
بغداد/ الزوراء:
اعلنْت رشكة تسويق النفط العراقية“ 
سـومو“، امس الثالثـاء، أن صادرات 
النفـط العراقـي إىل األردن انخفضـت 
لتبلـغ كمعدل أقـل مـن 2500 برميل 
املـايض  تمـوز  شـهر  خـالل  يوميـا 
وبسـعر يقل بـ 7 دوالرات عن السـعر 
املبـاع عامليـا. وبهذا يكـون العراق قد 
باع الربميـل الواحد مـن النفط الخام 
إىل األردن يف شـهر تمـوز بأقـل من 7 
دوالرات فقط عن سعر البيع الرسمي 
املعلـن من قبـل وزارة النفـط والبالغ 
أكثر من (103.60) دوالرات، بحسـب 
االحصائية الصـادرة عن الوزارة، كما 
أنـه صدر كميات بلغـت ما يقارب من 

2.5 ألف برميل يوميا وهو أقل من 10 
آالف برميل يوميا وهي الكميات املتفق 
عليهـا مـع االردن. وقالـت سـومو يف 
احصائية عىل موقعها واطلعت عليها 
”الـزوراء“: إن ”مجمـوع الصـادرات 
النفطيـة إىل األردن خالل شـهر تموز 
املايض بلغـت 75 ألفاً، و419 برميالً“، 
مبينـة ان ”معـدل التصدير بلغ 2432 
برميـًال يوميـا“. وأضافت سـومو ان 
”معـدل سـعر الربميـل املبـاع لألردن 
بلـغ 96.70 دوالراً“، مبينـة ان ”قيمة 
الواردات من الصادرات النفطية لألردن 
خالل شهر واحد بلغت 7 ماليني و293 

الفا و17 دوالرا“.
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بغداد/ الزوراء:
قـرر مجلـس الـوزراء، اسـتكمال بيـع 
اكثـر مـن 58 الف قطعة أرض سـكنية 
للمواطنـني، وفيمـا وافـق عـىل إقـرار 
توصيات لجنـة التقييم األمنـي للحدود 
العراقيـة – الرتكيـة، بتمويـل 30 مليار 
دينـار لبنـاء املخافـر ولآلليـات، جـدد 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
الكاظمـي، دعوتـه إىل رضورة تضافـر 
الجهـود إلحالل االسـتقرار ونـزع فتيل 
األزمات. وذكر املكتـب االعالمي لرئيس 
الـوزراء يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان 
مصطفـى  الـوزراء  مجلـس  ”رئيـس 

الكاظمـي، تـرأس الجلسـة االعتياديـة 
الثامنة والعرشيـن ملجلس الوزراء، التي 
شـهدت مناقشـة تطورات األحـداث يف 
البـالد، إىل جانب بحث عـدد من امللفات 
األساسـية، واملوضوعـات املدرجـة عىل 
التوصيـات  جـدول األعمـال، وإصـدار 
والقرارات بشأنها. واضاف: انه يف بداية 
الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء 
القائد العـام للقوات املسـلحة األوضاع 
السياسـية واألمنية التي يشهدها البلد، 
وجدد دعوته إىل رضورة تضافر الجهود 

إلحالل االستقرار ونزع فتيل األزمات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، 
عـن حالة الطقس يف البـالد لأليام املقبلة، 
فيمـا توقعـت تسـجيل 8 محافظات من 
بينهـا بغداد نصـف درجة الغليـان اليوم.
وذكـر بيان للهيئـة تلقته ”الـزوراء“: أن 
”طقـس يـوم األربعـاء سـيكون صحـواً 
حاراً جداً ودرجـات الحرارة مقاربة لليوم 
السـابق حيث ستسجل ثماني محافظات 
نصف درجة الغليـان وهي (دياىل واألنبار 
وبغداد وكربالء املقدسـة وبابل وواسـط 
والقادسـية).وأوضح  األرشف  والنجـف 
أن ”طقـس يـوم غـد الخميس، سـيكون 

صحواً حـاراً جداً  يف املنطقتني الوسـطى 
والجنوبية، بينما سيكون الطقس صحواً 
يف املنطقة الشـمالية، أما درجات الحرارة 
فستشـهد ارتفاعاً قليالً عن اليوم السابق 
يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبية، بينما 
سـتكون درجات الحـرارة مقاربـة لليوم 
السـابق يف املنطقـة الشـمالية“.وأضاف 
أن ”طقس يوم الجمعة، سـيكون صحواً 
حـاراً جـداً، وال تغـري يف درجـات الحرارة 
يف املنطقتـني الوسـطى والجنوبية، فيما 
سـيكون الطقـس يف املنطقـة الشـمالية 
صحـواً مع بعـض الغيـوم، أمـا درجات 
الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس األمريكي جو بادين يف خطاب 
لألمريكيـني رسـميا القضـاء عـىل زعيـم 
تنظيم ”القاعدة“ اإلرهابي أيمن الظواهري 
السـبت املايض بغـارة أمريكيـة، فيما قال 
جون كريبي منسق االتصاالت االسرتاتيجية 
بمجلس األمن القومي األمريكي إنه ”ليس 
لدينـا تأكيد بالحمض النـووي ملقتل زعيم 
تنظيم القاعـدة الظواهري“.وأكد بايدن أن 

”الظواهـري كان زعيم القاعدة ومسـاعد 
أسـامة بن الدن وهو متـورط يف التخطيط 
لهجمـة 11 سـبتمرب وقتـل قرابـة 3 آالف 
شـخص وخطط للكثري مـن الهجمات عىل 
األمريكيـني واملصالـح األمريكية“.وأضاف 
أن ”الظواهري قد اسـتمر يف االختباء وكان 
يوجـه تعليماتـه ويصـدر أرشطـة فيديو 
يحث عىل القيـام بهجمات ضد األمريكيني 
وحلفائهم“.وأوضـح أن ”النـاس يف العالم 

لـم يعد عليهـم أن يخشـوا وأن يخافوا من 
هـذا الرجـل“، مضيفـا: ”نحـن ندافع عن 
إلحـاق  الذيـن يريـدون  األمريكيـني ضـد 
الرضر بهم“. وتابـع: إذا كنت تمثل تهديدا 
لشـعبنا فالواليات املتحدة ستجدك وتقتلك 
وتقـيض عليـك“، موضحـا أنه تـم تحديد 
مـكان الظواهـري هـذا العام وبعـد النظر 
بحذر إلثبات مكان تواجده أعطى الترصيح 
بقتله، وقبل أسبوع كانت الظروف مناسبة 

تمامـا لتنفذ الواليبات املتحـدة املهمة، ولم 
يصب أي أفراد أرسته ولم يكن هناك ضحايا 
من املدنيني.يف غضون ذلك قال جون كريبي 
االتصاالت االسـرتاتيجية بمجلس  منسـق 
األمـن القومـي األمريكي إنه ”ليـس لدينا 
تأكيـد بالحمض النووي ملقتل زعيم تنظيم 
القاعـدة أيمـن الظواهري لكـن تأكدنا من 

هويته عرب وسائل أخرى“.

بغداد/ الزوراء:
القْت مبـادرة رئيـس مجلـس الوزراء 
االزمـة  لحـل  الكاظمـي  مصطفـى 
وترحيـب  تاييـد  الراهنـة  السياسـية 
الزعامات السياسية والرئيس الفرنيس 
ايمانويـل ماكـرون، بعد سـاعات من 
طرحها.وقـال رئيـس مجلـس النواب 
محمـد الحلبـويس يف تغريدة عىل تويرت 

تابعتها «الزوراء»: «نؤيد مبادرة رئيس 
مجلس الوزراء إليجاد صيغة حّل بشأن 
األحداث التي تشـهدها البالد»، مشدداً 
عىل «أهمية جلـوس الجميع إىل طاولة 
الحوار».وأكـد عـىل «املـيض بخطوات 
عملية؛ لحـل األزمة الراهنة، وصوالً إىل 
انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات 
زمنية محّددة».من جهته، أعلن رئيس 

تيـار الحكمـة الوطنـي السـيد عمـار 
الحكيم، تأييده ملبـادرة رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفـى الكاظمـي بشـأن 
األحـداث األخرية التي تشـهدها البالد.

وقال السيد الحكيم يف بيان: «نعلن عن 
تأييدنا ملـا جاء يف بيـان رئيس مجلس 
الـوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص 
األحـداث األخـرية التي تشـهدها البالد 

والتي تبنينا الكثـري مما ورد يف بنودها 
مرات عدة للحيلولة دون انزالق الوضع 
إىل ما ال يحمد عقباه السـيما ما يتعلق 
بركون وجلوس فرقاء ورشكاء املشهد 
العراقي عىل طاولة حوار تتبنى مبادرة 
وطنية شـاملة تفيض إلنهاء االنسـداد 

السيايس يف البالد».

الكويت/ متابعة الزوراء:
ذكرْت وكالة األنباء الكويتية، امس الثالثاء، إن مرسوماً 
أمرييـًا صدر بحّل مجلس األمة رسـمياً.وأكد ويل عهد 
الكويت مشـعل األحمد الجابر الصباح يف املرسـوم أن 
حل مجلس األمة يأتي «تصحيحاً للمشـهد السـيايس 
ومـا فيـه من عـدم توافق وعـدم تعـاون واختالفات 

ورصاعـات وتغليـب املصالح الشـخصية وعدم قبول 
البعـض للبعض لآلخـر وممارسـات وترصفات تهدد 
الوحدة الوطنية» لذا «وجب اللجوء إىل الشعب.. ليقوم 
بإعادة تصحيح املسار بالشكل الذي يحقق مصالحه 
العليا».ويأتـي صدور املرسـوم بعد سـاعات من أداء 
الحكومـة الكويتية الجديدة، برئاسـة الشـيخ أحمد 

نواف األحمد الصباح اليمني الدستورية.وكان قد أعلن 
يف الكويت االثنني، عن صدور مرسوم أمريي، بتشكيل 
الحكومة الجديدة، بعضوية ١٢ وزيراً.وأعلن الشـيخ 
مشعل األحمد الجابر الصباح، ويل عهد الكويت، يف ٢٢ 
يونيو/حزيران املايض، حل مجلس األمة، والدعوة إىل 
انتخابـات عامة وفقاً ملقتضيات الدستور.واألسـبوع 

املايض أعلن الديوان األمريي الكويتي تعيني نجل أمري 
البالد األكرب الشـيخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيساً 
ملجلس الوزراء.وتعـد الحكومة الكويتية الجديدة هي 
الـ٤٠ يف تاريخ البالد السيايس، والرابعة يف عهد األمري 
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، الذي توىل مقاليد 

الحكم يف ٢٩ أيلول ٢٠٢٠.

Ôè„ã–€a@êÓˆã€aÎ@ÚÓébÓè€a@pbflb«ç€a@Âfl@b»éaÎ@aáÓÌdm@Û‘‹m@Ô‡√bÿ€a@ÒäÜbjfl

ÚÓ‰†Ï€a@ÒáyÏ€a@ÜáËm@pbœãómÎ@pbéäbø@kjèi@ıbu@Úfl˛a@ê‹™@›y@Z>ÌÏÿ€a@áË»€a@Ô€Î

Ú‰Áaã€a@ÚÓébÓè€a@Úflå˛a@›®@bËyã†@Âfl@pb«bé@á»i

@ê‹1a@›¢@‚Ïéãfl@äÎáñÎ@ÚÌäÏnéá€a@µ‡Ó€a@ÒáÌáßa@ÚflÏÿ®a@ıaÜc@ÚÓ–‹Ç@Û‹«

الزوراء/مصطفى فليح:
حـذَر الخبـري االقتصـادي صفـوان قـيص من 
تداعيات عدم اقرار املوازنة ويف حني اشار اىل ان 
اهمال الجانب االستثماري سيؤدي اىل انخفاض 
معدالت النمو يف العراق دعا الحكومة والسلطة 
الترشيعيـة اىل اعادة هيكلة الوزارات االتحادية 
وتحويلها من وزارات عاطلة اىل  وزارات منتجة. 
وقال قيص يف حديث لـ“الزوراء“ ان ”عدم اقرار 
موازنة 2022 ساهم بتقيد حركة االنفاق العام 
بـ 1/12 من انفاق سنة 2021 وبالتأكيد القيم 
التي وضعـت يف موازنة 2021 غـري قادرة عىل  
ديمومـة االنفاق العـام يف 2022 ”. واضاف ان 

”الربملان العراقي ساهم بزيادة مستوى االنفاق 
بــ25 ترليون عن طريق قانـون االمن الغذائي 
والتنمية لكن ال تزال املبالغ محدودة ال تسـاعد 
الحكومة يف تخفيض نسـبة الفقر البالغة اكثر 
مـن 10 مليون عراقي وكذلـك معالجة البطالة 
واسـتحداث فرص عمل من خالل دعم القطاع 
الخـاص النظامي“.وبني ان ”بعض املشـاريع 
االسـتثمارية يفـرتض املبـارشة بهـا من اجل 
ترسيع تنفيـذ اهداف الورقـة البيضاء فوجود 
ايـرادات نفطية بمعدل 10 مليار دوالر شـهريا 

يعطي االمكانية لالنفاق“.

تايوان/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الصينية، أن 
الجيـش الصيني سيشـن عمليات 
عسـكرية ردا عـىل زيارة رئيسـة 
مجلـس النـواب األمريكـي نانيس 
لتايـوان، وأنـه سـينرش  بيلـويس 
قوات بشكل متناسب مع تهديدات 
العـدو، فيما قالت وزارة الخارجية 
زيـارة  عـىل  تعقيبـا  الصينيـة، 

بيلويس، إن النهاية لن تكون جيدة 
تحـركات  واصفـة  لألمريكيـني، 
الواليـات املتحـدة بــ ”البلطجة“.

الصينيـة مـا  الخارجيـة  وأدانـت 
األمريكيـة  ”الخيانـة  أسـمته 
املتعمـدة“ ملبـدأ ”الصـني واحدة“، 
مشـرية إىل أن األمريكيـني يلعبون 

بالنار يف قضية تايوان.
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الزوراء/ حسني فالح:
دَعـا ائتـالف النـرص اىل رضورة عقد 
االطـراف  لجميـع  وطنـي  مؤتمـر 
السياسـية مـن اجـل وضـع معادلة 
جديدة للحكم وتغيري النظام السيايس، 
وفيما اقرتح تشكيل حكومة انتقالية 
لـ 6 أشـهر واجـراء انتخابات مبكرة 
لتصحيح األخطاء السـابقة، اشار اىل 
ان اي بنـاء حكومـة يجب ان يمر من 
خالل الـرشكاء ومن ضمنهـم الكتلة 

الصدرية.
وقال عضو االئتالف سـالم الزبيدي يف 
حديث لـ“الزوراء“: ان تصعيد بعض 
الجهـات للخـالف القائـم بـني التيار 
الصدري واإلطار التنسـيقي ال يخدم 
العملية السياسية العراقية، وال يخدم 
أي طـرف وال يخدم العـراق بمجمله، 
مؤكـدا ان الصدامـات يمكن ان تؤدي 
اىل الفوىض واالقتتال بني ابناء الشعب 
.واضـاف: ان ائتـالف النـرص يرحب 
بكل مبـادرات الحـوار، مبينـا ان أي 
طـرف مـن األطـراف سـيترضر من 
اندالع رشارة يمكن ان ال تتم السيطرة 
عليها.وشدد عىل رضورة عقد مؤتمر 
وطني لجميع األطراف من أجل إيجاد 
معادلة جديـدة للحكم وتغيري النظام 
السيايس ملا يتالءم مع طبيعة الوضع 
بعيـدا عن لغة التصعيد والوعيد، الفتا 

اىل ان هنـاك مبـادرات كثـرية اطلقت 
ومـن ضمنهـا مبـادرة رئيـس اقليم 
كردسـتان فنحن نحيـي جميع هذه 
القائمـني  جهـود  ونقـدر  املبـادرات 
عليها.وتابع: يجب انهاء كل الخالفات 
الجدلية والشـخصية، هنـاك اختالف 
جذري حول شـكل ومعادلـة الحكم، 

وهناك خالفات شـخصية انعكسـت 
بشكل سـلبي عىل الوضع، ويجب ان 
تكون الدعوات مخلصـة لحل االزمة، 
مشريا اىل ان اي بناء حكومة يجب ان 
يمر من خـالل الرشكاء ومن ضمنهم 
اآلليـات،  ضمـن  الصدريـة،  الكتلـة 
ويجب عـىل الجميـع احرتامها.ودعا 

الزبيـدي جميـع االطراف السياسـية 
واالعـالم اىل ان يكون جـزءا من الحل 
ال جزءا من املشـكلة، مقرتحا تشكيل 
حكومـة انتقاليـة يكـون عمرهـا 3 
اىل 6 اشـهر تهيئ النتخابـات مبكرة 
قادرة عىل تصحيح االخطاء السابقة.

ومـىض بالقول: انـه يمكـن ان يحل 

الربملان بعـد اجراء بعـض التعديالت 
النشـاء نظـام سـيايس، وانتخابـي، 
متوافقا مع طبيعـة املرحلة الحالية.
مـن جهته، قال املحلل السـيايس عيل 
الشـمري، يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
قيادات االطار التنسيقي وحتى التيار 
الصـدري ترصفوا بحكمـة وعقالنية 
وجنبـوا البالد مـن اثـارة الفتنة التي 
اندالعهـا سـتاكل االخـرض  يف حـال 
واليابس ولن تنطفئ بسـهولة، حيث 
كان يراهـن االعـداء عـىل التصـادم 
واالقتتـال فيما بني الطرفني.واضاف، 
يف  تلـوح  بـدات  األزمـة  انفـراج  ان 
االفـق بعـد الترسيبات بوجـود تدخل 
ووسـاطة من قبل بعض رجال الدين 
املؤثرين وحتى الشخصيات السياسية 
املعتدلة الطفاء رشارة الفتنة، مرجحا 
بحصول لقاء مرتقب بني بعض قادة 
االطـار وزعيـم التيار الصـدري لحل 
األزمـة الراهنة.وشـار اىل انه يف حال 
اندالع الحرب ال قدر الله سـوف يكون 
الجميع خـارس ولن يربـح منها احد 
حتـى االطـراف السياسـية االخـرى 
كالكرديـة والسـنية سـتتاثر ايضـا، 
داعيـا الجميـع اىل التهدئـة والصـرب 
وضبط النفـس وعدم االنجـرار وراء 
الترصيحات املحرضة واملتشنجة التي 

تصدر من بعض السياسيني.
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بغداد/ الزوراء:
امس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنْت 
واالستضافة.وقالت  النقل  استمارة  فتح  عن  الثالثاء، 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: إنه «تم فتح االستمارة 
اإللكرتونية الخاصة بالنقل واالستضافة للسنة الدراسية 
بشأن  التقديم  «إجراءات  أن  ٢٠٢٢/٢٠٢٣».وأضافت 
اإللكرتونية  االستمارة  بتفعيل  تبدأ  واالستضافة  النقل 
 (www.dirasat-gate.org) املوجودة عىل بوابة الدراسات
(الكلية/املعهد)  جامعته  الطالب  مراجعة  طريق  عن 
عن  تزيد  ال  التي  املطلوبة  الخيارات  لتحديد  األصلية 
خمسة».وتابعت أن «مدة التقديم تستمر اىل غاية نهاية 
الدوام الرسمي من يوم الخميس املوافق ٢٩/٩/٢٠٢٢».
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بغداد/ الزوراء:

وجـَه وزير زعيـم التيـار الصدري 

امـس  الصـدر،  مقتـدى  السـيد 

الربملـان  مبنـى  بإخـالء  الثالثـاء، 

وحـول  أمـام  االعتصـام  وتحـّول 

الربملـان ومقرتباته، وفيمـا دعا اىل 

اقامـة صـالة جماعـة موحـدة يف 

املقبل،  الجمعة  سـاحة االحتفاالت 

واصـل متظاهـرو التيـار الصدري 

اعتصامهـم داخـل مجلـس النواب 

لليوم الرابع عـىل التوايل.وقال وزير 

الصـدر صالـح محمـد العراقي يف 

تغريدة لـه تابعتها «الـزوراء»: انه 

بعد تحرير مجلـس النواب وتحّوله 

اىل مجلس للشعب بفضل الله تعاىل 

وجهـود الثــوار األبطـال تقرر ما 

ييل:

أوالً: إخـالء مبنـى الربملـان وتحّول 

الربملـان  وحـول  أمـام  االعتصـام 

ومقرتباتـه خالل مـدة أقصاها ٧٢ 

ساعة من تاريخ هذا املنشور .

ثانياً: إن كانت هنـاك أماكن أخرى 

ينبغي االعتصام أمامها فستأتيكم 

التعليمات تبعاً.

ثالثاً: ديمومة االعتصام مهمة جداً 

لتتحقق مطالبكم التي سـنوافيكم 

بها الحقاً 

لذا يجب تنظيم االعتصام عىل شكل 

وجبـات مع بقـاء زخم األعـداد يف 

أوقات محّددة.

رابعاً: إقامة صالة الجمعة املوحدة 

لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت 

وكربالء املقدسـة والنجف األرشف 

يف سـاحة االحتفـاالت يف نهاية هذا 

األسبوع .

خامساً: نحن يف طور تشكيل لجنة 

من قبل املحتجني إلدارة االحتجاجات 

وتنظيمهـا واالهتمام بـكل ما يلزم 

.فيما واصـل املتظاهرون التابعون 

للتيار الصدري اعتصامهم يف مجلس 

النـواب لليـوم الرابـع عـىل التوايل 

للمطالبة باالصالح ورفض مرشـح 

االطار التنسـيقي وتشكيل حكومة 

وفق املحاصصة السياسية.

ãÁaÏƒ€a@Â∫c@\Òá«b‘€a^@·Ó«å@o‹n”@Òáznæa@pbÌ¸Ï€a@Êc@bÓ8ä@Â‹»Ì@ÊáÌbi
@ÎÏ‰€a@ù‡®a@Êdìi@áÓ◊dm@b‰Ìá€@êÓ€Z@Â�‰íaÎ

بغداد/ الزوراء:
دروس   ٣ بـ  الراسبني  املتوسط  والثالث  االبتدائي  السادس  طلبة  شمول  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
الرتبية عيل حميد  وزير  ان  «الزوراء»:  تلقته  الرتبية  لوزارة  بيان  الثاني. وذكر  الدور  بامتحان 
«الدور  بـامتحان  االبتدائي  والسادس  املتوسط  الثالث  طلبة  شمول  إمكانية  ناقش  الدليمي، 
واتفق   ، النيابية  الرتبية  لجنة  مع  اجتماعه  بعد  الراي  هيئة  مع  الحايل  الدرايس  للعام  الثاني» 
املجتمعون عىل قرار شمول طلبة السادس االبتدائي والثالث املتوسط من الراسبني بثالثة دروس 
بإداء امتحان الدور الثاني للعام الدرايس ٢٠٢١ – ٢٠٢٢». واضاف ان الوزير عرض القرار عىل 
مراعاًة  باإلجماع؛  عليه  التصويت  وتم  الرأي،  هيئة  اجتماع  ضمن  الوزارة  يف  العليا  القيادات 
لظروف الطلبة بصورة عامة. ودعا الدليمي أبناءه الطلبة إىل استثمار هذه الفرصة التي منحت 
لهم واملثابرة لتحقيق حلم النجاح. فيما أثنى يف ختام حديثه عىل جهود لجنة الرتبية النيابية 

وحرصهم الدائم عىل دعم العملية الرتبوية ومستقبل الطلبة إلكمال مسريتهم العلمية.

@¡éÏnæa@s€br€aÎ@Ôˆaáni¸a@ëÜbè€a@Új‹†@fiÏ9
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ÚÓ„br€a@Òã‡‹€@HRPRROXUI@·”ä@ÒáÌaçfl@Ê˝«g
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تعلن هذه الرشكة عن وجود مزايدة علنية لبيع السيارات املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف موقع رشكتنا يف (املركز العام) 
هـذا وتعتـرب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة (١٥) خمسـة عرش يومـا تبدأ من اليوم التايل لنرش االعـالن يف الصحيفة املحلية وفقا 
لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ املعدل وسـتجري املزايدة يف السـاعة الثانية عرشة ظهراً من اليوم االخري 
٢٠٢٢/٨/١٨ املصادف يوم (الخميس)، وإذا وافق يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة لليوم التايل، فعىل الراغب باالشرتاك 
يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور – نهاية شارع النقابات لالطالع 
عىل تفاصيلها وإبداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مسـتصحبني معهم املستمسـكات املطلوبة 
وترفـع املـواد املباعة خالل مدة (١٥) خمسـة عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه سـيتحمل املشـرتي اجور خزن 
بنسبة (٢/١٪) نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة (٣٠) ثالثني يوما وبعد انتهاء الفرتة اعاله جاز للرشكة 
االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تسـليم املال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي يعد البيع فيها 

قطعياً.
الرشوط املطلوبة :-

- وصـل التأمينـات القانونيـة البالـغ ٢٠٪ من القيمـة املقدرة بموجب صك مصـدق صادر من مرصف معتمـد يف العراق ألمر 
الساحب وال يسمح لغري مسددي تلك التأمينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الرشاء.

- كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام ٢٠٢٢ معنونة اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية.
- املستمسكات الشخصية للمشرتك.

                                                                                                 املهندسة 
                                                                                                 ملى هاشم حسني 
املدير العام وكالة

العنوان : جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address: Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
Web site: www.iraqsfsc.org 
E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org 
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.Org
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.Org
Generalfoodstaff@yahoo.com
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بغداد/ الزوراء:
بيع  استكمال  الوزراء،  مجلس  قرر 
اكثر من 58 الف قطعة أرض سكنية 
إقرار  عىل  وافق  وفيما  للمواطنني، 
توصيات لجنة التقييم األمني للحدود 
العراقية – الرتكية، بتمويل 30 مليار 
جدد  ولآلليات،  املخافر  لبناء  دينار 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
تضافر  رضورة  إىل  دعوته  الكاظمي، 
فتيل  االستقرار ونزع  الجهود إلحالل 

األزمات.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
”رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الثامنة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
التي  الوزراء،  ملجلس  والعرشين 
يف  األحداث  تطورات  مناقشة  شهدت 
البالد، إىل جانب بحث عدد من امللفات 
عىل  املدرجة  واملوضوعات  األساسية، 
التوصيات  وإصدار  األعمال،  جدول 

والقرارات بشأنها.
الجلسة  بداية  يف  انه  واضاف: 
الوزراء  مجلس  رئيس  استعرض 
القائد العام للقوات املسلحة األوضاع 
يشهدها  التي  واألمنية  السياسية 
البلد، وجدد دعوته إىل رضورة تضافر 
فتيل  االستقرار ونزع  الجهود إلحالل 

األزمات.
البيان،  بحسب  الوزراء،  مجلس  وأّيد 
مساء  الكاظمي  قدمها  التي  املبادرة 
اول أمس، والتي حظيت بدعم سيايس 

داخيل وخارجي.
ووفق البيان، استضاف مجلس الوزراء 
الفريق  العمليات املشرتكة  نائب قائد 
أول الركن عبد األمري الشمري، وعدداً 
من القادة األمنيني، الذين استعرضوا 

الوضع األمني يف البلد، وقدموا تقييماً 
أمنياً للحدود العراقية - الرتكية.

وافق  مناقشته،  تمت  ما  ضوء  ويف 
توصيات  إقرار  عىل  الوزراء  مجلس 
لجنة التقييم األمني للحدود العراقية 
- الرتكية املرافقة ربطاً، التي تتضمن 
النص  من  دينار  مليار   (30) تمويل 
الطارئ  األمن  قانون  يف  املذكور 
بتأريخ  الرسمية  الجريدة  يف  املنشور 
دينار  مليار   20 2022، منها  تموز   4
دينار  مليارات  و10  املخافر،  لبناء 

لآلليات.
وتابع، انه تقوم وزارة املالية بتمويل 
 (42) بمبلغ  الحدود  قوات  قيادة 
املذكورة  اآللية  بحسب  دينار،  مليار 
لسنة   15) الوزراء  مجلس  قرار  يف 

2022)، وتحويلها إىل قيادة  العمليات 
هذه  استثناء  يكون  املشرتكة،  
العقود  تنفيذ  تعليمات  من  املشاريع 

الحكومية (2 لسنة 2014).
ويف سياق الجلسة قدم وزير الشباب 
بحسب  درجال،  عدنان  والرياضة 
البيان، تقريراً مفصالً عن التحضريات 
يف   (25) خليجي  الستضافة  الجارية 
نتائج  واستعراض  البرصة،  محافظة 
ورصد  الوزارة،  شكلتها  التي  اللجان 
التي  البطولة  إلقامة  املالية  املبالغ 

ستكون كرنفاالً رياضياً كبرياً.
وقد وّجه رئيس مجلس الوزراء بتلبية 
جميع متطلبات البطولة، وبما يضمن 
نجاح العراق يف استضافة خليجي 25، 

ولقاء األشقاء يف البرصة. 

واشار البيان اىل انه بعد مناقشة ملف 
مجلس  قرر   (25) خليجي  بطولة 

الوزراء ما يأتي:
امليزانية  من  الالزمة  املبالغ  تحويل   -
املنافذ  أو  للبرتودوالر  التشغيلية 
وزارة  إىل  البرصة  ملحافظة  الحدودية 
املتطلبات  لتنفيذ  والرياضة  الشباب 
الشباب  وزارة  كتاب  يف  و2)   ،1)
تعليمات  من  واستثناؤها  والرياضة 
إجراءات  إلكمال  العقود؛  تنفيذ 

التعاقد.
دينار  مليارات   3 مبلغ  تمويل   -
بحسب  التدريبي  املالك  مع  للتعاقد 
قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022. 
من  البرصة  محافظة  استثناء   -
الحكومية  العقود  تنفيذ  تعليمات 

العربي  الخليج  ألغراض بطولة كأس 
بكرة القدم.

التقرير  استعراض  الجلسة  وشهدت 
الصحة  وزارة  وجهود  الوبائي، 
املستمرة يف مواجهة جائحة كورونا، 
وتواصل إجراءاتها يف توفري العالجات 
املنافذ  يف  اللقاحات  وتأمني  الطبية، 

الصحية بعموم العراق.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  وناقش 
األعمال،  جدول  عىل  املدرجة  األخرى 

وأصدر اآلتي:
أوالً/ بناًء عىل ما عرضته وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة، 
 (371) بالعدد  املرقم  كتابها  بموجب 
قرر   ،2022 حزيران   20 يف  املؤرخ 
مجلس الوزراء املوافقة عىل استكمال 
البالغ  السكنية  األرايض  قطع  بيع 
املذكورة  قطعة،   (58008) عددها 
يف  (م.خ/451)  آنفاً  الوزارة  كتاب  يف 
الصالحيات  اىل  استناداً   ،2022 آب   2
أحكام  بموجب  للمجلس  املخولة 
املادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال 

الدولة 21 لسنة 2013.
ثانياً/ املوافقة عىل تمديد العمل بقرار 
 (2021 لسنة   377) الوزراء  مجلس 
بشأن   ،2022 األول  كانون   31 لغاية 
مرشوعات تطوير املحالت والشوارع.

ثالثاً/ استثناء رشكة النفط الوطنية 
الفقرات (3، و4)  العراقية من تنفيذ 
لسنة   67 الوزراء  مجلس  قرار  من 
من  بدءاً  عمل،  أشهر   3 ملدة   ،2022
إلخراج  القرار؛  هذا  إصدار  تأريخ 
املتكدسة بحسب ما مثبت  الحاويات 
يف كتاب الرشكة املذكورة (ن 2/هـ2 
أ ص/565) يف 31 تموز 2022، وملرة 

واحدة.

بغداد/ الزوراء:
القْت مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الراهنة  السياسية  االزمة  لحل  الكاظمي 
تاييد وترحيب الزعامات السياسية والرئيس 
الفرنيس ايمانويل ماكرون، بعد ساعات من 

طرحها.
وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
”الزوراء“:  تابعتها  تويرت  عىل  تغريدة  يف 
إليجاد  الوزراء  مجلس  رئيس  مبادرة  ”نؤيد 
تشهدها  التي  األحداث  بشأن  حّل  صيغة 
الجميع  ”أهمية جلوس  عىل  البالد“، مشدداً 

إىل طاولة الحوار“.
وأكد عىل ”امليض بخطوات عملية؛ لحل األزمة 
إىل انتخابات نيابية ومحلية  الراهنة، وصوالً 

وفق توقيتات زمنية محّددة“.
من جهته، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني 
رئيس  ملبادرة  تأييده  الحكيم،  عمار  السيد 
بشأن  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس 

األحداث األخرية التي تشهدها البالد.
عن  ”نعلن  بيان:  يف  الحكيم  السيد  وقال 
تأييدنا ملا جاء يف بيان رئيس مجلس الوزراء 
األحداث  بخصوص  الكاظمي  مصطفى 
تبنينا  والتي  البالد  تشهدها  التي  األخرية 
الكثري مما ورد يف بنودها مرات عدة للحيلولة 
عقباه  يحمد  ال  ما  إىل  الوضع  انزالق  دون 
فرقاء  وجلوس  بركون  يتعلق  ما  السيما 
حوار  طاولة  عىل  العراقي  املشهد  ورشكاء 
إلنهاء  تفيض  شاملة  وطنية  مبادرة  تتبنى 

االنسداد السيايس يف البالد“.
وتابع ”كما نؤيد مطالبة جميع املتظاهرين 
الدولة  اإللتزام بالسلمية واحرتام مؤسسات 
العامة  املمتلكات  عىل  والحفاظ  وإخالئها 
لحفظ  األمن  قوات  مع  والتعاون  والخاصة 

النظام وعدم خرق القانون“.
والعراقيني  العراق  الله  ”حمى  القول:  وختم 
الخري  عىل  كلمتهم  ووحد  سوء  كل  من 

والصالح“.
كما أعلن رئيس ائتالف النرص حيدر العبادي، 
الوزراء  رئيس  مبادرة  ملضامني  تأييده 
مصطفى الكاظمي الخاص باألزمة الحالية.

