 
والسـعودية وغريهـا من املكتبات التي ال يتسـع 

البحث لذكرها ، إال اننا نذكر منها :
مكتبة دار الحكمة

 تعتـرب مكتبـة دار الحكمـة مـن أول املكتبـات 
األكاديمية التي يتم تأسيسها يف الدول اإلسالمية، 
وقـد تم تأسـيس هـذه املكتبـة من قبـل هارون 
الرشـيد، حيـث يعد عـرص هـذه الخليفة، عرص 
إزدهار يف عمليات التأليف والرتجمة. وقد شهدت 
هـذه الفرتة ترجمة الكثري مـن العلوم والحركات 
العلميـة، وتمـت ترجمة العديد مـن الكتب داخل 
هذه املكتبة، بحيث لم يشهدها التاريخ قبلها. وقد 
عملت هذه املكتبة عىل حفظ الرتاث، باإلضافة إىل 
كانت مكان لإلطالع والبحث، كما أنها كانت مقر 
للمناقشـات بـني العلماء. كما اسـتفاد من كتب 
هـذه املكتبة الكثري من املشـاهري وهم محمد بن 
مـوىس الخوارزمـي، والفيلسـوف الِكْندي، حيث 
كانـت املكتبة ممتلئة بكتـب يف الفنون، واآلداب، 

والعلوم، والطب، والكيمياء، وغريها

خزانة الكتب الحلبية 
هـي واحدة مـن املكتبـات اإلسـالمية العظيمة، 
والتي تم إنشائها من قبل سيف الدولة الحمداني 
يف حلـب، حيث قـام بوضع مجموعـة من الكتب 
القيمة بها، وتم إطالق اسـم خزانة الكتب عليها. 
وكانت هذه املكتبة مكاناً لعمل اجتماعات دينية، 
وقـد نال هذه املكتبة ما نـال غريها من املكتبات، 
حيـث قـام الفاطميون عنـد دخولهـم بحرقها، 

وكان بها الكثري من املجلدات.
مكتبة املدرسة املستنرصية 

هـذه املكتبة من ضمن أشـهر املكتبـات يف العالم 
اإلسالمي وتحديدا املكتبات املدرسية، والتي كانت 
تتبع مدرسـة املستنرصية، وهي مدرسة عريقة، 
تم تأسيسـها من قبل الخليفة املسـتنرص بالله، 
يف العهـد العبـايس. وكانـت هذه املدرسـة مركزاً 
للثقافة والعلـوم، وعىل مسـريتها كانت املكتبة، 

والتـي كانـت ممتلئة بأعـداد كثيفة مـن الكتب 
واملجلدات النـادرة، حيث بلغ عـدد الكتب بها ما 
يزيـد عن 450 ألف كتاب. وكانت هذه املكتبة هي 
الجهـة األوىل لعـدد كبري من الفقهـاء، والعلماء، 
والذين اسـتفادوا منها يف الكثـري من العلوم، وقد 
ظلت هذه املكتبـة كنزاً ثميناً عىل مدار قرنني من 
الزمان. وقد اهتم بها الخليفة بشكل كبري، حيث 
عمـل عـىل نقل الكثري مـن نفائس الكتـب إليها، 

وهذه الكتب شملت معارف وعلوم كثرية.
بيت الحكمة بالقريوان 

واحـدة مـن املكتبـات التـي كانـت تتبـع جامـع 
القـريوان، حيث أن هذه املكتبـة من املكتبات التي 
ضمت أمهات الكتب ذات قيمة كبرية، وهي عبارة 
عـن جامعة التصانيف. وتعترب هـذه املكتبة منرباً 
لتعليم العلوم الدخيلة، والتي لم يكن يتم تدريسها 
من قبـل الجامعة، مثـل علوم الطـب، والرياضة، 

والهندسة، وغريها من العلوم الدنيوية، باإلضافة 
إىل أنهـا كانـت مركـزاً للرتجمـة، حيـث تمت بها 
ترجمـة الكثري مـن الكتـب العربيـة، واليونانية. 
وكانـت عبـارة عـن مجمـع البحوث، حيـث كان 
الطالب تسـكن بها، وتأكل وتـرشب، لكي يتعلموا 
منها. وتم تأسـيس هذه املكتبة مـن قبل الخليفة 
زيـادة اللّـه الثالـث، وقد اسـتمر بيـت الحكمة يف 
عمله، حتى وقت انتقال املعز الفاطمي، حيث قام 

بنقل عدد كبري من الكتب منها إىل القاهرة.
مكتبة اإلسكندرية يف مرص 

إنها املكتبة األشـهر يف العالـم العربي حيث بناها 
االسـكندر االكرب قبـل ما يقارب الـ 2300 سـنة 
لتضم عـددا كبريا من الكتـب واملخطوطات التي 
تعود لعصـور رومانية ويونانيـة قديمة. الجدير 
بالذكر أن املكتبة تم إعادة إحياؤها مجددا يف عام 
2002 السيما فهي تطل عىل شاطئ البحر األبيض 
املتوسـط يف عـروس النيـل مدينـة اإلسـكندرية 
املرصيـة ، هذا وتضـم املكتبـة 15 معرضا دائما 

ومنحوتات قديمة .
كانت مكتبة اإلسكندرية امللَكية أول مكتبة عرفت 
يف التاريـخ وظلت أكرب مكتبات عرصها، أنشـئت 
مكتبة االسكندرية عىل يد خلفاء االسكندر األكرب 
منذ أكثر من ألفى عـام لتضم أكرب مجموعة من 
الكتب يف العالم القديـم والتي وصل عددها آنذاك 
إىل 700 ألـف مجلد بما يف ذلـك أعمال هومريوس 

ومكتبة أرسطو .
أمر بطليموس األول بإنشائها 330 قبل امليالد وتم 
االنفاق عليها ببذخ يف عهد بطليموس الثاني حيث 
قـام بتوسـعتها وإضافة ملحقات لهـا ، إحتوت 
املكتبة عيل عـدد هائل من الكتـب واملخطوطات 

بلغ الـ 700،000 مجلد .
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انـزوى لوحـدِه مبتعداً عن الجميع الذين لم يسـمعوا 
يوماً كالمه، كان كلما يريد أن يقول رأيه يف أمر تنهال 
عليه االعرتاضات وكلمات املمانعة تارة من أبيه وتارة 

أُخرى من أُّمه وحتى أُخوته..
أُسكت.. كالمك ليس هذا وقته.. أُسكت كالمك ليس يف 

محله.. أُسكت هذا مخالف لعاداتنا وديننا!
وعندما اشتد عوده صار يسمع كلمة أُسكت بطريقة 

أُخرى.. أُسكت لكي ال يزعل منك اآلخرون .. 
أُسـكت ال تتكلم حتى ال يأخذك زوار الفجر ويأخذونا 

معك..
لذلـك احتفـظ بحروفـه مرغمـاً تحت لسـانه وامتأل 
بهـا صدره، وكلمـا همَّ ان يخرج بعضـاً منها ترتاءى 
له كلمة (أُسـكت) كبرية تغطي الفضـاء الذي أمامه 

فيسكت لئال يالقي ما اخافوه منه.
 الزمـه خجل مـن الكالم مع اآلخرين مشـوب بخوف 
يتخفى تحت ظـالل عينيه، يرتعب من كل كلمة يريد 

أن يقولها، لذلك اخذ باالبتعاد عن أقرب الناس إليه.
بـني الحني واآلخر يسـتمع لجداٍل ما بني نفسـه وما 
يسـمعه مـن والديـه وأُخوته، جـدال َعلَق يف سـقِف 
فضـاء غرفته فينظُر اىل األعىل ويضع يده قرب فمه.. 
عليه أن يقول.. يتكلم.. عليه أن ال يبقى ساكتاً مثلما 

يريدون..
هـا هو يف مـالذِه الذي شـهد دموعه وحزنه وسـمع 
آهاتـه، مالذُه الـذي ليس له غريه، قـرر أن يضع حّداً 
لكل ذلك، أغلَق الباب وأسـدَل السـتارة والتفت يميناً 
وشـماالً واسـتجمع قواه ووقف أمام الجدار، وبوجل 
شديد حاول ان يفتح فمه لينطق كلمات محبوسة يف 

جوفه فتذّكر قول والده:
(ُبنـي إن للحيطـان آذان)، فتوقف ونظـَر اىل حافتي 

الجدار مرعوباً دون أن ينطق كلمة..
بعد سـنوات وجدوا اسـمه يف سـجالت احدى الدوائر 

األمنية.
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لم يكن منزالً عادياً ذلك الذي 
خـرج منـه بـل كان قـرصاً 
كبرياً شاهقاً محاط بأشجار 
القيقـب والصنوبـر ، تقـدم 
يسـري متباطئاً نحو سيارتي 
، هرعـت إليه كي أمـد له يد 
العون فقد كان كبري يف السن 
يبـدو عليه التعـب واإلرهاق 
واملـرض ، طلب مني الذهاب 
أن  بعـد  املستشـفى  إىل  بـه 
أجلسـته يف املقعـد الخلفي ، 
انبهرت بهيئتـه ووقاره وأنا 
أنظـر إىل وجهـه ذي اللحيـة 
البيضـاء والصليب  القصرية 
الفـيض الذي يزيـن صدره  ، 
لكنني كنت مندهشـاً ، كيف 
لرجـل ديـن أن يسـكن أكرب 
وأفضل منـزل يف الحي حتى 
لو كان من ماله الخاص فقد 
أختار لنفسـه نعيـم اآلخرة 
بـدل فتات الدنيا ، كيف له أن 
ينصـح البسـطاء أن يقنعوا 
بالقليـل كي ينالـوا الكثري يف 
الحياة األبديـة ، رجال الدين 
يـزدادون هيبـة و وقـاراً  إذا 
الخشـنة  الثيـاب  لبسـوا 
املتواضعة   املنـازل  وسـكنوا 

القانعـني  طعـام  وأكلـوا 
ربمـا  أدري  ال   ، البسـطاء 
يكون األثرياء منهم عىل حق 
وأن الشـيطان هو من غرس 
هذه الفكرة  برأيس ، أسـتبد 
بي الفضول بشأن ذلك املنزل 
هل يملكه ؟ أم هو  مستأجر 
فقـط  ، لكـن كيـف يـرىض 
لنفسه أن يسكن منزالً كهذا 
حتى لـو كان إيجـاراً ، بدأت 
الحـوار معـه قائـًال : منزلك 
 . األب  قداسـة  جميـل جـداً 
أخذ نفسـاً عميقاً ثم أجاب : 
شـكراً . كلمة الشكر ال تعني 
أنه مالك املنزل لذلك استعدت 

جرأتي قائالً :
هل هو منزلك أم أنك مستأجر 
بنظـرة  رمقنـي  ؟..  فقـط 
غريبـة ، ثـم أدار بوجهـه إىل 

