
بغداد/ الزوراء:
ونقي�ب  الث�اث  الرئاس�ات  هن�أِت 
الصحفي�ن العراقي�ن رئي�س االتح�اد 
الع�ام للصحفين العرب مؤي�د الامي، 
امل�رأة العراقي�ة يف يومها العامل�ي، فيما 
ش�ددوا عىل رضورة دعمها.وقال رئيس 
الجمهوري�ة برهم صال�ح يف تغريدة له 
عىل منصة “توي�ر” تابعتها “الزوراء”: 
“تحي�ة إج�ال وتقدي�ر لل�دور العظيم 
للم�رأة العراقي�ة، حيث نس�تعيد معها 
والبن�اء  النض�ال  يف  ُمرشق�اً  تاريخ�اً 
والتضحي�ة والربي�ة، وس�عيها الج�اد 
لنيل حقوقه�ا املرشوعة للمس�اهمة يف 
بناء البل�د وتقدم�ه وازدهاره”.وأضاف 
أن “املرأة نص�ف املجتمع، واألم للنصف 
اآلخ�ر، فه�ي كل املجتمع”.م�ن جهته، 

أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أن الحكوم�ة س�جلت نقاط 
الع�راق  أن  اىل  مش�راً  مهم�ة،  نج�اح 
يم�ر بتحدي�ات كبرة بس�بب الفس�اد 
وس�وء اإلدارة.وق�ال الكاظم�ي خ�ال 
زيارت�ه معمل الس�ّجاد اليدوي يف مدينة 
الكاظمية بحس�ب بيان ملكتبه اإلعامي 
تلقته “الزوراء”: “نزوركن اليوم لنكون 
معك�ن يف يومك�ن، ي�وم امل�رأة العاملي، 
ونفتخ�ر بكن، بجهودك�ن وتضحياتكن 
وتفانيكن وإخاصكن للقضايا الخاّصة 
والعام�ة، ل�كل واح�دٍة منك�ن قصة أو 
تجرب�ة، ق�د تك�ون مفرحة وق�د تكون 
مؤملة، لكن املش�رك يف كل التجارب هو 

أمر كبر جداً، إن املشرك هو العراق”.

الزوراء/مصطفى فليح:
كش�فت وزارة الصحة اس�باب زيارة وفد 
منظم�ة الصحة العاملي�ة للعراق ويف حن 
اش�ارت اىل انه�ا اختارت الع�راق من بن 
لتقيي�م تجربت�ه   العال�م  خم�س دول يف 
اكدت اش�ادتها بجه�وده ملواجهة كورونا 
ودعوته�ا اىل تعميم تجربت�ه عامليا. وقال 
مدي�ر الصح�ة العامة رياض عب�د االمر 
الحلفي يف حديث ل�”الزوراء” ان “منظمة 
الصج�ة العاملي�ة دائم�ا ما  ت�زور البلدان  
لاط�اع ع�ىل الواق�ع الصح�ي ومعرف�ة  
املج�االت الت�ي تتطل�ب الدع�م  ومهامها 
دع�م االنظمة الصحي�ة باملنطقة وتقوية 
اس�س الرصد بالنظام الصحي”، الفتا اىل 
ان “ه�ذه الزيارة قام به�ا املدير االقليمي  
ملنظمة الصحة مع وفد من  صحة جنيف 

لحض�ور ورش�ة  ولتقيي�م  اس�تعدادات 
وملناقش�ة  الصحي�ة  لاخط�ار  الع�راق 
التقري�ر ال�ذي تم اع�داده من قب�ل وزارة 
الصح�ة بالتع�اون م�ع الصح�ة العاملية 
ح�ول تقيي�م ق�درات الع�راق”.  واضاف 
“كما تم زي�ارة بعض املؤسس�ات ككلية 
الط�ب يف بغداد ولق�اء ال�وزراء  وحضور 
اجتماع لجنة الصحة والسامة الوطنية”. 
واوضح ان “ترصيحات املنظمة تثني عىل 
جه�ود الصحة ووصفت الع�راق بانه من 
ال�دول التي اس�تطاعت مقاومة الجائحة 
النظ�ام  ع�ىل  تحاف�ظ  ان  واس�تطاعت 
الصحي من االنهيار اثناء املوجات االربعة 
الت�ي عصفت به كما اثن�ت عىل  التجارب 

والقدرات املوجودة”.