وقال العبادي يف بيان: ”أعلن تأييد مضامني 
بيان رئيس الوزراء الخاص باألزمة الحالية،“، 
مبينا أن ”هذه املضامني تلتقي مع مبادرتنا 
حل  خارطة  عىل  واالتفاق  للحوار  ودعواتنا 

لألزمة الراهنة“.
لها،  االستجابة  اىل  كافة  ”األطراف  ودعا 
والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب 

والدولة“.
ايمانويل  الفرنيس  الرئيس  أعلن  كذلك، 
الوزراء  رئيس  ملبادرة  تأييده  عن  ماكرون 
مصطفى الكاظمي بشأن االحداث السياسية 

يف العراق.
وقال ماكرون يف تغريدة له عرب تويرت تابعتها 
يف  الوضع  بشأن  شديد  قلقي  ”الزوراء“:“ 
يسود  أن  ”رضورة  عىل  مشدداً  العراق“، 

الهدوء وضبط النفس“.
مصطفى  الوزراء  رئيس  ”أشارك  وأضاف: 
للحوار  وجهه  الذي  النداء  يف  الكاظمي 

والتشاور استجابة لتطلعات العراقيني“.
كردستان  إقليم  رئيس  جدد  جهته،  من 
يف  شامل  لحوار  دعوته  بارزاني،  نيجرفان 
رئيس  ملبادرة  دعمه  عن  أعرب  فيما  أربيل، 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
”الزوراء“:  تابعتها  تغريدة  يف  بارزاني  وقال 
إنه ” يف الوقت الذي نجدد دعوتنا لحوار عراقي 
لدعوة  دعمنا  نؤكد  أربيل،  يف  شامل  أخوي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بني 
مخرج  إليجاد  العراقية  السياسية  األطراف 
لألزمة الحالية والعمل مًعا للوصول بالوطن 

اىل بر األمان“.
الحوار  اىل  بحاجة  ”العراق  أن  وأضاف 

والتفاهم واملسؤولية املشرتكة إلنقاذه“.
روفائيل  لويس  الكاردينال  أعلن  وايضا، 
الوزراء  رئيس  ملبادرة  دعمه  عن  ساكو، 

مصطفى الكاظمي.
وقال ساكو يف بيان: ”يبدو ان املشهد الحايل 
شديد االنغالق، وخاٍل من أي اعتبار للصالح 
العام كلُّ طرٍف ينظر اىل موقفه الخاص، وال 

يستمع للطرف اآلخر“.
واضاف: ”وسط هذا (الغليان) تأتي بلطافة 

من  االخوي  الوطني  للحوار  العقالء  نداءات 
ومستقبل  الناس  حياة  عىل  الحفاظ  أجل 
التاريخية البد  الوطن، وأمام هذه املسؤولية 
نقاط  للكل  أن  خصوصاً  ضمري،  يقظة  من 

ضعٍف“.
بأرض  ملتصقة  أقدامكم  ”لتكن  وتابع: 
العراق فال تسمعوا األصوات التي تجركم اىل 
الهائج، وال تضّيعوا فرصة  املواجهة كالنهر 
الحوار الذهبية، للجلوس معاً، وإعداد خارطة 
العراق،  يستحقها  حقيقية  إصالحية  طريق 

وينتظرها املواطنون منذ 19 سنة“.
وذكر أنه ”وبهذه املناسبة أدعم بقوة مبادرة 
اىل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  دولة 

الحوار الوطني الشجاع“.
القائد  الوزراء  رئيس  دعا  سابق،  وقت  ويف 
العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، إىل 
األطراف  كّل  لجنة تضّم ممثلني عن  تشكيل 

لوضع خارطة طريق للحّل.
وقال الكاظمي يف بيان : ”أخاطبكم ونحن قد 
التضحية  الحرام... شهر  دخلنا شهر محرم 
الجميع  أذّكر  والعقالنية،  والحكمة  والصرب 
عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  بقول  البداية  يف 
ِعْنَد  وَتَجاَوْز  الَْغْيَظ،  ”اْكِظِم  السالم):  (عليه 
َمَع  واْصَفْح  الَْغَضِب،  ِعْنَد  واْحُلْم  الَْمْقَدَرِة، 

الدَّْولَِة، َتُكْن لََك الَْعاِقَبة“.
احتقاناً  يشهد  الغايل  ”عراقنا  أن  وأضاف، 
لم  إذا  الله  -ال سمح  ينذر  قد  كبرياً  سياسياً 
وبينما  وخيمة،  بعواقب  العقالء-  يتدخل 
الالزمة  والتدابري  اإلجراءات،  جميع  أخذنا 
ومنع  األمن،  عىل  والحفاظ  الوضع،  لضبط 
إىل  األطراف  ندعو جميع  العراقي،  الدم  هدر 
بمبادرة  للبدء  التصعيد؛  وخفض  التهدئة، 
للحل عىل أسس وطنّية“، داعيا ”الجميع إىل 
عدم االنسياق نحو االتهامات، ولغة التخوين، 
يف  اإلخوان  بني  والكراهية  العداء  ونصب 

الوطن الواحد“.
ودعا الكاظمي، ”جميع األطراف إىل الجلوس 
حّل  إىل  للوصول  وطني؛  حوار  طاولة  عىل 
التآزر  سقف  تحت  الحالية،  لألزمة  سيايس 

العراقي، وآليات الحوار الوطني“.

الزوراء/مصطفى فليح:
قيص  صفوان  االقتصادي  الخبري  حذَر 
من تداعيات عدم اقرار املوازنة ويف حني 
االستثماري  الجانب  اهمال  ان  اىل  اشار 
النمو  معدالت  انخفاض  اىل  سيؤدي 
والسلطة  الحكومة  دعا  العراق  يف 
الوزارات  هيكلة  اعادة  اىل  الترشيعية 
عاطلة  وزارات  من  وتحويلها  االتحادية 

اىل  وزارات منتجة.
ان  لـ“الزوراء“  حديث  يف  قيص  وقال   
بتقيد  2022 ساهم  اقرار موازنة  ”عدم 
حركة االنفاق العام بـ 1/12 من انفاق 

سنة 2021 وبالتأكيد القيم التي وضعت 
يف موازنة 2021 غري قادرة عىل  ديمومة 

االنفاق العام يف 2022 ”.
ساهم  العراقي  ”الربملان  ان  واضاف   
ترليون  بـ25  االنفاق  مستوى  بزيادة 
عن طريق قانون االمن الغذائي والتنمية 
تساعد  ال  محدودة  املبالغ  تزال  ال  لكن 
الفقر  نسبة  تخفيض  يف  الحكومة 
البالغة اكثر من 10 مليون عراقي وكذلك 
فرص  واستحداث  البطالة  معالجة 
الخاص  القطاع  دعم  خالل  من  عمل 

النظامي“.

االستثمارية  املشاريع  ”بعض  ان  وبني 
ترسيع  اجل  من  بها  املبارشة  يفرتض 
فوجود  البيضاء  الورقة  اهداف  تنفيذ 
دوالر  مليار   10 بمعدل  نفطية  ايرادات 

شهريا يعطي االمكانية لالنفاق“.
قانوني  سند  وجود  ”عدم  ان  واوضح 
لغاية االن لزيادة حجم االنفاق ساهم يف 
ووصلت  املركزي  البنك  احتياطات  زياد 
زيادة  وكذلك  دوالر  مليار   80 اىل  حاليا 
بعض االرصدة الحكومية و نحن بحاجة 
من  الحكومة  تستطيع  قانوني  سند  اىل 

خالله ان تمرر االنفاق االضايف“.  

هو  ما  عىل  الوضع  ”استمرار  ان  وبني 
عليه بعدم وجود برملان يستطيع اسناد 
البطالة  ازمة  فان  التنفيذية  الجهة 
هذه  وان  خاصة  تزداد  وقد  ستستمر 
توقف  اىل  ادت  الشارع   يف  االرضابات 
السوق  وتلكؤ  االعمال  من  العديد 
بانتظار اين سيذهب املشهد ومثل  هذه 
بظاللها   تلقي  السياسية  االختناقات 

عىل الحياة االقتصادية“. 
وعن كفاية قانون االمن الغذائي للرصف 
انه  الخبري  اكد  التشغييل  و  االستثماري 
تليون   8 فـ  الفقرات  بعض  ”يغطي 

امور  لتمشية  للمحافظات  خصصت 
وتغطية  االستثمارية  املشاريع  بعض 
ملف الطاقة ومستحقات الجانب االيراني 
التجارة لكي تقوم  وتعزيز ارصدة وزارة 
برشاء مستحقات الفالحني وكذلك رشاء 
من  وغريها  كالحنطة  املحاصيل  بعض 
التجارة“،  اجل تعزيز الخزين لدى وزارة 
تأتي  التي  االيرادات  لكن   ” مستدركا 
يف  توظف  ان  يفرتض  الخزينة  اىل  حاليا 
النشاط االستثماري خاصة عىل مستوى 
البنى التحتية واالستثمار يف جودة الحياة  
وخلق  فرص عمل للشباب ولو استطاع 

هذه  استيعاب  االقتصادي  املخطط 
هذه  شاهدنا  ملا  مبكر  وقت  منذ  االفكار 

االحتجاجات ”.
الجانب  اهمال  عملية    ” ان  من  وحذر 
االستثماري  سيؤدي اىل انخفاض  معدالت 
النمو والعراق يعتمد عىل النفط  فقط  يف 
ذلك ولكن نحن نرغب يف ان  ايرادات النفط 
تساهم  استثمارية   مشاريع  يف  توزع 
القطاعات  كل  يف  نمو  معدالت  خلق   يف 
مضيفا  النفطي“،  القطاع  فقط   وليس 
املشاريع  عىل  االنفاق  ايقاف  ”عملية  ان 
النمو  االستثمارية يعني تعطيل معدالت 

والسلطة  الحكومة  وعمليا  املستقبلية 
هيكلة  باعادة  مطالبة   الترشيعية  
الوزارات االتحادية وتحويلها من وزارات 

عاطلة  اىل  وزارات منتجة“.
جديدة  بمشاريع  الدخول  ”كذلك  وتابع 
يف  املستغلة  غري  الطاقات  لتحفيز 
”العراق  ان  مشرياىل  القطاعات“،  كل 
لزيادة  مثال  دوالر  مليار   50 اىل  يحتاج 
برميل   مليون   8 اىل  التصديرية  الطاقة 
االستثمارية  املشاريع  هذه  مثل  فوجود 
االسرتاتيجية  ستساهم  يف زيادة معدالت 

النمو املستقبلية“.

بغداد/ الزوراء:
آلينا  االمريكية  السفرية  دعت 
املجمع  رومانوسكي، خالل زيارتها 
الفقهي العراقي إىل تشكيل حكومة 

تلبي طموحات الشعب العراقي.
تلقته  الفقهي  للمجمع  بيان  وذكر 
الواليات  سفرية  ان  ”الزوراء“: 
آلينا  العراق  يف  االمريكية  املتحدة 
الفقهي  املجمع  زارت  رومانوسكي 
االمام  بجامع  مقره  يف  العراقي 
رحمه  النعمان  حنيفة  ابي  االعظم 
العليا  الهيئة  عضو  وأكد  الله. 
الرتحيبية،  كلمته  بعد  للمجمع 
الجبار،  عبد  الستار  عبد  الشيخ 
بحسب البيان، ان العراق يعاني منذ 
عام ٢٠٠٣ تحديات جسيمة ما زالت 
تهدد أمنه واستقراره مع انتهاكات 
مضيفاً  االنسان،  وحقوق  لسيادته 
ضمن  سنوات  منذ  يصنف  البلد  ان 
واضاف  واملتأخرة.  الخطرة  الدول 

عبد الستار، ان العراق يمر بمرحلة 
الجهود  تضافر  تتطلب  حرجة 
مبينا  لتجاوزها،  والدولية  املحلية 
تغليب  اىل  الجميع  دعا  املجمع  ان 
الحوار  واعتماد  الوطنية  املصلحة 
ودعا  االزمة.  من  للخروج  البناء 
الدول املتقدمة ويف مقدمتها الواليات 
يف  املساهمة  اىل  االمريكية  املتحدة 
تقديم مشاريع كربى لتطوير العراق 
والصحي  الخدمي  املستوى  عىل 
اشادت  جانبها  من  واالقتصادي. 
بمواقف  رومانوسكي  السفرية 
املعتدل ضد  املتزنة وخطابه  املجمع 
التطرف والعنف وانه يتمتع بتصور 
يتطلبه  وما  العراقي  للمشهد  دقيق 
الستقراره  جادة  خطوات  من 
يف  أملها  عن  معربة  وازدهاره، 
عىل  قادرة  وطنية  حكومة  تشكيل 
العراقي  الشعب  احتياجات  تلبية 

والتعامل مع املحيط الدويل.

بغداد/ الزوراء:
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  اعلنْت 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 1344 اصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 
2875 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية 
تم  انه  مبينة   ،19083530 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،7028 امس:  ليوم 
تسجيل 1344 اصابة جديدة وحالتي وفاة وشفاء 2875 حالة.واضافت: ان عدد 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،(98.0%)  2397307 الكيل:  الشفاء  حاالت 
2447232، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 24607، يف حني ان عدد الحاالت 
25318، الفتة اىل ان  29، وعدد حاالت الوفيات الكيل:  الراقدة يف العناية املركزة: 

عدد امللقحني ليوم امس: 7278، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 10993080.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

 أعلـن الرئيـس األمريكـي جـو بايدن 

االثنني أن الواليـات املتحدة قتلت أيمن 

الظواهري زعيـم تنظيم القاعدة وأحد 

أهم املطلوبـني يف العالم، الذي يشـتبه 

بكونـه العقل املدبـر وراء هجمات 11 

سبتمرب 2001.

وقـال بايـدن يف خطـاب تلفزيوني إنه 

أعطـى الضوء األخـرض للغـارة عالية 

الدقة التي استهدفت الظواهري بنجاح 

يف العاصمـة األفغانيـة كابـول خـالل 

نهاية األسبوع.

وأضاف بايـدن ”العدالـة تحققت وتم 

القضـاء عىل هـذا الزعيـم اإلرهابي“، 

مضيفـا أنـه يأمل بـأن يسـاعد مقتل 

الظواهري عائالت ضحايا هجمات 11 

سبتمرب عىل ”طي الصفحة“.

وقال مسؤول رفيع يف اإلدارة األمريكية 

إن الظواهـري كان عىل رشفة منزله يف 

كابـول عندما تم اسـتهدافه بصواريخ 

رشوق  عـىل  سـاعة  بعـد  هيلفايـر، 

الشمس يف الحادي والثالثني من يوليو، 

وإنه لم يكن هناك جنود أمريكيون عىل 

األرض يف أفغانستان.

وأضاف املسـؤول ”ليـس لدينا علم إن 

كان غادر املنزل اآلمن يوما. تعرفنا عىل 

الظواهـري يف مناسـبات عدة ولفرتات 

طويلة مـن الوقت عـىل الرشفة، حيث 

تم استهدافه يف النهاية“.

ووفقا للرواية الرسمية، أعطى الرئيس 

يف  الرضبـة  لتنفيـذ  األخـرض  الضـوء 

الخامـس والعرشين من يوليـو، بينما 

كان يف العزل بسـبب إصابتـه بكوفيد. 

وقـال بايدن إنـه لم تقـع إصابات بني 

املدنيني يف العملية.

واعتـرب املسـؤول وجـود الظواهري يف 

العاصمـة األفغانيـة كابـول ”انتهاكا 

واضحـا“ التفاق الدوحة الـذي وقعته 

طالبان مع الواليات املتحدة عام 2020، 

ومهد الطريق لالنسحاب األمريكي من 

أفغانستان.

وهذه الغارة هي األوىل للواليات املتحدة 

عىل هـدف للقاعدة يف أفغانسـتان منذ 

انسحاب القوات األمريكية من البالد يف 

الحادي والثالثني من أغسطس 2021.

والظواهـري، الطبيـب املـرصي الـذي 

تحول إىل أحـد أكرب املطلوبني يف العالم، 

بعد اتهامه بتدبري هجمات سبتمرب عام 

2001 يف الواليـات املتحـدة، التي أودت 

بحيـاة قرابة ثالثة آالف شـخص، ظل 

متواريا عن األنظار منذ ذلك الحني.

تنظيـم  زعامـة  الظواهـري  وتسـلم 

القاعـدة بعد مقتل أسـامة بن الدن يف 

باكسـتان عـام 2011، وقـد خصصت 

الواليـات املتحـدة جائـزة قدرهـا 25 

مليون دوالر ملن يديل بمعلومات عنه.

وكانـت وزارة الداخليـة األفغانيـة قد 

نفـت صباح السـبت تقاريـر انترشت 

عىل وسـائل التواصـل االجتماعي عن 

غارة بطائرة مسـرّية يف كابول، وقالت 

لوكالة فرانس برس إن صاروخا أصاب 

”منزال خاليا“ يف العاصمة ولم يسـفر 

عن وقوع إصابات.

ويف وقـت مبكـر امـس الثالثـاء، غرد 

املتحدث باسـم حكومـة طالبان ذبيح 

جـوي“  ”هجـوم  عـن  مجاهـد  اللـه 

اسـتهدف منـزال يف حـي شـريبور يف 

كابول.

وقـال يف تغريدته ”لم يتم الكشـف عن 

طبيعة الحادث يف البداية. أجهزة األمن 

واالسـتخبارات يف اإلمـارة اإلسـالمية 

يف  وتوصلـت  الحـادث  يف  حققـت 

تحقيقاتها األولية إىل أن الهجوم نفذته 

طائرات مسرّية أمريكية“.

وتأتـي هـذه األنبـاء قبـل شـهر عىل 

النسـحاب  األوىل  السـنوية  الذكـرى 

القـوات األمريكيـة مـن أفغانسـتان، 

وتـرك البـالد تحـت سـيطرة حركـة 

طالبان التـي حاربت القـوات الغربية 

عىل مدى العقدين املاضيني.

وبموجـب اتفاق الدوحة عـام 2020، 

السـماح  بعـدم  طالبـان  تعهـدت 

أفغانسـتان مـرة أخـرى  باسـتخدام 

نقطة انطـالق لالرهابيني، لكن خرباء 

تقطـع  لـم  الجماعـة  أن  يعتقـدون 

عالقاتها مع القاعدة.

وقـال مسـؤول ”مـا نعرفـه هـو أن 

حقانـي الزعيم البـارز يف طالبان كان 

عىل علم بوجوده يف كابول“.

ويرأس رساج الدين حقاني نائب زعيم 

حركة طالبان ووزير الداخلية ”شبكة 

حقانـي“، وهي مجموعـة فرعية من 

طالبـان تم تحميلها مسـؤولية بعض 

أكثـر أعمال العنف فتكا ودموية خالل 

املاضيـة، ويصفهـا  العرشيـن عامـا 

”ذراع  بأنهـا  أمريكيـون  مسـؤولون 

حقيقية“ للمخابرات الباكستانية.

افتقـر الظواهـري البالـغ 71 عاما إىل 

الكاريزما القوية التي ساعدت بن الدن 

عىل حشـد االرهابيني من جميع أنحاء 

العالم، لكنـه جرّي مهاراتـه التحليلية 

لخدمة قضية تنظيم القاعدة.

وُيعتقـد أنـه املخطـط االسـرتاتيجي 

الرئييس والعقل املدبـر الحقيقي وراء 

عمليات القاعدة، بمـا يف ذلك هجمات 

الطبيـب  كان  وكذلـك  سـبتمرب،   11

الشخيص لبن الدن.

ومـع تراجع دور القاعدة يف السـنوات 

التي تلت الغزو األمريكي ألفغانستان، 

اعتـرب مسـؤول اإلدارة األمريكيـة أن 

الشـخصيات  ”مـن  كان  الظواهـري 

األخرية املتبقية التي تتسـم بهذا النوع 

من األهمية“.

ويـرى كولـني كالرك، الباحث يف مركز 

صوفـان، أن التنظيـم ”عنـد مفـرتق 

طرق“.

زعامـة  مـن  الرغـم  ”عـىل  وقـال 

الظواهـري، التـي قللـت من خسـائر 

القاعـدة خالل مرحلـة إعـادة البناء، 

فـإن الجماعة ال تـزال تواجه تحديات 

خطرية وهـي تميض قدمـا. أحد هذه 

التحديات هو من سـيقود القاعدة بعد 

رحيل الظواهري“.

وكان والـد الظواهري طبيبـا معروفا 

وجـّده إماما يف جامع األزهر بالقاهرة 

الـذي يمثـل أعـىل سـلطة دينيـة لدى 

املسلمني السنة.

وانخـرط الظواهري االبـن يف املجتمع 

بمـرص يف سـن  املتطـرف  اإلسـالمي 

مبكـرة، ونـرش العديد مـن الكتب عن 

األصولية اإلسالمية التي كانت بالنسبة 

اإلسـالمية  للحركـة  رمـزا  للكثرييـن 

الراديكالية.

غـادر  الثمانينـات  منتصـف  ويف 

الظواهـري مرص متوجها إىل بيشـاور 

حيـث  باكسـتان،  غـرب  شـمال  يف 

كانـت تتمركز املقاومة ضـد االحتالل 

السوفيتي ألفغانستان.

اآلالف  كان  وبينمـا  الوقـت  ذلـك  ويف 

مـن املقاتلني اإلسـالميني يتدفقون إىل 

أفغانستان حدث اللقاء بني الظواهري 

1998 كان واحـدا  وبـن الدن، وعـام 

من خمسـة موّقعني عـىل ”فتوى“ بن 

الدن التـي تدعو إىل شـن هجمات ضد 

األمريكيني.

بغداد/ الزوراء:

اكـَد رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح، ان 

انصـاف ضحايـا االبـادة الجماعيـة بحـق 

االيزيديني واجب ومحاسبة املرتكبني حق لن 

يسقط، فيما طالب بالكشف عن مصري نحو 

٢٧٠٠ مختطف من االيزيديني.

وقال صالح يف بيان تلقته ”الزوراء“: نستذكر 

بألـم الذكرى الثامنة لإلبـادة الجماعية التي 

ارتكبها داعـش اإلرهابي بحق أبناء شـعبنا 

من اإليزيديني وكانت تهدف إلنهاء وجودهم، 

هـي صفحـة حزينـة تهتـّز لهـا الضمائـر 

اإلنسانية لجريمة لم ُتفرق بني رجل وامرأة، 

أطفال وكبار يف السـن، وجّسدت واحدة من 

أبشـع األعمال التي شهدها العالم يف التاريخ 

الحديث.

مرتكبـي  مـن  االقتصـاص  إن  واضـاف: 

هـذه الجريمـة واجـب وحـق لـن يسـقط، 

ونؤكـد أهمية مواصلة جهـود األمم املتحدة 

واملجتمـع الدويل ملحاسـبة املتورطني يف هذه 

الجريمـة ضـد اإلنسـانية وجلبهـم للعدالة، 

وكشـف االنتهاكات وتوثيقها لتكون شاهداً 

لألجيال املقبلة والعالم عىل خسة الجماعات 

اإلرهابية التي حاولت العبث ببلدنا.

واشار اىل إن إقرار قانون الناجيات االيزيديات 

هو أقل الواجب، ويجـب مواصلة العمل عىل 

إنصـاف الضحايـا وتعويضهـم وتمكينهم، 

وضمـان عـودة آمنـة ومسـتقرة للنازحني 

اإليزيديـني إىل مدينتهم سـنجار وإعمارها، 

إىل جانب الكشـف عن نحـو ٢٧٠٠ مختطف 

من أبنائنا وبناتنا ال يزال مصريهم مجهول، 

وتعزيـز الجهد الداخيل والـدويل لتحقيق ذلك 

بال تهاون.

بغداد/ الزوراء:

أقـرْت وزارة التخطيط بعجـز الحكومة عن 

ل العاطلني يف ظل غياب  توفري فرص عمل لكِّ

دور القطاع الخاص.

وقالـت وكيـل الـوزارة للشـؤون اإلداريـة، 

أزهار حسـني صالـح، يف ترصيـح صحفي: 

انَّ ”الـوزارة تعمل، إضافة إىل إعداد مسـودة 

القانون، عىل التثقيف وزيادة الوعي بأهمية 

القطـاع الخـاص، والسـعي الدائـم لتعديل 

القوانني وتقليل الفوارق بني القطاعني العام 

والخاص“.

وأضافت: أنَّ نسـبة العمل يف القطاع الخاص 

وصلـت إىل 88 باملئة، لذلك ال يزال البلد ضمن 

الـدول الناميـة، إذ إنَّ الـدول املتقدمة تصل 

فيها نسـبة العمل يف هذا القطاع الحيوي إىل 

96 باملئة.

وأشارت صالح إىل: ”أنَّ البلد يعاني حالياً من 

ازديـاد التوجه عـىل الوظائف العامـة، نظراً 

لوجود نقـص يف القوانـني واالفتقار لفرص 

عمـل حقيقيـة يف ظل التحديـات التي عانى 

منها خالل األعوام املاضية“.

وبينـت أنَّ ”الحكومة ال يمكنها توفري فرص 

عمل للجميع وفق املعايري التنموية الحالية، 

لذلك ال بد من مشاركة القطاع الخاص الذي 

ينبغي أن تدعمه الدولة لخلق مجتمع صحي 

وزيادة انعكاساته اإليجابية بشكل عام“.

ولفتـت إىل ”الحاجـة لقوانني سـاندة تمنح 

مصداقيـة  الخـاص  القطـاع  يف  العاملـني 

وطمأنينة، خاصة قانون الضمان االجتماعي 

الذي يضمن للعامـل حقوقه يف حال تعرضه 

إلصابـة تفقده القدرة عـىل العمل، إىل جانب 

قانون الضمان للعمالة يف املنزل الذي أصدرته 

وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية لضمان 

حقوق العامل املنزيل بصفة {خادم}“.

تايوان/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الصينية، أن 
الجيـش الصيني سيشـن عمليات 
عسـكرية ردا عـىل زيارة رئيسـة 
مجلـس النـواب األمريكـي نانيس 
بيلـويس لتايـوان، وأنـه سـينرش 
مـع  متناسـب  بشـكل  قـوات 
تهديدات العدو، فيمـا قالت وزارة 
الخارجيـة الصينيـة، تعقيبـا عىل 
زيارة بيلويس، إن النهاية لن تكون 
جيدة لألمريكيني، واصفة تحركات 

الواليات املتحدة بـ ”البلطجة“ .
وأدانـت الخارجيـة الصينيـة مـا 
األمريكيـة  ”الخيانـة  أسـمته 
املتعمدة“ ملبـدأ ”الصـني واحدة“، 
مشـرية إىل أن األمريكيـني يلعبون 

بالنار يف قضية تايوان.
واعتـربت الخارجيـة الصينيـة أن 
الواليـات املتحدة باتـت أكرب تهديد 
للسـالم يف العالم، مؤكدة أن الصني 
لن ترضـخ أبدا ملثل هذه التحركات 

األمريكية يف تايوان.
وقالـت بيكـني إن زيـارة بيلـويس 
لتايوان تحمـل تداعيات كبرية عىل 
العالقة مع واشـنطن، وإن الزيارة 
ترسـل إشـارات خاطئـة للقـوات 

االنفصالية يف تايوان.
وذكـرت الصـني أن زيـارة بيلويس 

يف  واالسـتقرار  السـالم  تقـوض 
مضيق تايوان.

يف غضون ذلك أعلَن املتحدث باسم 
الرئاسة التايوانية كزافييه تشانج 
يف بيان أن املوقع الرسـمي لرئيسة 
تايوان تعـرض لهجوم من الخارج 

حجب الخدمة.
ونقلـت وكالة ”بلومـربغ“ لألنباء 
حجـم  إن  القـول  املتحـدث  عـن 
أسـوأ بنحو  اإللكرتونية  الهجمات 

200 مرة من املعتاد.
وتعـذر فتح املوقـع لبعض الوقت، 
ولكنـه عـاد إىل طبيعتـه بعـد 20 

دقيقة.
األجهـزة  أن  املتحـدث  وأضـاف 
الحكوميـة سـوف تواصـل تعزيز 
املراقبة للحفاظ عىل أمن املعلومات 
والتشـغيل  الوطنية،  واالتصـاالت 

املستقر للبنية التحتية الرئيسة.
كمـا تعرضـت مواقع املؤسسـات 

لهجمـات  التايوانيـة  الحكوميـة 
إلكرتونيـة، بما فيهـا موقع وزارة 

الخارجية.
ووصلـت رئيسـة مجلـس النواب 
األمريكـي نانـيس بيلـويس امـس 
الثالثـاء إىل جزيـرة تايـوان، رغـم 
هـذه  مـن  الصينيـة  التحذيـرات 

الزيارة.
وأكدت وسـائل إعـالم تايوانية أنه 
”تم تفعيل منظومة الدفاع الجوي 

يف مطار تايبه“. من جهتها أعلنت 
هيئة البث اليابانية أن ”8 مقاتالت 
جزيـرة  مـن  انطلقـت  أمريكيـة 

أوكيناوا رشق تايوان“.
وسـارعت الصني إىل إعالن ”إغالق 
املجـال الجـوي للطائـرات املدنية 
يف مضيـق تايـوان“ مهـددًة بـأن 
”الطائـرات التـي سـتنتهك حظر 
الطريان يف مجال تايوان الجوي قد 

يتم إسقاطها“.
يف السـياق نفسـه، قالت وسـائل 
”مقاتـالت  أن  صينيـة  إعـالم 
سوخوي 35 صينية عربت مضيق 

تايوان“.
ماليزيـا،  بيلـويس  غـادرت  وقـد 
املحطة الثانية يف جولتها اآلسيوية، 
يف وقت سابق من اليوم وسط توتر 

متصاعد بسبب زيارة تايوان.
وتعترب الصني تايـوان، التي تتمتع 
بحكـم ذاتـي، جزءا مـن أراضيها، 
وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
الخارجية الصينية يف وقت سـابق 
هذا األسبوع إن أي زيارة تقوم بها 
بيلـويس لتايوان سـتكون ”تدخال 
سافرا يف الشؤون الداخلية للصني“ 
وحـذر مـن أن ”الجيش الشـعبي 
لتحريـر الصـني لن يقـف مكتوف 

األيدي أبدا“.
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تونس/متابعة الزوراء:
 ال يزال رئيس حركة النهضة راشد الغنويش، 
منـذ الخامس والعرشين مـن يوليو 2021، 
يراهـن عىل أن حكـم الرئيس التونيس قيس 
سعيد سيسـقط بالرغم من الخطوات التي 
قطعهـا األخري يف تثبيت نفسـه مـن ناحية 
وتهميـش حركـة النهضـة والغنـويش من 

ناحية ثانية.
الغنـويش  تحـركات  فشـلت  أن  وبعـد 
وترصيحاتـه واتصاالته ولقاءاتـه الداخلية 
والخارجيـة بدأ يلـوم التونسـيني عىل عدم 
إسقاط قيس سـعيد وفق الطريقة الرتكية، 
أي الخـروج إىل الشـوارع ملنع إغالق الربملان 
والحؤول دون حل حكومة هشـام املشييش 
التي كانت حركة النهضة تتخفى وراءها يف 

معركتها مع الرئيس التونيس.
وقـال مراقبون تونسـيون إن تشـبيه حالة 
تونس بحالة تركيا يظهر أن الغنويش مغرتب 
عن واقعه ويقيس كل األحداث واملواقف عىل 
ما يجـري يف تركيا بحكم عالقتـه بالرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي يعتقد اإلسالميون 
أنه صديقهـم وحليفهم بالرغـم من تخليه 
عنهم خالل مسـاعيه إلعـادة العالقات مع 
الخليجيني ومع مـرص، وهو يمكن أن يبيع 
أي حليـف بمن يف ذلك الغنـويش إذا اقتضت 

مصالحه ذلك.