النافذة اليمنى قائالً : 
-هل أنت مؤمن يا بني ؟

-الحمد لله .
- بـارك الرب فيك ، أهم عمل 
يجـب أن نقـوم بـه يف هـذه 
الحياة القصرية هو أن نكون 
مؤمنـني بالرب شـاكرين له 
عـىل نعمـه التـي ال تحـىص 
وصابريـن عىل بالئـه لنثبت 

لـه قـوة إيماننـا، الكثري من 
النـاس يـا بني ينظـرون إىل 
ثيابنـا ومسـاكننا وأمالكنـا 
لكنهم ال يريـدون أن يعرفوا 
عن آالف الفقـراء والجائعني 
الذيـن نكسـوهم ونطعمهم 
يف كندا وخارجها لقد سخرنا 
أنفسـنا وأموالنـا مـن أجـل 
هؤالء ، لسـت ممـن يراؤون 
يف أعمالهم لكننـي أريدك أن 
تكون راضيا مطمئناً يابني . 
فتحـت له الباب عند وصولنا 
إىل مستشفى (أوتاوا) العام ، 
نهض بصعوبة وهو يمسـك 
بيدي بقـوة ، ثم همس قرب  
أذنـي  قائالً : ليـس مهماً أن 
أكـون مالـكاً لذلـك املنزل أم  
مسـتأجراً، لكـن األهـم هل 
سأعود إليه أم ال ، رعاك الرب 

يا بني .
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املجموعة القصصية (بنات الخائبات) للقاص 
عيل السباعي الصادرة عن دار ميزوبوتاميا  يف 
بغـداد للعـام 2014 ، وتقـع يف 47 صفحة من 
القطـع املتوسـط ، وهـي تتكون مـن قصتني 
قصريتـني : القصة األوىل فرائـس بثياب الفرح 

، والقصة الثانية سيوف خشبية . 
إسـتهل القاص عـيل السـباعي يف بداية قصة 
(فرائـس بثيـاب الفـرح) التنـاص التأريخـي 
لقصـة القائـد العربي طارق بن زيـاد وحادثة 
حرقه لسـفن جيشه ، وعنوان القصة هذا فيه 
الكثري من الدالالت واملعاني املستمدة من العنف 
الجنيس الذي كان يمارس ضد النساء بمختلف 
طباعهن أو أجناسهن إن كان يف سوق النخاسة 
أو يف بيـوت الدعـارة أو مـا يماثلهـا يف التجني 

وبكافة أشكاله ضد هذا الكائن الضعيف .
وبعد هذا اإلستهالل يستمر القاص يف توظيف 
أحـداث تأريخية متنوعة ومختلفة  يف سـنوات 
حدوثهـا وأسـبابها وأماكنهـا ، فـكان تنقـل 
القـاص وبأسـلوبه الفاعل واملؤثـر الذي منح 
النـص وهجاً جمالياً إختزل الكثري من الدالالت 
املعنويـة التي رسـمت صـوراً مثلـت اإلنطباع 
الرمزي لتوظيف اإلسطورة أو الحدث التأريخي 
مـن أجل إبراز املؤثرات التـي أرادها القاص أن 
تدور مع ذاكرة القارئ ليفتح من خاللها نوافذ 
قد تكون مخاضات إلسرتجاع مانسته الذاكرة 

من تلك األسـماء واألحداث التي وردت .
 مثل : أبي الهول ، أوغستو بينوشيت ، بيكايس 
، تانتالـوس ، إبنة فرعون ، سـلة موىس ، رأس 
الحسـني ، امللك ميداس ، رجـل الجنس عتودة 
وهو خادم أبرهـة الحبيش الذي مثل يف القصة 
دور الرجـل الذي عرف بممارسـاته الجنسـية 

السادية بفض بكارة املئات من الفتيات الالتي 
ذهبـت عذريتهـن كضحايـا لهذا املجـرم الذي 

يدعى عتودة .
لقـد إسـتطاع القاص عـيل السـباعي بتوغله 
البعيـد بـني صفحـات التأريـخ الراحلـة بـني 
النسـيان منذ مئات السـنني أن يظهر عرب ذلك 
البـوح املفعم بالتطـواف الحكائـي من خالل 
العوالم الغافية بني حقب وسنوات أسدل عليها 

الزمن عباءته .
ففـي تلك األسـماء إضـاءات لجوانـب معتمة 
كثرية تمثل النسيج التاريخي واملعريف ألبجدية 
املايض بكل مـا يحمل من داللة القراءة الذاتية 
التـي بسـط معانيهـا القاص من خـالل فعل 
الكتابـة عن تلك الشـخصيات والرموز وتأويل 
فلسفة واقعها الذي حمل فوق أجنحته املعاني 
املتدفقة من واقع كان ماثالً بعزف سـمفونية 

الحروف التي تداخلت يف ثيمة هذا النص .
 لتنقل لنا رؤى القاص وإشـتغاالته يف املعقول 
والالمعقول وكذلـك الطبيعي والالطبيعي الذي 
رافق تلك الفضاءات التي إتخذها عيل السباعي 
يف توظيـف النص الـرسدي الذي شـكل بقدرة 
القاص عىل إيجاد لغة رائعة خالية من التعقيد 
أو التكلـف رغـم حداثـة النص وإبتعـاده عن 

الكتابة الكالسيكية  .
هذا التوظيف لبنية النـص يف دالالته التعبريية 
ومـا حملته من تنـاص يف األسـماء واألحداث 
مثـل مزاوجة تاريخية أو لغـة قصصية عالية 
املسـتوى عملـت عـىل إنتـاج وتوليـف صـور 
وأحداث عديدة تتناغم مع إعادة الصياغة لتلك 

التجارب التي حملتها أسماء :
 كامـل الدبـاغ ، الفنان وفيـق املنـذر ، الفنان 
تسونهيسـا كيمورا ، أنكيدو ، عشـتار ، أسـد 

بابل ، تموز ، وغريها من األسـماء التي وظفها 
القاص لتكون بمثابة إستعارة لكل تلك الصور 
واملعانـي التـي أراد لهـا أن تأخذ القـارئ نحو 
شواطئ موحية تحتضن الواقع بكل ما تحمله 

تجارب املايض من دروس أو عرب .
أّما القصة الثانية فجاءت بعنوان (سـيوف 
خشـبية ) وهذا العنـوان إرتبط كذلك بثيمة 
الجنس ، وهذه القصة مثلت إيحاًء للقارئ يف 
إيقاع أحداثها بالسريورة الزمكانية ألحداث 
القصة التي اتسـمت يف معظـم ثيمتها عىل 
املسـكوت عنـه يف العالقات الجنسـية الغري 

مرشوعة أو الغري طبيعية .
أو لنقل إنها أظهـرت الزوايا املظلمة  لواقع 
الفعـل الجنيس وخاصة عنـد الرجال حينما 
تدور حول مهمته الكثري من األسئلة حينما 
يصل اىل نقطة الالفائدة من سيفه التناسيل 

 .
هـذه الغرائبية التـي إسـتخدمها القاص عيل 
السـباعي وكذلك الرمزيـة كأدوات للرسد التي 
نقـل من خاللهـا لحظات اإلنكسـار لدى ممن 
يحملون سـيفاً خشبياً عند مواجهة ممن كان 

يجب عليه إدخال سيفه يف عمق أحشائه .
نالحـظ هنا أّن تلك القصـة جاءت بالكثري مما 
يعانيـه الرجـل من العنـة ، وكذلك رسـمت لنا 
طبيعـة الحياة عنـد املرأة التي تجلـد ذاتها كل 
حني بشـكلها املعتاد يف تفاقـم الصور لوجوب 
أن تكـون املـرأة هـي املضحيـة الدائمـة حتى 
يسـعد الرجل ، وإن كان ممن حارصتهم العنة 
وجعلـت سـيوفهم اليقظـة ماهـي إالّ محض 

رساب رسعان ما بددته شمس الحقيقة .
بـل حتـى لحظاتهـم ورجولتهـم ماهي إالّ 
إسـتغراق عميق يف مكامن البؤس والخذالن 
عن تأدية مهامهم الرجولية بشكلها املعتاد 
، وهذا بحد ذاتـه إنعطافة لها مدلولها الذي 
رسـمه القاص بكل إناة ليظهـر من خالله 
للقـارئ املعنى الحقيقي لرمزية تلك القصة 

ومبتغاها .
كلمـا مضينا بعيداً يف تفكيـك نصوص هذه 
املجموعة نرى أنها احتضنـت األنثروبوجيا 
من خـالل تناولها ترصفات اإلنسـان امرأة 
كانـت أو رجـًال ، وكذلـك ما يتمتـع به من 
ثقافـة برشية جنسـية أو غريهـا ، وكيفية 

اداء وظيفتها يف كل زمان ومكان .
كذلـك حملت من الشـعر واملـرسح وكما يف 
الحـوارات التي احتضنتهـا كدايلوج وكذلك 
مونولوج ، كذلك حملت من الرتاث وما يمثله 
مـن عمق اجتماعي مثل ويمثـل عىل الدوام 
عادات وتقاليـد الشـعوب وتراثها بمختلف 

طباعها وأجناسها .
ومـن التأريخ إذ مثلت تلـك املجموعة جولة 
سـياحية بني مجاهيل األحـداث التاريخية 
التي مثلت بعداً فلسفياً يف توظيف مسميات 
لها افقهـا وحضورها يف مختلـف الكتابات 

واألحداث مثل :
 سـفينة نـوح ، هند بنـت عتبـة ، وحيش ، 
سلم الخارس ، لوترك ، سلفادور دايل ، قبائل 
التوتيس والهوتو ، طالبان ، الحرب الباردة ، 
وغريها من االسـماء واملصطلحات املرتبطة 

بوقائع تاريخية عديدة .
القاص عيل السباعي يف هذه املجموعة أو يف 
كتاباته القصصية األخرى التي سـمحت لنا 
الظروف بقراءتها ، كان موفقاً جدا يف رسم 
تجليـات أحداث قصصه التـي قادتنا كقراء 

نحو رؤية حديثة للمايض .
الذي أصبحت أحداثه لها بعدا مميزا تمازجت 
مع الواقـع واألرث الحضـاري لتصوغ منه 
تلـك التجليات التـي أخذت شـكل التلقائية 
يف تالقحهـا مع املضمون الـرسدي يف عوالم 
الـروح القصصية بـكل تشـظياتها املعبأة 
بالرؤى والصور واإلسـتعارات التي تبلورت 
لدى القـاص لتحتضن مجموعتـه تلك رؤيا 
شاملة مؤطرة بمشـاهد التناص واملفارقة 
يف إجتيـاز مفـازات تلك األحـداث التي عمل 
القـاص بكل ما يملـك من إمكانيـات أدبية 