صاح الدين/الزوراء:
أص�درْت محكم�ة محكم�ة جناي�ات 
ص�اح الدي�ن، ام�س الثاث�اء، حكما 
بالس�جن س�بع س�نوات لقائممق�ام 
س�امراء “محمود خلف”.وقال مصدر 
قضائ�ي إن “محكم�ة جنايات صاح 
الدين حكمت بالس�جن س�بع سنوات 

عىل قائم مقام س�امراء محمود خلف 
بتهم�ة ه�در امل�ال الع�ام واملبل�غ هو 
)550000000( خمسمائة وخمسون 
مليون دينار بتاري�خ 2014/9/10”.

وأش�ار إىل أن “ق�وة عس�كرية وأمنية 
خاص�ة قام�ت باصطحاب�ه وايداع�ه 

السجن”.

أوسلو/ موسكو/ الزوراء:
)ريس�تاد  رشك�ة  يف  محلل�ون  ق�اَل 
إنرجي( االستش�ارية ومقرها أوسلو 
إن أس�عار النفط العاملية ربما ترتفع 
حظ�رت  إذا  للربمي�ل  دوالر   200 إىل 
واردات  املتح�دة  والوالي�ات  أوروب�ا 
غ�زو  أعق�اب  يف  الروس�ية  النف�ط 

أوكرانيا، فيما أكد نائب رئيس الوزراء 
الرويس، ألكس�ندر نوف�اك، أن التخيل 
عن اس�تراد النفط الرويس، س�يؤدي 
إىل عواقب وخيمة عىل السوق العاملية، 
وسيتس�بب يف تخط�ي س�عر برمي�ل 
النف�ط حاجز ال�� 300 دوالر.ويجري 
ت�داول عق�ود خ�ام القي�اس العاملي 

مزي�ج برنت عن�د 129 دوالرا للربميل 
حالي�ا مقارن�ة م�ع ح�وايل 97 دوالرا 
قبل الحرب.ونقل�ت وكالة رويرز عن 
بلوم�ربغ، أن الرئي�س األمرك�ي جو 
باي�دن قد يأخ�ذ قرارا أم�س الثاثاء، 
بحظر واردات النفط الرويس ألمركا.
وقال مصدران مطلعان لوكالة رويرز 

إن الواليات املتحدة مس�تعدة للسر يف 
حظ�ر واردات النف�ط الروس�ية دون 
مش�اركة حلفائها األوروبين يف ضوء 
الغزو الرويس ألوكرانيا.يأتي ذلك، بعد 
أن أج�رى باي�دن مكامل�ة هاتفية مع 
قادة فرنس�ا وأملاني�ا واململكة املتحدة 
إذ تواص�ل إدارته طلب دعمهم لفرض 

حظ�ر ع�ىل واردات النفط الروس�ية.
وقال أح�د مصادر روي�رز، إن البيت 
األبي�ض يتف�اوض أيضاً م�ع قادة يف 
الذي�ن يعملون  الكونغ�رس األمركي 
ع�ىل ترشي�ع رسي�ع التعق�ب يحظر 

الواردات الروسية.

بغداد/ الزوراء:
صوت مجلس الوزراء، ع�ىل إقرار منحة حكومية 
بقيم�ة )100( أل�ف دين�ار الرب�ع فئ�ات بينه�ا 
املتقاع�دون، أص�در حزمة قرارات تخص أس�عار 
امل�واد الغذائية منها تصفر الرس�م الكمركي عن 
9 مواد.وذك�ر املكتب االعامي لرئي�س الوزراء يف 

بيان تلقت�ه »الزوراء«: ان مجل�س الوزراء ناقش 
يف جلس�ته املنعقدة، امس برئاس�ة رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي إص�دار حزمة من 
القرارات بش�أن األم�ن الغذائي يف الب�اد وارتفاع 
أسعار السلع واملواد الغذائية يف األسواق، بحضور 
قادة األجه�زة األمنية.واضاف: ان مجلس الوزراء 

اق�ر الق�رارات الخاص�ة بمواجه�ة أزم�ة ارتفاع 
األس�عار العاملية واتخاذ اإلج�راءات الازمة بدعم 
األمن الغذائي يف الباد.واش�ار اىل ان املجلس أصدر 

القرارات اآلتية: 
أوالً/  منح�ة حكومي�ة بقيم�ة 100 ال�ف دين�ار 
ملرة واحدة باس�م )منحة غاء معيش�ة( تقدم اىل 

الفئات التالية:
- املتقاعدون )ممن يتقاضون راتباً أقل من مليون 

دينار شهرياً(.
-املوظف�ون )مم�ن يتقاض�ون راتب�اً اق�ل م�ن 

خمسمائة الف دينار شهريا(.