وأشار املراقبون إىل أن ما جرى يف تونس قبل 
عام غري ما جـرى يف تركيا، بل مختلف عنه 
جذريـا؛ فالرئيس سـعيد لم يلجـأ إىل قوات 
األمـن والجيش إلعـالن إجراءاتـه التي من 
بينهـا تجميد عمل الربملـان ورفع الحصانة 
عـن النـواب، وإنما اتخـذ قراراتـه بصفته 
رئيسـا رشعيا ووفـق تأويل للدسـتور لقي 
دعما واسعا لدى فئات وشخصيات بعضها 

كان حليفا للنهضة يف حكوماتها املختلفة.
وتساءل املراقبون: كيف يطلب الغنويش من 
التونسيني الذين انتخبوا قيس سعيد بأغلبية 
كبـرية يف انتخابـات أكتوبـر 2019 ودعموا 
ثقتهم به يف استفتاء الخامس والعرشين من 
يوليو املايض أن ينزلوا إىل الشـوارع لحماية 
برملان لم يخرج للدفاع عنه سـوى الغنويش 
وحده يف صورة لقيت انتشـارا واسعا لتقنع 
العالم بـأن الربملان املنحل لم يكن معربا عن 
النـاس ومصالحهم وإنما كان غطاء للدفاع 
عن مصالح األحزاب والكتـل الربملانية دون 

سواها.
وأعلـن الرئيس الرتكي يف الليلة الفاصلة بني 
الخامـس عرش والسـادس عرش مـن يوليو 
2016 عن إفشال محاولة االنقالب ومرصع 
العـرشات مـن األشـخاص، ثـم تبعـت ذلك 
حملـة قـادت إىل اعتقال اآلالف مـن األتراك 
(جنـود، قيـادات يف الجيـش وسـلك األمن، 

رجال تعليم…) تحت شعار تفكيك ”الكيان 
املوازي“ الذي تتهمـه أنقرة بقيادة محاولة 
االنقالب الفاشلة. وتعرض هؤالء املعتقلون 
منظمـات  اعتربتهـا  رسيعـة  ملحاكمـات 
حقوقيـة محاكمـات جائـرة ال تتوفر فيها 

ضمانات املحاكمة العادلة.
ولم يكن قرار قيس سـعيد القايض بتجميد 
الربملان ثـم حله قرارا مسـقطا؛ فقد تتالت 
قبـل يوليـو 2021 الدعـوات املُطالبـة بحل 
الربملـان، ورفـع التونسـيون يف مناسـبات 
مختلفـة شـعارات ُتطالـب بحـل الربملـان 
وإسـقاط منظومة الحكم التي قادت البالد 
منـذ 2011. ووجه هؤالء إىل الرئيس سـعيد 
تنـادي باالسـتفادة مـن فصـول  دعـوات 
الدسـتور التي تتيح له تغيـري الوضع، وهو 

ما تحقق الحقا.
واتهـم املتظاهـرون الغنـويش بالتسـبب يف 
ما شـهده الربملان املنحل من فوىض وتبادل 
للعنف اللفظي والجسـدي بسبب عجزه عن 
إدارة الحـوار وانحيـازه إىل الكتلـة الحليفة 
له، وأنه اسـتثمر منصبه يف رئاسـة الربملان 
لتحقيـق مكاسـب لـه ولحركتـه وخاصـة 
اتخاذه كمنصة ملحاولة عزل الرئيس سـعيد 
ومنعـه من أداء مهامه بمـا يف ذلك تلك التي 
يمنحـه إياها الدسـتور، السـيما مـا تعلق 

بالعالقات الخارجية.

وراهـن رئيس حركة النهضـة عىل ضغوط 
الخـارج من خالل لقـاءات وترصيحات أدىل 
بها لوسـائل إعـالم غربية من أجـل العودة 
إىل الواجهـة عرب التباكي عـىل الديمقراطية 
والحريات، أو دفع قيس سـعيد إىل الرتاجع، 
لكـن ذلك لـم يتحقق يف ظـل اقتنـاع الدول 
الغربيـة التـي راهـن عليهـا الغنـويش بأن 
اسـتمرار الرصاعات السياسية لفرتة أخرى 
قد يقـود تونس إىل املجهـول، خاصة يف ظل 

األزمة االقتصادية واالجتماعية الحادة.
ويقول متابعون للشأن التونيس إن الغنويش 
لـم يفهم بعدمـا انقىض أكثر مـن عام عىل 
إجـراءات الخامـس والعرشيـن مـن يوليو 
2021 أن األوضاع تغريت، وأن الغرب ال تهمه 
الديمقراطيـة بقـدر اهتمامه باالسـتقرار، 
وأن الناس انحازوا إىل قيس سـعيد ودعموه 
والغنـويش   ،2011 منظومـة  مواجهـة  يف 
نفسـه اعرتف بأن شـعبية الرئيس سـعيد 
بلغت تسـعني يف املئـة بعد تلك اإلجـراءات. 

والخالصة أن ذلك القوس قد أغلق.
وال يريد رئيس حركـة النهضة أن يفهم أنه 
غـري محبوب وأن الناس ال يريدونه ولو كان 
األمر كذلـك لوقفوا إىل جانبه وجانب برملانه 
وحكومته ولتظاهروا ضد قيس سـعيد بدل 
أن يتظاهـروا بـاآلالف ويف مـدن مختلفة يف 

الوقت نفسه دعما إلجراءاته.
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أحوال النجف
بناًء عىل طلب املواطن (هادي حسـني عيل) 
الذي يـروم تبديل لقبه وجعلـه (الخزعيل) 
بدال مـن (شـبالوي) فمـن لديـه اعرتاض 
مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة اقصاها 
(خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر 
هـذه املديرية يف الدعـوى وفق احكام املادة 
(٢٢) مـن قانـون البطاقـة الوطنية رقم ٣ 
لسنة ٢٠١٦ واالمر اإلداري املرقم ٢٤١٩٥ يف 

.٢٠١٦/٦/١٢
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

إعالن
اىل الرشيـك (لـؤي عبـاس هنـدو) اقتـىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (صـالح كاظم محمـد عيل) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة 
املرقمـة (٣/١٧٥٢٢) املقاطعـة (٤/ حـي 
النرص) حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوماً داخل العراق وشـهر واحد خارج 
العـراق مـن تاريخ نـرش االعالن وبعكسـه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيـك (حـوراء حميـد جـرب) اقتىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك (جاسـم محمد عبد الحسـني 
مشـكور) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف 
املقاطعـة  املرقمـة (١٠٠/٣١١)  القطعـة 
النجـف  بلديـة  حـدود  الحجاميـه)   /٤٤)
ولغرض تسـليفه قـرض االسـكان وخالل 
مـدة اقصاهـا خمسـة عـرش يومـاً داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشكاء (ازهـار لطيف نجم عبد وانعام 
لطيف نجم عبد وعيل رحيم حمادي) اقتىض 
حضوركـم اىل صندوق االسـكان الكائن يف 
النجف وذلـك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل 
قيام رشيككم (نهضه عـيل مجبل) بالبناء 
عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة املرقمة 
(٣٩٤/١٩) املقاطعـة (١٨/ علـوة الفحل) 
حدود بلدية النجف ولغرض تسـليفه قرض 
االسـكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوماً داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
مـن تاريـخ نرش االعالن وبعكسـه سـوف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (كرار حسـني عبيد) اقتىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن 
يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك (وفاء حسـني مهدي) 
بالبناء عىل حصته املشـاعة يف القطعة 
 /٤) املقاطعـة   (٣/٨٣٩٢٧) املرقمـة 
حي النداء) حدود بلدية النجف ولغرض 
تسـليفه قـرض االسـكان وخـالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوماً داخل العراق 
وشـهر واحد خـارج العراق مـن تاريخ 
نرش االعالن وبعكسـه سـوف يسـقط 

حقك يف االعرتاض مستقبالً.

إعالن
اىل الرشيك (عصام عيل عبد 
اقتىض حضورك  الحسـني) 
النجـف  بلديـة  اىل مديريـة 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك (كرار كطران 
املرقمة  مجـارح) للقطعـة 
(٣/٦٣٣٤٥) يف النجف حي 

امليالد مقاطعة    .
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أمن ومجتمع

بغداد/الزوراء:

امـس  االتحاديـة،  النزاهـة  هيئـة  أعلنـت 

الثالثـاء، تمكن مـالكات دائـرة التحقيقات 

يف هيئة النزاهـة االتحاديَّة من ضبط رئيس 

وأعضاء لجنة مشرتياٍت يف صحة الديوانيَّة؛ 

بتهمة املبالغة برشاء مواد طبيٍَّة.

وذكرت الهيئـة يف بيان ورد لـ «الزوراء»: أن 

«دائـرة التحقيقـات يف الهيئـة، ويف معرض 

َذت بناًء  حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي ُنفِّ

ـرٍة قضائيٍَّة، أفـادت بتلقي مكتب  عـىل ُمذكَّ

تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة معلوماٍت تتضمن 

إقـدام لجنة مشـرتياٍت يف صحـة املحافظة 

عـىل املغاالة يف رشاء مواد طبيٍَّة، وبعد إجراء 

ن فريق من  عمليَّات التحـري والتقيص، تمكَّ

مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة من ضبط 

رئيس وأعضاء اللجنة».

وتابعت الدائرة ُموضحـًة أنَّ «العمليَّة، التي 

ت اسـتناداً إىل أحـكام املـادة (٣٤٠) من  تمَّ

قانـون العقوبات، أسـفرت أيضاً عن ضبط 

معامالت الرشاء، إذ أثبتت التحقيقات األوليَّة 

صحة ما جـاء من معلوماٍت حول املغاالة يف 

أسعار الرشاء».

وأضافت إنَّ «األوليات املضبوطة أثبتت رشاء 

 (٤٨.٠٠٠.٠٠٠) بمبلـغ  (الفازلـني)  مـادة 

مليـون دينار وبكميَّـة (١٢٠٠) طن ومئتي 

كيلوغرام، مشريًة إىل أن تلك األوليات كشفت 

أيضـاً عـن رشاء مـادة البنـدول (تحاميل) 

بمبلغ (٤٩.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار، مؤكدًة 

أن عمليَّـة الـرشاء شـابتها مغـاالة بّينة يف 

أسعار تلك املواد».

ونوهت الدائرة «بتنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 

بالعمليَّة، وعرضه رفقـة املُتَّهمني واملُربزات 

املضبوطـة عـىل قـايض محكمـة التحقيق 

املحافظـة؛  النزاهـة يف  ـة بقضايـا  املُختصَّ

التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة».

وكانـت الهيئة قـد أعلنت منتصـف أيار عن 

ضبطها مستند رصٍف بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 

مليـون دينـاٍر ممنوح للجنة تنفيـذ عمٍل يف 

مستشـفى الديوانيَّة، الفتًة إىل أنَّ اللجنة لم 

تقم بتنفيذ العمل؛ بالرغم من منح السـلفة 

يف شـهر أيلول ٢٠٢١، كما أنَّهـا لم ُتقدِّْم أي 

أوليَّاٍت؛ لتسـوية السـلفة خالفـاً لتعليمات 

تنفيذ األعمال بأسلوب «أمانة»وكان مصدر 

قـد قـال يف ترصيـح صحفـي، يف السـابع 

والعرشين من تموز املنرصم، انه «بعد ورود 

املعلومات تشـري اىل رشاء مادة الفازلني من 

قبل دائرة صحة الديوانية اسـتحصل مكتب 

النزاهـة يف الديوانيـة، قرار قـايض محكمة 

التحقيـق بضبـط كافـة معامـالت الرشاء 

الخاصـة باملغاالة يف االسـعار وفـق احكام 

املادة ٣٤٠ ق ع «.وأضـاف املصدر انه «ثبت 

للفريق صحة املعلومات حيث توجد معاملة 

الفازلـني بمبلـغ ٤٨٠٠٠٠٠٠  رصف ملـادة 

دينـار ثمانية وأربعون مليون دينار وبكمية 

١٢٠٠ كيلـو (واحـد طـن ومائتـني كيلو)، 

وبنفـس الوقت تم ضبط معاملة رشاء مادة 

البنـدول تحاميل بمبلـغ ٤٩٠٠٠٠٠٠ دينار 

فقط تسعة وأربعون مليون».
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بغداد/الزوراء:
أحصـت وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، 
امـس الثالثـاء، أعـداد العاطلـني عـن العمل 
املسـجلني يف قاعدة بياناتها منـذ عام ٢٠٠٣، 
فيمـا أعلنت عن القـروض امليـرسة املمنوحة 
لهم.وقـال املدير العام لدائـرة العمل والتدريب 
املهني يف الوزارة، رائد جبار باهض، يف ترصيح 
صحفـي إن «الـوزارة انتظـرت نتائج مسـح 
سـوق العمل إلعداد سياسـة وطنية للتشغيل 
يف كل العـراق»، مبينـاً أن «الخطـط موجودة 
ومسـتمرة من خـالل تقديم املنـح والقروض 
التـي تقـدم إىل العاطلني الراغبني يف تأسـيس 
مشـاريع صغرية إضافة اىل تدريـب العاطلني 
واكتسـابهم مهارات جديدة لتأهيلهم للدخول 
يف سوق العمل من خالل مراكز التدريب املهني 

املوجـودة يف الـوزارة، إضافـة اىل التعاون مع 
بعـض املنظمـات الدوليـة لتوفـري برامج من 
شـأنها توفري فرص عمـل للعاطلني».وأضاف 
باهـض، أن «الـوزارة منـذ ٢٠٠٣ وحتـى اآلن 
سـجلت أكثر مـن مليونـي عاطل عـن العمل 
يف قاعـدة بياناتهـا، وقامـت بمنـح ٦٠ ألـف 
قرض ميرس للعاطلـني وتدريب أكثر من ٢٠٠ 
ألـف عاطـل يف مراكزنـا التدريبية».وأوضـح 
أن «الـوزارة انتبهـت أن الكثري مـن القروض 
التي تعطى إىل العاطلني لم تسـتغل لتأسـيس 
مرشوع صغري إليجاد فرصة عمل وإنما يصب 
يف إجـراءات أخرى غـري الهدف املرجـو منه».
وأكد، أن «الوزارة تتابع القروض وآلية رصفها 
من قبل املسـتفيد وتحيل املخالفني إىل القانون 

لتسديد مابذمتهم».

بغداد/الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس الثالثاء، تفاصيل خطة تطوير مدينة الكاظمية املقدسة، فيما أشارت اىل 

أن جميع املشاريع التي تحيط بالحرم الكاظمي متفق عليها مع املعنيني يف الوقف الشيعي.
وقـال مدير عام العالقات واإلعالم يف أمانة بغداد، محمد الربيعي، يف ترصيح صحفي: إن «الخطة 
التطويريـة ملدينة الكاظميـة موجودة واألموال مرصودة إلكمال الشـوارع الرئيسـية وباألخص 
الشـارع املؤدي إىل باب الدروازة حتى مدخل الكاظمية، حيث سيعاد تنظيمه، فضالً عن موضوع 
االسـتمالكات والبيوتات، باإلضافة اىل السـاحات املهمة يف مدينة الكاظمية».وأضاف أن «جميع 
املشاريع التي تحيط بالحرم الكاظمي متفق عليها مع املعنيني يف الوقف الشيعي»، مبيناً أن «كل 
القرارات املتخذة تكون مشـرتكة بني الحرضة الكاظمية وأمانة بغداد».وأشار إىل أن «دائرة بلدية 
الكاظمية تعمل بوترية متصاعدة  لإلرساع بتطوير شـوارع املدينة»، مؤكداً أن «التعاون مسـتمر 

مع املعنيني واملراجع وبني السيد

بغداد/الزوراء:

وجـه رئيـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، بإنشـاء ٥٠ 

مركز اسـعاف فوريا عىل الطـرق الخارجية ضمن مرشوع 

االتفاقية الصينية. 

وقـال مدير العمليات والخدمـات الطبية الطارئة يف الوزارة 

فاضل الربيعي، يف ترصيح صحفي امس الثالثاء: ان «بغداد 

 (ANE) تحتاج عىل االقل ٤ مراكز تسمى بمراكز الصدمات

بسـعة ٢٠٠ رسيـر ومن املؤمل انشـاؤها ضمـن االتفاقية 

الصينية».

واوضح ان «االنفجار السـكاني وبقـاء البنية التحتية عىل 

وضعها الحايل من ابرز املشـاكل التي تواجه عمل الوزارة»، 

الفتـا اىل «الحاجة النشـاء مستشـفيات طـوارئ متطورة 

وتخصيص ١٠ باملئة من السعة الرسيرية لطب الطوارئ».

واشار اىل ان «رئيس الوزراء وجه بشمول ٥٠ مركز اسعاف 

فوريـا عـىل الطـرق الخارجية ضمـن مـرشوع االتفاقية 

الصينية لكل املحافظات وحسب الكثافة السكانية».

بابل/الزوراء:
أعلنت هيئة اسـتثمار بابل، امس الثالثاء، قيمة 
املشـاريع املشـغلة وقيد اإلنجاز، فيما أشـارت 
اىل التحرك إلنشـاء مدينة الجنائن السكنية عىل 
مساحة ٨ آالف دونم.وقال رئيس الهيئة، محمد 
جاسـم زكم، يف ترصيح صحفـي إن «الهيئة لم 
تمنح أي فرصة استثمارية للعام الجاري بسبب 
توقـف أعمال مجلـس اإلدارة»، مبيناً أن «توقف 
املجلس جاء بعد استقالة عدد من أعضائه، ونال 
أحدهم عضويـة مجلـس النواب».وأضاف زكم 
أن «هيئة االسـتثمار بصدد إعـالن التقديم عىل 
مجلس اإلدارة املتكون من ٩ أعضاء، وهم رئيس 
الهيئـة ونائبـه و ٤ من القطـاع الخاص و٣ من 
القطاع العام».وأشار إىل أن «قيمة املشاريع التي 
منحـت الهيئة رخصها االسـتثمارية واملشـغلة 
فعال قـدرت بـ٨٥٠ مليـار دينار، أما املشـاريع 
التي وصلت نسـبة اإلنجاز فيها إىل مراحل جيدة 
وصلـت مبالغهـا إىل ٤٥٠ مليـار دينـار، وهـي 
مشاريع صناعية نوعية منها معمل إنتاج حديد 
التسليح ومعمل إلنتاج الزيوت واألعالف النباتية 
ومعمـل لألندومـي ومعمـل لصناعـة األنابيب 
املعدنية التي نأمل بأن تنجز ضمن الجدول الذي 
حدده املستثمر، لتدخل حيز التشغيل».وأوضح 
أنه «خالل هـذا العام شـهدت املحافظة افتتاح 
عدد من املشـاريع الصناعية، التـي دخلت حيز 
التشغيل التجاري، منها مرشوع توسعة الرشكة 

املتحـدة لصناعـة التعبئـة والتغليـف ومرشوع 
مـول القاسـم ومبنـى علـوة القاسـم ومحطة 
وقود الطليعة ومعمـل العصائر يف الكفل».وعن 
أهم الرخص االستثمارية التي ستدعمها الهيئة 
خـالل الفـرتة القادمـة، أكـد زكـم، أن «الهيئة 
لديهـا توجـه قطعـي لتبني مشـاريع السـكن 
واملشـاريع الصناعيـة، لكنهـا تواجه مشـكلة 
يف القطـاع السـكني تعترب أساسـية، وهي عدم 
توفر العقارات إلنشـاء املشـاريع وعـدم تزويد 
الهيئـة بالعقـارات املطلوبـة من قبـل الجهات 
املالكة».وأكمـل بالقـول: «لدينـا طمـوح يف أن 
توفر الحكومة املحلية مسـاحة تقدر بـ ٨ آالف 

دونم إلنشاء مدينة الجنائن السكنية». ولفت إىل 
أن «محافظة بابل تشـهد كثافة سـكانية عالية 
نتج عنها عجز بمقدار ١١٥ ألف وحدة سـكنية، 
بحسـب إحصائيات دائرة التخطيط اإلقليمي يف 
املحافظـة، واذا مـا نظرنا إىل بعد ١٠ سـنوات يف 
ظل الزيادة السـكانية، قد يصـل العجز إىل ٢٥٠ 
ألف وحدة سـكنية».وذكر أن «العجز عىل توفري 
وحـدات سـكنية نموذجيـة يسـتهدف جميـع 
رشائح املجتمع، وهـذا قد يدفع املواطن باتجاه 
العشـوائيات التي تعد رسطاناً يفتك بالخدمات 
ومؤسسـات الدولة التـي تعاني هي األخرى من 

عجز مايل يمنعها من تقديم الخدمة

بغداد/الزوراء:

اوضحـت وزارة املـوارد املائيـة، امس 

الثالثاء، آلية االستفادة من مياه شط 

العـرب يف البرصة، فيما اشـارت اىل ان 

نهـر دجلة هـو املغذي الرئييس لشـط 

العرب بعد قطع ٣ انهر.

وقـال مديـر املركـز الوطنـي العراقي 

للمـوارد املائيـة بالـوزارة حاتم حميد 

يف ترصيح صحفي: ان «منطقة شـط 

العرب وقبل انشـاء السـدود كانت من 

اخصـب املناطـق الزراعيـة يف العالم، 

حيـث تسـمى هـذه املنطقـة بأبـي 

الخصيب لخصوبة ارضها، حيث كانت 

تزرع فيها اشجار النخيل والحمضيات 

والخـرضاوات بـكل انواعهـا نتيجـة 

خصوبة االرض، بعدما كانت كل املياه 

يف نهـري دجلة والفرات تأتي اىل شـط 

العرب».واضاف «نتيجة انحسار هذه 

املياه بإنشـاء السـدود يف العـراق ويف 

تركيـا ويف ايران انخفض معدل املغذي 

الرئييس الحايل لشـط العـرب، واصبح 

نهر دجلة فقط هو مـن يقوم بتغذية 

شـط العرب بعـد قطع انهـر الكارون 

والكرخة والفرات يف الجبايش للحفاظ 

عىل مناسـيب االهوار»، مشـريا اىل ان 

«نهـر دجلة حاليا هـو املغذي الرئييس 

لشط العرب».

وتابع ان «االسـتفادة من شط العرب 

تكـون يف املناطق الشـمالية ملحافظة 

البرصة ومركز املدينة وخاصة ملحطات 

الكهربـاء والحقـول النفطية وسـقي 

املزروعـات والصناعات ايضـا»، الفتا 

اىل ان «هناك عـدة قنوات ملياه الرشب 

وقنوات اروائية تأخذ من مياه الشـط 

يف شمال مدينة البرصة».

وبنّي ان «ارتفاع بنسبة االمالح يف شط 

العرب، بسـبب االسـتفادة مـن مياه 

الشط يف شمال املحافظة»، موضحا ان 

«مياه شـط العرب يف الجـزء الجنوبي 

للمحافظة ال تتم االستفادة منها».

بغداد/الزوراء:

 اكـدت وزارة الداخليـة ان العمل عىل 

منح حقوق منتسبي الوزارة من املهام 

التي لها  االولوية يف عملها .

وذكـر بيان صـادر عن الـوزارة تلقت 

«بنـاًء  ان  منـه:  نسـخة  «الـزوراء» 

عىل توجيهـات الوكيل االقـدم لوزارة 

العـوادي)،  السـيد (حسـني  الداخلية 

استقبل مدير عام ادارة املوارد البرشية 

سـبهان  (حسـني  الحقوقـي  اللـواء 

السـاعدي) مجموعـة مـن منتسـبي 

الشـهداء  وذوي  ومواطنـني  الـوزارة 

والجرحـى ومـن لديهـم اجـراءات يف 

املديريـة عىل حد سـواء وذلك للوقوف 

عـىل طلباتهـم واحتياجاتهـم ضمـن 

القانونيـة»،  والضوابـط  السـياقات 

لهـا  سـيادته  »واسـتجاب  مضيفـا: 

وفـق الصالحيـات القانونيـة املخولة 

له، موجهـاً مـدراء املديريـات بتذليل 

العقبـات أمامهم ومتابعة مواضيعهم 

وانجازهـا بالرسعـة املمكنـة خدمـة 

للصالـح العـام». مـن جهتـه، ابـدى 

املواطنـني واملنتسـبني عـن ارتياحهم 

النسـيابية االجراءات املتبعـة لرتويج 

معامالتهم بدءا من استقبالهم وحتى 

املقابلة».

ويف السـياق ذاتـه، ذكـر البيـان ان  « 

مديـر عام ادارة املـوارد البرشية اللواء 

الحقوقي حسني سبهان الساعدي  عقد 

اجتماعاً موسـعاً مع مدراء املديريات 

التابعـة إىل املديريـة، وذلـك ملناقشـة 

مجمل العمل وآخر التطورات اإلدارية 

وتوضيـح اآلليـة التـي عملـت عليها 

املديرية يف مجـال االنظمة االلكرتونية 

الحديثة وتشـخيص املعوقات ووضع 

حلول مناسبة لها، وتم خالل االجتماع 

بحث سبل تطوير التعاون املشرتك  بني 

املديريـة وباقـي مفاصل وتشـكيالت 

الوزارة فيما يخص العمل االداري».

واضـاف  ان» العمل عـىل منح حقوق 

منتسـبي الوزارة من املهـام التي لها 

 االولوية يف عمل املوارد البرشية كونها 

التشكيل اإلداري الضامن لحقوقهم».

مؤكداً عىل تسهيل وتبسيط اإلجراءات 

أمامهـم ضمن الضوابط والسـياقات 

القانونية. مثمناً الجهـود التي تبذلها 

املديريـة يف الدقـة والحـرص واملثابرة 

يف العمل، من أجـل االرتقاء والنهوض 

باملهـام اإلدارية التي تخدم منتسـبي 

الوزارة.

@bËÌá€@µ‹vèæa@µ‹†b»€a@Ôó �•@›‡»€a
·:@ÚyÏ‰‡æa@ÒãèÓæa@üÎã‘€aÎ

@ãÌÏ�m@Ú�Ç@›Óñb–m@Â‹»m@ÜaáÃi@Ú„bflc
Úéá‘æa@ÚÓ‡√bÿ€a@Ú‰Ìáfl

@ÈuÎ@Ô‡√bÿ€a@ZÚzó€a
@“b»ég@ç◊aãfl@ıbì„hi
@ÚÓuäb©a@÷ã�€a@Û‹«

pbƒœbz‡‹€

@Ú‡Ó”@Ü�á•Î@ÒáÌáu@ÚÓ‰ÿé@Ú‰Ìáfl@ıbì„�@⁄ãznm@›ibi
ÚÌäb‡rné¸a@…Ìäbìæa

lã»€a@¡í@ÍbÓfl@Âfl@ÒÜb–né¸a@ÚÓ€e@|öÏm@ÜäaÏæa

ÚÌÏ€Î˛a@@b:@>€a@‚bËæa@Âfl@ÒäaåÏ€a@=èn‰fl@÷Ï‘y@|‰fl@ZÚÓ‹Çaá€a

No: 7770    Wed   3    Aug     2022العدد:   7770     األربعاء     3    آب     2022



بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنـك املركـزي العراقـي مـن 
الحـواالت الخارجيـة، امـس الثالثـاء، أكثر من 

٢٦٥ مليون دوالر امريكي .
وذكر مصدر أن البنك املركزي باع خالل مزاده، 
امس، لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، ٢٦٥ مليوناً 
و٩٨٠ ألفـاً و١٣٦ دوالراً أمريكيـاً غطاها البنك 
بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.

وأضـاف: ان معظم هذه املبيعات ذهبت لتعزيز 
االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات 
حيث بلغت ٢١٤ مليونا و٨٤٠ ألفاً و١٣٦ دوالراً، 
فيمـا ذهبت البقية عىل شـكل مبيعـات نقدية 
بلغت ٥١ مليون دوالر.وأشار إىل: ان ٣٤ مرصفا 
قـام بتلبية طلبـات تعزيز االرصـدة يف الخارج، 
و١٩ مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 

١٩٤ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق 
املحليـة بالعاصمة بغداد، امـس الثالثاء.وقال مصدر 
إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 
٣٦٩ الف دينار، وسـعر الرشاء ٣٦٥ الفـاً، فيما كانت 
اسعار البيع ليوم امس االثنني ٣٦٧ الف دينار للمثقال 

الواحد.وأشـار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ 
من الذهب العراقي سـجل ارتفاعا أيضاً عند ٣٢٩ الف 
دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٢٥ ألفا.وفيما يخص أسعار 
الذهب يف محال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار ٢١ يرتاوح بـني ٣٧٠ الف دينار و٣٨٠ 
ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 
٣٣٠ الفـاً و٣٤٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد 

من الذهب (خمسة غرامات).

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفـادت وكالـة أمريكيـة بـأن ضعف 
القـدرة االسـتيعابية ألرصفة تحميل 
ميناء البـرصة وتهالك االنابيب يحول 
دون جنـي العـراق املزيد مـن األموال 
عرب تصدير النفط بالتزامن مع زيادة 
أسعاره، وكشـفت انتفاخات ظهرت، 
خالل األشـهر األخـرية عنـد نهايات 
الخطـوط، عن مخاوف من انفجارها 

والتسبب بكارثة بيئية يف البحر.
(بالتـس)  لوكالـة  تقريـر  ونقـل 
األمريكية للطاقـة وتابعته ”الزوراء“ 
عـن مسـؤولني عراقيـني قولهـم ان 
”فـرص زيـادة كميات النفـط الخام 
الذي يتـم ضخه يف منشـآت منصات 
تحميـل ارصفـة ميناء البـرصة عىل 

املـدى القريـب تبـدو قاتمـة“.
وأضـاف التقرير: أن ”ذلك يحول دون 
تحقيق أية منفعة مكتسـبة للبلد من 
زيـادة اإلنتاج وسـط تصاعد أسـعار 

النفط“.
وأشـار إىل أن ”انابيب الضخ القديمة 
املتهالكـة التي تربط مـا بني املحطة 
وارصفة التحميل تشـكل خطراً كبرياً 

من احتمال حدوث كارثة بيئية“.
وكالـة  ”مـؤرش  أن  التقريـر  وأكـد 
(بالتـس) لحركـة السـلع يف السـوق 
العامليـة وكميـات شـحن النفط من 

البلدان االعضاء املنتجة للنفط ملنظمة 
أوبـك بالص، أظهـر أن كميات النفط 
الخـام التـي أنتجهـا العراق يف شـهر 
حزيـران بلغـت معـدل 4.38 مليـون 
برميل باليـوم بضمنها كميات النفط 

املنتجة من حقول إقليم كردستان“.
ولفـت إىل أن ”هذه الكمية أكثر بقليل 
من كميـات النفط املنتج لشـهر آذار 
4.34 مليـون  والتـي بلغـت بحـدود 

برميل باليوم“.
وشـدد التقرير عـىل أن ”منفذ العراق 
الجنوبي لتصدير النفط غالباً ما كان 
ينظر إليه بأنه املنفـذ الضيق واملعيق 
الـذي ال يتناسـب والكميـات الكبرية 
التي تنتجها البالد من النفط الخام“. 
النفـط  وزارة  ”معلومـات  ان  وأورد 
العراقيـة أكـدت أن صـادرات النفط 
مـن ميناء البرصة للفـرتة من آذار اىل 
حزيران بلغـت معـدل 3.231 مليون 

برميل باليوم“.
ونـوه التقريـر إىل أن ”هـذه الكميـة 
تتسـاوى تقريبا مع معـدالت تصدير 
النفط لشهر نيسان عام 2020 البالغة 
3.351 مليـون برميل باليـوم عندما 
تخلت (أوبك) وحلفاؤها عن سـقوف 
حصص اإلنتاج لفرتة محدودة بسبب 
خالف حول اسرتاتيجية اإلنتاج وسط 
تفيش جائحة كورونا والسماح للبلدان 

املنتجـة بضخ الكمية التـي تريدها“. 
وذهب إىل أن ”تدفق النفط عند ميناء 
البرصة يتعرض إلعاقة بسـبب سـوء 
حالة خطني بحريـني يغذيان ارصفة 

الضخ عند املحطة“.
إىل ذلـك، ذكـرت مصـادر مطلعة عىل 
الوضـع ان ”انتفاخـات ظهرت خالل 
األشـهر األخـرية عنـد نهايـات هذه 
الخطـوط، وان هنـاك مخـاوف مـن 

احتمالية انفجارها وتتسـبب بكارثة 
بيئية بترسب النفط يف البحر“.

ويواصـل التقريـر أن ”بيانات مؤرش 
الشـحن  لحركـة  (بالتـس)  وكالـة 
اليومي تقول إن هذا االمر اجرب رشكة 
نفـط البـرصة عـىل تقليـل معـدالت 
بنسـبة  التحميـل  ألرصفـة  الضـخ 
%25 أي بمعدل ضـخ 54 ألف برميل 
بالساعة عن املعدالت السابقة للضخ 

والتـي كانت بحـدود 70 ألـف برميل 
بالساعة“.

وأردف أن ”انابيـب الضـخ البحريـة 
كان قد تم نصبها يف أواخر سبعينيات 
القـرن املـايض وكانـت عىل أمـل ان 
تسـتبدل منذ عقـود، رغم ذلـك فانه 
لـم يتم تنفيـذ أية اعمال اسـتبدال او 
صيانـة ملشـاكل متعلقـة بالتمويـل 
ومشاكل سياسية فضال عن معوقات 

أخرى“.
وتحـدث التقرير عن ”إضافـة أربعة 
مـرايس أحاديـة لدعـم وتكملـة هذه 
الخطـوط البحرية ممـا زاد من تدفق 
النفـط فيهـا بمـا يعـوض الهبـوط 
الحاصـل يف محطـات الضخ بنسـبة 

قليلة“.
من جانبـه، يقول نائـب مدير رشكة 
سومو لتسويق النفط، عيل الشطري: 
يأملـون  عراقيـني  ”مسـؤولني  ان 
بوصـول طاقـة صـادرات النفط من 
ميناء البـرصة اىل 3.35 مليون برميل 

يف اليوم بحلول شـهر أيلول“.
وأضاف الشطري ”فيما يتعلق بالوقت 
الراهـن، مع االخذ بنظر االعتبار ليس 
فقـط محدوديات طاقـة التصدير بل 
أيضا أنشـطة عمليات إعادة التأهيل 
التـي قـد تسـبب توقفـات يف بعـض 
االحيان، فان هذا ما نتوقع ان يمكننا 

تحقيقه“.
وأشار الشـطري إىل ”إمكانية تحقيق 
رقـم اعىل مـن ذلك، ولكننـي أتحفظ 
االحتمـال  الـيشء عـن هـذا  بعـض 
لحني ما أرى خطط لتطوير منشـآت 

التصدير تجري عىل قدم وساق“.
ومىض الشطري إىل أن ”رشكة سومو 
تتوقـع ان تكون كمية شـحنات فئة 
خـام البـرصة الثقيـل اىل 1.1 مليون 

برميـل باليوم يف تمـوز وخام البرصة 
املتوسط 2.2 مليون برميل باليوم“.