لالتجاه نحو هموم الناس والوطن .
كمـا أّن القاص ومن خالل هذا الرسد املمتع 
إسـتطاع الوصـول اىل نبـض القـارئ ألنـه 
إستخدم ذاكرة التأريخ لتكون أكثر إلتصاقا 
بالواقـع وتجلياتـه بـكل األزمنـة الراحلـة 

واألماكن املختلفة.
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هاكي ِمَن الُحبِّ ما يشتاُقُه الورُق
فكلُّ ما منِك يف األنياِط يحرتُق

هاكي فؤادي بما يحويه من غرٍف
فأربٌع فيه لو تأتني تنغلُق

إليِك أرنو طوال العمر منبهراً
ولن يكلَّ بَي التَّحديق و الحَدُق

فهل ستأتني يف يوٍم ألنعَشُه
لو مرًّة فيِك كي يحيا به الرَّمُق

و كي يعيَش كما قد كان يف زمٍن
باب و لن يبقى به الرََّهُق فيه الشَّ

يا من نزلِت من الفردوس يف بلٍد
لوالك أنت كأنَّ الخلق ما ُخلِقوا
فما سيعني لهم ُعْمٌر بال شَبٍق

بُق و هل نكون إذاما كان ذا الشَّ
أدري املاليني قد أغَووا ببسمتِك

و عندما المسْت عينّيهُم رشقوا
لكْن بقيُت عىل صربي أراِقبِك
حتى تنامي فآتيِك إذا افرتقوا
و حني تغفني يف ليٍل يمايسِك

بح و الَغَسُق ما بني كّفيَّ فجُر الصُّ
أقّطع الثَّوب و األزرار قاطبًة

كي ُيظِهَر العنُف ما تخفي له الِخَرُق
ملّا نمور كما النِّريان يف غضٍث

نشبُّ فيها كما الغصنني نحرتُق
و حني ننىش يهيُج الكون منفجراً
نرى السماوات يف األرضني تنطبُق
حتى نسيَل عىل ظهريِن يف غبٍش

يسرتخي فيِه هياٌم منِك يندلُق
وفان غادرُه إذ نسرتيح كما الطُّ

عصُف األعاصري لم يأبه بمن غرقوا
إذها ستدرين َمْن مّنا ستسكُرُه
خمُر امللّذات أم ينشيه ذا الَعَرُق

فال تبايل بمن يخفون رغبتهم
يف داخل النَّفس لكْن كلُّهم َملَُق

دعي املخاوَف يا أنثاَي و انطلقي
فكلُّ يشٍء إىل ما شاء ينطلُق

تعايل نحوي و ال تويل لآلئمهم
شأناً ِمَن اآلن ، لن يجدي بِك الَفَرُق

فكل َمْن عاش لن يحيا إىل أزٍل
غداً يوارى و ما يف فيِه ينغلُق

حتى يمّروا عىل مرأى لشاخصٍة
لشاعٍر كان .. َمْن َمّروُه ُهْم ُعِشقوا !
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تعترب الخالفـات الزوجية أمرا مزعجا، 
ولكنه يف نفس الوقت صحي ورضوري 
العالقـة، فالخالفـات دليل  السـتمرار 
عىل اسـتمرار رغبة الزوجني يف تحسني 
عالقتهما والحفـاظ عليها، والخالفات 
املشـاكل،  ملناقشـة  جيـدة  فرصـة 
والوصـول إىل حلول وسـط، والتقريب 

بني وجهات النظر.
أمـا عدم وجود خالفات بـني الزوجني، 
فهو يعني أن العالقة لم تعد تعني شيئاً 
مهماً بالنسـبة إىل الطرفني، وأن هناك 
قنبلـة موقوتـة مـن مشـاعر الغضب 
واالسـتياء، عىل وشـك االنفجـار يف أي 

وقت.
وعـىل الرغـم مـن أن الخالفـات بـني 
الزوجـني أمـر صحـي، لكـن الكثريين 
يخافـون منهـا، ويحاولـون تجنبهـا، 
وهو مـا يعود سـلباً عـىل العالقـة إذا 
كنـِت تخافني من الخالفـات الزوجية، 
فاألسـباب التاليـة يمكن أن تسـاعدك 
عىل التوقف عن الخـوف من الخالفات 

الزوجية.
السبب األول: الخالفات هدفها تحسني 

العالقة، وليس االنتصار يف معركة

مناقشـة الخالفـات يجـب أن يكـون 
العالقـة مـن  الهـدف منهـا تصفيـة 
الضغائن واملشاعر السلبية، وحمايتها 
مـن املشـاكل التـي ترتاكـم وتسـبب 

تآكلهـا وتدمريهـا مع الوقـت، وليس 
مجرد الدخول يف مشادة كالمية بهدف 
االنتصار، لذا يجـب أن تحريص عىل أن 
تكون نيتك تجاه مناقشة الخالفات هو 

تحسني العالقة.
عىل سـبيل املثـال عندما تناقشـني مع 
زوجـك احتياجاتـك التـي ال يلبينها، ال 
تناقيش املشكلة بهدف إلقاء اللوم عليه 

أو اتهامـه بالتقصـري واإلهمال ودفعه 
للشـعور بالذنب فحسب، وإنما ناقيش 
املشـكلة بهـدف حلهـا والتخلص من 
مشاعرك السـلبية، والوصول إىل حلول 
تسـهم يف اسـتقرار العالقـة، وبالتـايل 

سعادة أرستك بالكامل.
تجسـد  الخالفـات  الثانـي:  السـبب 

انموذجاً صحياً لألطفال
ليس مـن الحكمة مناقشـة الخالفات 
بني الزوجـني أمام األطفـال، ومع ذلك 
فـإن هنـاك جانـب إيجابـي، وهـو أن 
األطفـال عندما يشـاهدون مناقشـة 
صحية وناضجة للخالف بني الوالدين، 
فإنهم يكتسـبون مهارة إدارة الخالف، 
الناضج،  النقاش الصحـي، والتعامـل 

وتغليب العقل والحكمة عىل املشاعر.
تسـاعد  الخالفـات  الثالـث:  السـبب 

الزوجني عىل التفاهم واالنسجام
مـع كل خالف يحدث، وتتم مناقشـته 
بحكمة، ويتم التوصـل لحلول له، فإن 
كل طـرف يكتسـب معلومـات جديدة 
عن اآلخر، تمكنه من فهمه، والتواصل 
معه، والتعامل معه بانسـجام وتفاهم 

أكثر.

يعـّد الجوز مـن األطعمـة الغنية باملغذيـات، وهو 
مصدر مهم ألحماض أوميغا 3 الدهنية، فما الكمية 
املناسـبة التي ُينصح بتناولها من أجل االسـتفادة 

من جميع فوائده؟ 
يحتـوي الجوز عـىل األحمـاض الدهنية املشـبعة 
بنسـبة %11، واألحمـاض الدهنيـة األحادية غري 
املشـبعة بنسبة %16، واألحماض الدهنية املتعددة 

غري املشبعة بنسبة 68%.
وبفضل هذه الخصائص يساعد الجوز عىل خفض 
الكوليسـرتول الضـار وزيـادة الجيد منـه، وتقليل 
نسبة الدهون الثالثية يف الدم، وخفض ضغط الدم، 
وتقليل مخاطر تشـّكل الجلطات، ومقاومة مرض 

السكري
ما الكمية املوىص بها يوميا؟ 

وفقا لبحث عن جمعية القلب األمريكية، فإن تناول 

نحو نصف كوب من الجوز يوميا ملدة عامني خّفض 
جزئيا مسـتويات الكوليسـرتول الضـار لدى كبار 
السـن األصحاء.ويؤكد املؤلف املشـارك يف الدراسة 
إميليـو روس، مديـر خدمـات الصحـة الغذائيـة 
بمستشـفى كلينيـك دي برشـلونة يف إسـبانيا، أن 
”الدراسـات السـابقة أظهرت أن املكرسات بشكل 
عـام، والجوز بشـكل خـاص، تسـاعد عىل خفض 
معدالت اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، 
وذلك ألنها تقلل مسـتويات الكوليسـرتول الضار، 
وكذلك تعّدل مسـتويات الربوتني الدهني منخفض 
الربوتـني  ”جزيئـات  أن  روس  الكثافة“.ويضيـف 
الدهنـي منخفض الكثافة تأتـي بأحجام مختلفة، 
وقـد أظهرت األبحـاث أن هذه الجزيئـات ترتبط يف 
األغلـب بتصلب الرشايـني واللويحات والرتسـبات 

الدهنية التي ترتاكم يف الرشايني“.
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ملاذا تستمر مشكلة األمكنة الداكنة 
تواجهنـا جميعـاً مـن دون حلـول 
فّعالـة؟! لعـّل السـبب يف ذلـك هو 
عدم فعاليـة املنتجات املسـتخدمة 
عىل البرشة، أو عدم استخدامنا لها 

بالطريقة الصحيحة!
فلَم ال نقوم بتجربة إحدى الوصفات 
الجديـدة! فلربما تكـون املنقذة لنا 

من شبح املناطق الداكنة!
 تعتمـد هـذه الوصفـة السـحرية 
عـىل الرمان، الـذّي ُيعّد واحـداً من 
أهـّم الفواكـه املضـادة لألكسـدة، 
والناجعة يف تفتيح البرشة ومعالجة 
البثـور. كذلك، يحتـوي الرمان عىل 
 A :فيتامينـات عديـدة، كفيتاميني

B , اللذيـن يحافظـان عـىل نضارة 
إىل  باإلضافـة  البـرشة،  وشـباب 
إفـراز  عـن  املسـؤول   C فيتامـني 

الدهون.
إذاً، احـريص عـىل تنـاول الرمـان 
باستمرار للحصول عىل برشة شابة 
متألقة ونرضة، واجعليه وسـيلتك 
للقضاء عىل األلوان الداكنة يف بعض 

مناطق جسمك، يف طريقتني:
•الطريقة األوىل: سـهلة وبسـيطة، 
وال تحتـاج سـوى إىل هـرس بعض 
بـذور الرمان، وفركهـا عىل البرشة 
واألمكنـة الداكنـة األخـرى. فهـذه 
الطريقة سـتعمل عىل إزالة الخاليا 
وستسـاعدك  الحـال،  يف  امليتـة 

عـىل تخفيـف دكانـة البـرشة مع 
االستعمال املتكرر.

•الطريقـة الثانيـة: وهـي مركبـة 
بعـض الـيشء، وتعتمـد عـىل مزج 

مكونات هي:
-كوب من بذور الرمان املطحونة.

-كوب من دقيق الشوفان.
-ملعقتان من العسل.

ملعقتان من اللبن.
الطريقة:

-امزجي املكونات مًعا.
-ضعيها عىل مناطق برشتك الداكنة 

مع التدليك الرقيق.
-اتركي املزيج لبعض الوقت.

-اشطفي باملاء الفاتر.