واشنطن/لندن/ الزوراء:
أعل�ن الرئي�س األمرك�ي ج�و بايدن، 
حظر جميع واردات النفط الروس�ية، 
فيما اعت�رب وزير الدفاع الربيطاني بن 
واالس ، نهاية بوتن اقربت سياس�يا 
ودوليا.وقال بايدن إن العقوبات تهدف 
إىل إلح�اق األذى بالرئي�س بوتن، وأنه 
تم تنس�يق قرار حظ�ر واردات النفط 

ال�رويس مع ع�دد م�ن الرشكاء.واكد 
مص�دران مطلعان لوكال�ة رويرز إن 
الوالي�ات املتحدة مس�تعدة للس�ر يف 
حظ�ر واردات النف�ط الروس�ية دون 
يف  األوروبي�ن  حلفائه�ا  مش�اركة 
ضوء الغ�زو ال�رويس ألوكرانيا.وقالت 
مصادر إن أس�عار النف�ط قد تتخطى 
200 دوالر للربمي�ل إذا تم حظر النفط 

الرويس.يأتي ذلك، بعد أن أجرى بايدن 
مكاملة هاتفية مع قادة فرنسا وأملانيا 
واململك�ة املتح�دة ي�وم االثن�ن حيث 
تواص�ل إدارت�ه طلب دعمه�م لفرض 
حظ�ر ع�ىل واردات النفط الروس�ية.
وق�ال أحد مص�ادر روي�رز، إن البيت 
األبي�ض يتف�اوض أيضاً مع ق�ادة يف 
الكونغ�رس األمرك�ي الذي�ن يعملون 

ع�ىل ترشي�ع رسي�ع التعق�ب يحظر 
الواردات الروس�ية، وهي خطوة تجرب 
اإلدارة عىل العمل وفق�ًا لجدول زمني 
عاجل.وأضاف مس�ؤول أمركي كبر، 
أنه لم يتم اتخ�اذ أي قرار نهائي، لكن 
»من املرجح أن تكون الواليات املتحدة 

وحدها إذا حدث ذلك«.

جملس الوزراء يصوت على منح 100 ألف دينار ألربع فئات بينها املتقاعدون

بايدن يعلن حظر مجيع واردات النفط الروسية وأسعار النفط تتجه جمددا للصعود

قرر تصفري الرسوم الكمركية عن 9 مواد غذائية أساسية

وزير الدفاع الربيطاني: نهاية بوتني اقرتبت سياسيا ودوليا

طرابلس/ متابعة الزوراء:
يِف تفاق�م للرصاع الحاصل يف ليبيا منذ أس�ابيع، وس�ط 
انقسام الباد مجددا بن حكومتن، أكد رئيس الحكومة 
الليب�ي املكل�ف فتح�ي باش�اغا، الثاث�اء، أن حكومته 
س�تتوجه إىل العاصمة طرابلس ملب�ارشة مهماتها خال 
اليومن القادمن، وستتس�لم الس�لطة “بق�وة القانون 
وليس بقانون القوة”.وأض�اف خال كلمة توجه بها إىل 
الليبين، أن “حكومته ليس�ت موازية هي حكومة ليبية 
لكل الباد رشقا وغربا وجنوبا”، مشرا إىل أن “اختيارها 
وتعيينها تم بطريقة شفافة واتفاق وتوافق بن الربملان 
واملجلس األعىل للدولة”، قب�ل أن يتعرّض رئيس مجلس 
الدولة خالد امل�رشي إىل “ضغوط”، لتغير موقفه.إال أنه 
بع�دم اللجوء إىل العنف، محذرا من خطر إش�عال الفتنة 
واالن�زالق مرة أخرى نح�و الحرب، كما تعه�د بأن تقود 

حكومت�ه ليبيا إىل االنتخابات، مبديا اس�تعداده للتعاون 
مع األم�م املتحدة يف ذل�ك، إضافة إىل اس�تمرار التواصل 
مع الربملان والدولة.فيما انتقد منافسه رئيس الحكومة 
الح�ايل عبد الحميد الدبيبة، معت�ربا أنه يترصف يف أموال 
ليبيا، “كأنها ملك خاص”، لرشاء الذمم ويدفع للمليشيات 
املسلحة الس�تغالهم وتحريكهم يمينا ويسارا، من أجل 
البق�اء يف الس�لطة.لكنه ل�م يتح�دث عن كيفي�ة دخول 
حكومته س�لميا إىل العاصمة طرابلس يف ظّل التحش�يد 
العس�كري داخله�ا، والت�ي تواجه عدة عقبات الس�تام 
السلطة وتثبيت مقاليد الحكم لصالحها بشكل طبيعي، 
نتيج�ة رفض الدبيبة الذي يحظى بدعم أكرب املليش�يات 
املس�ّلحة يف العاصمة، التخيّل عن منصبه بش�كل سلمي 
قب�ل إج�راء انتخاب�ات، وتأكيده ع�ىل أنه س�يواجه أّي 

تحركات عسكرية تقرب من املقرات الحكومية.