وأوضـح التقريـر أن ”تحليالت وكالة 
(بالتـس) تشـري اىل ان كميات النفط 
املصـدرة سـتكون محـددة عنـد ذلك 
املعدل األقىص لبقية أشهر السنة مع 
بقاء كميات اإلنتاج عند 4.54 مليون 

برميل باليوم“.
ولفـت إىل ”وجود مخـاوف من تدني 
كميـات التجهيـز ناجمة عـن اعمال 
الصيانـة والتأهيـل ملنشـآت الضـخ 
أو ألسـباب متعلقة بعدم االسـتقرار 

األمني والسيايس“.
ويواصـل التقرير أن ”البيئـة الحالية 
الرتفـاع أسـعار النفـط هـي فرصة 
للعراق بـان يضمن تخصيص األموال 
املطلوبـة السـتبدال انابيـب الشـحن 
البحرية املتهالكة والتي قد يسـتغرق 
اسـتبدالها فـرتة سـنتني مـن تاريخ 
اسـتنادا ألشـخاص  العقـد،  توقيـع 
درسوا مرشوع تطوير وتأهيل محطة 

الضخ“.
ومىض التقرير إىل أن ”ذلك من شـأنه 
ان يزيد من سـعة طاقة محطة ميناء 
البرصة للتصديـر بحدود 700 ألف اىل 
مليوني برميل باليـوم باإلضافة اىل 4 
ارصفة أحادية للتحميـل بطاقة 2.2 

مليون برميل باليوم“.
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السعراملادة

.1,160,000 دينارشيش تركي ( 1 طن)

.1,080,000 دينارشيش عراقي  ( 1 طن)

135,000   دينارسمنت عراقي  مقاوم ( 1 طن)

130,000  دينارسمنت عراقي عـادي ( 1 طن)

400,000 دينار  سكس رمل فحص

300.000  دينارسكس حصو مكرس

750.000  ديناردبل الطابوق

1,180,000 ديناردبل طابوق احمر

600,000  دينارجص  حمل صغري( تك)

السعراملادة
3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

 3500  دينارزيت الطعام زير ( 1 لرت )

  10.000 دينار رز محمود ( 4.5 كغم )

 9,000 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم ) @ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

3500 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
 8000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4500 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4500 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

5,000 – 5,500 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت رشكة تسـويق النفـط العراقية» 
سومو»، امس الثالثاء، أن صادرات النفط 
العراقي إىل األردن انخفضت لتبلغ كمعدل 
أقل مـن ٢٥٠٠ برميل يوميا خالل شـهر 
تمـوز املايض وبسـعر يقل بــ ٧ دوالرات 

عن السعر املباع عامليا.
وبهذا يكون العراق قد باع الربميل الواحد 
من النفط الخام إىل األردن يف شـهر تموز 
بأقل من ٧ دوالرات فقط عن سـعر البيع 
الرسـمي املعلـن مـن قبـل وزارة النفـط 
دوالرات،   (١٠٣٫٦٠) مـن  أكثـر  والبالـغ 
بحسـب االحصائية الصادرة عن الوزارة، 
كمـا أنه صدر كميات بلغت ما يقارب من 
٢٫٥ ألـف برميـل يوميا وهو أقـل من ١٠ 
آالف برميـل يوميا وهـي الكميات املتفق 

عليها مع االردن.
وقالت سـومو يف احصائية عـىل موقعها 
واطلعت عليهـا «الـزوراء»: إن «مجموع 
خـالل  األردن  إىل  النفطيـة  الصـادرات 
شـهر تموز املايض بلغـت ٧٥ ألفاً، و٤١٩ 
برميالً»، مبينـة ان «معـدل التصدير بلغ 

٢٤٣٢ برميالً يوميا».
وأضافت سـومو ان «معدل سعر الربميل 
املباع لألردن بلغ ٩٦٫٧٠ دوالراً»، مبينة ان 
«قيمة الـواردات من الصـادرات النفطية 
لألردن خالل شـهر واحد بلغـت ٧ ماليني 

و٢٩٣ الفا و١٧ دوالرا».
وكان األردن تلقى يف أيلول ٢٠٢١ شحنات 
من النفط بموجـب اتفاق لرشاء ١٠ آالف 

برميل يوميا مـن النفط الخام من حقول 
كركوك لتلبيـة جزء من الطلب املحيل قبل 
ان يوقفها يف شـهر شـباط ٢٠٢٢ نتيجة 
انتهـاء العقد ليتم املبـارشة مرة اخرى يف 

نيسان املايض».
يذكـر ان العـراق يصـدر النفـط الخـام 
بأسعار تفضيلية اىل األردن عرب الشاحنات 
الحوضيات وبمعدل تقريبا ١٠ االف برميل 

يوميا.
واعلنـت وزارة النفـط، يـوم االثنني، عن 
النفطيـة وااليرادات  الصـادرات  مجموع 
املتحققة لشـهر تموز، مبينـة انها بلغت 
و(٤٩)  ألفـا،  و(٣٨٥)  مليـون،   (١٠٢)
برميالً، بإيرادات بلغت (١٠٫٦٠٨) مليارات 

دوالر.
من جانب متصل، انخفضت أسعار خامّي 
البرصة املتوسـط والثقيل، امس الثالثاء، 
بأكثر من ٣٪ مع انخفاض اسـعار النفط 

عامليا.
وانخفـض خام البرصة املتوسـط املصدر 
آلسـيا ٣٫٠٩ دوالرات وبنسبة تغيري بلغت 
٣٫٠١٪ ليصـل اىل ٩٩٫٨٤ دوالراً للربميـل 

الواحد.
وانخفـض خـام البـرصة الثقيـل املصدر 
آلسـيا ٣٫٠٩ دوالرات وبنسبة تغيري بلغت 

٣٫١٠ ٪ ليصل اىل ٩٦٫٤٩ دوالراً.
وانخفضـت أسـعار النفـط العامليـة مع 
املخاوف بشـأن الركود االقتصادي العاملي 
وبيانات انخفاض تراجع التصنيع العاملي 

وخاصة يف الصني واليابان.

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
الثالثـاء،  امـس  املاليـة،  لـألوراق 

منخفضا بنسبة (٠٫٩٥٪).
وجـاءت مـؤرشات التداول لسـوق 
العـراق لـألوراق املاليـة ليوم امس 
كما ييل: بلغ عدد االسـهم املتداولة 
(١٩٥٫٦٩٧٫٣٠٠) سهم، بينما بلغت 
 (٥٢٠٫٤٩٦٫١٠٥) االسـهم  قيمـة 
 ISX دنانري. واغلق مؤرش االسـعار
٦٠ يف جلسـة امس عىل (٥٦٣٫٨٦) 
نقطـة منخفضا بنسـبة (٠٫٩٥٪) 
عـن اغالقـه يف الجلسـة السـابقة 
البالغ (٥٦٩٫٢٦) نقطة.وتم تداول 
اسهم (٣١) رشكة من اصل (١٠٣) 
رشكـة مدرجة يف السـوق، واصبح 
عـدد الرشكات املوقوفـة بقرار من 
هيئة االوراق املاليـة لعدم التزامها 

 (٨) املـايل  االفصـاح  بتعليمـات 
املباعة  رشكات.وبلغ عدد االسـهم 
من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السـوق (٤١) مليون سـهم بقيمة 
بلغـت (١٥١) مليـون دينـار مـن 
خـالل تنفيـذ (٦٤) صفقـة عـىل 
اسـهم أربع رشكات.يذكر ان سوق 
العـراق لألوراق املالية قد اسـتخدم 
انظمة التـداول االلكرتوني وااليداع 
املركـزي منذ عام ٢٠٠٩، ويسـعى 
إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
خمـس  وينظـم  للمسـتثمرين، 
جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل 
الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات 
مسـاهمة عراقية تمثـل قطاعات 
املصـارف واالتصـاالت والصناعـة 
واالسـتثمار  والتـأمـني  والزراعـة 

املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس الثالثاء، عن كميات الحنطة املسـتلمة واملسوقة 
يف محافظتـي كركـوك وصـالح الدين.وقـال مدير رشكة تجـارة الحبوب يف 
كركوك، حسـني قنرب عزيز، يف ترصيح صحفي: إن «منافذ الرشكة تسـلمت 
لغايـة اليوم ١٨٩ ألف طن من محصول الحنطة».وأضاف عزيز أن «الرشكة 
سلمت ما يقارب ٧٠ باملئة من املستحقات املالية للفالحني والبالغة أكثر من 
١٠٣ مليارات دينار»، مبيناً أنه «سـيتم اطالق دفعة جديدة من املسـتحقات 
املاليـة خالل األسـبوع املقبل».وتابع أن «الكمية املسـوقة لهذا العام ضمن 
الخطة التي حددتها وزارة الزراعة بلغت ٥٠ باملئة بسبب شح املياه»، معرباً 
عـن أمله بأن «تكون خطة املوسـم املقبل افضل».فيمـا أكد مدير إدارة فرع 
الرشكة يف صالح الدين، جاسـم محمد الجمييل: إنه «بتوجيه من قبل اإلدارة 
العامـة يف مقر الرشكـة العامة لتجـارة الحبوب، تم إطالق تجهيز السـلفة 
األوىل ملطاحن املحافظة وحسب نسبة الخلطة املعدة من قبل قسم السيطرة 
النوعيـة»، الفتـاً إىل أن «الرشكة مسـتمرة باسـتالم الحبوب مـن املزارعني 
ضمـن النشـاط اليومي».وبنّي أن «اجمايل الكميات املسـتلمة لعموم مواقع 
الفرع بلغت (٢٩٥،٤٥٥) ألف طن»، مشرياً إىل «استمرار مناقلة الحبوب من 
صومعة تكريت ومجمع حبوب سـامراء اىل محـاور كل من التاجي والدورة 

وخـان ضـاري، إذ بلـغ اجمـايل الكميـة املنقولـة (٢٦،١٨٦) ألـف طـن».

@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
bõ–É‰fl@’‹ÃÌ

@Ú‡‹ènæa@Ú�‰®a@pbÓ‡◊@Â‹»m@Òäbvn€a
µnƒœb´@¿@Ú”ÏèæaÎ

%@3@Âfl@ãr◊di@›Ó‘r€aÎ@¡éÏnæa@Òãój€a@ÔflbÇ@üb–Øa
÷Ïè€a@ã»é@Âfl@›”di@È»Ói@·Àä@ÊÜä˛a@∂g@Ô”aã»€a@¡–‰€a@paäÜbñ@…uaãm

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc
@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@265@Âfl@ãr◊c@…ÓjÌ@Ú‹‡»€a@Üaçfl

ÚÀbó€a@fib´@¿@b«b–mäa@›vèm@kÁâ€a@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال2,000 دينارالباميا

1500 دينارالو500 دينار الطماطة

2000 دينارخوخ750دينارالبطاطا

2500 دينارمشمش750دينارالخيار

1000-1250 دينارعنب750-1000 دينارفلفل بارد 

1750 دينارتفاح مستورد 1500دينارفلفل حار 

1000 دينارتفاح عراقي  750دينارالباذنجان  

1750 دينارالليمون   750-1000 دينارخيار قثاء 

2000 ديناراللنكي   500-750 دينارالبصل 

1250 ديناراملوز  1000 دينارالجزر 

1500 دينارعلبة فراولة 2500دينارفاصوليا 

3500 ديناررمان 750 دينارلهانة 

500 ديناررقي 1000 دينارقرنابيط  

750ديناربطيخ 750-1000 دينارشجر  

1500 ديناركريب فوت 1000 دينارخس 

1500-2000 دينارعرموط 2000 ديناراللوبيا

1500 دينارالسندي 3000 ديناربروكيل 

1500-2000 ديناركيوي
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_ÚöbÌã€a@ÏÌÜÏnéa@wflb„ãi@ÂÌc
@Újéb‰æbi

عـىل مـدى ثمانـي عـرشة عامـا قطـع 
برنامـج اسـتوديو الرياضـة الـذي كان 
يقدمه الزميل املبدع حسـام حسـن من 
عـىل شاشـة قناة الحـرة عراق مسـرية 
رائعة، حيث حقق هـذا الربنامج نجاحاً 
باهراً يف تغطيـة األحداث الرياضية ومنذ 
أشهر فجأة احتفى هذا الربنامج وليومنا 

هذا.
فقد كان يغطـي االخبار الرياضية داخل 
العـراق وخارجـه وكان لديه مراسـلون 
ينقلون اخبار ونشـاطات عدة من بغداد 

واملحافظات، الربنامج لسنوات نال اكثر 
من شـهادة وفـاز بلقب االفضـل يف عدة 

مناسبات وحصل عىل جوائز تقدير.
نعـم ان اسـتوديو الرياضـة الـذي كان 
برنامجا صادقـا ومميزا وحظي بمتابعة 
ومشـاهدة عشـاق الرياضـة، وال ندري 
اختفي هذا الربنامج الذي نال اهتمام اهل 
الرياضة لذلك نوجه الدعوة إىل أهل الشأن 
يف قناة الحـرة عراق بإعادة هذا الربنامج 
الذي افتقدناه منذ أشـهر ومـا زال بعيدا 
عنا، فهي دعوة ملن يهمه األمر وخصوصاً 

إدارة القناة التي احتضنت إعالمياً كفوءاً 
يف مجـال اإلعـالم الريايض، وهـو الزميل 
حسـام حسن الذي يملك امكانات عالية، 
وهو ليس غريبا عىل السـاحة اإلعالمية، 
هـو عىل درجـة عالية من الخلـق الرفيع 
الريـايض ويتميـز بمواصفات عـدة وقد 
حقـق برنامجه هـذا نجاحاً واسـعاً، إىل 
جانـب اكثـر مـن مراسـل ريـايض اذكر 
منهم د. عدنان لفتة واحمد قاسم وعمار 
سـاطع وكريم درويش الذين اسهموا يف 
تغطيـة األحداث الرياضيـة داخل العراق 

اضافة إىل مراسيل املحافظات.
كلنـا نـود مشـاهدة اسـتوديو الرياضة 
الـذي يعد واحـدا من الربامـج الرياضية 
الهادفة والبنـاءة، أملنا كبري بإدارة قناة 
الحرة عـراق ان تقول كلمتهـا بحق هذا 
الربنامج الريايض الذي استحق شهادات 
نجاح عىل مدى ثماني عرشة عاما ونحن 
ملنتظـرون مع التحيـة والتقديـر للقناة 
التـي حققت قفـزة كبرية ومـا زالت انه 
تسـاؤل وتذكري للقناة املوقـرة وإدارتها 

الناجحة. äÏjßa@Êb„á«
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@kÉn‰fl@áœÎ@|‰fl@‚á«@lãÃnèÌ@Ú‡◊˝æa@Üb•a
ãóæ@fiÏÇá€a@Ò7ídm@lbjì€a

بغداد/ متابعة الزوراء
استغرب االتحاد العراقي للمالكمة عدم منح وفد منتخب الشباب تأشرية الدخول (الفيزا) اىل جمهورية مرص العربية 
وذلك للمشـاركة يف بطولة العرب للعبة. وقال االتحاد العراقي للمالكمة يف بيان «اسـتغرب االتحاد عدم منح اعضاء 
وفد منتخبه سـمة الدخول لالرايض املرصية بغية املشـاركة يف بطولة العرب للشـباب الجارية احداثها يف جمهورية 
مرص العربية» . وأضاف «واذ يستنكر االتحاد العراقي تلك املحاوالت الخارجة عن الروح الرياضية فانه يؤكد مضيه 
لتقديـم شـكوى رسـمية ومخاطبات اعرتاض اىل االتحـاد العربي والدويل للعبـة وعرب قنوات رسـمية تتمثل  بوزارة 
الشـباب والرياضـة واللجنة األوملبيـة الوطنية العراقية».  واوضح : «ال يسـتبعد اتحادنا تعليـق عضويته يف االتحاد 

العربي احتجاجا عىل ابعاد العراق وبعض املنتخبات من املشاركة بهذه البطولة تحت ذريعة «سمة الدخول».

ãºcÎ@ã–ñc

·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@ÚÓ€Îá€a@ô5”@Ú€Ï�i@k‘€@áó±@÷aã»€a
السليمانية/ احمد جاسم

أكَد مدرب فريق نوروز ويل كريم 
أن فريقه بدأ تدريباته استعداداً 
للموسـم الكروي املقبل وأجرى 
مسـتوى  عـىل  تغيـريات  عـدة 

الالعبني .
وقـال كريم إن ”الجهـاز الفني 
الجـدد  الالعبـني  عـىل  يراهـن 
املغادريـن  الالعبـني  لتعويـض 
،حيـث تـم تغيـري أكثـر من 16 
املوسـم  الفريـق  مثلـوا  العبـًا 
املـايض مقابـل اسـتقطاب 15 
العباً بدالً عنهم“، مشـرياً اىل أن 
”الفريـق حافظ عىل التشـكيلة 
األساسـية التـي لعبـت أغلـب 
مباريـات الـدوري وخاصـة يف 

املرحلة الثانية“.

”جميـع  أن  كريـم  وأضـاف 
الالعبـني املحرتفـني الذين مثلوا 
الفريـق يف املوسـم املـايض قـد 
غادروا ، ولدينـا حالياً تعاقدات 
جديدة مع املدافع الربازييل ليما 
ومع العب نفط ميسان ادريسا 
تـراوري والالعـب اليمني أيمن 
اىل مهاجـم  إضافـة  الهاجـري 

توغويل“.
وختـم كريـم حديثـه قائـًال إن 
”الفريـق عـازم عـىل الظهـور 
بمسـتوى أفضـل مـن املوسـم 
املايض ولن يؤثـر رحيل الهداف 
اسو رسـتم عىل الفريق ألننا يف 
طور االسـتعداد للموسم املقبل 
التعاقـد مع مهاجم  وباالمكان 

هداف لتعويضه“.

@Â€@åÎäÏ„@’Ìãœ@Z·Ìã◊@Ô€Î
@·néä@Ïéc@“aá:a@›Óyãi@ãqdnÌ

@È‘Ìãœ@pbjÌäáni@’zn‹Ì@·√b„@Û–�ófl
Ô„Üä¸a@Ô‹óÓ–€a@áÌáßa

äÏÓ„Ïu@Ô„Î7flbÿ€a@=æÎ¸a@kÉn‰æa@k«¸@…fl@á”b»nÌ@ÜÎá®a@Üb„

بغداد/ ليث العتابي
أحـرَز املنتخـب الوطني للقوس والسـهم 
املركز األول ببطولة قربص الدولية بإحرازه 
خمـس ميداليـات ذهبية يف أعـىل حصيلة 

للعراق ببطولة خارجية.
وقال سعد املشهداني، رئيس اتحاد القوس 
والسـهم ان العـراق تـوج ببطولة قربص 
الدولية بعد حصد خمسة أوسمة ذهبية“.

وأضـاف: ”نجح عيل حمـد كاظم يف إحراز 
ذهبيـة القـوس املحـدب بمجمـوع 632، 
ونالـت رنـد سـعد ذهبية القـوس املحدب 

نساء بمجموع 594“.

وتابـع املشـهداني حصلـت فاطمة سـعد 
محمود عـىل ذهبية القوس املركب نسـاء 
بمجمـوع 679، كمـا أن إسـحاق إبراهيم 
محمد مال اقتنص ذهبيـة القوس املركب 
رجال بمجموع 683، وأحرز عبدالله سعد 
محمـود ذهبيـة الناشـئني قـوس محدب 

بمجموع 652“. 
وختـم املشـهداني ان هـذا الفـوز الكبـري 
يف بطولـة قـربص الدوليـة التـي شـهدت 
مشـاركة منتخبـات عامليـة، جـاء نتيجة 
للتطـور الكبري يف مسـتويات العبينا الذي 

أثمر عن حصد املراكز األوىل“.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصَل العب منتخبنا الوطني  مصطفى ناظم 
اىل العاصمـة االردنيـة عمان امـس الثالثاء 
وذلـك لاللتحـاق بتدريبـات فريقـه الجديد 
الفيصيل عىل ان يصل اليوم االربعاء املحرتف 
النيجـريي نورث بيرت لتمثيل الفريق االردني 

يف املباريات املقبلة من دوري املحرتفني
ووصل العـب منتخبنـا الوطنـي مصطفى 
ناظم مسـاء امـس الثالثاء، عـىل أن يلتحق 
بتدريبات فريقه اليوم والذي يستعد ملواجهة 
سـحاب الجمعـة املقبـل ضمـن الجولة 13 

لبطولة دوري املحرتفني.
وجاءت رغبة الفيصـيل يف التعاقد مع ناظم 

بهـدف تعزيز القـدرات الدفاعية، خاصة أن 
الفريـق عانى يف عـدة مباريات مـن ثغرات 

واضحة.
يف املقابـل يصـل النيجريي نـورث إىل عمان 
اليوم األربعاء، حيث سـيخضع للفحوصات 
الالزمة قبـل اعالن التعاقد معه، حيث يلعب 

يف خط الهجوم.
وكان فريـق الفيصـيل قـد تعثـر يف آخـر 
مباراتـني يف بطولـة الـدوري بتعادلـه مع 
معان 3-3 ثم خسـارته أمام شباب العقبة 
2-1، ليرتاجـع إىل املركـز الثاني برصيد 25 
نقطـة متأخراً بفارق 4 نقاط عن الوحدات 

”املتصدر“.

بغداد/ متابعة الزوراء 
الريـايض  الحـدود  نـادي  ادارة  تعاقـدْت 
مع العـب خـط الوسـط املنتخـب االوملبي 
الكامريوني اونو جونيور، قادماً من االتحاد 
الليبـي. وقال امني رس النـادي حازم تيموز 
ان ادارة النادي تعاقدت رسمياً مع املحرتف 

الكامريوني ملوسم واحد.
واضـاف ان االدارة جـددت للثنائي حسـني 

عبد الرضا ، وحسني كريم ملوسم آخر.
ولفـت إىل أن الهيئة اإلدارية لنـادي الحدود 
وباالتفـاق مع مدرب فريق كرة القدم عادل 
نعمة، أعلنت موافقتها بالسـماح للمحرتف 

املوريتانـي محمد سـويعد  للمشـاركة مع 
منتخـب بـالده يف املباراتـني الوديتـني أمام 
منتخب مايل منتصف الشـهر الحايل، وأمام 
منتخـب غينيـا يـوم 28 من نفس الشـهر 
ضمـن تصفيـات بطولـة إفريقيـا لالعبني 

املحليني.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـَن وزيـر الشـباب والرياضـة  رئيس 
االتحـاد العراقـّي لكـرِة القـدم عدنـان 
درجال،، إن االجتمـاع الخاّص يف مجلِس 
الوزراء برئاسِة رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، تمخض عن قـراراٍت غاية يف 
األهميِة لكـرِة القدم العراقّيـة، وتحديداً 
فيمـا يتعلق بدعِم وإسـناد ملف البرصة 
لتنظيـم بطولِة خليجـي 25 مطلع العام 

املقبل . 
وقاَل درجال إنه تمت االستجابُة بصورٍة 
مبـارشٍة ملـا تقدمت بـه وزارُة الشـباب 
والرياضة مـن تخصيص األموال الالزمة 
لتنظيـِم البطولـة عـىل أعىل مسـتوى ، 
فضـًال عن إعطـاِء الصالحيـات الكاملة 
ملحافِظ البرصة وتوفري جميع احتياجات 
املحافظة من دون تـرك أي جانٍب يتعلق 

بإخراج البطولة بأبهى صورة .
 مشـرياً إىل إن دولـة رئيس الـوزراء كان 
داعمـاً اىل أقـىص الحـدود عـىل اعتبـار 
حضاريـًة  واجهـًة  تمثـل  البطولـة  أن 
واقتصادية ورياضّية وسـياحّية باسـم 

العراق . 
وأضـاَف درجال إن مجلس الـوزراء قرر 
أيضاً إسـناَد ملف دعـم منتخبنا الوطني 
ومالكه التدريبـّي بتخصيص مبلغ ثالثة 
مليـارات دينـار عراقي إلعـداِد منتخبنا 
كـون   ،25 خليجـي  لبطولـِة  الوطنـي 
هـذه البطولـة لهـا رمزيـٌة كبـريٌة لدى 
جمهورنا الريـايض، فضالً عن البطوالت 

واملشاركات األخرى.
واختتـَم رئيـس االتحاد حديثـه بالقول: 
أتقدم بأسمى آيات الشكر إىل دولِة رئيس 
الـوزراء، مصطفى الكاظمي، واىل جميع  
الوزراء واملسـؤولني الداعمني واملبادرين 
للمشاركِة يف إسناد ملف البرصة لتنظيم 
بطولة خليجي 25 ، مذكـراً بأن مالكات 
تعمـُل عـىل  والرياضـة  الشـباب  وزارة 
أقىص درجـات التعـاون والتنسـيق مع 
جميع املشاركني واملسـاهمني يف تنظيِم 
البطولـة، وال سـيما اإلعالم الـذي نعول 
عىل دعمه أيضاً ليكون مرآًة عاكسًة عىل 
ما تشهده الساحُة اليوم من أعماٍل كبريٍة 

يف هذا امللف.
ويف سـياق منفصل قّدَم االتحاُد العراقّي 
لكـرِة القـَدم، ظهر امس الثالثـاء ُمدرَب 

ُمنتخب الناشـئني أحمد كاظم يف املُؤتمِر 
الِصحايفّ الذي أقيـَم يف مقرِّ اتحاِد الكرة، 
وحـَرض املُؤتمـر أعضـاُء االتحـاد أحمد 
املوسـوي ورحيـم لفتـة وخلـف جـالل 

واألمنُي العاّم لالتحاد محمد فرحان.
وافتتـَح ُعضو االتحاد، الناطق الرسـمّي 
باسـمه أحمد املوسـوي، املُؤتمـَر برشِح 
آلّيِة اختياِر املُدرِب، بعَد أن اختاَر االتحاُد 
أحمد كاظم مدرباً للناشئني، وإن االتحاد 
يضـُع ثقتُه بـه وبجهـازه الفنـّي لخلِق 

جيٍل حقيقّي للكـرِة العراقّية يكون نواًة 
ُمستقبلّيًة للُمنتخباِت الوطنّية.

وأعـرَب املُـدرب أحمد كاظم عن شـكرِه 
الّتحـاِد الكـرِة الذي وضَع ثقتـُه الكاملة 
به، وهو رشٌف لـكِل ُمدرٍب لإلرشاِف عىل 
املُنتخبـاِت الوطنّيـِة، وسـنبذُل ُقصارى 
جهدنا إلخـراِج جيٍل يمثُل الكرَة العراقّية 

خرَي تمثيل.
وأوضَح إنه الَتقى وزيَر الَشباب والِرياضة 
رئيس االتحاد العراقّي لكرِة القّدم عدنان 

درجـال الذي قـّدَم الدعَم الـالزم الختياِر 
الجهاِز الفنّي املُسـاعد واملُيض يف بطولِة 
كأس العـرب لتكـون محطـًة حقيقّيـًة 
للوقوِف عـىل ُمسـتوياِت الالعبني، ومن 
ِل  ثـم إعداد فريـٍق جيٍد قـادٍر عـىل التأهُّ
إىل كأِس آسـيا، وهو َهدفنـا الحقيقّي يف 

الفرتِة املُقبلة.
وأشـاَر إىل  إنه بحاجٍة إىل دعـِم الجميع، 
السـيما وسـائل اإلعـالم واألندّيـة قبـل 
اتحاِد الكـرة، ألن الفـرتَة الزمنّية ضيقٌة 

جداً النطالِق بطولِة العرب التي أسـفرت 
قرعتها عن مواجهـِة منتخباٍت أفريقّيِة 
لديهـا نتائـج ُمميـزٌة بالفئـاِت العمرّيِة 
مثل منتخبات املغـرب وموريتانيا وجزر 
القمـر، وبالتـايل طلبنـا إقامَة معسـكٍر 
تدريبـّي يف أربيـل ليكـون فرصـًة إلعداِد 

الفريق.
وبنّيَ أمامنا ٢٠ يوماً فقط النطالِق كأس 
العرب، وسنسـابُق الزمَن إلعداِد الفريِق 

من أجل الظهوِر يف الُبطولِة بشكٍل الئق.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
قسـم االعالم واإلتصال الحكومي يف وزارة الشباب 
والرياضة نظم ندوة ثقافية حول ”أهمية اإلعالم 
للحـد من آفة املنشـطات واملخـدرات“ عىل قاعة 
املديريـة  بالتعـاون مـع دائـرة الطـب الريايض 
ووزارة  الرصافـة  ورياضـة  شـباب  ومديريـة 
الداخليـة، بمشـاركة عدد كبري من الشـباب من كال 

الجنسني.
ومدير قسـم االعالم  عـيل العطواني افتتـح أعمال الندوة عـيل العطواني، 
مقدما شـكره اىل جميع الجهات الساندة يف نجاح هذه الندوة ملا لها أهمية 
يف تثقيـف الفرد وكيفية التعامل مع املعلومـة ونقلها اىل املجتمع للحد من 

آفة املنشطات واملخدرات التي تستهدف رشيحة الشباب .
وقدم عضو اللجنة العراقية ملكافحة املنشطات احمد عبد خماط، محارضة 
عـن التأثـريات الجانبية للمنشـطات التي يسـتخدمها رشيحـة كبرية من 
الشـباب مرتادي القاعات الرياضية، مبينا اخطر املنشطات وتأثرياتها عىل 

صحة املستخدم.
 ومـن جهتـه قدم مديـر اعالم مكافحـة املخـدرات العقيد بـالل صبحي ، 
محارضة عن املخدرات وكيف أصبحت اليوم جريمة منظمة عابرة للحدود 
اسـتهدفت رشيحة كبرية من الشـباب من كال الجنسني، وكيفية انتشارها 
وطـرق الرتويج لها. واختتم الندوة مدير قسـم محاربة الشـائعات العميد 
نـرباس محمـد عـيل، اذ قـدم محارضة عـن الشـائعات وطـرق ترويجها 
وانتشـارها، مبينـا إن قسـم الحـرب النفسـية يف وزارة الداخليـة الذي تم  
تأسيسـه بعد عام ٢٠١٤، عمل عىل محاربة االشـاعة التي تبث عرب وسائل 

االعالم الجديد، فضال عن مكافحة االبتزاز األلكرتوني.

بغداد/ متابعة الزوراء
املرخية لالنتصار عىل  أيمن حسني، يف قيادة فريقه  الوطني  املنتخب  نجَح مهاجم 
أقيمت  التي  املباراة  يف  آخر،  لهدف  وصناعته  لهدفني  تسجيله  بعد   ،(4-3) السد 
نهاية  عقب  صحفية  ترصيحات  يف  حسني  أيمن  وقال  القطري.  الدوري  افتتاح  يف 
املباراة ”أبارك لإلدارة والجهاز الفني والالعبني بعد الفوز الثمني الذي تحقق يف بداية 
نجحنا  أننا  إال  مباراة كبرية،  قدم  ”منافسنا  وبرباعية“. وواصل  السد  املوسم عىل 
منافس  أمام  ”لعبنا  وتابع:  املتاحة“.  الفرص  استغالل  خالل  من  الفوز  خطف  يف 
كبري وله تاريخ يف الدوري القطري، ورغم صعوبة املواجهة لكننا نجحنا يف انتزاع 
االنتصار وبنتيجة كبرية“. وختم ”تسجيل هدفني يف أول مباراة سيمنحني الحافز 
النتائج  أفضل  تحقيق  واملساهمة يف  املقبلة  الجوالت  يف  األهداف  املزيد من  إلضافة 

مع فريقي“.

بغداد/ متابعة الزوراء
الطائرة  للكرة  الوطني  املنتخب  يشارَك 
ستقام  التي  العالم  بطولة  يف  جلوس، 
الثاني  ترشين  شهر  خالل  البوسنة  يف 

املقبل. 
رس  أمني  الشايف،  عبد  يعقوب  وقال 
ان  الطائرة  للكرة  العراقي  االتحاد 
بطولة  يف  سُيشارك  العراقي  املنتخب 
كأس العالم التي ُتقام يف البوسنة ضمن 
أبرز مشاركاته بالعام الجاري 2022». 