يعـد الديك الرومي من األكالت 
مـن  كثـري  يعشـقها  التـي 
الشـعوب العربية، فهو يتميز 
بمذاق شـهي، كمـا أنه يمكن 
طريقـة  مـن  بأكثـر  تناولـه 

مختلفة. 
ولكن هناك عددا من السيدات 
يعتقدن أن طريقة إعداد الديك 
املشـوي صعبـة للغايـة، لـذا 
سأخربك اليوم بأسهل طريقة 
لتحضـريه حتـي تتمكني من 
عملـه ألفـراد عائلتـك حينما 

شئت. 
اتبعي الخطوات األتية لتتعريف 
عىل أسـهل طريقة لعمل الديك 

الرومي املشوي.
مقاديـر عمـل الديـك الرومي 

املشوي:
١ ديك رومي صغري أو متوسط 

الحجم
١ ثمرة بصل متوسطة الحجم 

مفرومة
١ ثمرة ثوم مفرومة

٢ ثمرة طماطم مبشورة
ملـح وفلفـل أسـود (حسـب 

الرغبة)
١ ملعقة صغرية قرفة

١ ملعقة كبرية عصري ليمون

١ ملعقـة صغـرية مـن أوراق 
الزعرت املفروم

٢ ثمـرة فلفـل ألوان (حسـب 
الرغبة)

١/٢ كوب من الزبد السائح
طريقـة عمـل الديـك الرومي 

املشوي:
١- بعد تنظيـف الديك الرومي 
جيـدا، ضعيـه يف وعـاء كبري، 
واضيفي إليه التوابل السـابقة 
مع الحرص عىل حشو قليل من 
الخلطـة داخل الديـك الرومي. 
اتركي الديك الرومي يف الخلطة 

ملدة ساعتني يف الثالجة.
٢- اضبطي درجة حرارة الفرن 

عىل ٣٥٠ درجة مئوية.

٣- ضعي الديـك الرومي املتبل 
يف صينية مناسبة لحجمه، ثم 
ادهنيه بالزبد السـائل. يفضل 
أن تضعـي يف الزبـد قليـل من 

امللح والفلفل األسود والزعرت.
٤- قومـي بوضـع الصينية يف 
الفـرن واتركيها ملدة سـاعتني 
ونصف. تأكدي من تمام نضج 
الديك الرومي عن طريق غرس 
يف  أو  رفيـع  بسـكني  الصـدر 

املسافة بني الساق والفخذ.
٥- عند تمام النضج، سيصبح 

الديك الرومي جاهزا للتقديم.
الرومي  الديـك  يمكنك تقديـم 
املشوي مع بعض من الخضار 
السوتيه أو األرز بالخرضوات.
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تعاني الكثري من السـيدات من مشـكلة 
وجـود الدهـون عـىل جـدران املطبـخ، 
لذلك تحتاج جـدران املطبخ إىل التنظيف 
بصـورة مسـتمرّة، وذلـك ألن الدهـون 
ترتاكـم عـىل األسـطح املذكـورة جـرّاء 
عوامل عـدة، أبرزها األبخرة الناتجة عن 

طهي املأكوالت يف املنزل.
ويف اآلتي، مجموعة من الطرق املوّضحة 
بالخطوات، للمساهمة يف تنظيف جدران 

املطبخ وإزالة الدهون عنها، بفعالّية.
صـودا الخبـز والخـّل لتنظيـف جدران 

املطبخ:
-ُتبلّل إسـفنجة بقليل مـن املاء املمزوج 
بمسحوق صودا، لغرض تنظيف جدران 
املطبخ، والتي تمسح بعد ذاك باستخدام 

فوطة ثانية ُمرّطبة باملاء.
أن مسـحوق صـودا  بالذكـر  والجديـر 
الخبـز عبارة عن مادة كاشـطة، لذا من 
الرضوري أن يكون الشـخص حذًرا عند 

تجربة هـذه الطريقة، مـع االمتناع عن 
فرك الجدران بقّوة، حّتى ال يتسـّبب ذلك 

بإتالفها، بطريقة واضحة.
-الخـل األبيض، بـدوره، منتـج طبيعي 
مسـتخدم يف أغراض التنظيف املتنوعة، 
وهو قوي عىل الشـحوم، ومثايل لجدران 

املطبخ بيضاء اللون.
ويف هـذا اإلطار، ُيصّب الخـّل األبيض، يف 
زجاجـة نظيفة وجافة، مـزّودة ببّخاخ، 
أيًضـا)  (والبـالط  الجـدران  رّش  مـع 
بالسـائل، بطريقة مبارشة ثّم، تمسـح 
األسـطح بوسـاطة فوطة مصنوعة من 

القماش.
أّما إذا كانت الشـحوم ”عنيدة“، فيفّضل 
أخـذ مناشـف ورقيـة ماّصـة، ونقعها 
يف الخـل لغرض فـرك املنطقـة املُصابة 
بالدهـون، حّتـى نـزع األخرية ُتشـطف 
الجدران جيًدا، مـع تكرار الخطوات عند 

الحاجة إىل ذلك.

كيفيـة تنظيـف بـالط وجـدران املطبخ 
بالبوراكس؟

البـورق ُيسـتخدم يف تنظيـف أرضّيـات 
وجدران املطبخ امللّطخة بالدهون البورق 
(أو البوراكـس)، منتج منزيل آخر، يعمل 
بشـكل رائع يف إطار التنظيف، و للعناية 
بأرضّيات وجدران املطبخ امللّطخة ببقع 
دهنّية وأخرى مستعصية، يوىص باتباع 

الخطوات اآلتية:
وُيضـاف بعض البـورق إىل وعاء، فضًال 
عـن صـّب عصـري الليمـون الحامـض 
لغرض صنعة عجينة، و تتّم االسـتعانة 
بإسـفنجة لتطبيق العجينة عىل املناطق 

املتسخة.
وبعـد االنتظـار ملـّدة 20 دقيقـة، وذلك 
المتصـاص األوسـاخ، تشـطف املنطقة 
باملـاء جيـًدا، يفـرك املزيـج بوسـاطة 
إسـفنجة أو قطعـة قمـاش مبللـة، ثم 

تجّفف األسطح بعد ذلك.

عـادة ما يشـعر الطفل األكرب بالحـزن عندما يعلم بانضمـام أخ جديد 
إىل أرستـه؛ العتقـاده بـأن األخ الجديـد سـوف يسـتأثر باهتمام وحب 

الوالدين.
وكي ال يشـعر الطفل بالغرية تجـاه أخيه الجديد، ينصح اآلباء برضورة 

تهيئة طفلهم جيداً الستقبال العضو الجديد يف األرسة.
وأنـه ينبغي عىل اآلباء إطالع طفلهم من البداية عىل أنه سـيصبح له أخ 

أو أخت يف وقت قريب وأن هذا ُيعد حدثاً سعيداً للغاية.
كما نوكد عىل أهمية إرشاك الطفل يف استعدادات فرتة الحمل، كأن تقول 

له األم مثالً :
“هل تّود الذهاب معي لرشاء مالبس ألخيك الصغري؟“ أو :“سوف أذهب 

غداً إىل الطبيب ملتابعة الحمل، هل ترغب يف املجيء معي؟“.
أن مثل هذه األشياء تهيء الطفل الستقبال أخيه الجديد؛

ومـن ثّم ال يتفاجـأ بقدومه وبـأن اهتمام أبويـه لم ُيعـد منصباً عليه 
فقط.

وعـىل الرغم من ذلـك يمكـن أن تنتاب مشـاعر القلق والحـزن الطفل 
األكرب؛

لـذا نوكد عـىل أهمية أن ُيزيد اآلبـاء من رعايتهـم واهتمامهم بطفلهم 
األكـرب يف هذا الوقت بشـكل خـاص، موضحاً ”يجب عىل اآلبـاء التأكيد 
لطفلهـم األكـرب بالقول والفعل عىل أنهم سـيظلوا يحبونـه تماماً كأي 

وقت سبق“.
ان إطالع الطفل عىل التغيريات اإليجابية التي سـتحدث يف حياته بقدوم 
ُيمكن أن ُيفيد بشكل كبري يف تهيئته الستقباله عىل نحو جيد، وذلك بأن 
يقول له والداه مثالً :“سـوف تلعب دوراً رائعاً مع أخيك، فأنت اآلن األخ 
األكـرب وُيمكنك فعل الكثري مما ال ُيمكنه هو القيام به وسـوف يتعلمه 

منك“.
ومن ناحية أخرى، أكد عالم النفس األملاني عىل رضورة أن يحرص اآلباء 

أيضاً عىل التعامل مع طفلهم األكرب بشكل متوازن يف هذا الوقت؛
ألنـه ربما ُيبالـغ بعض اآلبـاء يف االعتناء بطفلهم بشـكل خاطئ. وكي 
يسهل عىل اآلباء القيام بذلك، يقول بوميلت : “يجب أن يتعلم الطفل أن 
يلعب بمفرده يف بعض األحيان دون أن يكون أحد أبويه جالساً إىل جانبه 
عىل الدوام“.. ليس بإمكان اآلبـاء مضاعفة وقتهم وطاقتهم عند والدة 
طفـل ثان، لذا فمن الطبيعي جداً أن يقل اهتمام الوالدين بالطفل األكرب 

بعض اليشء بعد والدة أخيه الجديد.

مفاتيـح الصحة الجيدة بني يديك. يف 
كتابه ”الصحة أمامـك، الرس األلفي 
الذي سـيغرّي حياتك“، يقـدم دكتور 
اختصـايص  سـالدمان،  فريدريـك 
أمراض القلـب واختصايص التغذية، 
نصائح مختارة من مجتمعات وكتب 

لحياة أكثر صحة ورىض.
- زرع التفاؤل

املتفائلـون يعيشـون حيـاًة أفضـل 
بكثـري، ويـويص الدكتور سـالدمان 
بتحديد األهداف: ”إذا أعطيت حياتك 

معنى، فإنك تكسبني صحة أفضل“.
- الرتكيز عىل الحداثة

بصحـة  ضـاّر  الروتـني  أن  ثبـت 
الدمـاغ. يوضـح الطبيـب: ”التجديد 
لديـه القـدرة عـىل تعزيـز الشـعور 
بالرضـا، ومن شـأنه أن يخلق دوائر 
عصبية جديدة“. وقـد تبني أيضاً، يف 
املعرّضة لبكترييا اإلرشيكية  الفرئان 
القولونيـة، أن رد فعلها املناعي كان 
أقوى بمرتني إذا أفرز الدوبامني، أحد 

هرمونات السعادة.
فكري بأماكن جديدة وأنشطة جديدة 

وأشخاص جدد وعادات جديدة...
- تحّمل قدراً ال بأس به من التوتر

تقول دراسة أملانية حديثة: إّن الغياب 
التام للتوتر يؤدي إىل انخفاض املناعة 
وزيـادة االلتهاب ومشـاكل صحية. 
يؤكـد الدكتور فريديريك سـالدمان: 
”تحتاجني إىل الضغط ملواصلة الحياة. 
نحن مثـل السـاعات األوتوماتيكية: 
نحن ُنشحن يف الحركة“. ال عجب أن 