عمان/ الزوراء:
أص�دَر الدي�وان امللكي الهاش�مي بيان�ا أعلن 
فيه تلقي امللك عبد الله الثاني رسالة “اعتذار 
وإقرار بالخطأ” من األمر حمزة بن الحسن، 
بش�أن ما ع�رف إعاميا ب�”قضي�ة الفتنة”.
وج�اء يف رس�الة األم�ر: “أبع�ث إىل جالت�ك 
بأطيب مش�اعر االحرام والتقدير، داعيا الله 
أن يحفظ جالتك ويديم عليك موفور الصحة، 
وأن يعزز ملكك ويديمك ذخرا لوطننا وأرستنا.
لق�د مر أردنن�ا العزي�ز العام امل�ايض بظرف 
صع�ب، وفص�ل مؤس�ف تجاوزهم�ا الوطن 
بحكم�ة جالتك وصربك وتس�امحك. ووفرت 

األش�هر التي م�رت منذ ذلك الوق�ت فرصة يل 
ملراجع�ة ال�ذات، واملصارحة م�ع النفس، ما 
يدفعن�ي إىل كتاب�ة هذه الكلم�ات إىل جالتك، 
أخ�ي األكرب، وعمي�د أرستنا الهاش�مية، آما 
طي تل�ك الصفحة يف تاري�خ األردن واألرسة.
أخط�أُت ي�ا جالة أخ�ي األكرب، وج�ل من ال 
يخطئ. وإنني إذ أتحمل مس�ؤوليتي الوطنية 
إزاء ما ب�در مني من مواقف وإس�اءات بحق 
جال�ة املل�ك املعظم وبلدن�ا خال الس�نوات 
املاضية وما تبعها من أحداث يف قضية الفتنة، 

آلمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جالتك.

نواب لـ         : سنعمل على زيادة مفردات التموينية وتوزيع جزء من عائدات النفط على الشعب
اكدوا عدم القناعة بأجوبة وزير املالية حول سعر صرف الدوالر

الزوراء/ حسن فالح:
أعل�َن ع�دد من اعض�اء مجلس 
الن�واب، عزم الربمل�ان عىل دعم 
املنت�ج املح�يل وزي�ادة مفردات 
البطاقة التموينية وتوزيع جزء 
من عائدات النفط عىل الشعب، 
القناع�ة  ع�دم  اك�دوا  وفيم�ا 
ح�ول  املالي�ة  وزي�ر  باجوب�ة 
س�عر رصف ال�دوالر، وش�ددوا 
ع�ىل رضورة وض�ع الحكوم�ة 
املعالج�ات الحقيقية لتخفيض 

االسعار يف االسواق املحلية.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية 
حدي�ث  يف  املعم�وري  بره�ان 
ل�”الزوراء”: إن استضافة وزير 
املالية تح�ت قبة الربمل�ان تأتي 
الحقيقي�ة  املمارس�ة  إط�ار  يف 
للدور الذي تضطلع به املؤسسة 
نص�ت  مل�ا  وفًق�ا  الترشيعي�ة 
الدس�تورية  الس�ياقات  علي�ه 
والقانوني�ة يف مراقب�ة ومتابعة 
وتقييم وتصحيح أداء املؤسسة 
وزي�ر  إن  التنفيذية.واض�اف: 
املالي�ة أجاب عن االس�ئلة التي 
ُطرح�ت إلي�ه وفًقا مل�ا يعتقده 
أن�ه اإلجراء الصحي�ح يف قضية 
رفع س�عر ال�رصف، إال أن هذا 
الق�رار كان وقع�ه كارثًي�ا عىل 
بس�بب  املح�دود  الدخ�ل  ذوي 
ع�دم وض�ع املعالج�ات اآلني�ة 

للتداعيات السلبية.واشار اىل إن 
الربمل�ان اليوم ع�ازم عىل وضع 
النقاط عىل الحروف ولن يسمح 
باس�تمرار معاناة م�ن وضعوا 
الثقة بهم من خال توفر الدعم 
املح�يل وزيادة  للمنتوج  ال�كايف 
مفردات الحصة التموينية فضًا 

ع�ن توزي�ع ج�زء م�ن عائدات 
النف�ط عىل أبن�اء الش�عب.من 
جهته، دعا النائب عن محافظة 
البرصة حسن طالب، الحكومة 
املركزي�ة اىل مواجهة آثار األزمة 
العاملية للغذاء والحبوب وارتفاع 
األسعار بإجراءات رسيعة .وقال 