وأضاف «نطمح لتحقيق نتيجة متقدمة 
منتخبا   16 ضمن  نشارك  البطولة،  يف 
عامليا إىل جانب تمثيلنا للقارة اآلسيوية». 
من  الرابع  يف  ستنطلق  «البطولة  وتابع 
عدة  وسنخوض  املقبل،  الثاني  ترشين 
معسكرات قبل انطالق املحفل العاملي». 
البطولة  وختم «سنعمل من خالل هذه 
يف  العراق  منتخب  موقع  تحسني  عىل 
يف  حاليا  أننا  وال سيما  العاملي،  الرتتيب 

املركز 14 عامليا.
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فرانكفورت / متابعة الزوراء
فرانكفورت  أينرتاخت  أندية  لحقت 
بركب  برلني  وأونيون  بريمن  وفريدر 
الثاني من مسابقة  الدور  إىل  املتأهلني 

كأس أملانيا يف كرة القدم.
عىل  كبريا  فوزا  فرانكفورت  وحقق 
الثانية  الدرجة  من  ماغدبورغ  مضيفه 
بريمن  فريدر  وتغلب  نظيفة،  برباعية 
عىل مضيفه إنريجي كوتبوس من الثالثة 
٢-١، فيما احتاج أونيون برلني إىل التمديد 
لتخطي عقبة خيمنيتس من الرابعة ٢-١ 

(الوقت األصيل ١-١).
وأرمينيا  بشالكه  الثالثة  األندية  ولحقت 
وآوغسبورغ  الوصيف  وفرايبورغ  بيليفيلد 
وبوروسيا مونشنغالدباخ وهوفنهايم وهانوفر 
وشتوتغارت  دورتموند  وبوروسيا  وماينتس 

وفولفسبورغ وبوخوم.

بلقاءي  الحايل  الشهر  نهاية  األول  الدور  ويختتم 
توتونيا أوتنزن من الدرجة الرابعة مع اليبزيغ حامل 
الثالثة  من  كولن  وفيكتوريا  منه،   ٣٠ يف  اللقب، 
مباراتا  التايل.وتأجلت  اليوم  يف  ميونيخ  بايرن  مع 
اليبزيغ وبايرن ميونيخ حتى نهاية آب/أغسطس، 
بسبب خوضهما كأس السوبر املحيل السبت املايض 

والتي توج بها النادي البافاري بفوزه ٥-٣.

ميالنو / متابعة الزوراء
وصل العب الوسط البلجيكي الواعد، شارل دي كيتالر 
إىل  انتقاله  صفقة  إلنهاء  لومبارديا  إىل  عاما)،   ٢١)
صفوف ميالن بطل الدوري اإليطايل لكرة القدم، حسب 

صور نرشتها وسائل اإلعالم اإليطالية.
ووصل الدويل البلجيكي (٨ مباريات دولية وهدف واحد) 
املشجعني  بعض  قبل  من  استقباله  وتم  ميالنو  إىل  ليال 
الثالثاء فحصه الطبي تمهيدا لتوقيع  وبدأ صباح أمس 

عقد مع روسونريي.
اإلعالم  لوسائل  كيتالر  دي  يتحدث  ولم 
فريقه  اإلثنني  مساء  حيا  لكنه  الحارضة 
تويرت:  عىل  برسالة  بروج  كلوب  األم 
عىل  بروج  يس  أف  أشكر  أن  «أريد 
طفال،  كنت  منذ  الفرصة  إعطائي 

لتحقيق أحالمي».
املايض  املوسم  كيتالر  دي  وتألق 
أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  يف 
مما  البلجيكي،  النادي  بقميص 
 ٣٥ نحو  تقديم  إىل  ميالن  دفع 
املكافآت)  (تشمل  يورو  مليون 
األوىل،  الدرجة  دوري  إىل  لجذبه 
نقلتها  التي  لألرقام  وفًقا 

الصحافة.
ويمكن لدي كيتالر، بفضل فنياته 
صانع  مركز  يف  اللعب  ورسعته، 
الجناح  عىل  أو   ١٠ الرقم  ألعاب 

األيمن لهجوم الروسينريي.
ويأتي التعاقد معه أيضاً كجزء من سياسة بطل إيطاليا، 
الالعبني  عىل  خاص  بشكل  املعتمدة  القمة،  إىل  العائد 

الشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير عالية.
الصيف  يف  ميالن  تعاقدات  ثالث  كيتالر  دي  وسيصبح 
صفقة  يف  القادم  أوريغي  ديفوك  مواطنه  بعد  الحايل 
انتقال حر من ليفربول اإلنكليزي والفرنيس ياسني عديل 

من بوردو.
الدويل  املدافع  وسطه  العب  خدمات  ميالن  وخرس 
اإليفواري فرانك كيسييه املنتقل إىل برشلونة اإلسباني يف 
إىل  املنضم  أليسيو رومانيويل  الدفاع  صفقة حرة وقطب 

التسيو.
ويفتتح ميالن حملة الدفاع عن لقبه يف ١٣ آب/أغسطس 

املقبل باستضافة أودينيزي.

                         

لوسيل / متابعة الزوراء
لوسـيل  اسـتاد  سيشـهد 
لنهائـي  املسـتضيف 
قطـر   FIFA العالـم  كأس 
كأس  مبـاراة   ،™2022
سـوبر لوسـيل بـني بطـل 
الهالل  الـدوري السـعودي 
وبطل الدوري املرصي يف 9 

أيلول/ سبتمرب املقبل.
العليـا  اللجنـة  وأعلنـت 
للمشـاريع واإلرث، الجهـة 
املسؤولة عن تنفيذ مشاريع 

البنيـة التحتية السـتضافة كأس العالـم FIFA  قطر ٢٠٢٢™، أن 
اسـتاد لوسيل، أكرب استادات البطولة الثمانية، والذي يتسع ألكثر 
من 80 ألف مشّجع، سيستضيف هذه املباراة، عىل أن يعقبها حفل 

غنائي.
ويقـع االسـتاد الجديـد يف مدينة لوسـيل العرصية، عىل مسـافة 
15 كلم إىل الشـمال مـن العاصمة القطرية الدوحة، ويسـتضيف 
مباريات يف جميع مراحل منافسـات مونديـال قطر 2022، بداية 
بمبـاراة األرجنتـني والسـعودية يف 22 نوفمـرب، وختامـاً بنهائي 
البطولة يوم 18 ديسمرب، تزامناً مع احتفاالت قطر باليوم الوطني.

ومن املقـرر اإلعالن الحقاً عن تفاصيل تذاكر املباراة.وقال السـيد 
حسن الذوادي، األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث: ”تمثل 
هذه املناسـبة املحطة األخرية يف مسـريتنا نحو انطالق منافسات 
البطولة يف 21 نوفمـرب القادم، ويعترب هذا الرصح الريايض الرائع 
درة استادات املونديال، حيث سيشّكل محور اهتمام العالم ومحط 
أنظاره عند استضافة املباراة النهائية يف 18 ديسمرب، الذي يتزامن 
مـع احتفالنـا باليوم الوطنـي للدولة. نفخر بهـذا املعلم الريايض 
املميز الذي سيلعب دوراً هاماً خالل البطولة، كما سيرتك إرثاً دائماً 

لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام“.

القاهرة / متابعة الزوراء
اقـرتب الزمالك مـن االحتفاظ بلقبـه بطالً للـدوري املرصي يف 
كرة القدم بفـوزه عىل مطارده املبارش وضيفه برياميدز بثالثية 

نظيفة بملعب القاهرة الدويل يف املرحلة الثامنة والعرشين.
وسـجل ثالثية الزمالك أحمد سـيد ”زيزو“ (2 مـن ركلة جزاء) 
معززاً صدارته الئحة الهدافني برصيد 14 هدفا، والتونيس سيف 
الديـن الجزيـري (24) والبديـل محمـود عبد الرازق شـيكاباال 

.(90+5)
وهو الفوز السـابع تواليـا للزمالك والثامن يف املباريات التسـع 
األخرية التي لم يذق فيها طعم الخسارة والـ21 هذا املوسم فعزز 
موقعه يف الصدارة برصيد 66 نقطة موسـعاً الفارق غىل سـبع 
نقاط بينه وبني برياميدز الذي فشل يف تحقيق فوزه الرابع تواليا 

والتاسع عرش هذا املوسم لتقليص الفارق إىل نقطة واحدة.
ويف مباراة ثانية، واصل االسماعييل هروبه من املراكز املؤدية اىل 
الدرجة الثانية بفوزه الصعـب عىل ضيفه مرص املقاصة بهدف 

وحيد سجله احمد مدبويل (28).
وتعادل البنك االهيل مع مضيفه الجونة 1-1 بملعب برتوسبورت 
يف القاهرة.وتقـدم للجونة عرب إسـالم عبد النعيـم (40)، وأدرك 

البديل محمد هالل التعادل للبنك األهيل (86 من ركلة جزاء).

واشنطن / متابعة الزوراء
خرج املخرضمان الربيطاني أندي موراي 
وليامس  فينوس  واألمريكية  عاما)   ٣٥)
واشنطن  دورة  من  مبكراً  عاماً)   ٤٢)
األول  بخسارة  املرضب،  كرة  يف  الدولية 
أمام السويدي ميكايل إيمر ٦-٧ (٨-١٠) 
الكندية  أمام  والثانية  و١-٦،  و٦-٤ 
ريبيكا مارينو ٦-٤ و١-٦ و٤-٦ يف الدور 

األول.
يف  ألقاب  بثالثة  املتوج  موراي،  وكافح 
ملدة  عامليا،   ٥٠ واملصنف  سالم  الغراند 
األوىل  مواجهته  يف  دقيقة  و٥٠  ساعتني 
السويدي املصنف ١١٥ عامليا، دون  أمام 

أن ينجح يف حسمها لصالحه.
بذهبية  املتوج  الربيطاني،  ويمني 
أوملبيادي ٢٠١٢ يف لندن و٢٠١٦ يف ريو دي 
جانريو، النفس بأن يكون بني املصنفني 
يف بطولة الواليات املتحدة، آخر البطوالت 
فالشينغ  مالعب  عىل  الكربى،  األربع 

ميدوز التي ظفر بلقبها عام ٢٠١٢.
«أنا  سابقا:  عامليا  أول  املصنف  واعرتف 
فقط بحاجة إىل بلوغ ربع نهائي أو نصف 
صاحبة  فينوس،  خرست  جهتها،  من 
بعد  األوىل  مباراتها  كربى،  ألقاب  سبعة 
أمام  سقطت  عندما  عام،  نحو  غياب 

مارينو الصاعدة من التصفيات.
«كان  لسريينا:  الكربى  الشقيقة  وقالت 
الجمهور معي لكني لم ألعب بشكل جيد. 

أنا صدئة قليالً».
األخرية  مباراتها  فينوس خرست  وكانت 

منذ ما يقرب من عام يف دورة شيكاغو 
وكانت أمام التايوانية هسييه سو-وي.

رشيف  ميَّار  املرصية  حال  تكن  ولم 
بدورها  وخرجت  أفضل  سابعة  املصنف 
من الدور األول بخسارتها أمام الكرواتية 
غرار  عىل  و١-٦،   ٤-٦ فيكيتش  دونا 
الخامسة  مرتنس  إيليز  البلجيكية 
ليودميال  الروسية  أمام  سقطت  والتي 

سامسونوفا ٦-٧ (٤-٧) و٤-٦.
يف املقابل، بلغت األمريكية جيسيكا بيغوال 
واإلستونية  هاليب  سيمونا  والرومانية 
وثالثة  أوىل  املصنفات  كانيبي  كايا 

وسادسة تواليا الدور الثاني.
هاييل  مواطنتها  عىل  بيغوال  وفازت 

عىل  وهاليب  و٦-٢،   ٦-٢ باتيست 
الصاعدة  بوكسا  كريستينا  اإلسبانية 
من التصفيات ٦-٣ و٧-٥، وكانيبي عىل 

البلجيكية غريت مينن ٦-٣ و٦-٣.
هائي يف كندا أو سينسيناتي. لكن ذلك ال 

يبدو واقعياً بعد خسارة مثل هذه».
ريباكينا،  إيلينا  الكازاخستانية  وخرجت 
البطوالت  ثالثة  ويمبلدون  لقب  حاملة 
الدور  من  املايض،  الشهر  الكربى  األربع 
يف  األمريكية  خوسيه  سان  لدورة  األول 
الروسية  أمام  بخسارتها  املرضب،  كرة 
يف  سابعة  املصنفة  كاساتكينا  داريا 

البطولة ٦-١ و٢-٦ وصفر-٦.
مباراة   ١٢ يف  عرش  الحادي  الفوز  وهو 

لكاساتكينا الثانية عرشة عاملياً.
عن  غابت  التي  كاساتكينا  وتلتقي 
ويمبلدون بسبب قرار املنظمني استبعاد 
مع  الثاني  الدور  يف  والبيالروس،  الروس 
عىل  الفائزة  تاونسند  تايلور  األمريكية 

األسرتالية ستورم ساندرز ٦-١ و٦-٤.
أمام  تأخرها  قلبت  ريباكينا  وكانت 
أن  من  وحرمتها  جابر  أنس  التونسية 
تحرز  وإفريقية  عربية  العبة  أول  تصبح 
لقب بطولة كربى يف كرة املرضب، بعدما 
اإلنكليزية  ويمبلدون  نهائي  يف  هزمتها 
و٦-٢،  و٦-٢   ٣-٦ عشبية  أرض  عىل 

وتوجت هي بلقبها الكبري األول.
وتشارك جابر يف دورة سان خوسيه حيث 

صنفت يف املركز الثالث وأعفيت من خوض 
ماريا  اليونانية  غرار  عىل  األول  الدور 
بادوسا  باوال  واإلسبانية  األوىل  ساكاري 

الثانية والبيالروسية أرينا سابالينكا.
وتستهل جابر مشوارها من الدور الثاني 
كيز،  ماديسون  األمريكية  بمواجهة 
الفائزة   ٢٠١٧ ميدوز  فالشينغ  وصيفة 

عىل الصينية جانغ شواي ٦-٤ و٦-٢.
التشيكية  أيضا  الثاني  الدور  وبلغت 
البطولة  يف  الثامنة  بليشكوفا  كارولينا 
بتغلبها عىل الربيطانية كايتي بولرت ١-٦ 
األمريكية  لتلتقي  و٦-٣،   (٧-٥) و٧-٦ 
مواطنتها  عىل  الفائزة  أنيسيموفا  أماندا 

أشلني كرويغر ٦-٢ و٧-٦ (٧-٥).

مونتيفيديو / متابعة الزوراء
تعلن دول األوروغواي واألرجنتني وتشييل والباراغواي 
العالم لكرة  لتنظيم كأس  رسميا ترشيحها املشرتك 
املئوية  الذكرى  يصادف  والذي   ٢٠٣٠ عام  القدم 
للمسابقة التي أقيمت نسختها األوىل يف مونتيفيديو.

املشرتك  الرتشيح  هذا  عىل  الرسمي  اإلعالن  وتم 
امس يف تمام الساعة ١٣:٣٠ ظهرا بالتوقيت املحيل 
والنصف  (السابعة  ـ  غرينيتش)  بتوقيت   ١٦:٣٠)
يف  سنتيناريو  ملعب  يف  بغداد)  بتوقيت  مساء 
مونتيفيديو حيث أقيمت املباراة النهائية عام ١٩٣٠ 

بني األوروغواي واألرجنتني ٤-٢.
إقامة  أيضا  األربع  للدول  املشرتك  الرتشيح  ويهدف 

املباراة النهائية لنسخة ٢٠٣٠ عىل امللعب ذاته.
القدم  لكرة  الجنوبي  األمريكي  االتحاد  رئيس  وكتب 
(«كونميبول») أليخاندرو دومينغيس عىل تويرت: «يف 
الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى املئوية 
لتأسيسها، يجب أن تعود إىل موطنها األصيل، أمريكا 

الجنوبية».
سيباستيان  األوروغوياني  الرياضة  وزير  وقال 

كأس  عليها  يطلق  أن  يجب  لنا،  «بالنسبة  باوسا: 
العالم للذكرى املئوية ٢٠٣٠».

وأضاف: «ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى املئوية 
لكأس العالم. سيكون االحتفال بمرور ١٠٠ عام عىل 

أول كأس عالم هنا. عودة إىل األسطورة، والعودة إىل 
الجذور!».

ثالث  من  أكثر  قبل  التزمت  األربع  الدول  وكانت 
للتنسيق مع  لجنة منظمة محلية  بتأسيس  سنوات 

الهيئة الحاكمة للعبة يف أمريكا الجنوبية للتخطيط 
لرتشيحها.

التي  العالم  كأس  من  السادسة  النسخة  وستكون 
الجنوبية، بعد ١٩٣٠ (األوروغواي)،  أمريكا  تقام يف 
١٩٥٠ (الربازيل)، ١٩٦٢ (تشييل)، ١٩٧٨ (األرجنتني) 

و٢٠١٤ (الربازيل).
وسيواجه امللف األمريكي الجنوبي الرتشيح املشرتك 
حزيران/ يف  عنه  أعلنتا  واللتني  والربتغال  إلسبانيا 

فكرة  عن  وإيرلندا  بريطانيا  ٢٠٢١.وتراجعت  يونيو 
كأس  استضافة  عىل  للرتكيز  آخر  مشرتك  ترشيح 
النسخة  يف  فقط  منتخبا   ١٣ ٢٠٢٨.وشارك  أوروبا 
يف  بأكملها  البطولة  لعب  وتم   ١٩٣٠ عام  األوىل 
فقط.  مالعب  ثالثة  ويف  مونتيفيديو  العاصمة 
منتخبا،   ٤٨ مشاركة  فستشهد   ٢٠٣٠ نسخة  أما 
املرشحة  األربع  الجنوبية  األمريكية  الدول  وتتوقع 

الستضافتها إقامة مبارياتها يف ١٥ ملعًبا.
وهي املرة األوىل التي يصل فيها عدد الدول املرشحة 
لالستضافة إىل أربع، علما أن نسخة ٢٠٢٦ ستقام يف 

ثالث دول هي الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.
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نيس / متابعة الزوراء
أعلن نادي نيس الفرنيس لكرة القدم تعاقده مع العب الوسط الدويل 
الويلزي آرون راميس يف صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالرتايض 

مع يوفنتوس اإليطايل يف ٢٦ تموز/يوليو املايض.
إىل  املتأهل  بالده  منتخب  تشكيلة  يف  األساسية  الركيزة  راميس،  وكان 
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ نهاية العام الحايل (٧٤ مباراة دولية)، 
وأعلن األسبوع املايض رحيله عن يوفنتوس، النادي الذي انضم إليه يف 

٢٠١٩ وكان مرتبطا معه حتى عام ٢٠٢٣.
اإلنكليزي (٣٧١ مباراة  الذي تكوَّن يف أرسنال  الوسط  لكن العب خط 
و٦٥ هدًفا)، عاش موسما معقدا ٢٠٢١-٢٠٢٢ بني اإلصابات واإلعارة 

إىل غالسكو رينجرز األسكتلندي يف كانون الثاني/يناير املايض.
مع   ١٣ ثم  البيانكونريي،  مع  املايض  املوسم  فقط  مباريات   ٥ لعب 
الدوري  ملسابقة  النهائية  املباراة  معه  بلغ  الذي  االسكتلندي  النادي 
الدقيقة ١١٧ من الشوط  األوروبي «يوروبا ليغ» حيث شارك بديال يف 
اإلضايف الثاني، ثم أهدر ركلة جزاء ترجيحية منحت اللقب إلينرتاخت 

فرانكفورت األملاني ٤-٥ (الوقتان الأصيل واإلضايف ١-١).
وقرر رينجرز عدم تفعيل بند الرشاء عقب انتهاء إعارة راميس يف نهاية 
نيس  إىل  انضم  يوفنتوس،  مع  عقده  فسخ  من  أسبوع  وبعد  املوسم. 

حيث وقع وفًقا ملصادر مختلفة مطلعة عىل الصفقة ملوسم واحد.
وبات راميس رابع صفقة لنيس يف فرتة االنتقاالت الصيفية بعد العب 
لوكوموتيف  من  القادم  عاًما)   ٢١) بيكا  أليكسيس  الفرنيس  الوسط 

املرمى  وحارس  يورو،  مليون   ١٢ مقابل  الرويس  موسكو 
معه  لعب  الذي  عاًما)   ٢٢) بولكا  مارسني  البولندي 

باريس  من  املايض  املوسم  اإلعارة  سبيل  عىل 
يف  الرشاء  بند  تفعيل  قبل  جرمان  سان 

حزيران/يونيو املايض مقابل مليوني 
الروماني  الوسط  والعب  دوالر، 

راريس إييل (١٩ عاًما) القادم 
من رابيد بوخارست مقابل 

خمسة ماليني يورو.

بروكسل / متابعة الزوراء
أعلن نادي غنت البلجيكي عن تعرض العبه 
مؤسفة  إلصابة  تيسودايل  طارق  املغربي 
مما  أشهر  لقرابة ستة  اللعب  من  ستمنعه 
قطر   FIFA العالم  كأس  عن  غيابه  يعني 
صاحب  يخضع  أن  املنتظر  ٢٠٢٢™.ومن 
بعد  الركبة  يف  جراحية  لعملية  عاماً  الـ٢٩ 
غنت  مباراة  يف  لها  تعرّض  التي  اإلصابة 

من  الثانية  املرحلة  يف  ترويدن  وسينت 
الدوري البلجيكي.

مؤسفاً  خرباً  تيسودايل  إصابة  وتعد 
بعدما  األطلس  أسود  لعشاق  بالنسبة 
بدأ يحجز مكانه األسايس يف تشكيلة 
يف  املغربي  املنتخب  املغرب.وأتى 
من  كل  رفقة  السادسة  املجموعة 

كرواتيا وكندا وبلجيكا. 
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تونس/أ.ف.ب:
تتنقـل حسـناء القابـيس يف الطابق 
السـفيل ملبنـى املكتبـة الوطنيـة يف 
العاصمـة تونس بني رفـوف عليها 
تعـود  ودوريـات  صحـف  طبعـات 
للقرن التاسـع عرش وتجمع نسخاً 
منهـا لرقمنتهـا يف حملـة تهدف إىل 
حفظ هذا الرتاث الفريد من املراجع 

والوثائق.
تعمـل القابـيس قّيمة عـىل املكتبة، 
وتقـول لوكالة فرانـس برس، وهي 
تشهر نسـخة غلب عليها االصفرار، 
مـن صحيفـة الحـارضة، املطبوعة 
بالعربيـة والتي تعود إىل عام 1885: 
”هذه األرصدة شـاهدة عىل حضارة 
تاريخيـة مهمـة عاشـتها البـالد“. 
وتضيف: ”هذا مخزن لحفظ الذاكرة 

التونسية“.
وتضـّم املكتبـة الوطنيـة يف تونس، 
وهي هيئـة حكوميـة، صحفاً ُنرش 
بعضها منذ قـرن ونصف القرن من 

الزمن بلغـات متعّددة، منها العربية 
واإلسـبانية  واملالطيـة  واإليطاليـة 

والفرنسية.
وتشـّكل هـذه الصحـف جـزءاً من 
ألـف طبعـة،   16 مجموعـة تضـّم 
نـرشت بمئـات اآلالف مـن النسـخ 
وتعمل املؤسسة عىل رقمنتها بهدف 

الحفاظ عليها كلّها.
وُطبعـت غالبيتهـا باللغـة العربية، 
وتعود أقدمها ملنتصف القرن التاسع 
عرش، عندما كانت تونس تحت حكم 

العثمانيني.
ومنذ إرساء نظام الحماية الفرنسية 
يف تونـس عـام 1881، بـدأت تصدر 
مطبوعات باللغة الفرنسـية وأخرى 
واإلسـبانية  واإليطاليـة  بالعربيـة 
واملالطيـة، بمبادرة مـن األوروبيني 

الذين اختاروا البلد موطناً لهم.
أخـرى  لغرفـة  القابـيس  وتتحـّول 
مـن  نسـخة  وتتصّفـح  املبنـى،  يف 
الصحيفـة العربية ال فـوا ديرساييل 

(صـوت إرسائيـل) التـي أطلقت يف 
عرشينيـات القرن املـايض من قبل 
الجاليـة اليهوديـة يف تونـس، والتي 
كانـت تضم نحو 100 ألف فرد حّتى 

فرتة االستقالل يف عام 1956.
وعىل طاولة بالقرب منها نسخة من 
صحيفـة لونيونيه (الوحـدة) تعود 
إىل عام 1886، وهي من منشـورات 
الجالية اإليطالية، التي بلغ تعدادها 
أكثـر مـن 130 ألـف شـخص قبـل 
املجـاورة،  الغرفـة  االسـتقالل.ويف 
نسـخ  باختيـار  تقنيـون  يقـوم 
وتمريرها عرب آلة املسح اإللكرتوني 
التـي ُجلبـت خصيصاً مـن الخارج 

إلنجاز هذا املرشوع.
يف مايو/ أيار الفائـت، نزّلت املكتبة 
لهـذه  الرقميـة  النسـخ  الوطنيـة 
الصحـف عـىل اإلنرتنـت إلتاحتهـا 
للباحثني والراغبني يف االطالع عليها، 
ولتفـادي ملسـها وتصّفحهـا كثرياً 

باأليدي.

وتقـول مديرة املكتبة الوطنية رجاء 
بـن سـالمة لوكالـة فرانـس برس: 
”أريد الترسيـع يف عمليات الرقمنة، 
وخصوصاً يف ما يتعلـق بالدوريات؛ 
ألّنها كانت مهّددة باإلتالف وبعضها 
ال يوجد منه نسخ يف أماكن أخرى“.

وتعكـف بـن سـالمة منـذ توليهـا 
مهامها عـام 2015 عىل الترسيع يف 
تنفيـذ برنامج بتمويل يقـّدر جزئياً 
بثالثـة ماليني دينار (حـواىل مليون 
يـورو). وقـد شـّكلت لهـذا الغرض 
فريقاً من عرشين شـخصاً يعملون 
عىل هذا املـرشوع، وأعطت األولوية 
للصحـف والدوريات ألّنهـا يف حالة 

”سيئة“ ويمكن أن تتفّتت.
وتؤّكد املديرة: ”تمثل هذه الدوريات 

بلغاتهـا العديـدة تونـس املتنوّعـة 
التي لم تعد توجد، تونس الفرنسـية 

واإليطالية واملالطية واليهودية“.
وقـد غـادر الكثـري مـن أفـراد هذه 
الجاليات تونس بعد استقالل البالد.

ويعترب املـؤرخ عبد السـتار عمامو 
بـدوره أّن هـذا األرشـيف فريـد من 
نوعـه يف املنطقة، من حيـث تنوّعه 
و“غداة االسـتقالل كان يوجد ثالثة 
ماليني تونيس فقط، ولكن كان هناك 
تنوع كبـري عىل مسـتوى الصحافة 

والنرش“.
ويـرى أّن تونـس كانـت ”موزاييك 
جميلة جـداً ومتنوّعة ومختلفة جّداً 
عن باقي الدول العربية واإلسـالمية 

األخرى“.
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 باريس/متابعة الزوراء:

تشـرتك أنواع التصوير الفوتوغرايف الصحفي 
أو الريايض أو اإلعالني يف خصائص متقاربة، 
إال أّن األمر قد يختلف عند ممارسـة التصوير 
الـربي للحيوانـات يف موطنهـا األصـيل، من 
ناحية الخصائص الذاتية التي يجب أن يتميز 
بهـا املصـور، وضوابـط مضاعفـة يجب أن 

يتحّىل بها. 
ويهتـم تصوير الحيـاة الربيـة بتوثيق حياة 
الحيوانات والطيـور والزواحف  وسـلوكيات 
التي تعيش يف الجبال والسهول أو بني األودية 
والهضـاب أو يف الغابـات، سـاعياً وراء إبراز 
جمال الطبيعة والتنـوع البيولوجي، وتوثيق 
تفاصيـل نـادرة أو معلومـات ربمـا يجهلها 

عامة الجمهور. 
وتاريخيـاً، ارتبـط التقـدم بالتصويـر الربي 
بالتطـور الحاصـل يف آالت التصوير، فكانت 
البداية من توثيق الحيوانـات املنزلية األليفة 
بأدوات التصوير البدائيـة وعىل نطاق ضيق، 
قبـل أن يقود املصـور جون ديلويـن ليويلني 
محـاوالت ناجحـة لتصوير الحيـاة الربية يف 
بيئتها ما بـني العام ١٨٥٢ و١٨٥٦، واعتربت 

األوىل من نوعها يف حينها. 
تبـع ذلك، عـدة صور بريـة نادرة بعدسـات 
مصوريـن تنوعـت جنسـياتهم، إىل أن حدث 
اخـرتاق نوعـي يف العـام ١٩٠٥ عندمـا نجح 
املصّور األمريكـي (George Shiras III) من 

التقاط صور ليلية ملجموعة من الغزالن قرب 
إحـدى بحـريات والية ميشـيغان، بواسـطة 
الصـواب  واحتماليـة  للحيـوان  «الرتبـص 

والخطأ»، ثم بنظام «مصيدة الكامريا». 
مجلـة  نـرشت   ١٩٠٦ حزيران/يونيـو  ويف 
ناشـيونال جيوغرافيك ٧٤ صـورة من صور 
Shiras، وال تـزال املجلة تحتفظ يف أرشـيفها 

بنحو ألفي صورة من تصوير األخري.
ومـا بـني البدايـات األوىل والحـارض، تبقـى 
مقومـات النجـاح يف تصويـر الحيـاة الربية 
ثابتـة، تبـدأ أولها مـن أهمية تميـز املصور 
ذاتيـة،  الفوتوغـرايف بمجموعـة خصائـص 

أبرزها املرونـة العالية وخفـة الحركة. فمن 
املتوقـع أن يقطـع املصـور عـدة كيلومرتات 
بالظروف الوعرة يف سبيل التقاط صورة ألحد 

الحيوانات. 
كمـا أّن القدرة عـىل اإلخفـاء والتمويه، من 
املهارات التي يجب أن يتمتع به املصور الربي 
سـواء لذاته أو ملعدات التصويـر املرافقة له، 
يضـاف إليها قـوة التحمل والتحـيل بالصرب، 
والتكيـف مع الظـروف الطبيعيـة، إما تحت 
أشـعة الشمس الحارقة صيفاً أو الجو املاطر 

ودرجات الحرارة الصفرية. 
ومـن األهميـة أن يتعـرف املصور جيـداً عىل 

املنطقـة التـي ينـوي التصوير فيهـا ومدى 
مالءمتهـا للعمل، من حيـث الحيوانات التي 
تعيـش فيهـا ودرجـة خطورتهـا وكيفيـة 
التـرصف اآلمـن معهـا، حتى ال يتسـبب أي 
ترصف غـري مـدروس مـن املصـور بارتداد 

عكيس ُيحتمل أن تكون له نتائج وخيمة. 
ويتفق املصور محمد الشـعيبي مع ما سبق 
قائـًال: «العلـم املسـبق بسـلوكيات الحيوان 
خالل اليوم وعاداتـه يفيد يف التقاط الصورة 
املناسـبة بالتوقيـت املثايل وصـوالً إىل نتائج 
مذهلـة»، مضيفـاً أّن «حساسـية العمـل يف 
التصويـر بالحيـاة الربيـة ال تقـل خطورته 

وصعوبته عن عمل املصور الحربي».
ويمتلـك الشـعيبي تجربة مميـزة يف تصوير 
الحيـاة الربيـة، فقـد بـدأ بخـوض غمارها 
قبـل ١٠ أعوام بدافع ذاتـي وكهواية للتوثيق 
البيئي، وسـاعد الشـعيبي بالتميـز يف عمله 
وجـود محميـة طبيعيـة قريبة مـن منطقة 

سكنه يف وسط الضفة الغربية بفلسطني. 
وعـن تجربتـه، يقـول يف حديثـه لـ»شـبكة 
نحـو  «انطلقـت  الدوليـني»:  الصحفيـني 
التصويـر البيئـي من باب الشـغف وإليماني 
بأهمية الحفاظ عىل اإلرث البيئي واكتشـاف 
املجهول، وكل ذلك بمعدات تصوير بسـيطة. 
وشكلت فرتات اإلغالق الصحي بسبب جائحة 
كوفيد١٩ مفـرتق طرق نحو تعزيز حضوري 

أكثر يف هذا املجال رغم مختلف التحديات». 

ويرجع سـبب محدودية عدد املتخصصني يف 
مجـال تصوير الحياة الربيـة - والحديث هنا 
إىل الشعيبي لعدة أسـباب - أولها الصعوبات 
امليدانيـة التي يتطلبهـا التخصص كالحاجة 
إىل قطـع املسـافات الطويلـة يف األحراش أو 
االنتظار لسـاعات طويلة يف وضعية التخفي 
من أجل التقاط صورة ملشهد حركة أو طائر 

أو اقتتال ومطاردة. 
وتشمل األسـباب أيًضا ضعف الدعم والتبني 
ملصوري الحياة الربية سـواء من املؤسسـات 
بالدولـة،  الرسـمية  الهيئـات  أو  الصحفيـة 
وارتفاع تكلفة رشاء املعدات املالئمة لظروف 
العمل يف سبيل الخروج بلقطات ذات احرتافية 

عالية براً أو بحراً أو جواً. 
وترتكـز عـادة التقنيـات الالزمـة للتصوير 
البيئي عىل اسـتخدام عدسـة الزووم أو ذات 
البعـد البـؤري، وكالهمـا لهمـا خصائـص 
مختلفـة وفق طبيعـة بيئة العمـل والنتائج 

املرجوة.  
رشكـة كانون تقول يف ذلك: «تمنح عدسـات 
التكبري/التصغري املزيد من خيارات اإلطارات 
للسماح لك باالنتقال من اللقطات العريضة، 
إىل الصور الشـخصية األكثر قرًبا التي تسلط 
الضـوء عىل مالمـح محددة للحيوانـات ، أما 
عدسات التصوير عن ُبعد تساعد يف الحصول 
عىل لقطـات مفّصلة عن الحيوانـات التي ال 

يمكنك االقرتاب منها». 