هناك الكثري من الرضر بعد التقاعد؛ 
فمن هنـا تأتي أهميـة الحفاظ عىل 
النشاط من أجل الحفاظ عىل املقدار 
املناسـب من اإلجهاد، والحفاظ عىل 

توتر نظام املناعة لديك.
- القرفصاء مثل األطفال

مـن  وهـم  هـادزا،  شـعب  يتمتـع 
سـكان تنزانيـا بالصيـد والقطـف، 
بصحـة اسـتثنائية، حيـث يقضون 
مـا ال يقل عـن 10 سـاعات يف اليوم 
هـم؟ جلـوس  دون أن يتحركـوا. رسُّ
القرفصـاء! يقيض شـعب هـادزا يف 
الواقـع %20 مـن وقـت الخمول يف 

جلوس القرفصـاء، وهو أمر طبيعي 
ألنهم ال يملكون كرايس. ” القرفصاء 
مفيدة للصحة، ألنها تجعل العضالت 
تنقبـض... وتمنع اإلمسـاك. فعليك 
بتماريـن القرفصـاء يوميـاً“ يقول 

الدكتور سالدمان.
- مزاولة الرياضة

غايـة  يف  أمـر  الرياضـة  ممارسـة 
األهمية

”أظهـر باحثـون كنديـون أن ثـالث 
سـاعات مـن الرياضـة يف األسـبوع 
يمكـن أن تسـاعد يف تقليـل تجاعيد 
تفـرز  اسـتخدامها،  عنـد  الوجـه. 

العضالت مادة، إنرتلوكني 15-، التي 
تعطي مظهراً شـاباً للجلد“، يوضح 

طبيب القلب.
النشـاط البدنـي املنتظـم هـو أيضاً 
مضادٌّ لإلجهاد، ويسـاعد عىل تنظيم 
معـدل رضبـات القلـب، وتجديـد 
شـباب الرشايـني، والحفـاظ عىل 
الخاليا العصبية يف املقدمة، وحتى 
الدفـاع عـن نفسـك بشـكل أكثر 

فعالية ضّد االلتهابات.
تابعي املزيد: رسطان عنق الرحم.. 
كل أسـئلتك تجيـب عليهـا طبيبة 

متخصصة

- التربع بالدم
إنه عمل تضامني ورضوري إلنقاذ 
األرواح كل يـوم، بـال شـك، لكنـه 
فعل مفيـد جـداً لصحة الجسـم. 
”تشري الدراسـات الحديثة بالفعل 
إىل فوائـد التربع بالـدم عىل صحة 
املتربعـني، حيـث يقلـل مخاطـر 
اإلصابة بالنوبات القلبية عىل وجه 
الخصـوص، ويقلـل من مسـتوى 
الحـرّة  والجـذور  املؤكسـدات 
املوجودة يف نظـام الدم، ويقلل من 
نسبة الحديد“، يؤكد طبيب القلب.

- االستحمام باملاء البارد
”سـيكون لدى أتباع الحمام البارد 
نظام مناعـي أكثر كفاءة مع عدد 
أكرب من الخاليـا الليمفاوية وأكثر 
نشـاطاً، باإلضافـة إىل انخفـاض 
يف الجزيئيـات االلتهابيـة“، يؤكـد 

االختصايص.
- رشب كوب من املاء الساخن عند 

االستيقاظ
يف الصـني القديمة، ولكـن أيضاً يف 
بعض أنـواع الطـب التقليدي مثل 
األيورفيدا، يوىص بتناول وعاء كبري 
من املاء السـاخن عند االستيقاظ. 
”أكدت الدراسـات الحديثـة فوائد 
هـذه اللفتـة الصحية يف تنشـيط 
العبور بلطـف. وبتعبري أدق، يجب 
رشب املـاء عند 54 درجـة مئوية، 
وهي درجة الحرارة املثالية لتعزيز 
حركـة األمعـاء“، يؤكـد الدكتـور 

سلدمان.
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مـن علمـاء النفس مـن يقول 
أن اول حرف من االسـم باللغة 
االنجليزية يدل عىل الشخصية : 
•A : عمـيل اىل حـد بعيـد، مـا 
تخطط له هو مـا تناله، ولكنك 
غري صبور ، وانك ال تطري فرحاً 
بأي شـخص يحـاول أن يكون 

لطيف معك . 
•B : تحـب أن تلتقـي الهدايـا 
مـن الحبيب ، صبـور جدا حتى 
تحقـق مـا تتمنـاه، تسـتطيع 
التحكم بمشـاعرك واحاسيسك 
ورغباتـك ، تملتـك القـدرة عىل 

خوض املغامرات . 
تفتقـد  اجتماعـي،  أنـت   :  C•
اىل عالقـة حميمـة وقـرب من 
الحبيب، أنت حسـاس جداً، وان 
لديك من الصرب ما يكفيك، خبري 

يف التحكم برغباتك . 
•D : مندفـع املشـاعر ، عندمـا 
تضـع شـخصاً مـا يف مخيلتك 
ليكـون حبيبـك فإنـك ال تتخىل 
عن هذه الرغبة بسـهولة ، انت 
حسـاس ومخلـص، متحرر يف 
ترصفاتك ولكـن بوعي، ولكنك 
وتفقـد  االخريـن  مـن  تغـري 

اعصابك . 
•E : انـت من االشـخاص التي 
تحتـاج اىل التحـدث ووجود من 
يسـتمع اليك ، فأنـت تحتاج اىل 
رفيق وصديق اكثر منه حبيب . 
•F : أنت مثايل وتختار محبوبك 
اسـتعرايض  أنـت   ، بعنايـة 
ومرسف ومع ذلك شهم وشجاع 

وأنيق . 
•G : أنـت من الصعـب ارضائك 
وتبحـث علن الكمال يف نفسـك 
ويف النـاس الذي حولك، نشـيط 
باالرهـاق  تحـس  وال  للغايـة، 

والتعب . 
•H : انـت تحتـاج اىل شـخص 
بالحياة واللهو  يزيد استمتاعك 
، من صفاتك الكرم، فأنت محب 
وحنـون ورقيـق وقـوي ، وأنت 

حذر جداً يف عالقاتك . 
بالرفاهيـة  تتمتـع   :  I•
التطلـع  تهـوي  واالحسـاس، 

والبحـث، عالقاتك الرسـمية ال 
تطيل يف الغالب، ال يعد االخالص 
مـن سـماتك الواضحـة إال انك 

مخلص . 
عالقـات  عمـل  يف  ناجـح   :  J•
خارجية بسـهولة، مثايل ولكن 
تفتقـد االيمـان بالحـب ، ولـذا 
تسـقى  أن  اىل  بحاجـة  فأنـت 

وترعى وتنشأ يف الحب . 
وخجـول  كتـوم  أنـت   :  K•
ومنطـوي عىل نفسـك ، جذاب 
جداً وحساس وعطوف، ولنك ال 
تسمح لتفسك أن تكون هكذا اال 

مع وجود اصدقائك املقربني. 
الطبـع  رومانـيس  أنـت   :  L•
تنجذب اىل فتنة الحب وسحره، 
أنت تتمتع بقدر كبري من الذكاء 

العقيل . 
•M : أنت من االشـخاص الذين 
الحـب  درجـات  اىل  يصلـون 
القصوى بسهولة، لديك صعوبة 
يف التعبـري عـن نفسـك، يتغلب 
عليـك الطابـع االنانـي، رغبتك 
االساسـية هـي الفـوز مهمـا 

كلفك االمر . 
•N : أنـت عاطفـي وحسـلس 
فيـه  ترغـب  مـا  كل  وخيـايل، 
هـو شـخص متعـادل معك يف 
العاطفـة، أنـت تؤمـن تمامـاً 
بالحرية، ومخزونك من الطاقة 

ال ينضب . 
•O : أنت تميل جداً اىل املشاركة 
النشاطات الرتفيهية، ولكنك  يف 

كتوم وخجول يف اعالن رغباتك، 
تسـتطيع أن توجـه طاقاتك يف 

صنع الثروة واملجد . 
•P : أنت شخص مدرك وشاعر 
بـآداب مجتمعـك، ال تجرؤ عىل 
بتـرصف  القيـام  يف  التفكـري 
يمكن لـه أن يـؤذي صورتك أو 
سـمعتك، ترغب يف رشيك حياة 
يهتم بمظهره وسيم ولك يكون 

ذكي. 
•Q : يرمـز الحـرف االول مـن 
اسـمك اىل انك تحتـاج اىل اثارة 
ونشـاط ثابتني، تتمتـع بطاقة 
حركية هائلة ، وتتمتع بالطابع 

الحمايس والحب . 
•R : أنت صاحب سـلوك رفيع، 
قـادر عـىل توجيـه وتصحيـح 
سـلوكك بمفـردك ، تبحـث عن 
شخص متوافق معك يف القدرات 
العقلية، تحاول بأستمرار اثبات 

انك انت االفضل . 
•S : أنـت من االشـخاص الذين 
يفضلـون املتعـة عـىل العمـل، 
الغـرية  طابـع  عليـك  يغلـب 
والتملك، تحب أن تكون يف بؤرة 
الضـوء، أنت حسـاس وعطوف 

وكتوم واحيانا انفعايل. 
•T : أنت ريادي بطبعك ، تتكشف 
شخصيتك باملوسيقى واالضواء 
الخافتـة، أنـت خيـايل وحالـم، 
متمسـك برأيك بشكل قوي، وال 

تهتم بنصائح االخرين . 
•U : أنـت يغلـب عليـك الطابع 

الحمايس، تكون يف قمة السعادة 
عندما تحب، وأنت دائماً بحاجة 
اىل مغامـرة جديدة واحسـاس 
بالحماس النك تشـعر بالحرية 
املطلقة، تهتـم بمظهرك وتحب 

أن تكون انيق . 
•V : أنت غري مترسع فتستطيع 
االنتظار حتى تتعرف جيداً عىل 
الشـخص الـذي سـرتتبط بـه، 
تنجذب طبيعتك اىل االشـخاص 
غريبـني االطـوار، لديك حضور 
قوي عندما يتعلق االمر بالخطر 

والخوف والقلق . 
•W : انـت فخور جداً بنفسـك، 
حكيم يف قراراتك إال انك ال تتقبل 
كلمة ( ال )، دعمك النفيس نابع 

من داخلك . 
•X : أنت تحتاج باستمرار اىل ان 
تعيش يف اثارة، لديك القدرة عىل 
ان تسـتمر يف اكثر من عالقة يف 
آن واحد، وال تسـتطيع ان تكف 

عن التفكري . 
•Y : أنت حساس جداً ومستقل 
بشخصيتك، وان لم تستطع ان 
تقوم بفعل االشـياء بأسـلوبك 
تنـىس  ان  فبإمكانـك  الخـاص 
املوضـوع كلـه، لديـك الحاجة 
اىل اثبـات نفسـك انـك االفضل 
ودائما تحتاج اىل معرفة رد فعل 

االخرين تجاة مجهوداتك . 
•Z : انت رومانـيس جدا ولكنك 
ال تظهـر مشـاعرك بسـهولة، 

تحاول اراحة محبوبك.
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زار اليابـان وفـد تربـوي مـن أحد 
الـدول العربية ، يقـول: زرنا إحدى 
مدارس اليابان وتفقدنا املدرسة ثم 
جلسـنا مع مديرها يف حوار، وكان 
من ضمن األسئلة سؤال طرحه أحد 
أعضاء الوفد وسأل املدير الياباني: 
مـاذا تفعل إذا غاب أحد املعلمني؟..

فأجـاب مديـر املدرسـة اليابانـي: 
ال يمكـن أن يتغيـب عندنـا معلـم 
إال إذا كان مريضـًا يف املستشـفى، 
فالغيـاب غـري وارد بأي حـال من 
األحـوال، فمهمـة املعلم مقدسـة.

قال: يمكـن أن يكون املعلم بحاجة 
إىل يـوم لقضـاء حاجـات أو إنهاء 
بعـض املعامالت أو ظـروف أرسية 

أو غريها.
عندها قال مدير املدرسـة الياباني: 
أي أمـر يحتاجـه املعلـم تقـوم به 
املدرسـة نيابـة عنـه، فـإذا مرض 
أحد أفراد أرسته فقط يبلغنا ونحن 
نرسـل من يقوم بإرسـال املريض 

للمستشفى والقيام بكل ما يلزم وال 
يتغيب املعلم، وإذا تعطلت سـيارته 
يركب تاكيس عىل حسـاب املدرسة 
ويعطي املفاتيح لإلدارة التي تقوم 
بإرسـال مـن يقـوم بإصالحها أو 
تنفيـذ كل مـا تحتاجـه السـيارة، 
وإذا احتـاج معاملة فعندنا موظف 
باملدرسة إلنجاز معامالت املعلمني، 
وأصبح يعدد الخدمات التي تقدمها 
املدرسة للمعلم حتى يكون مرتاحاً، 
ولكـي يـؤدي واجبه بأتـم صورة، 
فـاإلدارة يف خدمة املعلـم، املهم أن 
ال يتغيـب عن طالبه بـأي حال من 
األحوال، فطالبـه هم األهم يف حياة 
املعلم وليست املاده ( الراتب )، وإذا 
اخفـق الطالب يف اي مـادة تعاقب 
كل االدارة مـن املديـر حتى مدرس 
املادة اشـد عقاب ويشـكل مجلس 

للتحقيق ملاذا اخفق هذا الطالب؟
- كيـف تـرى هذه القصـة مقارنة 

بواقع التعليم يف بلدك؟
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غزل عراقي

مرخــــوص براحتـك  روح  غـريي  دور 
وســـــتنكه روح  اليعجبـك  انتـه  شـوف 
موجـــــوديـن هـــواي  بمسـتواك  تلكـه 
مـــاتلـــــــكـه اتحـــــداك  بطيبتـي  بـس 
وشـــوك رقـه  كلـه  انطيتـك  شـاعر  كلـب 
تســـــــحكه بالــــك  كلتـــلـك  وحذرتـك 
عـزاز الدفنلـه  مثـل  عشـك  الدافـن  تـرى 
بحــلكـه ينشـز  كـــــون  الضحـك  حتـى 

صــــورة و حــــدث

713 - سـقوط ماردة يف 
أيـدي املسـلمني بقيـادة 
موىس بن نصري بعد سنة 

من حصارها.
ثـورة  انـدالع   -  1920

العرشين يف العراق.
1925 - السلطات الرتكية 
الكـردي  الثائـر  تعـدم 
الشـيخ سـعيد بريان مع 
46 من رفاقـه يف أعقاب 

ثورة الشيخ سعيد.
أول  تصديـر   -  1946

شحنة نفط كويتية.
األمـن  - مجلـس   1980
يبطل قرار إرسائيل بضم 

القدس.
إلغـاء سياسـة   -  1991
يف  العنرصيـة  التفرقـة 

جنوب أفريقيا.
روايـة  صـدور   -  1997
وحجـر  بوتـر  هـاري 
الفيلسوف للكاتبة جوان 

رولينغ موراي.
2002 - منتخب الربازيل 
لكـرة القدم يحـرز لقب 
للمـرة  العالـم  كأس 
الخامسـة يف تاريخه بعد 
إنتصـاره عـىل املنتخـب 

األملانـي بهدفني لال يشء 
السـابعة  النسـخة  يف 
عرشة مـن بطولة كأس 
العالـم املقامـة يف كوريا 

الجنوبية واليابان.
السـلطات   -  2004
الرئيس  العراقية تتسـلم 
العراقـي السـابق صدام 
السـلطات  مـن  حسـني 
 11 مـع  األمريكيـة 
معتقال من طاقم حكمه 

السابق.
2009 -القوات األمريكية 
تنسحب من املدن العراقية 
بعد 6 سنوات من غزوها 
وذلك بعد إتمامها لعملية 
األمنية  املسؤولية  تسليم 
فيهـا للجيـش والرشطة 
تنفيـًذا  وذلـك  العراقيـة 
لبنـود االتفاقيـة األمنية 

املوقعة بينهما.
كريسـتيان   -  2010
تحالـف  فولـف مرشـح 
املستشارة األملانية أنغيال 
مـريكل يفـوز بمنصـب 
الرئيس بعد ثالث جوالت 

انتخابية.
الرئيس املرصي   - 2012

املنتخـب محمـد مـريس 
يؤدي اليمني الدسـتورية 
أمام املحكمة الدستورية 
العليـا ويتسـلم رسـمًيا 
مـن  الرئاسـية  مهامـه 
املجلـس األعـىل للقـوات 
املسـلحة الذي توىل إدارة 
البالد منـذ تنحي الرئيس 
حسـني  محمد  السـابق 
مبارك عـن الحكم يف 11 

فرباير 2011.
يف  مظاهـرات   -  2013
ومحيط  التحريـر  ميدان 
قـرص اإلتحاديـة بمرص 
الرئيس  برحيل  للمطالبة 
املـرصي املنتخـب محمد 
مريس، ومظاهرات أخرى 
مؤيدة له يف ميداني رابعة 

العدوية ونهضة مرص.
الدوليـة  -الهيئـة   2015
والنظـم  األرض  لـدوران 
املرجعيـة تقـرر إضافـة 
الثانيـة الكبيسـة لنهاية 

30 يونيو 2015.
2020 - الربملـان الصيني 
ُيّقر قانون األمن الوطني 
يف هونـغ كونغ، متجاوًزا 

مجلسها الترشيعي.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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أبـــــــراج

محادثاتك ستصبح اليوم أكثر إيجابية. إذا قدمت 
مساعدة فإنك ستشـعر بأهمية ما قمت به. حاول 
التنويع يف أسـلوب تعاملك مع الرشيك، فهذا من شأنه 
أن يقربه منك. تجنب التوتر قدر املسـتطاع، فأنت عىل 

موعد مع املتاعب، لكن ذلك سيكون مؤقتاً.

أحيانـا قد يكون من الصعب جـدا أن تؤمن بيشء ما 
إال إذا رأيته عن قـرب. تحاول اليوم فهم بعض النقاط 
الغامضة يف قضية ما. الظروف املحيطة بك اليوم ستجعلك 
تفرس بعض األمور بشـكل خاطئ، فكن حذرا. ربما تشك يف 

معتقداتك وأفكارك.

ــة ترفيهية  ــي رحل ــع األصدقاء ف ــوم م ــق الي انطل
ــجيعا ودعما من األهل  ــتجد تش إلى مكان هادئ. س
ــى ما يرام،  ــيكون عل ــريك س واألصدقاء. تواصلك مع الش
ولذلك تشعر بالسعادة طوال اليوم والتفاؤل. توقع التعرف 

على عدد من األشخاص املميزين هذا اليوم.

عرب عن رأيـك وأفكارك للعالم كله. الوقت مناسـب 
جدا للقيـام برحلة طويلة أو عىل األقل التخطيط لها.

اكتشـف أماكن جديدة مع الرشيـك أو األصدقاء. عندما 
تصـل إىل مـكان جديـد سـتتعرف بالتأكيد عىل شـخصيات 
جديدة وستسـتفيد من تجاربهم وسيؤثرون بشكال إيجابي 

عىل حياتك.

تشـعر أنـك بحالة جيـدة، وأنك بصحـة جيدة 
أيضا، لذلك، الوقت مناسب لالهتمام باملرشوعات 
التـي كنت تؤجلهـا مؤخرا، فـإذا لم يكـن لديك أي 
مرشوعات قائمة يف الوقت الحايل، الوقت مناسـب لبدء 

يشء جديد. استعد ملرحلة جديدة يف حياتك العاطفية.

مشـاعرك وعواطفك قد تفاجئك اليـوم. ربما تناقش 
موضوعات مهمة وغري متوقعة مع بعض األشـخاص. 
تركيـزك عىل األمـور التي تتعلـق بحياتك فقـط قد يخلق 
حواجـز بينك وبـني املقربني منك. فكر جيـدا يف تأثري أفعالك 

وترصفاتك عىل اآلخرين وخاصة من تحبهم.

خطط اليوم لتنفيذ مشاريعك التي أجلتها منذ فرتة 
طويلة. ربما تكون مضطرا أيضا للقيام ببعض املهام 
املنزلية يف وقت مبكر. قد يتصل بك أحد األشخاص ليبلغك 
بخرب سار. ستسـعد جدا بمكاملة هذا الشخص وستشعر أن 
الحظ يحالفك.يف املساء، تؤجل غالبا معظم املهام واملشاريع 

لوقت آخر.

ــور التي  ــون مليئا باألم ــوم فقد يك ــذرا هذا الي كن ح
ــبب لك االرتباك والتوتر، تتلقى معلومات تذهلك وقد  تس
ــة. متر ببعض  متر بخيبة أمل. ابتعد عن القرارات غير املدروس
املشاكل مع الشريك، لكن سرعان ما تتحسن األمور وتعود إلى 
ــاطات متنوعة تعود عليك  طبيعتها. مارس بني احلني واآلخر نش

بالفائدة

هل سـمحت لنفسـك خالل الفرتة األخـرية أن تذهب 
ملكان ما للعناية بجسدك ؟ لقد حان الوقت اآلن التخاذ 
هـذه الخطوة. هـذه التجربة سـتجعلك سـعيدا وبالتايل 
سـتكون أكثر قـدرة عىل اإلنتـاج والعمل. قد تفكـر اليوم يف 

تناول بعض العقاقري ولكنك ما زالت مرتددا.