وحول سؤال مدى الحاجة إىل استخدام عدسة 
تصوير عن ُبعد لتصوير الحياة الربية، تجيب 
الرشكة: «يمكنك استخدام عدسة ذات زاوية 
واسـعة –ذات ُبعد بؤري يبلغ ٣٥ مم أو أقل- 
اللتقـاط صـور للحيوانات الربيـة يف بيئتها، 
ولكن سـتحتاج إىل االقـرتاب منها، أما لصور 
تمأل اإلطار، فسـتحتاج عادًة إىل عدسـة تقع 
ضمن مجموعة التصوير عن ُبعد - ُبعد بؤري 
يبلـغ ٨٥ مـم أو أكثـر، أو التصوير عـن ُبعد 

الفائق - ُبعد بؤري يبلغ ٣٠٠ مم أو أكثر». 
وقبل الخروج للتصوير يف الحياة الربية، إليكم 

بعض اإلرشادات: 
•التأكد مـن جهوزية معدات العمل كشـحن 

البطارية وذاكرة التخزين. 
•االلتزام بالقوانني واإلرشادات التي تفرضها 

الدول عىل املحميات الطبيعية مثالً. 
•اصطحـاب مسـتلزمات مسـاعدة كأدوات 

الطاقة البديلة وحقيبة اإلسعافات األولية. 
•معرفـة خريطـة الوصـول الرسيـع ألقرب 

مركز صحي أو أمن يف حاالت الطوارئ. 
•تجنب الخروج بشكل فردي قدر اإلمكان. 

وال بـد التأكيـد ختاًمـا عـىل رضورة احرتام 
أخالقيـات املهنـة، كعدم التسـبب بـأي أذى 
التدخـل يف سـلوكه مثـل  للحيـوان، وعـدم 
اسـتخدام ُطعم له، أو إجباره عىل ممارسـة 

ترصف معني.
(عن/ شبكة الصحفيني الدوليني)

Êb‰j€@Ôœ@Ô„Îãnÿ€g@…”Ïfl@ÔébÓé@›ÿ€

جدة/ متابعة الزوراء:
 عقد اتحاد وكاالت أنباء دول منظمة التعاون 
اإلسـالمي (يونـا)، ورشـة عمـل افرتاضية 
لوكاالت األنباء األعضاء يف املنظمة، للتعريف 

بالكونغرس العاملي لإلعالم.
وشـارك يف الورشـة، التي عقـدت بالتعاون 
مـع وكالة أنباء اإلمـارات (وام) ورشكة أبو 
ظبي الوطنية للمعـارض (أدنيك)، ممثلون 
عن مـا يزيد عىل ٤٠ وكالة أنباء رسـمية يف 
الدول األعضـاء باملنظمة، إضافة إىل وكاالت 
األنبـاء يف الـدول التي تتمتـع بصفة مراقب 

فيها املنظمة.
وهدفـت الورشـة إىل التعريف بهـذا الحدث 
العاصمـة  ستسـتضيفه  الـذي  العاملـي 
اإلماراتية أبوظبـي يف ١٥-١٧ ترشين الثاني 
املقبـل، بمشـاركة نخبـة مـن رواد صناعة 

اإلعالم عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
وقال املدير العام املكلَّف التحاد وكاالت أنباء 
دول منظمـة التعاون اإلٍسـالمي، محمد بن 
عبدربه اليامي، يف كلمة يف افتتاح الورشـة، 
إن الكونغـرس العاملـي لإلعـالم يأتي يف ظل 
اإلعالمـي  باملشـهد  املتسـارعة  التطـورات 
العاملي، سـواء عـىل صعيد تقنيـات اإلنتاج 
أو عـىل صعيد اسـتهالك املحتـوى اإلعالمي 
األنبـاء  وكاالت  أن  مؤكـدا  واملعلوماتـي، 
مطالبـة أكثـر مـن غريهـا بمواكبـة هذه 
التطـورات للحفـاظ عـىل دورهـا كمصدر 

إخباري موثوق، وتعزيز حصتها يف املشـهد 
اإلخباري الدويل.

وبـني اليامـي أن الكونغـرس العاملـي يمثل 
فرصة غري مسبوقة، بالنسبة لوكاالت األنباء 
األعضاء للتعرف عىل أفضل التجارب العاملية 
يف مجال اإلعالم واالتصال واستكشاف أحدث 
االبتكارات سواء عىل صعيد املحتوى، أو عىل 

صعيد بناء املنصات اإلعالمية.
وعـربَّ عن أمله يف أن تمثل الورشـة وسـيلة 
لربـط وكاالت األنباء األعضـاء بالكونغرس 
العاملي لإلعالمي، وتوثيق عالقاتها بالقائمني 
عىل تنظيمه، لالسـتفادة منه، واإلسـهام يف 

أعمالـه، واملشـاركة بفعالية مـن خالل ما 
يتيحه من ورش عمل ومعارض، وبما يعود 
بالنفع عـىل الوكاالت األعضاء ويعزز وعيها 
بأحدث املمارسات واألساليب يف مجل العمل 

اإلعالمي.
من جانبه، أوضح املدير العـام لوكالة أنباء 
اإلمـارات (وام)، محمـد جـالل الريـيس، يف 
كلمـة ألقاها نيابة عنه نائب مدير عام وام، 
عيل يوسـف السـعد، أن الكونغـرس العاملي 
لإلعـالم سـيجمع نخبـة عاملية مـن صناع 
الصحفيـة واإلذاعيـة  املجـاالت  اإلعـالم يف 
والتلفزيونية والوسـائط املتعددة والتسويق 

الرقمـي والـذكاء االصطناعـي واالبتكار يف 
محتوى مواقع التواصل االجتماعي.

سيسـاعد،  الكونغـرس  أن  الريـيس  وأكـد 
مـن خـالل جلسـاته الحواريـة ونقاشـاته 
وتحديـات  فـرص  تحديـد  يف  التفاعليـة، 
املؤسسـات والـرشكات اإلعالميـة، وإيجاد 
الحلول واالبتكارات الفاعلة، ورسـم املالمح 
املسـتقبلية التـي تخدم الجوانـب اإلعالمية 
املتعددة، مشريا إىل الدور املحوري للكونغرس 
يف تمكـني األعمـال املبتكرة، وإعـادة تصور 
مفهوم الرشكات من حيث تسـخري تقنيات 
الذكاء االصطناعي والخوارزميات الصحفية 

يف إنتاج املحتويات اإلعالمية املتنوعة.
فرصـة  سـيوفر  الكونغـرس  أن  وبـني 
للمشـاركني يف بنـاء نمـوذج عمـل رقمـي، 
وتطويره باسـتخدام التقنيات والتطبيقات 
مـع الرشكات الكـربى يف املنطقـة، وتوقيع 
االتفاقيات وإيجاد الرشاكات االسـرتاتيجية 
النوعيـة بني املؤسسـات اإلعالمية املختلفة 

وذات االنتشار العاملي الواسع.
وجـرى خـالل الورشـة التعريـف باملؤتمر 
املصاحـب للكونغرس، والذي سـيعقد تحت 
شـعار «صياغة مسـتقبل قطـاع اإلعالم»، 
ويتمحـور حـول ٣ موضوعـات رئيسـية: 
هـي االسـتثمار والفرص يف قطـاع اإلعالم، 
اإلعـالم،  يف  التقنيـات  وأحـدث  واالبتـكار 

والشباب ومستقبل اإلعالم.

ابوظبي/متابعة الزوراء:
أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل األمانة العامة لجائزة اإلعالم 
العربـي، تمديـد موعـد تلقـي املشـاركات يف ”جائـزة اإلعالم 
العربـي“ والتـي ينظمهـا النادي ذاتـه تحت رعايـة صاحب 
السـمو الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيـس مجلس الوزراء حاكـم دبي، إىل غاية الـ15 من شـهر 
آب الجـاري.. ويأتي هـذا القرار، بهدف الحصـول عىل الوقت 
الذي يتيح فرز األعمال، وإتمام عملية التحكيم بشـكل واٍف.. 
وستعلن األمانة العامة للجائزة، يف دورتها الحادية والعرشين، 
عن أسـماء املرشـحني األوائل بعد اسـتكمال كل االستعدادات 
للبدء يف عمليات الفرز فور اسـتكمال تلقي األعمال، وفق آلية 
التحكيم املُعتمدة، وعرب تهيئة كافة الظروف واملعايري املحددة 
التـي تضمن سـري الجائـزة عىل النهـج ذاته مـن التميز الذي 
تبعتـه عىل مدار العقدين املاضيني، ومحـط ثقة لدى املجتمع 
الصحفي واإلعالمي العربي.وقال جاسم الشميس، نائب مدير 
جائزة الصحافة العربية: إن عمليات الفرز والتحكيم لألعمال 
املشـاركة التي تم إنجازها خالل عامي 2021 و2022 سـتتم 
ضمن إطار يخضع لحوكمة دقيقة تكفل أعىل درجات النزاهة 

واملوضوعيـة يف اختيـار الفائـز ضمـن الفئـات املختلفة التي 
تشملها الجائزة يف هذه الدورة والتي تبلغ 13 فئة موزعة عىل 
الجوائـز الثـالث، الصحفية واملرئية والرقميـة، إضافة إىل فئة 
شـخصية العـام اإلعالمية والتي يتم منـح جائزتها بقرار من 

مجلس إدارة الجائزة.
وأضاف جاسـم الشميس: أن األمانة العامة للجائزة تعمل منذ 
أشـهر عىل تلقي املشـاركات، وكانت قد حددت يف وقت سابق 

الثانـي من آب الحايل كموعد نهائي لتسـلم طلبات الرتشـيح 
ضمـن فئـات الجائزة التـي تغطي مختلـف مجـاالت اإلبداع 

اإلعالمي املختلفة يف عامي 2021 و2022.
وأشـار نائـب مديـر جائـزة الصحافـة العربيـة إىل اإلقبـال 
والتفاعل الكبري من جانب املشـاركني يف الجائزة بكافة فئاتها 
وبهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شـملت اسـتحداث 
جائزتي ”اإلعالم املرئي“ و“اإلعالم الرقمي“ إىل جانب ”جائزة 
الصحافة العربية“، لتصبح بذلك أكثر شـموال وأوسع نطاقا، 
وتأكيـدا ملكانة دبي الرائدة كمركز رئيـيس لإلبداع يف املنطقة، 
وحـرص قيادتها عىل تحفيز اإلبـداع واملبدعني ضمن مختلف 
القطاعـات؛ ويف مقدمتهـا القطاع اإلعالمي، عـىل الصعيدين 

املحيل والعربي.
يشـار إىل أن عمليـة تقديـم األعمـال الراغبـة يف املشـاركة يف 
الجائـزة، وضمـن فئاتها املتنوعـة، متاحة من خـالل الرابط 
التـايل: https://dpc.org.ae/AMA. كمـا يمكـن التواصـل 
مع نادي دبي للصحافة، ممثـل األمانة العامة لجائزة اإلعالم 
العربي، يف حال وجود أي استفسار من خالل الربيد اإللكرتوني 

.Award@dpc.org.ae :

بغداد / نينا :
 دعا املرصد العراقي للحريات الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيني وسائل اإلعالم العراقية 
اىل توخي الحيطة يف تناول األخبار، والعمل عىل دعم السلم األهيل.وشدد يف بيان عىل اهمية 
الرتويج لخطاب التسـامح والتهدئة يف ظروف معقدة يواجـه فيها العراق تحديات صعبة، 
وتأزما سياسـيا غري مسـبوق  وتقع عىل وسائل اإلعالم فيها مسـؤولية مهنية وأخالقية، 
حيـث يتابعها ماليني النظارة واملسـتمعني والقـراء، ويحصلون منها عـىل املعلومات التي 
تتطلـب الدقة واملوضوعية، واإلمتنـاع عن ترويج خطابات الكراهيـة والعنف والتحريض، 

واإلحتكام اىل مواثيق رشف املهنة حتى نتمكن من عبور املرحلة الراهنة بسالم.

القاهرة/متابعة الزوراء:
دانـت منظمات حقوقية اسـتمرار السـلطات املرصية يف حبس مجموعـة من الصحفيني 
واملدونني والزّج بآخرين يف السـجون ضمن القضيتني 440 و441 لسنة 2022، عىل خلفية 
الئحـة اتهامات واحدة تسـتند جميعها لتحريات األمن الوطنـي، وذلك رغم تنوع واختالف 

مجاالت عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم ومالبسات التحقيق معهم.
وطالبـت املنظمات املرصية بغلـق القضيتني واإلفراج الفوري عن جميـع املتهمني فيهما، 
والتوقف عن توظيف تهم ”االنضمام لجماعة إرهابية“ (من دون تحديدها) و“نرش أخبار 
كاذبة عرب وسائل التواصل االجتماعي“، ملعاقبة كل من يرشع يف ممارسة حقه الطبيعي يف 

التعبري عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل يف قضايا الشأن العام.
كما اسـتنكرت املنظمات ارتكاب السـلطات املرصية لهذه االنتهاكات، بالتزامن مع الدعوة 
للحـوار الوطني.وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد جـددت يف20 يوليو/تموز املايض حبس 
املذيعـة هالـة فهمي ملدة 15 يوماً عـىل ذمة القضية 441 لسـنة 2022. كما تضم القضية 
زميلتهـا صفـاء الكوربيجي املوقوفـة منذ 20 إبريل/نيسـان، بعد مشـاركتها فيديوهات 

لالحتجاجات داخل ماسبريو ضد إدارة الهيئة الوطنية لإلعالم.
ويف شهر يونيو/حزيران املايض، ألقت السلطات املرصية القبض عىل الصحفية دنيا سمري 
وتـم ضمها للقضية 440 لسـنة 2022، بعد نرشها فيديو يوضـح تعرضها ملضايقات من 
جانـب محافـظ جنوب سـيناء.. وتطول الئحة املتهمـني يف هذه القضيـة بينهم الصحفي 
محمد فوزي، وشادي رشف الدين باإلضافة إىل آخرين انضموا للقضية عىل خلفية نرشهم 
فيديوهات عىل منصة تيك توك.وبحسب ما جاء يف بيان املنظمات املوقعة، ”تعتمد مثل هذه 
القضايا عىل قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تسـتند يف مجملها إىل تحريات من جهاز األمن 
الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقيض بإهدار أعمار األشـخاص يف سـنوات من 
الحبس االحتياطي، أو إحالتهم ملحاكمات غري عادلة، وذلك ضمن حملة أوسـع تسـتهدف 
مصـادرة كافة أشـكال الحـق يف التعبري الحـر، ومراقبة الحسـابات الشـخصية، وإحكام 

السيطرة األمنية عىل منابر اإلعالم التقليدي واإللكرتوني أو حجبها ومصادرتها“.

@›ˆbéÎ@Ï«áÌ@ÚÓ–zó€a@pbÌãz‹€@Ô”aã»€a@áñãæa
@äbjÇ˛a@fiÎb‰m@¿@Ú�Ó®a@ÔÇÏm@∂g@‚˝«�a

@ÚÌãóæa@pb�‹è€a@k€b�m@pb‡ƒ‰fl
µ„ÎáæaÎ@µÓ–zó€a@Ú‘y˝fl@—”Ïi

 البرصة / نينا: 

نعـت االرسة الصحفيـة يف البـرصة الرائد الصحفي ”فـاروق حمدي“ الـذي تويف امس 

الثالثـاء، بعـد معاناة مع املرض.. والراحـل فاروق حمدي مـن رواد الصحافة العراقية 

وعمل يف عدد من املجالت والصحف العراقية، ومنها جريدة الجمهورية.

áº@÷Îäbœ@ãój€a@Ô–zó€a@áˆaã€a@ÒbœÎ
‚˝«�€@Ôæb»€a@ëãÃ„Ïÿ€bi@—Ìã»n‹€@Òáu@¿@ÚÓöa6œa@ÚíäÎ@·Óƒ‰m

Òã◊aâ€aÎ@ta6‹€@�b„Ïñ
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@ZÊÜä˛a@O@fiÏÀç€a@Ú‡†bœ@NÜ
يعترب مصطلح االسـتدارة من املفاهيم 
التي تحمل أبعاًدا داللية وفنية متأصلة 
يف الـدرس النقـدي العربـي ، وهـي من 
الفنـون البيانيـة التـي تمتـد أصولهـا 
يف األدب العربـي القديـم، وقـد جـرت 
العربـي  والنثـر  الشـعر  يف  االسـتدارة 
بأشـكالها املختلفة ، فهـي تأتي أحياًنا 
يف معرض املسـاواة ، فرتبط أول الكالم 
بآخـره، وقـد تأتـي يف معـرض التوكيد 
أو التشـبيه، أو بحـدي املبتدأ والخرب، أو 
بحدي الرشط وجواب الرشط، وأول من 
تنبـه لهـا يف األدب العربـي الحديث هو 
األستاذ أحمد حسن الزيات – رحمه الله 
-  يف معرض كتابه ( دفاع عن البالغة). 
يقـول الزيات: ” واالسـتدارة صورة من 
صور التعبري يف اللغات العليا، تحّدث عنها 
أرسـطاطاليس ، وترجمها مرتجموه إىل 
العربية بهذا االسـم، واالسـتدارة جملة 
متوسـطة الطول تشـتمل عـىل فاتحة 
وخاتمـة، وتتألـف من فواصـل ترتبط 
بأحـكام وتتسـاوق بانتظـام ، وتحمل 
كل فاصلة مـن فواصـل الفاتحة جزءاً 
من املعنى ، بحيـث ال يتم املراد إال بذكر 

الجملة األخرية وهي الخاتمة“. 
واالسـتدارة من الجذر اللغـوي ( دور ) 
ومعناها“ من الطـواف حول اليشء،إذا 
عـاد إىل املوضـع الـذي بـدأ منـه“  وقد 
وردت يف خطبة رسـول اللـه- صىل الله 
عليه وسـلم- يف حجة الـوداع قال عليه 
الصـالة والسـالم: ”إن الزمان اسـتدار 
كهيئتـه يوم خلق السـموات واألرض ”  
بمعنـى عودة الزمـان  إىل نقطة البداية 

التي بدأ منها الخلق.
تشـكل القصة القصرية جًدا فناً رسدياً 
حديًثا يشغل الساحة األدبية ، وهي كثرية 

الـرواج يف مواقـع التواصـل االجتماعي 
، لشـدة تكثيفهـا وسـعة مدلوالتهـا ، 
عـىل الرغم مـن قـرص حجمهـا، فهي 
غنيـة بالرمـوز اإليحائيـة، واملفارقات 
املدهشة ، واملضامني املستقاة من عمق 
الواقعيـة وآنية الحدث، ومـن أبرز رّواد 
هـذا الفن األدبي عىل املسـتوى العربي، 
الكاتب السـعودي حسـن عيل البطران 
الذي وصلت إصداراتـه يف مجال القصة 
القصـرية جًدا مـا يقـارب ااثالثة عرش 
مجموعة ، انتهج فيها أسـاليب الحداثة 
والتجديـد والتعبري الفلسـفي والرمزية 
واملفارقـة، مع شـدة التكثيـف والبناء 
الحدثـي عىل فعلية الجمل ، واسـتخدام 

أساليب البيان.
ومـن املجوعات التي صـدرت للبطران :  
نزف تحت الرمال، وبعـد منتصف الليل 
، وناهدات ديسمرب، ودانة، وسماوات ال 
تنبت أشجاًرا ، وماريا وربع من الدائرة،  

وأجري خلف خولة … وغريها.
اسـتخدم البطران مصطلح االسـتدارة 
بمفهومهـا اللغـوي والبيانـي بصـورة 
مكثفـة عميقة الداللـة يف قصة قصرية 
جًدا تحـت عنوان ( ثوبـان ) تم نرشها 
يف موقعـه عىل الفيس بـوك بتاريخ ٢٦ 

أبريل ٢٠٢٢ السـاعة ٥:٤٧م ، يقول :
( ثوبـان )حفـر خلفه بًرئا ، ملا اسـتدار 

سقط فيها..
رصخ فسقط هو اآلخر معه.!

ق. ق. ج 
اسـتهل البطران قصته بعنـوان أحادي 
مثنـى ( ثوبـان ) ، والثـوب مـا يغطي 
جسم اإلنسان من القماش وغريه، فهو 
يسرت الجسـد، ويعطي الهيبة ، فالثوب 
مرتبـط باملكانة االجتماعيـة ، والقيمة 
املنزلية للشـخص يف مجتمعة، وقد جاء 
يف القصـة بصيغـة املثنى ، مـا يدل عىل 
وجود شـخصيتني، لكل شخصية منها 

ثوب مختلف.
بدأ البطران قصته القصرية جًدا بالفعل 
حفر بداللة الزمن املـايض، والحفر من 
النبـش يف األرض ، وتغيـري هيئتها ، من 
حالـة الوهـادة إىل حالـة الصعوبـة يف 
التجـاوز، وإحداث عائق يعيق املسـري ، 
ويمنع املواصلة والتخطي، والحافر هو 
الضمـري املقـدر بهو، وهي الشـخصية 
املحوريـة يف القصة التـي لم يرصح بها 
الكاتب، واملحفور الذي وقع عليه الحدث 
هو البرئ، وهو عمق مسـتدير يف األرض 
يعيق حركة السـري املستقيمة ، ويودي 

بمن ال يتنّبه بوجوده.
واملـكان الذي تـم فيه حفـر البرئ واقع 
خلف شـخصية املحدث للحفـر ( حفر 
خلفه ) ما يشـري إىل تجاوز الشـخصية 
ملا أحدثته ، وتخطيها ملكان البرئ، فالبرئ 
تم حفـره يف الخلف، ولم يرصح الكاتب 
بالسبب الذي دفع هذه الشخصية للقيام 
بحفر البرئ يف الخلف، ولكن الحدث التايل 
يف العبـارة ( ملا اسـتدار سـقط فيها.. )  
تظهـر دوراًنا يف الحـدث،  وهذا الدوران 
مرشوط باسـتدارة الشخصية املحورية 
، وعودتها إىل نقطة البداية، فاسـتخدم 
الكاتـب أداة الرشط غـري الجازمة ( ملا) 
ليفيـد قـرن النتيجة ( سـقط ) بالفعل 
املحوريـة  فالشـخصية   ،  ( اسـتدار   )
اسـتدارت لتعود إىل نقطـة البداية ، وإىل 
ما خلفتـه وراءها من عمل الحفر الذي 
تجاوزتـه، وظنت أنها نجـت منه، لكن 
اسـتدارة األحـداث تعـود بالشـخصية 
لتسـقط يف البرئ الذي حفرتـه لغريها ، 
وكأن الكاتب استوحى فكرة الحدث من 
املقولة الشـائعة: من حفر حفرة ألخيه 
وقـع فيهـا، وكما ورد يف كتـاب الله عز 
وجل: ” وال يحيق املكر اليسء إال بأهله“ 

( سورة فاطر اآلية ٤٣ ).
لـم ينتـه الحدث بسـقوط حافـر البرئ 
فيه، وإنما يقع حدًثا آخر يوحي بوجود 
شـخصية أخـرى مـدار الحـدث، وهذه 
الشخصية قد تكون املقصودة يف عملية 
حفـر البرئ مـن قبل الشـخصية األوىل ، 
ولكنهـا هي األخرى تعاود السـقوط يف 
نفـس البرئ، لكن سـقوطها كان نتيجة 
الرصخـة: ( رصخ فسـقط هـو اآلخـر 
معـه) والفعـل رصخ يوحـي بالفجور 
وارتفـاع الصـوت ارتفاًعـا صاخًبا، ما 
يشري إىل تجاوز الحدود يف إطالق الصوت 
، مـا جعله يسـقط هو اآلخـر يف نفس 
البرئ، فالجانـي واملجني عليه أصبحا يف 
نفس الدائرة ، وهي دائرة البرئ، أو بؤرة 

البداية.
اسـتخدم البطران نسـق االسـتدارة يف 
قصة (ثوبـان) القصرية جـًدا ، موظًفا 
الـدالالت اإليحائيـة للفعـل اسـتدار، يف 
العـودة إىل النقطـة التـي انطلقت منها 
أحداث القصة التي تدور بني شخصيتني 
، بداللة العنوان( ثوبان)، فالشخصيتان 
مختلفتان ، لكل منهما طابعها الخاص 
الـذي تعكسـه داللـة الثـوب، ومع ذلك 
كانـت نتيجة الحـدث واحدة بسـقوط 
كال الشـخصيتني يف البـرئ نتيجة فعلني 

مختلفني .
استطاع البطران يف هذه القصة شديدة 
التكثيـف أن يوظـف عنـارص القصـة 
القصـرية جًدا ، من جمل فعلية متواترة 
، ومفارقـات بـني الحفـر والسـقوط، 
والتقدم  لألمام واالسـتدارة  إىل الخلف، 
يف نسـج تركيب رسدي متكامل، ضمن 
فيهـا  اسـتخدم   ، موضوعيـة  وحـدة 
عنارص اللغة ونسـق االسـتدارة ، لنقل 

حدث مشهدي مثري لإلدهاش . 

Û–�ófl@fie@‚bìÁ
  لقد عصت القصة القصرية كثرياً عىل 
الناقد العربـي من بعد أن احتوت عىل 
شفرات فنية عالية التقنية عرب ايحاء 
الجمـل، ودقـة الصـورة املرسـومة.. 
كثـريا مـا قد واجهـت بالخـروج من 
املألوف الرسدي، او الخروج من املعيار 
التقليدي.. باتت القصة الفنية تشّكل 
عرب الّتقنية محّفزًا فّعاًال يف خصوصية 
الحبكة – الحـدث املحوري- اذ تكون 
لها فاعلية الكامريا الرسدية، الدقيقة 
تفاصيـل  توضيـح  اىل  ذهبـت  وقـد 
املحتـوى املليئة باإلشـارة مـن الّدال 
اىل املدلـول، حيث يتواشـجان ليكونا 
متانـة حدث قصيص مثـري، يجعالنه 
مشـوقا، فالتقنيـة القصصية الذكية 
يف مجموعة ”عشـب مبتـل“ للصديق 
”احمـد البياتـي“ باتت مـن بني أهم 
املباهـج التـي تجتذب قـارئ القصة 
القصرية. حيث يتبادر اىل ذهن القارئ 
ملاذا اختـار كتابة الفـن األصعب بني 

االجنـاس األدبيـة مـن بعـد ان جرب 
كثريا كتابـة النص النثري الشـعري، 
كمـا عهدنـاه. يغامـر عـرب تجربـة 
قصصية قد تفردت، بالرسد الحكائي 
النثري متفوقا عىل مرشوعه الشعري، 
حيـث تنـّم عـن حالـة بـوح صاغها 
يف قصـص قصرية اسـماها ”عشـب 
مبتل“، حملـت جماليات موفقة عرب 
تأثيـث رسدي لحدث، ومـكان محدد. 

فالقصة القصرية رسدية خطرية جدا 
بني االجنـاس األدبية، كأنما هي لعبة 
تطلبـت التعامل بـذكاء عـال، وإملّام 
متكامل بطبيعة االنسـان. باتت تلزم 
كاتبهـا وتتطلـب منه قـراءات كثرية 
ألجـل املعرفـة بهـذا الفـن التعبريي 
الخطري. حيث يحـرص كاتب القصة 
عـىل ان تتوفـر يف كل قصـة يكتبهـا 
عىل قفلـة فنية يلم بها ويشـّد أجزاء 

الحكايـة التـي يكتـب عنهـا، يحقق 
بالصـورة  ليسـت  متكاملـة  قناعـة 
املعـربة، وحدهـا أنمـا مـا تغـوي به 
القارئ من إشـارات ضمنية هي التي 
تجعل قارئهـا يتـورط بالتفكري بها. 
فالقصـة األوىل ”اثر“ اجادت مواجهة 
مايض مـيلء بالذكريات – حيث يعود 
اىل حـارض ميلء باملتغـريات.. اجادت 
تصويـر العـودة اىل بيت الصبـا الذي 
سكنه غرباء وحدثت فيه تغريات ولم 
يعد أحد يتذكر هذا الرجل سوى الجدار 
املحفور عليه اسـمه. التقاطه حسّية 
رائعة تثبتـت من خالل قصة قصرية، 
توثقـت باقتدار السـارد املواجه لذلك 
املايض املـيلء بالذكريات مع الحارض 
الجديد الذي لم يعد كما كان.. محققا 
لعـل الركن املهـم مـن اركان القصة 
القصرية يتمّثل بالدهشـة، عرب وحدة 
الفكر والتكثيف من خالل خصوصية 
اللغـة واالنزيـاح باملفارقـة بالرتميز 
التنويع يف االستهالل واالختتام. حيث 
غالبا ما يستخدم األدب الرتميز كسمة 

اقتـدار عـرب بنيـات مختلفـة، وردت 
عـرب قصـص املجموعـة – القصص 
تعاملت بالرمز تارة، بصوره املجازّية 
للمعنى،  والبالغّية واإليحائّية تعميقا 
ومصدراً لإلدهـاش، محققا الّتأثري يف 
املتلقي. اما يف قصة ”عشب مبتل“ لم 
تتحقـق تلك املعادلـة اال من مواجهة 
الخيـال ليكون معـادال للحقيقة التي 
يف ذهن الكاتب ألنه خيل الروح واملطر 
الـذي هو الـذي يديـم له اسرتسـاله 
قصة ُكتبت من نسـج الخيال توضح 
انعـكاس صـورة املـكان عـىل الربك 
واالوديـة الـذي تحـدُث فيهـا أحداُث 
القصة، مثل املوقـع الجغرايفّ، وحالة 
الطقس، والزمن أو التاريخ، والوضع 
االجتماعـي للشـخصيات، واملزاج أو 
الجو العام املوجـود يف القصة، خالية 
مـن الحبكـة، فالقصـة فـن الفكرة، 
وغالبـا ما تحتـوي القصـة القصرية 
عـىل حبكـة واحـدة فقـط، وهي من 
عنارصها األساسية املقدمة، وعندما 
تفقـد القصة حدثهـا املحوري تضيع 

وال ترتبـط اجزائهـا مـع بعضها من 
اجل الوصـول إىل النتيجة النهائية، أو 
اىل الغاية الرئيسية من كتابتها. ينبغي 
اإلشارة أخرياً بأن ”احمد البياتي“ قد 
أضاف اىل مجموعته الشفيفة مقدمة 
موجزة وضـع فيها تصـوره الخاص 
يف كيفيـة قراءة تلك القصص، وكانت 

تلك موفقة اىل حّد ما.
بيد اني أجد املجموعة بشكل عام 

بحاجة اىل  االضافة التالية 
ان لغـة البياتـي الرسدية يشـوبها 

القلق والتوتر  وعدم الرتكيز 
فالقصة ليست مجرد حكي او ثيم 

تكوينية
بالتفنـن   تطوريـة   عالقـة  انمـا 

اللغوي 
وكيفيـة تصوير الحـدث بتلقائية 

محببة من دون خدش الصور ..
وهذا ما ينقـص قصص املجموعة 
عاطفيـة   محاولـة  غالبآفإنهـا 
وشـاعرية للتوغل يف غابات القص  

أجدها يف غاية التبسيط التقني .

ç»€a@oÓi
السـنجارّي فيغرِف  الصبـّي  يتجّول 
البيت.  يتقّىص الهمّس الخفّي للزمن 
املنرصم.  يبحُث عن أّي أثٍر يمكن أن 
يختزن يف داخله رّشـَة عطٍر من أمِه, 
أو يجوَد بخصلة من شـعوِر أخواته, 
أو يحتفـَظ بنفـس تائٍه مـن أنفاس 
أخوانـه. ينّقب يف جـدران البيت عند 
خـان جـده الذي ظـّل ألربعنَي سـنٍة 
يـدور يف  فضاءات  الحـوش.  يطارد 
دون نأمِة أمٍل  يف إيجاده  تحت شجرة 
التـوت الذابلـة. حني يرحـل, ال يجُد 
سـوى الهواِء الراكِد يف فضاء الغرف 
الخانقـة الضّيقة يلّوح لـه.  ( هون 

حذفت واو بني الخانقـة والضيقـة)
fibj‘néa

فـرش لها األرض وروداً ونرجسـات 
املنـازل بشـقائق  . زّيـن واجهـات 
النعمـان  واألقحوانـات. علّـق عـىل 
املنعطفـات قناديالً وشـموعاً. لّون 
الفضاء املطبق عـىل املكان بأغنيات 

والعصافري  السـنونوات  فريوز.أقنع 
بالجثوم عىل رشفـات البيوت. أفلح 
يف إغـراء الحدائـق يف الخـروج مـن 
خطـني  يف  واالصطفـاف  مكامنهـا 
ملّونني متوازيني عـىل طول الطريق 
املمتـّد مـن البيـت وحتـى املدرسـة 
القابعة عىل الحافات األخرية لحلمه. 
كل األشـياء تضافرت معـه إلخراج 
أبهـى نسـخة ممكنة من اسـتقبال 
أّول  ألقمتـه  التـي  للكائنـة  خـرايف 
نفحات العشق والغرام. انفتح الباب 

أخرياً وخرج منه تابوت مهيب.
7Ç˛a@tä�a

تقـُف السـنجارّيُة إزاَء تسـعَة قبوٍر 
مفرتضة. تمّسـُد ظهَر الهواِء الراكِد 
واملحيـطِ بالكتـِل الرتابّيـِة املتآكلة. 