أسـلوب أحد أصدقائـك الفظ وكلماتـه الوقحة التي 
يتلفـظ بهـا عند التحـدث أو التعامل معـك قد تجعلك 
تتسـاءل هل هذا الشـخص غاضـب منـك؟ ال تجعل هذا 
األمـر يزعجك. قد يكون هذا الشـخص لديه مشـكلة ما مع 
أرستـه أو يف عمله. حـاول أال تأخذ كل الـكالم أو التعليقات 

عىل محمل الجد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشـعر أن األمـور من حولك تسـري برسعة غري 
عاديـة إال أن هذا ال يعنـي بالرضورة أنك مضطر 
لالشرتاك يف هذه األمور أو أن تندفع وراء هذا التيار. 
يجب عليك أن تتمسـك بمنهجك وطريقتك التي تتبعها 

دائما يف حياتك.

أغـرى   - يسـمع  ال   .1
وقرب.

2. مـن أفالم عبد الحليم 
وشادية.

بحـر   - اضحيـات   .3
واسع.

4. وىف بما وعده - نصف 
باهر.

5. مـن قبائـل العرب يف 
املدينـة املنورة - سـباق 
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ــك في وقت مبكر. كلما  ــحن طاقتك اليوم وانهض من فراش اش
ــاطا وحيوية. أنت  ــت أكثر نش ــذا اليوم، كن ــت مجهودا أكبر ه بذل
ــخص ال تشعر بالنشاط إال إذا انشغلت بعدة أعمال حتى لو كانت  ش
ــاقة. رمبا تقرر اليوم االنتقال من منزلك إلى منزل آخر. رمبا تقرر أيضا  ش

تغيير مهنتك لتحسني مستواك االجتماعي.



طرحت الفنانة روبي فيديو كليب أوىل أغنياتها لصيف ٢٠٢٢، والتي تحمل 
اسم «نمت ننة»، وهو نفس توقيت طرح أغنيتها السابقة « حتة تانية» التي 
احتلت قائمة األكثر استماعا العام املايض.وروجت روبي لفيديو كليب ”نمت ننة“ 
عرب حسابها الشخيص بموقع انستغرام، ونرشت مقطع صغري من كليب األغنية، وعلقت 
روبي عيل الفيديو، قائلة: نمت ننه طب والحب اليل بينا؟ تقدروا دلوقتى تشوفوا أغنيتي 
الجديدة نمت ننه.وتفاعل مع األغنية عدد كبري من النجمات منهن هنا الزاهد ومي جالل 
وهبة السييس ونرسين أمني ونهى عابدين، وحققت األغنية أكثر من ١٠٥ ألف مشاهدة 
يف ١٠ ساعات فقط، وهي من تأليف وتلحني عزيز الشافعي.يذكر أن روبي احتلت صدارة 
قائمة منصة أنغامي للموسيقى الرقمية لألغنيات األكثر استماعا يف مرص بشهر يونيو 
٢٠٢١ بكليب حتة تانية، بينما تصدر وائل كفوري يف لبنان بأغنية «مننجز» «من مسلسل 
داون تاون» واحتلت بلقيس قائمة األكثر استماعا يف العراق بأغنية «ممكن»، بينما فضل 
املستمع السعودي املوسيقى العاملية.وحسب القائمة تصدرت روبي قائمة األكثر استماعا 
يف مرص حيث احتلت املركز األول مع أغنيتها (حته تانيه) التي حققت أكثر من ١٠ ماليني 
الثانية برتاك أسياد الصوت، ويف املركز الثالث  مشاهدة عىل اليوتيوب، واحتل ويجز املرتبة 
أحمد سعد بأغنية كل يوم من مسلسل «ملوك الجدعنة» واملركز الرابع ملصطفى الدجوي عن 
أغنية متغاظ عارفك، والخامس واألخري لفرقة صورايخ عن مهرجان إيه ده.كما تتصدر روبي 
إيرادات موسم أفالم عيد الفطر بتعاونها األول مع النجم أحمد حلمي يف فيلم «واحد تاني» الذي 
حقق حتى اللحظة ٦١ مليون جنيه، ويشاركهما البطولة سيد رجب، نرسين أمني، عمرو عبد 
الجليل، أحمد مالك، محمد التاجي، محمود حافظ، نور إيهاب، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف 

هيثم دبور، وتحت قيادة املخرج محمد شاكر خضري.

يف  غنائًيا  حفالً  الساهر  كاظم  القيرص  يحيي 
 ٢٢ يوم  األمريكية  املتحدة  بالواليات  شيكاغو 
باقة  الحفل  خالل  ويقدم  املقبل،  أغسطس 
مميزة من أشهر أغنياته املحببة لدى جمهوره، 
الغناء  نجوم  يحييها  التي  الحفالت  ضمن  وذلك 
والطرب يف مختلف الدول، كما يحيي أيضا نجم 
الغناء كاظم الساهر، حفالً غنائًيا، يف كندا يوم 

الساهر  النجم كاظم  املقبل.وكان  أغسطس   ١٨
قد ألغى كل حفالته الغنائية التي كان من املقرر 
وكندا،  أمريكا  يف  الغنائية  جولته  يف  يحييها  أن 
حفلتني  منها  أحيا  حفالت   ٨ عددها  كان  حيث 
وتبقى ٦ حفالت أخرى، بسبب وفاة زوجته األوىل 

أم أوالده، عىل أن يتم تحديد موعد جديد الحقا.
األخري  الغنائي  حفله  خالل  القيرص  وظهر 

مع  يغني  وهو  األمريكية،  هيوستن  مدينة  يف 
وسام،  األكرب  ابنه  من  وآية  سناء  حفيدتيه 
كريس،  عىل  بالجلوس  الساهر  كاظم  قام  حيث 
إليه وردد معهما كلمات أغنيته  وضم حفيدتيه 
من  كبري  تفاعل  وسط  العشاق،  عيد  الشهرية 
جدها  برفقة  الحفيدة  تغني  حيث  جمهوره، 

للمرة األوىل.

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
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طور باحثون هنـود قناع N95 قابال إلعادة االسـتخدام وقابل إلعادة 
التدوير وقابل للغسل وعديم الرائحة وغري مسبب للحساسية ومضاد 
للميكروبات باستخدام تقنية الطباعة ثالثية األبعاد، حيث قالت وزارة 
العلوم والتكنولوجيا الهندية يف بيان إن القناع املكون من أربع طبقات 
، والذي تتكون طبقته الخارجية من السيليكون، له مدة صالحية تزيد 

عن خمس سنوات حسب االستخدام.
وقد تم استخدام آلية ترشيح من أربع طبقات يف القناع حيث يتم طالء 
الطبقة الخارجية واألوىل من املرشح بالجسيمات النانوية، أما الطبقة 
الثانية عبارة عن مرشـح ماص للجسـيمات عايل الكفـاءة، والطبقة 
الثالثـة عبـارة عن مرشـح 100 ميكرومـرت والطبقة الرابعـة عبارة 
عن مرشـح ماص للرطوبـة، وأضافت الوزارة أنه بـرصف النظر عن 
الوقاية من اإلصابة بفريوس كوفيد 19- ، يمكن أيًضا استخدام القناع 
يف صناعـات مختلفة حيث يتعرض العمال لكميـات كبرية من الغبار 

ويمكن تعديله وفًقا للمتطلبات عن طريق تغيري تكوين الفلرت.

حّذر خرباء يف بريطانيا من احتمال ظهور 
 ،“X” جائحة جديدة رمزوا إليهم بالحرف
داعـني إىل تعزيـز االسـتعدادات ملواجهة 

هذه اإلمكانية.
وبعـد العثـور عـىل بقايا فريوس شـلل 
األطفـال يف ميـاه الـرصف يف مناطـق 
متفرقـة يف العاصمـة الربيطانية للمرة 
يف  خبـري  حـّذر  عامـا،   40 منـذ  األوىل 
األمـراض مـن احتمال حـدوث يشء يف 
األفق، لم يكشـف عن تفاصيله.وخالل 
األشـهر املاضية، اكُتشـفت سلسلة من 

إنفلونـزا الطيـور تنتـرش بـني البـرش يف 
كانـون الثانـي/ يناير املـايض، وعادت يف 

شـباط/ فرباير العام الجاري عدوى حمى 
السـا، التـي تنتقـل مـن مالمسـة األغذية 
واألدوات املنزلية امللوثة بالرباز، وكانت هذه 
العـدوى منتـرشة يف بريطانيا عـام 2009.
ويف آذار/ مـارس، اكتشـفت حمـى القـرم 
الكونغو النزفية يف بريطانيا بعدما حملتها 
امـرأة عـادة من آسـيا الوسـطى.ويضاف 
إىل هذه الفريوسـات، جـدري القـرود الذي 
ظهـر يف أيـار/ مايـو املايض، حيث سـجلت 
عـرشات اإلصابـات من هـذا الفريوس.وقال 
األكاديمي يف جامعة إيست أنغليا، بول هانرت، 
لصحيفـة (التلغراف): ”من املحتمل أن يكون 
األشـخاص الذيـن ينتقلـون من هـذا البلد إىل 
بلدان أخرى ويعودون هـم املحرك األكرب لنقل 

هذه األمراض“.

األعضاء  الـ٢٧  الدول  وافقت 
امس  األوروبي،  االّتحاد  يف 
بيع  حظر  عىل  األربعاء، 
العاملة  الجديدة  السيارات 
باملحركات الحرارية اعتباراً من 
املساعي  إطار  ٢٠٣٥، وذلك يف 
الرامية لخفض انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون من السيارات 

الجديدة يف أوروبا إىل الصفر.
كانت  الذي  املرشوع  وهذا 
كشفت  األوروبية  املفّوضية 
 ٢٠٢١ يوليو  يف  عنه  النقاب 

يف  حظر  فرض  عملياً  يعني 
بيع  عىل  كافة  االّتحاد  دول 
املزّودة  الجديدة  السيارات 
البنزين  عىل  تعمل  محرّكات 
إىل  تالياً  واالنتقال  الديزل،  أو 
لكن  الكهربائية.  املحركات 
إمكانية  يلحظ  الصادر  القرار 
إذا  ما  يف  املستقبل  يف  النظر 
كان سيتّم السماح باملحركات 
العاملة بالتكنولوجيات البديلة 
االصطناعي  الوقود  مثل 

واملحركات الهجينة.
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، ويف  اللغة واالصطالح  نفاقا يف مجال  ما تخفيه يسمى  أن تظهر عكس 
عالم السياسة يطلق البعض عليه شطارة وذكاء ومناورة ودبلوماسية .

والنفاق يف اللغة ( رعاك الله صديقي القارئ ) مأخوذ من الفعل ( نافق ) 
وأصله من النّفق ، كون املنافق يخفي أمره كمن يدخل ويختبئ يف النّفق .

لقد انترش النفاق يف بداية العرص االسالمي بني فئة من الناس ، وقد وردت 
آيات تضع املنافقني يف الدرك األسفل من النار ، كما جاء يف القرآن الكريم: 
َوَيْنَهْوَن َعِن  ِبالُْمْنَكِر  َيأُْمُروَن  َبْعٍض  َبْعُضُهْم ِمْن  َوالُْمَناِفَقاُت  (الُْمَناِفُقوَن 

الَْمْعُروِف ) .
وقد ورد يف الحديث الرشيف : («آية املنافق ثالث: إذا حّدث كذب، وإذا وعد 

أخلف، وإذا اؤتمن خان» ) .
وللنفاق أسبابه الكثرية منها حب املنافق بالحياة والتمتع بملذاتها وحبه 
، وبعضهم  الكريس  اىل عرش  للوصول  والسعي   ، بها  والتمسك  للمناصب 

رغبتهم يف اثارة الفتن واالضطرابات واشاعة الفوىض .
ويف تراثنا الشعري القديم الكثري من الشعراء املنافقني ، والكثري مّمن ذم 
الشاعر  قصيدة  نتذكر  عرصنا  ففي   ، قصائده  خالل  من  وحاربه  النفاق 

نزار قباني :
( كفانا نفاق !

فما نفعه كل هذا العناق ؟
ونحن انتهينا وكل الحكايا التي قد حكينا نفاق  نفاق )

أقوال  وهناك   ،  ( املنافق  املطر   ) جميلة  قصيدة  املاغوط  محمد  وللشاعر 
وحكم تتعرض اىل حالة النفاق ، نذكر منها من باب الفائدة :

الناس لرصاحتك خري لك من أن يحبوك لنفاقك ) و ( بعض  ( أن يكرهك 
البرش يتحدثون بثقة عن الطيبة ويمارسون النفاق بمنتهى االبداع ) .

 ) القرآن:  ذكرهم  الذين  الشعراء  بعض  عند  الكثري  لنا  التاريخ  ويروي 
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم يف كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما 

ال يفعلون ) .
عىل  فالموه   ، موته  بعد  هجاه  ثم  الحاكم  مدح  انه  شاعر  عن  روي  فقد 
ما فعل ، فقال : ( نكون مع العبد ما دام الله معه ، فإن تخىل عنه تخلينا 

عنه).
وعن شاعر آخر كان كثري املديح فالمه أحد املقربني اليه ، فأجابه :

( أني أرغب يف الثمن ، فان أعطيَت ما أعطى أخذَت ما أخذ ) .
أخرى من صور  ، وصور  النفاق  تعد وال تحىص من صور  صور كثرية ال 
الصدق والوفاء والثبات ، ويف كل مجاالت الحياة ، يف الحارض واملايض ، يف 
عالقات الناس بعضهم مع البعض اآلخر ، ويف حاالت العشق والغرام ، ويف 
أسواق البيع والرشاء وهذه سنة الحياة . أما يف مجال العالقة بني الحاكم 
والرعية فقد خلت ساحتنا من صور وأشكال النفاق البغيضة ولله الحمد .

 ، الحق  قول  عىل  واقالمنا  السنتنا  وثبت   ، النفاق  طريق  عن  ابعدنا  اللهم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني .

إىل اللقاء ...
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تصّدر هاشتاغ الديفا هيفاء وهبي تطبيق التيك توك، حيث 
تجاوز حاجز املليار مشاهدة رغم أنها ال تملك حساباً رسمياً 
عىل التطبيق، لكّن اسمها يكفي لتخطي ماليني املشاهدات. 

تعيش هيفاء وهبي حالياً فرتة راحة قصرية قبل استئناف 
«رمسيس  الجديد  السينمائي  فيلمها  من  مشاهدها  بقية 
املقرر  الخارجية  املشاهد  بعض  لها  بقي  حيث  باريس»، 

تصويرها يف شوارع القاهرة.
عىل صعيد آخر، ورغم أن رشكة روتانا قد أعلنت وجود الديفا 
هيفاء وهبي يف موسم جدة لصيف ٢٠٢٢ من خالل الربومو 
يستقبلها  أن  عىل  العام،  لهذا  الحفالت  لنجوم  الرسمي 
الجمهور بمرسح سوبر دوم الذي يتسع ملا يقرب من ١٢ ألف 
شخص، لكن يرتدد أن هناك نية لتأجيل الحفل خالل الفرتة 
القادمة، عىل أن تنهي روتانا كل التحضريات الخاصة بوجود 
هيفاء ألول مرة يف موسم جدة، ثم تعلن عن املوعد النهائي 

للحفل للجمهور قبل نهاية املوسم الحايل.

آمال  و(أنقذوا  فني)  ماهر  (آمال  وسم  يزال  ال 
ماهر) يتصّدر منذ عدة أيام، عىل مواقع التواصل 
االجتماعي؛ للكشف عن مصري الفنانة املختفية 
يكن  ولم  عام.  قبل  الفن،  اعتزالها  إعالن  منذ 
املوسيقيني  نقابة  عضو  أجرته،  الذي  االتصال 

مع  مصطفى،  نادية  مرص،  يف 
لإلجابة  كافياً  ماهر،  آمال  والدة 
وسط  اختفائها،  تساؤالت  عن 
تداول أنباء تفيد بتعرّض الفنانة 
والتعذيب.ويف  للحبس  الشهرية، 
آمال  النائب  هذا الصدد، ّرصحت 
النواب  مجلس  يف  الحميد،  عبد 
بطلب  تقّدمت  أنها  املرصي، 
املرصي؛  الوزراء  ملجلس  إحاطة 
الستيضاح حقيقة اختفاء الفنانة 
مداخلة  يف  وقالت  ماهر.  آمال 
هاتفية يف برنامج (حديث القاهرة) 
مع  والناس)  (القاهرة  شاشة  عىل 
آمال  «إن  عوض:  كريمة  اإلعالمية 
ماهر قبل أن تكون مشهورة، هي امرأة 
السؤال عنها،  مرصية، ومن حقها عىل وطنها 
وال بد أن يكون هناك رد حاسم عىل الشائعات 
املغرضة الدائرة يف الوسط الفني، والعام كذلك».

وعن أسباب تقّدمها بطلب اإلحاطة، قالت آمال 

عبد الحميد: «إن كالم النقابة لم يطمنئ الناس، 
وأرفع  املرصية،  املرأة  بجوار  أقف  أن  وواجبي 
أن  واجبي  من  كما  عليها.  الواقع  االضطهاد 
أزيل هذا اللبس، وأطلب من الجهات املعنية أن 
تصدر بياناً حول آمال ماهر، وسبب اختفائها». 
اعتزالها،  أعلنت  ماهر،  آمال  الفنانة  أن  ُيذكر 
«جمهوري  وكتبت  املايض،  يونيو  حزيران/  يف 
وكان  وسنوات  لسنوات  ساندني  الذي  العزيز 
بي  خاصة  لظروف  نظرًا  الدائم،  دربي  رفيق 
تماًما عن  ابتعادي  أُعلن  إرادتي..  وخارجة عن 
لكل  متمنية  الفني،  والنشاط  الفني  الوسط 
الحياة،  هذه  يف  والسعادة  الخري  كل  جمهوري 
ومتمنية كل التوفيق إىل كل الزمالء.. وإن كنت 
سأعود مرة أخرى أم ال؟ فهذا سؤال يعلم إجابته 
به حالًيا هو  أفكر  ما  فكل  الغيب فقط..  عالم 
أعمالها،  آخر  أن  ُيذكر  ابتعادي فقط ال غري».. 
كانت أغنية (ما تسبنيش) التي طرحتها رشكة 
(روتانا) عام ٢٠٢٠، وتخّطت مشاهداتها حاجز 

٨ ماليني عىل منصة (يوتيوب).
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عىل 
عكس 

مهنا  هنادي  الفنانة  أكدت  املتوقع 
سعادتها برواج شائعات انفصالها 
خالد  أحمد  الفنان  زوجها  عن 
قائلة:  موقفها  وبررت  صالح، 
الكالم  يف  مشغولون  إنهم  كويس 
خالفات  بينا  أن  ومتخيلني  وده، 
أحسن ما يحسدونا، وتحدثت ألول 
مرة عن دراستها يف مجال هندسة 
وقالت  إسبانيا  بدولة  املوسيقى 
الغناء  كانت  األساسية  رغبتها  إن 

وليس التمثيل.
هنادي  واعرتفت 
حوارها  يف 
مج  نا لرب
كلمة  »

أخرية» الذي تقدمه اإلعالمية مليس 
عىل  الغرية  بوجود  الحديدي، 
صالح،  خالد  أحمد  زوجها 
كما أنه يغار عليها أيضاً 
زي  أنا  أكيد  وقالت: 
بس  آدمني  البني  كل 
وهو  بتخانق  مش 
حدود  يف  عليا  بيغري 
الطبيعي،  وأحمد 
أنا،  ستو  بيقويل  مش 
كلها  الناس  إن  رغم 

بتقويل كده .
أحياناً  أنها  عن  وكشفت 
لكن  زوجها  هاتف  بفتح  تقوم 
ليس ليشء سوى ألخذ صور بعينها 
مجال  ومافيش  ذلك،  خالف  أو 

للمنافسة بني راجل وست.
شائعات  عىل  مهنا  هنادي  وردت 
قائلة:  زوجها  عن  انفصالها 
وبيضحكني  مضحك  املوضوع 
إنهم مشغولني  أوي، وقلت كويس 
بينا  أن  ومتخيلني  وده،  الكالم  يف 

خالفات أحسن ما يحسدونا».
لديها  إن  مهنا:  هنادي  وقالت 
خطوطاً حمراء زي أي حد، وأراعي 
مجتمع  يف  بشتغل  أني  اآلخر  يف 
وهما  شعورهم  وبتخيل  مرصي، 
التليفزيون،  يف  فنان  أي  بيشوفوا 
تضايق  حاجة  أعمل  عاوزة  ومش 
أحد أو تكون مختلفة عن املجتمع.

رس  عن  مهنا،  هنادي  وتحدثت 
لوزنها. وخسارتها  رشاقتها 

موضحًة أنها كانت يف إسبانيا خالل 
كبري  بشكل  تتحرك  الجامعة  فرتة 
اكتسبت  ولكنها  رشيقة،  وكانت 
إىل  عودتها  فور  الوزن  من  الكثري 
مرص بسبب طبيعة األكل الرشقي 
كان  مرص  جيت  ملا  وقالت:  الدسم 
فيه دلع كتري أوي، محيش وحمام 
مينفعش  حاجات  ودي  ومسقعة 

تتساب وماتتكلش.
وأكدت هنادي أنها تقوم بتجهيز 
املنزل  داخل  الطعام  وجبات 
عمل  وتحب  بنفسها 
األكالت،  أنواع  جميع 
تعشق  كما 
ىف  الوقوف 

املطبخ.
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