تخاطُب الشواهَد املنهكَة قائلًة:
انحناءتـي  إال  يشٍء  كلَّ  سـلبوني   -

نحَو قبوركم.
‚˛a@Ò�ãñ

الرصاصـات  األم.  رصة  يف  يختبـئ 
تطيـش. القنابـل ال تتشـظى رسف 

الدبابات تتقطع  سـبطانات املدافع 
تصـدأ  تمطـر فجـأة تنمـو حقول 
الحنطـة عـىل الـرتاب املتناثـر عىل 
حافـات الخنـادق تتجـول األرانـب 
بـني أكـداس العتاد التـي تحولت اىل 
بيوت خرضاء  يسـيطر النعاس عىل 
الجيشني  تغفو الخوذ تنام األنطقة ، 
يجد عزرائيل نفسه عاطالً عن العمل 
ألول مرة ومنـذ 5000  يقرر الرحيل 
واالبتعاد عـن هذه البقعة من العالم 

تنترص أخرياً األم السومرية.

ÚÓjè€a@ÚÓ‰Àc
تغني السـبية. تقرتب منها الجدران 
األربعـة. يصبـح الجـدار األول أمـاً 
رؤومـة. يصـري الجـدار الثانـي أبـاً 
حنونـاً. يتحـّول الجـدار الثالـث إىل 
حبيـب جميـل بينمـا يبقـى الجدار 
الرابع يف مكانه لينقش عىل سـطحه 

مسلة حمورابي .
—‹n¨@oÓi

تفتـح قـربه. توقظـه. تخـربه بأنها 
أعّدت الفطور. ترمقـه بنظرات حب 
وحنان وهي تراه يغسل وجهه ويحلق 
ذقنه. تصّب له الشاي وتقّطع الجبن 
إىل رشائح وتحّمص الخبز.  تسـتمع 
معـه إىل إحـدى أغاني فـريوز.  تقف 
عىل عتبة القرب. تلّوح له موّدعة إّياه. 
يتجه نحو عملـه آمنا مطمئناً. ترّش 
خلفه سبع حفنات من املاء. تعود إىل 

داخل القرب. ترقد فيه ريثما يعود.
ã‡‘€a@ÑÌäbm

شـنكالية  أّمـاً  خمسـني  يذبحـون 

مـع أطفالهـن.  يرمـون الرؤوس يف 
مزابـل (الباغـوز). يقتلون شـهود 
العيان واحـداً تلوى اآلخر.  يخنقون 
الهـواء املمتـّد كحقيقـة جلّيـة بني 
حافات سكاكينهم ورقاب الضحايا. 
يشنقون عنارص املكان التي رأت كّل 
يشء.. األشـجار والصخـور والرتاب 
والنباتات الربية والحقول. يخصون 
الفرات قبـل أن تعرب الحدود أمواجه 
الهادئة والحاملة  براهينها وأدلّتها. 
يسلبون جذور األشجار قدرتها عىل 
االمتداد كيال تّتجه نحو جبل سنجار 
لتدفن تحت صخـوره آخر رصخات 
الضحايـا.  يقضون عىل احتجاجات 
الفراشـات  تشـكّيات  و  العصافـري 
ورغـاء  األغنـام  ثغـاء  ويكتمـون 
األبقـار وبـوح السـنونوات املارقـة 
كنيـازك خائفـة ومتوجسـة فـوق 
مـرسح الجريمة. يعبئون عدسـات 
الكامريات برمل فتاويهم ويحقنون 
(ابـن  بتخاريـف  املراسـلني  عيـون 

قيمية والبخـاري) فال يرون إال مئة 
روٍح تـم إزهاقها بحسـب الرشيعة. 
وحـده القمـر العايل والجليل يسـلم 
من زيفهم وبهتانهـم.  وحده القمر 
النبيل يخاطبهم بصوت واضح وجيل 
صارخاً :يا أسافل الخلق.. تاريخي ال 

يمكن التالعب به.
Ô◊bj€a@‚béã€a@ÚìÌä

يميش السنجاري بني  الخيم  الشعثة 
خلفـه  متقافـزة  دموعـه  تسـقط 
كحبـات زيتون لحمتهـا وجع ولبها 
انكسـار ترسـم الدمعـة االوىل وجه 
بنـت بريئة، تشـكل الدمعـة الثانية 
هيئة عريس سـعيد، تصوغ الدمعة 
الثالثة صورة امـراة مطمئنة تعرف 
كيف تسـعد عائلتهـا،  تدون الدمعة 
الرابعـة التاريـخ األبيض والبسـيط 
لعائلـة تقتـات عىل خـريات أرضها 
وتصادق السـنابل و عـروق الرتبة،  
الدمعـة الخامسـة خارطة  تجسـد 
الطريـق املمتـدة  كرس ربانـي عتيد 

بـني شـنكال و أول أرض اسـتقبلت 
خطا رجل سـومري،  تختزن الدمعة 
السادسـة كل الفظائع التـي أفلتت 
دون عقوبـة من الرب،  أمـا الدمعة 
السابعة فتفلح يف  العثور عىل أقرب 
طريق غفل عنه كل األنبياء يؤدي إىل 
ملكوت السماء دون كتاب أو دليل. 

Ú‡‹æ
يجالـس األوالد كّل صباح. يسـتمع 
بلهفـة إىل ضحكـة (رامـي). يغني 
يتمـّىش  سـمري).   ) مـع  بتلقائيـة 
بهدوء واستمتاع مع (صالح). يقود 
دراجـة هوائيـة بجانـب ( باسـم). 
يصنـع طائـرة ورقية بمسـاعدة ( 
وائل). يّتفق مع (سـهيل) عىل حمل 
حقيبة مدرسـية والتظاهر بالذهاب 
إىل املدرسـة. يلعـب مع بقية الشـلّة  
كـرة القـدم. يهدي (ريمـة) وردتها 
األب  يفلـح  املعتـادة.  الصباحيـة 
السـعيد كّل يوٍم بلملمـة أجزاء ابنه 

املبعثرة بني أصحابه.

Ÿ€Î@Ô€@ÏÿÌbÁ
áj«@áÓé@·Ìã◊

NNNÚÓÿÓÿ–m@ÚéaäÜ
@CÊbiÏqD@Úó”@¿@ÚÓ€¸á€a@b‡ÁÜb»icÎ@ÊaäÎá€aÎ@Òäaáné¸a
@Êaã�j€a@Ô‹«@Âèy@ÜÏ»è€a@kmbÿ‹€@a�áu@Ò7ó‘€a

NNNá‘‰€a@Úœby@Û‹«
ÔmbÓj€a@áºc@ôb‘‹€@C›njfl@kì«D@¿@Üãè€a@fi˝√

(1)
مطر . .

أفتح مظلتي
وأسري ، وحيدا ،

أدخل زقاقا 
تركت فيه طفولتي

أصطحبها
ونميض معا

(2)
يف منامي أذهب إىل حفلة ، يعزف فيها صمتك 

عىل أوتار حنجرتي 
أقف وأصفق له.

حني أصحو
أجدني ، واقفا ، فوق الرسير 

والجدران تصفق يل.
  (3)
أيامك

رشها باملاء
حتى تخرض  . .

رشها 
كي ال تصبح حطبا

يف موقد
وتجرك إليها

(4)
كل ليلة 

صمتي يرسد يل قصة 
حتى أنام  

وكل صباح 
ينهض قبيل 
ليعد الفطور

(5)
صوتك

يسري ورائي أينما أذهب
وحني أرتقي جبال

يمد ذراعيه
ويسند ظيل

(6)
الشجرة املرسومة عىل قمييص 

حني نزل املطر
هبت عصافريها

واختبأت 
يف قلبي

(7)
أجلس عىل مصطبة 

قرب نافورة 
وأنثر حنطة حويل 

لعل ظلك يهبط
ونميض ، معا، 

إىل مقهى
(8)

أجلس عىل مصطبة 
قرب نافورة 

وأنثر حنطة حويل 
لعل ظلك يهبط
ونميض ، معا، 

إىل مقهى
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الناجحـة  الـزواج  عالقـة  تقـوم 
واإليجابية عىل دعائم قوية من الحب 
والتفاهـم بـني الطرفني، لكـن قد ال 
يكون األمر نفسه لدى الجميع، فيقع 
بعـض األزواج يف تلـك املشـكلة وهي 
إهمال الزوجة وجرح مشاعرها. من 
ثـم يحدث الكثري مـن الخالفات التي 

تنذر بخلل يف العالقة. 
سواء أكان جرح الزوج ملشاعر زوجته 
عن عمد أم دون قصـد، يتطلب األمر 
للبحـث عن الحلول املناسـبة للتغلب 
عىل تلك املشكلة والحفاظ عىل عالقة 

زوجية مستقرة مرة أخرى. 
من خالل املقال، نسـتعرض مًعا أهم 
أسـباب جرح الزوج ملشـاعر زوجته 

وكيفية التغلب عليها.
تقع عىل الرجل كثري من املسؤوليات 
يف الزواج، ال يقتـرص األمر فقط عىل 
املسـؤوليات املادية، بل عليه أن يهتم 
بمشـاعر زوجته ويعرب لها عن مدى 
حبـه وتقديـره طـوال الوقـت، وإن 
لـم يتحقق ذلـك تقل مشـاعر الحب 
العالقة  بالتدريج لُتصـاب  والعطـف 

بالفتور. 
هناك بعض العالمات األساسية التي 
تـدل عىل مـدى جرح الزوج ملشـاعر 
زوجتـه وإهمالها عاطفًيا، والتي من 

أبرزها: 
1. قضـاء الكثـري مـن الوقـت أمـام 

الشاشات:
 سـواء كان ذلـك باسـتخدام الهاتف 
الشـخيص  الكمبيوتـر  أو  املحمـول 
لتصفح وسـائل التواصل االجتماعي 
اإللكرتونيـة،  األلعـاب  ممارسـة  أو 
تشـعر الزوجة بامللل واالنزعاج جراء 
عـدم قـدرة الزوج عـىل مشـاركتها 

أوقاته أو التحدث إليها. 
2. مشاهدة املواد اإلباحية:

مشـاهدة األفالم اإلباحية هي واحدة 
من أشـكال اإليذاء النفـيس للزوجة، 
كما تؤثر كذلـك عىل العالقة الزوجية 

بشكل سلبي. 
3. عدم تحمل املسؤولية: 

رعايـة  أن  الرجـال  أغلـب  يعتقـد 
األطفـال أو القيام باألعمـال املنزلية 
هي مسـؤولية الزوجة بالكامل، لكن 
ذلـك أمر خاطـئ. ينبغي عـىل الزوج 
املسـؤوليات  يف  زوجتـه  مشـاركة 
املختلفـة املتعلقـة باملنـزل ورعايـة 

األطفال. 
4. عـدم الوفـاء بالوعـود و الكـذب 

والخداع: 
الوفاء بالوعد من شيم الرجال، احذر 
أن يصبـح نقض العهد مـن العادات 
التي تتبعها يف الـزواج، يؤثر ذلك عىل 
عالقتـك بزوجتـك، فال تأخـذ وعودك 

عىل محمل الجد فيما بعد. 
الكذب والخداع: يلجأ كثري من الرجال 

إىل الكـذب وإخفـاء كثري مـن األمور 
التـي تخصه عـن زوجته، قـد يكون 
ذلك متعلًقا بشؤونه املالية أو شؤون 
عملـه، مـا يجعلها تشـعر بأنها غري 

مؤتمنة. 
5. قلة الحديث: 

تجنُّب الحديث إىل الزوجة من األسباب 
األساسـية وراء جرح الزوج ملشاعر 
زوجتـه، فيحتـاج الزوجـان لقضاء 
أوقات مًعا وتبادل الحديث ملشـاركة 

أحداث يومهما. 
6. إهمال العالقة الزوجية:

تشكل العالقة الحميمة إحدى الركائز 
األساسـية بني الزوجني، بإهمال تلك 
العالقة، تتأثر العالقة بشـكل سلبي، 
كما تشعر الزوجة باإلهمال الشديد. 

7. قلة التقدير: 
يقوم الزواج عىل االحرتام املتبادل بني 
الطرفني، وإن لـم يبد الزوج االحرتام 
تشـعر  لزوجتـه،  الـكايف  والتقديـر 

باإلهمال الشـديد وفقـدان الرغبة يف 
االستمرار بالعالقة. 

كلمات تجرح بها زوجتك دون قصد
مثلمـا يكـون لتكـرار كلمـات الحب 
والغـزل عـىل مسـامع النسـاء تأثري 
قـوي، لبعـض الكلمـات أثر سـلبي 
كذلك. ربما يقع بعض األزواج يف هذا 
الخطأ دون قصـد وهو توجيه بعض 
الكلمات التي تتسبب يف جرح مشاعر 
الزوجة، لذا، ينبغي عليك أن تعرف ما 
هي الكلمات التي عليك عدم توجيهها 

إليها أبًدا. 
1. النقد الدائم: 

الزوج الذي ينتقد زوجته باسـتمرار 
حتـى أمـام اآلخريـن يتسـبب لها يف 
الكثري مـن الحرج والشـعور باأللم، 
حتـى وإن كنت ترغب يف لفت نظرها 
إىل بعـض األخطـاء، احـرص عىل أن 
يكون ذلك بأسلوب لطيف الهدف منه 

التوجيه ال النقد. 

2. املقارنة باألخريات: 
ال ترغب أي امرأة عىل وجه األرض أن 
تتم مقارنتها بأي امرأة أخرى، فلكل 
منهـن ميـزات وسـمات مختلفة، ال 
تحاول أن تقارن زوجتك بأخرى حتى 
وإن كان ذلـك عـىل سـبيل الفكاهة، 
فقد يثري ذلك شـعوًرا بعـدم تقديرك 

لها وعدم حرصك عىل مشاعرها.
3. الرتكيز عىل عيوبها:

واحدة مـن أهم األسـباب وراء جرح 
الـزوج ملشـاعر زوجته هـي الرتكيز 
عـىل أي من عيوبها سـواء العيوب يف 
املظهـر كزيادة الوزن أو أي مشـكلة 
أخـرى تتعلـق بالجسـد، أو عيوب يف 
شخصيتها، فيشعرها ذلك باالنزعاج، 

كما قد تشعر بالحرج الشديد.
4. مقارنة نفسك بها: 

بالطبـع، تختلـف طباع النسـاء عن 
الرجـال، لكـن ال ينبغـي أن يتحـول 
األمر بني الزوجني إىل تنافس شديد أو 
رصاع، فلـكل منه حقـوق وواجبات، 
ال ينبغـي أن تأتـي عـىل ذكـر بعض 
العبـارات مثـل ”أنـا الرجـل أفعل ما 

يحلو يل، بينما أنِت امرأة“. 
5. التقليل من أهدافها يف الحياة: 

أن تضع زوجتك أهداًفا يف الحياة حتى 
وإن كانت بسيطة، يجب أن تظهر لها 
مشاعر التقدير تجاه ذلك، وال ينبغي 
أن تشعرها بعدم اهتمامك بما تفكر 
فيه أو تخطط له بـأي من العبارات، 

بل احرص عىل تشجيعها دوًما.
6. الندم عىل الزواج: 

يكرر بعض الرجـال عبارات تنم عىل 
ندمهم عىل الـزواج أو االرتباط، وهي 
مـن العبـارات التـي تـؤدي إىل جرح 
الـزوج ملشـاعر زوجتـه، فتبعث لها 
رسالة غري مبارشة عن عدم الشعور 

بالرضا والسعادة برفقتها. 
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املقادير:

1/2 كيلو من اللحم

2 كوب من الجريش

مقطعـة  طماطـم  حبـة   2

مكعبات

بصلة مفرومة ناعم

اسـود حسـب  فلفـل  و  ملـح 

الرغبة

سمن أو زيت

معجون طماطم

بهارات مشكلة

طريقة التحضري:

يف انـاء عميـق اسـلقي قطـع 

اللحم.

سـخني الزيـت يف طنجـرة ثم 

أضيفي إليه البصل املقطع قطع 

صغرية وقلبي حتى يصفر لونه 

ثم أضيفي إىل البصل الطماطم 

والفلفـل  مكعبـات  املقطعـة 

األسود وامللح والتوابل.

قلبـي جميـع املكّونـات جيـًدا 

ثـم أضيفي مـرق سـلق اللحم 

املصفـى، واتركـي القـدر عىل 

النار حتى يغيل جيًدا.

اغسـيل الجريش جيًدا وصفيه 

ثم ضعيه عـىل املرق والبصل و 

غطيه وحركـي من وقت آلخر، 

إذا لزم األمـر أضيفي قليًال من 

املاء.

خففـي النـار واتركـي القـدر 

حواىل ساعة.

النـار  عـن  الجريـش  ارفعـي 

خشـبية  بملعقـة  وحركـي 

التقديـم  طبـق  يف  صّبـي  ثـم 

املستدير.

اصنعي حفرة يف وسط الطبق، 

ّصفـي قطـع اللحـم املسـلوق 

فيها.

قدميها ساخنة.

NNNŸnÓi@¿@ŸjÓj†

NNNÛËic@Ú‹�€

áˆaç€a@ÊåÏ€a@Êaá‘œ@Û‹«@b�‡ny@⁄á«bèné@pbiÎãìfl@X

ÚÓ8ã€a@Ú€áj€a@ıaámä¸@Ú”b„˛a@á«aÏ”

يلجأ بعض األشخاص إىل اتباع األنظمة 

الغذائيـة والحميات القاسـية للحصول 

عىل الوزن املثايل، باإلضافة إىل ممارسة 

التمارين الرياضية.

ويوجـد بعـض املرشوبـات التي يويص 

الخرباء بتناولها لتحقيق النتائج املرجوة 

والحصول عىل وزن مثايل، وذلك وفًقا ملا 

نرشته صحيفة ” تايمز أوف إنديا“.

1) الكمون:

أثبتت الدراسات أن ماء الكمون يساعد 

عىل فقدان الوزن، ويتم من غيل ملعقة 

صغرية يف كوب من املاء ملدة 4-3 دقائق 

وتصفيته وتناوله قبل اإلفطار.

2) بذور الشيا:

ُتنقع ملعقة صغرية من بذور الشـيا يف 

كـوب من املاء ملـدة 45 دقيقة، ومن ثـم ُتصفى جيًدا 

ويجري تناولها قبل الغداء يوميًّا.

3) القهوة:

تساعد القهوة عىل فقدان الوزن، وتتم من خالل خلط 

نصف ملعقة صغرية من البن يف كوب من املاء الساخن، 

وتناولها يوميًّا ويفضـل نهاًرا من دون إضافات، كما 

يمنحك هذا املرشوب الطاقة طوال اليوم.

4) خل التفاح:

إذا كنـت ال تعاني الحساسـية من خل التفاح، يمكنك 

مـزج ملعقة صغرية من خل التفـاح يف كوب من املاء 

الدافـئ وتناوله قبـل اإلفطار، توقف عـن تناوله 

فوًرا إذا شعرت باملرض واسترش طبيبك.

5) القرفة:

ُيغىل كوب من املاء مع عود قرفة 2.5 سـم تقريًبا 

ملدة 5-4 دقائق، ويمكـن إضافة قطرات الليمون 

قبل تناوله.

6) الليمون:

يسـاهم مـاء الليمـون يف تعزيـز األيـض ويتـم 

تحضريه مـن خالل مزج قطرات الليمون يف كوب 

من املـاء الدافئ وتناولـه يوميًّـا، ويمكن إضافة 

ملعقة صغرية من العسل.

7) الزنجبيل:

يتـم تحضريه من خالل تقطيع 5 سـم من جذور 

الزنجبيـل وغليهم يف كوب مـن املاء ملدة 4 دقائق، 

ثـم ُيصفى جيـًدا، بفضـل تناوله مـرة واحدة يف 

اليوم.

8) الشاي األخرض:

ينصح الخرباء بتناول الشاي األخرض مضافا إليه 

قطرات من العسـل والليمـون للحصول عىل أكرب 

فائدة منه ونجاج عملية فقدان الوزن

قـد تكون ردة فعل اإلنسـان تجـاه لدغة النحلة والدبـور عادية لكنها قد 
تتطـور إىل أعراض تهدد الحياة، إذ يتحسـس البعـض للدغات الحرشات 

أكثر من غريهم. فكيف تترصف تجاه اللسعات؟ 
تـؤدي لدغات النحل والدبابري يف غضون دقائق وأحيانا خالل سـاعات إىل 
احمـرار وتـورم مؤلم يف الجلد، وقـد يصل نصف قطر هـذا التورم إىل 10 
سـنتيمرتات وينحرس خالل يوم واحد. وعىل الذين يتحسسون من لدغات 
الحـرشات التعـرف عىل كيفيـة تفادي أرضارهـا، فمن املهـم اإلرساع يف 

املعالجة بعد لدغة الحرشة.
وتتضمن معالجة التحسـس من لسـعة الحرشات إسعافات أولية وكذلك 
إجـراءات طويلة املدى للتقليـل من تأثري الحساسـية الناتجة. ويجب أن 
تزود نفسك بأدوات اإلسعاف األويل من لسعات النحل أو الدبابري وتتضمن 
هذه األدوات مواد مضادة لاللتهاب. ويجب التدرب مقدماً عىل اإلسـعاف 
األويل واالسـتجابة الرسيعة عند حدوث اللسـعة، بحسـب موقع أونميدا 

اإللكرتوني.
من هنا ننصحك باتباع الخطوات التالية عندما يلسعك دبور أو نحلة:

- يجب عليك التزام الهدوء، فمعظم الناس ال يصابون بالحساسية نتيجة 
لسعة النحلة أو الدبور. ورغم ذلك ينبغي أخذ لدغات الحرشات عىل محمل 

الجد ألن عدم التدخل املناسب الرسيع قد يؤدي إىل عواقب وخيمة.
- قم أوالً بنزع شـوكة النحلة أو الدبور من الجلد بواسـطة ملقط. وافعل 
ذلـك بحذر واحـرتاس كي ال تنفتـح الغدة السـامة املعلّقة عىل شـوكة 
الحـرشة وتتسـبب يف دخول املزيد من سـم الحرشات إىل مجـرى الدم يف 

جسمك.
- بّرد موضع اللسـعة باسـتخدام الثلج واملاء البـارد و ضع عليه مراهم 

إزالة االحتقان.
ف  - من أجل تقليل الحكة الناتجة عن لسعة الجلد ضع سائل الخل املخفَّ

باملاء أو رشائح من البصل عىل موضع الحكة.
- عند حدوث اللدغة يف منطقة الرأس والرقبة يجب عليك الذهاب برسعة 
إىل طبيب اإلسـعاف والحاالت الطارئة، ألن لدغة النحلة أو الدبور يف هذه 

املنطقة قد تؤدي إىل انتقال الورم إىل الشعب الهوائية.

الـزي  هـي  السـوداء  البدلـة 
األسـايس للمناسـبات املهمة أو 
العنوان  الزفاف، فتجسد  حفالت 
األول ألناقة الرجـل. مع ذلك، قد 
يغفـل البعـض عـن أهـم قواعد 
األناقة لتنسـيق البدلة السـوداء، 
والحصـول عـىل نتيجـة مثاليـة 
إلطاللة رسـمية، وهنـاك بعض 
األخطاء التي قد تفسـد إطاللتك 

بالكامل يف حال الوقوع فيها. 
من خـالل مقالنـا هـذا، نتعرف 
مًعا إىل أهـم القواعـد التي عليك 
البدلـة  ارتـداء  عنـد  تطبيقهـا 
السـوداء وأخطاء عليـك تجنبها 

كذلك. 
القطع األساسـية لتنسيق البدلة 

الرسمية 
قـد يعتقد البعـض أن رشاء بدلة 
باهظـة الثمن يضمن لك الظهور 
بإطاللـة أنيقـة، لكـن ذلـك غري 
صحيح. يتطلب األمر اتباع قواعد 
أساسية قبل ارتدائها إلبراز الذوق 
الرفيع يف اختيار البدلة السوداء. 

إليك أهـم النصائـح التي تضمن 
لك تنسـيق البدلة السوداء بشكل 

مثايل.
1. التصميم األنسب للسرتة 

ُيفضـل اختيـار البدلة السـوداء 
بتصميم أسايس مكون من ثالث 
قطع وزر واحد أمامي، بتصميم 
املرتفـع،  السـرتة  صـدر  طيـة 
مـا يمنحـك شـعوًرا باسـتقامة 
الجسـم. ينبغي أن تتخذ السـرتة 
تبـدو  أن  دون  الجسـم  شـكل 
فضفاضـة أو ضيقة، بـل ُيراعى 

اختيار املقاس املناسب. 
الخامـات األفضـل للبدلـة هـي 
خامـات الحريـر، أو يمكن دمج 
الصوف مع الحرير، لتحمل ملسة 
مـن اللمعـان وتبدو أكثر سـواًدا 

من الستان الالمع.
أما الجيـوب، اخـرت التصميمات 
الجيـب  تشـبه  التـي  الضيقـة 
الداخيل للصدر، وال يفضل اختيار 
الجيوب املتدلية التي تظهر بشكل 
أكرب. كمـا أن الشـقوق الخلفية 
عىل جانبي السرتة تتصدر أحدث 

الصيحات. 
للبدلـة  املناسـب  القميـص   .2

السوداء
للبدلة السـوداء أو الكالسـيكية، 
اخرت قميًصا مع ياقة مطوية بدًال 
من الياقة املجنحة التي تستخدم 
مع املعاطـف ذات الذيل الطويل. 
كمـا يجـب أن يكـون القميـص 
بمقاس مناسـب تماًما مع أزرار 
أكمـام أنيقة. ربما يكـون اللون 
األبيض األكثر تفضيالً مع البدلة 

السوداء. 
3. رابطة العنق األكثر أناقة 

ال يفضـل أغلـب الرجـال اختيار 
رابطـة العنـق التقليديـة، التـي 
تحتـاج لبعـض الوقـت لربطها، 
لكنها تضفي مزيًدا من األناقة إىل 

بدلتك الرسمية من دون شك.
احـرص عـىل أن تكـون رابطـة 
عنقـك محكمـة وليسـت ضيقة 
لتشـعر بالراحـة املطلوبة خالل 
ساعات الحفل، كما قد تحتاج إىل 
اختيار الحجم الذي يتناسـب مع 

طية صدر السرتة وياقة القميص 
وحجم رأسك أيًضا. 

4. الحذاء الكالسيكي 
اختيار األحذية الجلدية التقليدية 
أمر غـري مقبول لتنسـيق البدلة 
الكالسـيكية، فتحتاج إىل اختيار 

حذاء أنيق بتصميم أكسفورد.
يرص البعض عىل أن الجلد الالمع 
أمر أسـايس مع البدلة الرسمية، 
وهو من القواعد املفضلة لخرباء 

املوضـة، لكن ال يـزال يف إمكانك 
ارتداء الجلد غري الالمع. 
5. ساعة اليد الرسمية 

اختيـار  عـىل  األمـر  يقتـرص  ال 
عالمـة تجاريـة محـددة، لكـن 
السـاعة  ينبغي اختيـار تصميم 
الكالسيكية مع سـوار من الجلد 
األسـود ومظهر نحيف بعيًدا عن 

الساعات الضخمة القديمة.
األساسـية  اإلكسسـوارات   .6

للبدلة الرسمية
ارتـداء  يف  باإلفـراط  ُينصـح  ال 
البدلـة  مـع  اإلكسسـوارات 
اليـد  ارتـداء سـاعة  الرسـمية. 
القميـص  أزرار  مـع  األنيقـة 
املعدنية ومشبك ربطة العنق أمر 

كاف. 
ينبغـي كذلك اختيار حـزام جلد 
بنفس درجة لون الحذاء لضمان 
الحفاظ عىل مظهر أنيق ومثايل.
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- الدالفني الربية تنادي بعضها البعض باالسم.

- األفيال لديها نداء إنذار محدد يعني اإلنسان.

-حاسـة الشم لدى الكالب أقوى بنحو 100 ألف مرة من 

حاسة الشم لدى البرش.

- الحيوانـات ذات األجسـام الصغـرية والتمثيل الغذائي 

هي األرسع مثل السنجاب.

-بلـغ طـول البطريق الضخـم املنقـرض اآلن 2.03 مرت 

كأسطورة كرة السلة ليربون جيمس.

-أسـد البحـر هـو أول حيـوان ثديي غري بـرشي يتمتع 

بقدرة مثبتة عىل الحفاظ عىل النبض.

-الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي ال تستطيع القفز.

يف هـذا االختبـار ُيطرح السـؤال: من 
كرس اإلناء؟ ويمكن تحديد الشـخص 
الذي فعل ذلك أن يكشف بعض صفات 
الشخصية. لكنه يشـري خصوصاً إىل 
نقاط القوة ونقاط الضعف التي تؤثر 

عىل العالقة مع املحيط.  
A الطفل

إذا رأيـت أن الطفـل A هـو من كرس 
اإلناء، فهذا يعني أّنك عادة ما تكونني 
كبش فداء يف كل ما يجري يف محيطك 
من أحداث. فأنت تتمتعني بالكثري من 
الطيبـة حتى أن اآلخرين ال يالحظون 
وجـودك يف كثـري مـن األحيـان. كما 
تشـري إجابتك إىل أّنـك تنتبهني إىل كل 
التفاصيـل املرتبطـة باآلخريـن رغم 
أنهـم ال يبادلونك االهتمـام يف الكثري 

من األحيان.
B الفتاة

هـي   B الفتـاة  أن  رأيـت  حـال  يف    
املتهمـة األوىل، فهـذا يـدل عـىل أّنـك 
دائمة االبتسام. وهو ما يشكل نقطة 
قـوة تجعلـك محـط أنظـار اآلخرين 
ومحبتهم. إال أّنه يكشف أّنك عادة ما 
تلومني نفسـك كلمـا وقع يف محيطك 
خطأ ما. كما يعني أّنك تسـعني دائماً 

إىل إحـالل العدالة يف محيطـك. فأنت 
ترفضني الظلم لك ولآلخرين.

C الصبي
 ،C إذا كانـت إجابتـك هـي الصبـي 
فيشـري هذا إىل أنـك تفضلني الصمت 
والبقـاء بمفـردك بـدالً مـن ارتكاب 
األخطاء. وهـذا ما ال يجعلك تحققني 
التقدم أو تثبتني حضورك يف محيطك 
االجتماعي كما يف مكان عملك. إال أّن 
هذا يـدّل يف املقابل عـىل أّنك تتمتعني 
بانفعاالتـك  التحكـم  عـىل  بالقـدرة 
والسـيطرة عىل توترك. ولهذا يشـكل 
حضـورك أمـراً مريحـاً بالنسـبة إىل 

الكثري من األشخاص.
D الفتاة

إذا كانـت الفتاة D هي املتهمة برأيك، 
فهـذا يشـري إىل أّنـك تتمتعـني بحّس 
املسؤولية وبالثقة بالذات يف ما يتعلق 
بأداء املهمـات وإن كانت صعبة جداً. 
كما يشـري هـذا إىل أّنه يمكنـك إدارة 
يشـكل  وهـذا  وقيادتهـم.  اآلخريـن 
نقطـة قـوة بالنسـبة إليـك. إال أنها 
تتحول إىل نقطة ضعف عندما تشـعر 
األخريـات بالغـرية منك ويسـعني إىل 

وضع العقبات يف طريقك.
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أبـــــــراج

ربما تشـعر اليـوم أن اآلخرين بحاجـة إليك أو أنك 
تحاول إرضاءهم ومساعدتهم بشتى الطرق. أخالقك 
راقية جدا ولكن هذه العملية تتطلب منك مجهودا كبريا 
ووقتا طويال وطاقة. إذا كنت عزمت عىل مساعدتهم فيجب 

أن تعلم أن هناك بعض التغريات التي ستطرأ عىل حياتك.

حاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسـية وال تنشغل 
باألشـياء التى ال تنفعك. تتعاطف مع الحبيب يف محنته 
وتقـف إىل جانبـه محاوال التخفيـف عنه قدر املسـتطاع. قد 
تصـاب بخيبـة أمـل تنعكس سـلبا عـىل وضعـك الصحي يف 

املساء.

تقـوم بعمـل إضـايف لتزيد من دخلـك املـادي. احذر من 
طريقـة إرسافك غـري املنطقية للمال. مسـامحتك الدائمة 
للرشيـك وتهاونك معه يقلالن مـن احرتامه وتقديره لك. تحل 
بالصرب والهدوء لتتمكن مـن تخطي املحنة التي تواجهها منذ فرتة 

طويلة. يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث عنه منذ فرتة.

أنت مضطر اليوم لتنفيذ بعض املهام واملشاريع التي 
تتعلـق باألموال، فهناك بعض الفواتري التي يجب عليك 
أن تقوم بسـدادها، والتأكد من اإلمضاء عىل بعض الودائع 
أو الشـيكات. هناك بعض األمـور التي تربكك عىل مدار اليوم 

وربما تثري غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعامل بدبلوماسية مع باقي الزمالء وستحصل عىل النتائج 
التـي تريدها وتجنب السـلبية. سـتتطور صداقـة إىل عالقة 
حـب تفاجئ الجميع من حولـك وتجعلك تفكر باالرتباط. كرس 
وقتا لالسـتجمام والراحة لتسـتعيد صفاء ذهنـك وتتخذ القرارات 

الصائبة.

حـاول أن تسـتثمر جهودك يف سـبيل تطويـر قدراتك 
العملية، فهذا سـيكون من أولوياتـك يف املرحلة املقبلة. 
ال تضغط عـىل الرشيك كثريا، فهو يعاني من بعض املصاعب 
وقد يتخذ قرارات حاسـمة تجاهك. انطلق واخرج واسـتمتع 

بوقتك مع األصدقاء.

لـن تجنـي هـذا اليـوم سـوى التعـب واإلرهـاق والتوتر 
والضغط. ربما تفقد السـيطرة عىل األمور وستفقد القدرة 
عـىل الحكم عىل املوضوعات بشـكل حكيم. اليوم غري مناسـب 
تمامـا للمشـاركة يف مرشوعـات جديـدة أو للدخول يف مناقشـات 
طويلة ومهشـمة. ننصحك بأن تمكث يف املنزل اليوم حتى تسرتيح 
بقدر اإلمكان. عالج التوتر والهدوء بقراءة بعض الكتب أو القصص 

الرومانسية.

أخبار رائعة وسارة جدا تأتيك اليوم وربما تتعلق بمهنتك أو 
بزيادة دخلك املادي أو تغريات يف حياة جريانك إىل األفضل. إذا 
كنت تفكر الكتابة أو يف طباعة إحدى قصصك فاليوم هو أنسـب 
األيام عىل اإلطالق للقيام بهذه الخطوة. خيالك واسـع وتسـتطيع 

التواصل مع اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسـائل عىل بسـاط البحث، تسـرتجع 
املايض وتحاول كشـف بعـض األمور الغامضـة، ما يتعبك 
ويشـكل هاجسـا لك. هذه الشـكوك قد تولّد األرق ومشـكالت 
صحيـة وأوجاعا وآالمـا. حاذر انفعاالت شـديدة قد تولـد اإلرهاق 

والتعب النفيس وكن هادئا.

تعـود اليـوم لصفائـك يف العمـل وقدرتـك عىل 
العطـاء. أعطـي املزيد مـن االهتمام إىل شـؤون 
العائلـة. كن حـذرا اليـوم فقد تحدث بعـض األمور 

املفاجئة وغري.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مشـاعرك لـن تتحرك اليـوم أمـام أي شـخص تلتقي به، 
عـىل الرغـم من أن املجال مفتـوح أمامك اليـوم للتعرف عىل 
أشخاص جدد. عىل الرغم من أن األمور تبدو عىل ما يرام وهادئة 
ولكن ربما تشعر أنك بال هدف وبال حافز. حاول أن تركز عىل هدف 

واحد وال تعتمد عىل اآلخرين يف تحقيق أحالمك.

1342 - بدء حصار الجزيرة الخرضاء أثناء 

حروب االسرتداد اإلسبانية.

ومعـه  كولومبـوس  كريسـتوفر   -  1492

88 بحاًرا يبـدؤون رحلة الكتشـاف العالم 

الجديـد، وكانـت الرحلـة تاريخيـة حيـث 

تمكنـوا من اكتشـاف أغنى بقـاع العالم يف 

األمريكيتني.

1783 - انفجـار بـركان جبـل أسـاما يف 

اليابـان، ومقتـل 35 ألـف شـخص نتيجة 

لذلك.

1914 - أملانيـا تعلن الحرب عىل فرنسـا يف 

بداية الحرب العاملية األوىل.

أرض  يجتـاح  اإليطـايل  الجيـش   -  1940

الصومـال الربيطانيـة يف الحـرب العامليـة 

الثانية.

1960 - النيجر تنال استقاللها من فرنسا.

يسـتأنف  السـوفيتي  االتحـاد   -  1986

اتصاالته الدبلوماسية مع إرسائيل.

موريتانيـا  يف  سـلمي  انقـالب   -  2005

بقيـادة العقيد إعيل ولد محمـد فال يطيح 

بالرئيس معاوية ولد سـيدي أحمد الطايع 

أثنـاء وجوده يف اململكة العربية السـعودية 

للمشاركة يف مراسم التشييع والعزاء بوفاة 

امللك فهد بن عبد العزيز.

2009 - مرشـد الثورة اإلسـالمية اإليرانية 

عـيل خامنئي يصـادق عـىل فـوز الرئيس 

محمود أحمدي نجاد باالنتخابات الرئاسية 

التي جرت يف 12 يونيو.

الجيـش  قـوات  بـني  اشـتباكات   -  2010

اللبنانـي وقوات الجيـش اإلرسائييل يف بلدة 

العديسة الحدودية.

2011 - بـدء محاكمـة الرئيـس املـرصي 

السـابق محمد حسـني مبارك بتهم القتل 

العمد والفساد.

2016 - 300 راكًبـا ينجـون بعـد تحطـم 

طائرة كانت تقلهم واحرتاقها يف مطار دبي 

الدويل.

2019 - ُهُجـوٌم ُمسـلَّح ِبُبنُدقيَّة اقتحام يف 

إحـدى متاجر وول مارت ِبمدينة إل پاسـو 

ِبوالية تكسـاس األمريكيَّة ُيوقـُع 22 قتيًال 

و40 جريًحا عىل األقـل، والُرشطة ُتعلن أنَّ 

الدافع قد يكون عرقيًّا.

خبير التنمية البشرية الدكتور «إبراهيم الفقي»
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ـــــــاك وانس ــروح  ال ــع  ابي ــي  يريــدونــ

ــدك ضـــــ ــي  واحج ــل  اجام ــي  ويريدون

ــون يحجــــــــــ ــح  للصب ــو  ل ــدرون  ماي

ــدك وحــــــ ــك  بي ــر  افك ــة  وابق ــس  اغلــ

ــوك يكره ــوا  كام ــك  احب ــدرون  ي وألن 

ــك حبــــــ ازداد  ــة  بيـــ ــوك  كرهــ ــن  م

ــك اخليـــ ــي  بعين ــز  عزيــ ــا  م ــد  ك ــن  وم

اودك ــل  حي ــن  واصيــح ــم  ميه ــي  واج

ــوان العـــن ــمك  واس ــدة  قصي ــك  واكتبل

ــك  احــــب ــة  كلـــم ــس  ب ــة  بيه ــا  م ــد  واب

acebook
⁄ÏjèÓ–€a@Âfl

No: 7770     Wed    3      Aug      2022العدد:   7770    األربعاء    3    آب     2022

ã®a@Âfl@ò‹Én‹€@fiÏ‹®a@›õœc

ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a

ÚÓ‘œ˛a@pb‡‹ÿ€a

1- مدينة عراقية - متشابهان.
 2- حرف نداء للندبة - برر.

 3- ظهر - خرق يف السـرت ونحوه عىل قدر العني 
ُينظر فيه. 

 4- فّك - قضبان النخلة. 
 5- أصلح البناء - للنهي - للجر.

 6- أنواع و أصول - يرشد.
.  7- عاصمة إفريقية - حاِمِ

 8- رمز جربي - الحذاء.
 9- ملكي - متشابهان.

 10- قسمة غري عادلة - وعاء.

2+1 - من األسماء التي أطلقتها العرب عىل املحيط األطليس 
- عبدة النار.

3 - مدينة أملانية - ضمري متصل - وثب.
4 - للنداء - يف الوجه.

5 - من أسمائه ” هيرص أبو ُلبد“.
6 - غُلظ - ِنعم (م).

7 - اإلنتفاخ - سهل اإلنقياد.
8 - أول مـن لجـأ إىل االختبـار يف اختيـار املتقدمني للوظائف 

الحكومية.
9 - تمّنى - مسافات (م).

10 - نظر من خالل ثقب الباب - أقوى مضخة يف الوجود.

من كسر اإلناء؟.. إجابتك تكشف 
عن نقاط ضعفك وقوتك

إبراهيم محمد السـيد الفقي (5 أغسـطس 
1950 - 10 فربايـر 2012)، خبـري التنميـة 
البرشية والربمجة اللغوية العصبية ورئيس 
مجلس إدارة املركز الكندي للتنمية البرشية، 
وُمؤسـس ورئيـس مجلـس إدارة مجموعة 
رشكات إبراهيـم الفقي العاملية التي تتكون 
من (املركـز الكندي لقـوة الطاقة البرشية، 
املركز الكندي للتنويم باإلحياء، املركز الكندي 
للتنميـة البرشيـة، املركز الكنـدي الربمجة 
اللغوية والعصبية)..له عدة مؤلفات ُترجمة 
الفرنسـية،  (اإلنجليزيـة،  لغـات  ثـالث  إىل 
العربية).. دّرب أكثر من 600000 شخص يف 
محارضاته حول العالم. من مؤلفاته كتابه 

(إدارة الوقت، املفاتيح العرشة للنجاح).
ولـد إبراهيـم محمد السـيد الفقـي يف حي 
فيكتوريـا بمدينة اإلسـكندرية، حصل عىل 

بطولة مرص يف تنس الطاولة لعدة سـنوات 
وَمثَّـَل مرص مع املنتخـب الوطني يف بطولة 
العالـم لتنـس الطاولة بأملانيـا الغربية عام 
1969. ويف الحيـاة املهنية فقد تدرج الفقي 
يف الوظائف حتى درجة مدير قسـم يف قطاع 
باإلسـكندرية  فلسـطني  بفنـدق  الفنـادق 
ووصـل إىل الدرجـة الثالثـة وهـو يف سـن 
الخامسة والعرشين.. هاجر إىل كندا لدراسة 
اإلدارة، وبدأ هنـاك يف وظيفة عامل تنظيف 
األطبـاق ويف وظيفة حـارس ملطعم وحمال 

كرايس ومنظف طاوالت يف فندق.
يحكـي الفقـي يف محارضاته أنه سـافر إىل 
كندا مع زوجته وهو ال يمتلك شيًئا وعمل يف 
أقـل الوظائف يف فندق بالرغم من نجاحه يف 
الفندقة قبل سفره إىل كندا، ثم تدرج يف وقت 
قصـري جًدا إىل أن أصبح مديـر أكرب الفنادق 

يف كنـدا. وحصل عىل الكثري من الشـهادات 
الدوليـة وشـهادة دكتـوراه يف علـم التنمية 
البرشيـة، ويقول إبراهيـم الفقي يف موقعه 
الشـخيص أنه قـام بتأليف علمـني جديدين 
مسـجلني باسـمه وهما: علم قـوة الطاقة 

البرشية وعلم ديناميكية التكيف العصبي. 
درب الفقـي أكثـر من 600 ألف شـخص يف 
محارضاتـه حـول العالم، كمـا أنه حارض 
ودّرب بثـالث لغات: اإلنجليزية والفرنسـية 

والعربية.
للفقـي عـدة مؤلفـات ترجـم بعضهـا إىل 
الكردية  العربيـة،  الفرنسـية،  اإلنجليزيـة، 
واألندونيسية وله عدة كتب متوفرة يف املكتبة 
واألرشـيف الوطني لكندا عبـارة عن عرشة 
عناوين كلها نرشت خالل التسـعينيات من 
القرن املـايض، تدرجـت مواضيعهـا زمنياً 
مـن تناول تقنيات البيع مـروراً بفن التدبري 
الناجـح ووصـوالً إىل الكتابة عـن التطوير 

الذاتي والنجاح بشكل عام،
تـزوج من آمـال الفقي يف سـنة 1974 وله 

بنتان نانيس ونرمني.
يـوم الجمعة 10 فرباير 2012 صباحاً، وجد 
إبراهيـم الفقـي وشـقيقته، وكذلك سـيدة 
أخـرى مـن العائلـة (تعمل مربيـة أطفال) 
ماتوا اختناقاً إثر اندالع حريق هائل بالشقة 
التـي يقيم بها. وقد نشـب الحريق يف مركز 
إبراهيـم الفقـي للتنمية البرشيـة بالطابق 
الثالـث وامتـد لباقـي أدوار العقـار الـذي 
يمتلكه الفقي ويقيم بـه مما أدى إىل وفاته 
وشـقيقته فوقية محمد الفقي (62 سـنة) 
والسـيدة األخـرى التـي كانت تقيـم معهم 

وتدعى نوال.

تفكر يف خطواتك القادمة بكل حرص ودقة وكأنك تلعب 
لعبة الشطرنج. شتعر أن من حولك يتقدمون بشكل أرسع 
ولكـن الدقة مطلوبة أيضا فحاول أن توازن بني األمرين، وإال 
اتخذت قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا 

طويال كما تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.



عن  باالعتذار  حاسماً  قراراً  اتخاذها  كرزون  ديانا  األردنية  الفنانة  أعلنت 
ان  برنامج سوبر ستار  بلقب  الفائزة  الفنانة  يف مهرجان جرش.وقالت  املشاركة 
هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومراقبة حثيثة لتنظيم املهرجان وما شهده من 
تخبط كبري، وتعمد قبل القائمني عىل املهرجان عدم تقدير واحرتام الفنان األردني بشكل 
كاف، كان اخره غياب أسماء الفنانني األردنيني بشكل كامل عن برنامج املهرجان الذي 
تم توزيعه يف املؤتمر الصحفي الخاص باإلعالن عن فعاليات جرش ٢٠٢٢ والذي عقد 
إدارة  مع  مفاوضاتها  خالل  الرتاكمات  من  الكثري  ان  كرزون  اإلثنني.وبينت  صباح  
املهرجان دفعتها لحسم املوضوع بشكل نهائي، ابزرها عدم احرتام مواعيد الفنانني 
األردنيني والتزاماتهم، ومحاولة فرض أيام محددة عليهم للغناء بها، ووضعهم عىل 
الهامش ضمن حفالت النجوم العرب، وكذلك عدم تقدير الفنان األردني مادياً رغم 
ان هذه األمر ليس األساس ولكنه يشري بعدم جدية إدارة املهرجان واحرتافيتها يف 
التعامل مع فناني األردن الذين سطع اسمهم يف كل ارجاء الوطن العربي.وأضافت 
ان ما حدث مع «صوت األردن» الفنان عمر العبدالالت كان رسالة واضحة من إدارة 
املهرجان انها ال تلتفت لنجومية األردنيني وتحاول تهميشهم عىل حساب اآلخرين.

الكامل وتقديرها لنجومية جميع ضيوف األردن  وأكدت املغنية األردنية احرتامها 
وبآلية  شخصياً  بها  يتعلق  اعتذارها  وان  جرش  يف  املشاركني  العرب  الفنانني  من 
التعامل معها.يذكر ان ديانا ستحيي حفالً جماهرياً هذا الشهر يف قربص كما انها 

تحيي حفل ختام «مهرجان الفحيص» يف االردن الذي يقام الشهر املقبل.

فراج  محمد  الفنان  يلتقي 
ألول  كريم  نيليل  الفنانة 

مرة يف السينما خالل 
بعنوان  جديد  فيلم 

«ڤوي ڤوي ڤوي» 
عمر  إخراج 
هالل ويشارك يف 
بيومي  بطولته 
حنان  فؤاد، 

ومحمد  يوسف، 
وعدد  العظيم  عبد 

الفنانني،  من  آخر 
التعاون  العمل  ليسجل 

ونيليل  فراج  بني  الرابع 
مسلسالت   ٣ سوياً  قدما  بعدما 

محمد  املاضية.وتعاون  السنوات  خالل 
الدراما خالل ٣  يف  نيلىل كريم  فراج مع 
أعمال هم «تحت السيطرة» تأليف مريم 
نعوم وإخراج تامر محسن عام ٢٠١٥، 
و»سقوط حر» تأليف مريم نعوم ووائل 

حمدى 
وإخراج 
قي  شو
املاجري عام ٢٠١٦، 
مسلسل  خالل  الثالث  التعاون  وكان 
«ضد الكرس» تأليف عمرو الداىل وإخراج 
أحمد خالد وتم عرضه يف شهر رمضان 
كضيف  فراج  محمد  ٢٠٢١.وظهر  عام 
تم  الذي  «العائدون»  مسلسل  يف  رشف 

عرضه 
شهر  يف 

املايض،  رمضان 
أمينة خليل،  والعمل بطولة أمري كرارة، 
رشا  األحمد،  أحمد  املغني،  عبد  محمود 
مايا  جمال،  إسالم  عادل،  ميدو  بالل، 
طالم، نبيل عيىس، جيهان خليل، محمد 

عز، وهاجر الرشنوبى، وصربي عبد 
ضيوف  من  كبري  وعدد  املنعم، 
رشف، وتأليف باهر دويدار، 
جالل  نادر  أحمد  وإخراج 
«ميديا  رشكة  وإنتاج 
جوهر».  – سعدى  هب 

فراج  محمد  وينتظر 
عرض مسلسل «الغرفة 
 ١٠ من  املكون   «٢٠٧
عن  واملأخوذ  حلقات 
مجموعة قصصية للكاتب 
أحمد خالد توفيق، وسيناريو 
تامر  السيناريست  وحوار 
إبراهيم، وإخراج تامر عرشي ومحمد 
بكري، وبطولة محمد فراج وريهام عبد 
الغفور وناردين فرج ومراد مكرم، وعدد 
من ضيوف الرشف منهم مريم الخشت، 
أبو  مها  مجدي،  أحمد  عثمان،  يوسف 
عوف، أحمد خالد صالح، إنجي أبو زيد.

الفضالة  إلهام  الكويتية  الفنانة  شاركت 
عىل  حسابها  عرب  لها  فيديو  مقطع  جمهورها 
تطبيق (سناب شات)، كشفت فيه عن تصالحها 
خالف  بعد  عرفات  زهرة  البحرينية  الفنانة  مع 

استمر بينهما لسنوات عدة.
الفيديو برفقة زهرة  الفضالة يف  إلهام  وظهرت 
الصدفة خري  «يقولوا  األخرية:  وقالت   .. عرفات 

من ألف ميعاد. القلوب اتصافت»..

لرتد عليها إلهام الفضالة قائلة: «اتصافت الحمد 
اليل  طلعتلك  أنا  لبن..  صافية  قلبي،  وهي  لله 
بالله  أقسم  وانتهى..  األمور  ووضحتييل  بقلبي 

وبعيايل أنا صفحة جديدة».
وتابعت» أنا قلبي أبيض ما يعرف يشيل.. شفتي 
الكالم اليل صار بيني وبينك هالحني كرس كل اليل 

بقلبي.. وأنا اتعلمت من تجربتي».
ُيذكر أن الخالف بني الفنانتني بدأ عندما عرضت 

وّقعتها  التي  العقود  أجر  قيمة  الفضالة  إلهام 
بعض  يف  مشاركتها  مقابل  اإلنتاج  رشكات  مع 

األعمال الفنية.
الكشف  دون  عرفات  زهرة  عىل  رّدها  يف  وذلك 
عن اسمها بعد حديثها عن ثراء املشاهري وعدم 
األمر  وهو  الفن..  وراء  من  مالية  أرباح  تحقيق 
عىل  للرّد  ودفعها  الفضالة  إلهام  أغضب  الذي 

عرفات حينذاك.
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تمكـن فريق طبي برازييل بواسـطة 
تقنيـة الواقع االفـرتايض، من فصل 
توأمـني ُولـدا ملتصقي الـرأس، بعد 
عمليـات عـدة ُتعـّد التدخـل الطبي 
«األكثر تعقيـداً» يف حالة مماثلة عىل 
اإلطالق، عىل ما أكـد االثنني، الفريق 
الطبي الذي حقق هذا اإنجاز.وبعدما 
أمضيـا سـنوات حياتهمـا األوىل عىل 
رسيـر مخصـص لحالتهمـا داخـل 
أحـد مستشـفيات ريـو دي جانريو، 
أصبـح بإمـكان آرثر وبرنـاردو ليما 
البالغـني ثالثـة أعوام ونصـف العام 
أن ينظـرا إىل وجهـي بعضهمـا، بعد 
يف  جراحيـة  لعمليـات  خضوعهمـا 
أوائـل يونيـو/ حزيـران املايض.ولم 
تسـتطع والدتهمـا أدريـيل ليمـا أن 
تحبس دموعهـا، بعد انتهـاء عملية 
يف  وقالت:“عشـنا  التوأمـني،  فصـل 
املستشـفى أربـع سـنوات“.وأوضح 
جـراح األعصـاب جابرييـل مفـّرج 
مـن معهـد باولو نيمايـر لألعصاب، 
حيـث أُجريـت الجراحـة، أّن عملية 
فصـل التوأمني «كانت بال شـك أكثر 

عمليـة معقدة أجريتها يف مسـريتي 
املهنيـة». وأضاف:«لـم يعتقـد أحـد 
سـينجوان،  الشـقيقني  أّن  أساسـاً 
وبقـاء االثنني عىل قيـد الحياة يمثل 
أن  إىل  مشـرياً  تاريخيـة»،  نتيجـة 
التوأمني ال يزاالن يف املستشفى، حيث 
تنتظرهمـا «فـرتة نقاهـة طويلة».
وتابـع:«ال نعـرف حتـى اآلن إىل أي 
مـدى سـيتمكنان من العيـش حياة 
إجماالً  التوأمـان  طبيعية».وخضـع 
لتسـع عمليات جراحية، اسـتغرقت 
واحدة أجريت يف السـابع من الشهر 
املـايض 13 سـاعة، بينما اسـتمرت 
23 سـاعة. التـايل  اليـوم  أخـرى يف 
واسـتخدم الفريق الطبـي الذي ضم 
نحو مئة شـخص متخصص نظاماً 
إلعـادة  االفـرتايض  للواقـع  حديثـاً 
بنـاء البنيـة الجسـدية للتـوأم قبـل 

خضوعهما للعملية.
وقـال جـراح األعصـاب الربيطانـي 
نور األوييس جيالنـي من «جيميناي 
أنتوينـد»، إّن اسـتخدام التقنية كان 
بمثابة «يشء من العرص الفضائي».

طورت رشكة XRAI Glass النظارات 
الصم  من  الهمم  ألصحاب  الذكية 
يف  حاد  ضعف  من  يعانون  الذين  أو 
السمع، وتستخدم النظارات املسماة 
XRAI، الواقع املعزز لتحويل الصوت 
توضيحية  عبارات  أو  تسميات  إىل 
أعني  أمام  الفور  عىل  عرضها  يتم 
«دييل  موقع  نرش  ما  وفق  مرتديها. 
ميل» الربيطاني.وقال دان سكارف، 
 XRAI لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
بقدرة  جًدا  فخورون  «نحن   :Glass
إثراء  التكنولوجيا املبتكرة عىل  هذه 
حياة األشخاص الصم والذين يعانون 
من ضعف السمع حتى يتمكنوا من 
زيادة إمكاناتهم إىل أقىص حد. سواء 
إجراء  عىل  القدرة  يعني  ذلك  كان 
تناول  يف  االستمرار  أثناء  محادثة 

املحادثة  يف  االستمرار  أو  العشاء 
أثناء امليش مع صديق.»كما تم 

بواسطة  النظارات  تطوير 
الواقع  نظارات  رشكة 

بينما   ،Nreal املعزز 
 XRAI قدمت رشكة

برنامج   Glass
الذي  التشغيل، 
بتحويل  يقوم 

نسخة  إىل  الصوت 
املحادثة،  من  مرتجمة 

شاشة  عىل  ذلك  بعد  تظهر  والتي 
 ،XRAI Glass لـ  النظارات.ووفًقا 
عىل  التعرف  إمكانات  بفضل  إنه 
تحديد  للنظارات  يمكن  الصوت، 
من  قريًبا  وستتمكن  يتحدث،  من 
الصوت  ونغمات  اللغات  ترجمة 
الصوت.برصف  وطبقة  واللهجات 
الهمم  ألصحاب  السماح  عن  النظر 
مع  املحادثات  «رؤية»  بـ  الصم  من 
للنظارات  يمكن  آخرين،  أشخاص 
تقنيات  أمام  الباب  تفتح  أن  أيًضا 
الذكي.يف  املساعد  مثل  أخرى، 
أتكينسون،  مارك  قال  السياق، 
الوطني  للمعهد  التنفيذي  الرئيس 

إن   :(RNID) للصم  امللكي 
«هذا مثال رائع عىل الفرق 

أن  يمكن  الذي  اإليجابي 
التكنولوجيا  تحدثه 
لألشخاص  املبتكرة 
الذين  أو  الصم 
ضعف  من  يعانون 
العلماء  إن  السمع. 
متحمسون للغاية يف 

امللكي  الوطني  املعهد 
وإنهم   ،RNID للصم 

بشأن  متحمسون 

ت  نا مكا إ
لتغيري  التكنولوجيا 
مجتمعاتنا. حياة 

يعترب  ذلك،  مع 
بديهًيا   XRAI زجاج 
االستخدام  وسهل 
أداة  يكون  أن  ويمكن 
عدم  ضمان  يف  قوية 
األشخاص  شعور 

من  يعانون  الذين 
بأنهم  السمع  ضعف 

البيئات  يف  مستبعدون 
االجتماعية.
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مثل «اللقمة الحارة» صار لنا أكثر من عقد من السنوات نحكي عن 
أهمية صياغة عقد سيايس جديد بيننا كعراقيني.. يستوي من حيث 
الحديث عن ذلك كل قادة الرأي والفكر والسياسة يف البالد. فعىل مدى 
هذه السنوات ال هّم لنا بل ال شغل وال عمل سوى الحديث عن كيفية 
بياناتنا  كل  يف  يعلو  صوت  فال  الجديد.  السيايس  العقد  هذا  صياغة 
ونقاشاتنا وتغريداتنا حتى لو كانت عن أزمة كوسوفو أو تايوان أو 
الصاروخ الصيني التائه عىل صوت عقدنا السيايس الجديد. لكن هل 
جديد؟  سيايس  عقد  طرح  أو  صياغة  أو  كتابة  يف  فعال  جادون  نحن 
الجواب لسنا جادين وال قادرين.. كل القصة عندنا هي عبارة عن عقد 
العقد  هذا  شكل  هو  كيف  لكن  طرحه  أو  صياغته  أو  كتابته  نتمنى 
وَمن العاقد وَمن املعقود بينهما. دلت التجربة أن ال أحد يملك اإلرادة 
الحقيقية للتغيري الجذري نحو بناء مجتمع عراقي جديد بهوية وطنية 

جامعة.  
لست أريد الظهور بمظهر املتشائم وأنا املحسوب عىل جماعة نصف 
العقد  الناس عن  أن يتحدث كل  املعقول  الكأس املآلن، لكن ليس من 
السيايس الجديد وكأنه مجرد إضافة مادة جديدة اىل مفردات البطاقة 
مفكرين  قبل  من  يكتب  أن  العقد  بهذا  املفروض  أليس  التموينية. 
عىل  القادر  ورأيهم  املسموع  صوتهم  لهم  كبار  تنويريني  نخبويني 
ما  هذا  القرارات؟  اتخاذ  واملساعدة عىل  السياسات  اإلسهام يف صنع 
حصل يف كل أوربا واألمم املتقدمة التي يف الغالب يمثل دستورها الدائم 
عقدها االجتماعي املتوافق عليه بني النخب أوال والذي يشيع بني الناس 

عىل شكل قوانني وأنظمة وآليات عمل لتنظيم شؤون الحكم والدولة.
 بال شك ان من بني أهم اإلشكاليات التي واجهتنا بعد عام ٢٠٠٣ هي 
بصورة  تمهد  بحيث  صياغتها  إعادة  يف  فشلنا  التي  الوطنية  الهوية 
ذلك  من  األخطر  جديد..  واجتماعي  سيايس  عقد  اىل صياغة  طبيعية 
حصل أن تمت صياغة دستور قفز كثريا عىل الهوية الوطنية بحيث 
أم دينية.. وبينما يوصف  إثنية كانت  الفرعية  جاء متوافقا للهويات 
اللغم األول هو  بأنه جامد فإن  الغام  دستورنا بكثرة ما يحتويه من 
تعددية صياغاته طبقا ألكثر من هوية، مرة عرقية، مرة مذهبية، مرة 
مناطقية، ّما جعله يناقض بعضه بعضا يف العديد من املواد.. وبسبب 
التصويت  بعد  عاما   ١٧ وطوال  الوحيد  همنا  فإن  له  ونتيجة  ذلك 

املستعجل عىل هذا الدستور هو كيفية تعديله.  
هذه  طوال  مواده  من  مادة  أي  صياغة  إعادة  يف  فشلنا  إننا  وحيث   
املدة، فإن أي كالم عن صياغة عقد سيايس جديد يصبح مجرد حديث 
خرافة. مع ذلك يرص قادتنا وقت األزمات عىل تذكرينا بأهمية صياغة 
مشاكل  عىل  حتى  يقفز  وقد  مشاكلنا،  كل  يحل  جديد  سيايس  عقد 
الجريان.. فاألزمات يف طبيعتها هي أبعد ما تكون ظرفا مناسبا ملثل 
هذه القضايا الكلية. ومع إننا غري قادرين عىل حل األزمة عرب البحث 
عن جذورها فإننا رسعان ما نقفز عليها بل نجعلها وراءنا دون حل 
ونذهب بعيدا يف أهمية صياغة عقد جديد. أما حني تحل األزمة نفسها 
تخفت  وهمتنا  يرتاجع  حماسنا  فإن  كثريا،  يحصل  ما  وهو  بنفسها 
 .. بانتظار  قادمة  أزمة  اىل  الحديث عنه  الذي نؤجل  العقد  بشأن هذا 

عقد ومعقود وعاقد بينهما.
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أغنية  أداء  يف  شاركت  التي  األغاني  وكاتبة  املغنية  قرعة،  ميسا  أطلقت 
إكسبو ٢٠٢٠ دبي، أغنيتها الجديدة «تي تي» يف رسالٍة عاملية تشجع عىل 
حّب الذات وتقّبلها.. وتستلهم األغنية موضوعها من العبارة التقليدية «تي 
تي ال رحتي وال جيتي»، التي تعني أن التغيريات الجسدية ال تغرّي طبيعة 
الشخص الداخلية، لتؤكد أن الجمال الحقيقي يتمّثل بأخالق اإلنسان مهما 
تقّبل  عىل  النساء  جميع  أيضاً  وتشجع  الخارجي،  مظهره  تغيري  حاول 

ذواتهم الحقيقية وشخصياتهم املتميزة.
بإمكانه  مظهرنا  تغيري  أن  «نعتقد  ميسا:  تقول  املوضوع،  عىل  وتعليقاً 
ما  غالباً  ولكن  ذواتنا،  تجاه  نظرتنا  أو  الحقيقية  شخصيتنا  عىل  التأثري 
تتعارض هذه الشخصية التي نعرضها أمام العالم مع هويتنا الحقيقية. 
الداخلية  النفسية والجسدية أن نوائم بني شخصيتنا  لذا، تتطلب صحتنا 

واملظهر الخارجي، وأن نكون صادقني مع أنفسنا».
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للنجمة  «نزوح»  الروائي  الفيلم  اختري 
سؤدد  واملخرجة  علوش  كندة 
كعدان للمشاركة يف النسخة 
فينيسيا  مهرجان  من   ٧٩
 ٣١) الدويل  السينمائي 
 ١٠  - أغسطس/آب 
سبتمرب/أيلول) يف قسم 
 Orizzonti مسابقة 
سيشهد  حيث   ،Extra
عرضه العاملي األول، ويعرض 
يف  سبتمرب   ٦ الثالثاء  يوم  الفيلم 
ساال جياردينو.. وتدور أحداث الفيلم يف 
املاضية، حيث يدمر  السنوات  سوريا خالل رصاعات 
صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «هالة زين» ذات الـ١٤ سنة، لتنام بعدها 
ألول مرة تحت النجوم، وتنشأ صداقة بينها وبني عامر «نزار العاني» الصبي 
يف املنزل املجاور، ومع تصاعد العنف ُترص والدتها هالة «كندة علوش» عىل 
الرحيل وتدخل يف رصاع مع زوجها معتز «سامر املرصي» الذي يرفض أن 
يتحول لالجئ ويمنع عائلته من ترك املنزل.عىل صعيد آخر، شاركت كندة 
الذي قدمت من خالله شخصية   the yellow bus الهندي  الفيلم  علوش يف 
مديرة مدرسة تتعرض لظلم قوي ضمن األحداث، فتنقلب حياتها رأساً عىل 
عقب.. الفيلم إنتاج مشرتك بني الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك والهند 

واإلمارات واألردن.

@…†b‘m@ÊÎåã◊@b„bÌÜ
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انتهت املطربة، نهال نبيل، من 

تسجيل أغنية جديدة بعنوان 

«شاي زردة»، كلمات محمود 

جمال،  جابر  وألحان  سليم، 

وتوزيع موسيقي تيام طارق، 

مكس املهندس محمد جودة، 

بتصويرها  قامت  كما 

الفيديو  بطريقة 

وأخرجه  كليب، 

د  محمو

 ، ق ر طا

يتم  وسوف 

حها  طر

ل  خال

الساعات املقبلة.

أغاني  آخر  كانت 

بعنوان  نبيل،  نهال  املطربة 

كلمات  من  يل»،  كاتب  «الله 

أنور،  محمود  وألحان  «يم»، 

وتوزيع محمد عاطف الحلو، 

نبيل،  نهال  إخراج  ومن 

كليب  الفيديو  يف  وظهرت 

بلوك جديد، كما قدمت أغنية 

الرابر  مع  «الكاهن»،  فيلم 

ومن  موكا،  عزب  محمود 

وتوزيع  يحيى،  محمد  ألحان 

صابر  وكلمات  نبيل،  خالد 

بطولة  الكاهن  كمال.فيلم 

عبد  فتحي   ، درة  نصار،  إياد 

فهمي،  حسني  الوهاب، 

جمال  حميدة،  محمود 

نجوم  من  ونخبة  سليمان 

إخراج  ومن  العربي،  الوطن 

وتأليف  لبن،  أبو  عثمان 

زكي  وإنتاج  ناير  محمد 

حسنني.