طالب يف حديث ل�”الزوراء”: انه 
ع�ىل الحكومة املركزي�ة القيام 
ملواجه�ة  رسيع�ة  بإج�راءات 
ارتف�اع اس�عار امل�واد الغذائية 
والعم�ل ع�ىل توف�ر محاصيل 
حبوب الحنطة والش�عر لتلبية 
متطلب�ات البطاق�ة التمويني�ة 

من م�ادة الطحن ورفد الخزين 
االس�راتيجي للبل�د م�ن ه�ذه 
املحاصي�ل والتخفيف عن كاهل 
ذل�ك  ان  املواطنن.وأض�اف، 
يتطل�ب إعادة النظ�ر اىل اهمية 
دعم مفردات البطاقة التموينية 
للفق�راء  االولوي�ة  واعط�اء 

االجتماعية  االعانة  ومستفيدي 
ومح�دودي  الهش�ة  والفئ�ات 
الدخ�ل، مش�راً إىل وضع خطة 
رقابية جديدة عىل االسواق للحد 
م�ن املضاربة باالس�عار وقطع 
الطري�ق أم�ام عمليات ش��راء 
املحاصيل بأسعار تف�وق السعر 
خ�ارج  وتهريبه�ا  الحك�وم�ي 
اجوب�ة  ان  اىل  .ولف�ت  الع�راق 
وزير املالية خال استضافته يف 
الربملان حول سعر رصف الدوالر 
ذل�ك،  مقنع�ة.اىل  غ�ر  كان�ت 
انتقدت النائب�ة زهرة البجاري، 
صم�ت الحكوم�ة م�ن االرتفاع 
الكب�ر الذي تش�هده االس�واق 
املحلية.وقالت البجاري، يف بيان: 
نس�تغرب م�ن غفل�ة الحكومة 
عن التصاعد املجحف يف األسعار 
ومافي�ات  تج�ار  وس�يطرة 
واقتصادي�ات الحزاب عىل قوت 
املواطن العراقي التي تحاول أن 
تضع حلول فيسبوكية وإعامية 
بعي�دا ع�ن األزم�ات واالرتف�اع 
املجحف يف األس�واق الذي يعاني 
منه املواطن البس�يط ، فتحاول 
الحكوم�ة ترقي�ع س�وء عملها 
بعد رفع س�عر ال�دوالر وارتفاع 
مضاعف�ة  بص�ورة  األس�عار 
وكبرة دون س�يطرة الحكومة 

عىل االسواق .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة
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بغداد/ الزوراء:
االمر  الوزراء،  ملجلس  العامة  االمانة  أصدرِت 
العزاوي رئيسا  الخالق  الشيخ عبد  بتعين  االداري 
يف  العامة  االمانة  السني.وذكرت  الوقف  لديوان 
عبد  الشيخ  بتعين  االداري  االمر  صدر  انه  بيان: 
الخالق العزاوي رئيسا لديوان الوقف السني.وكان 
قد  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
من  كمبش(  حميد  )سعد  تكليف  إنهاء  عىل  وافق 
مهمات تسير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته 
الديوان(، و تكليف  إىل عمله السابق )وكيل رئيس 
العزاوي(  اللطيف  عبد  مالك  مدحت  الخالق  )عبد 

بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني.

تعيني عبد اخلالق العزاوي 
رئيسا للوقف السين

الرئاسات الثالث والالمي يهنئون املرأة يف 
يومها العاملي ويشددون على ضرورة دعمها

الصحة تكشف لـ          أسباب زيارة 
منظمة الصحة العاملية للعراق وتعرب 

عن أملها بنهاية اجلائحة 

احلكم بالسجن 7 أعوام لقائممقام 
سامراء بتهم الفساد

باشاغا يهدد الدبيبة: سندخل طرابلس بقوة القانون األردن.. األمري محزة “يعتذر ويقر خبطئه” 
يف رسالة للملك عبد اهلل الثاني

النفط تبحث مع توتال اإلسراع بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية

ص 6علي يوسف يقود املتصدر للفوز على النفط والزوراء يواصل نتائجه السلبية 

ص 5

أجلت النظر بالدعوى اخلاصة بإعادة سعر صرف الدوالر  
احملكمة االحتادية تستدعي وزير املالية 
وحمافظ البنك املركزي يف اجللسة املقبلة

بغداد/ الزوراء:
ق�ررِت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، ام�س 
الثاثاء، تأجي�ل النظر بدعوى إعادة رصف 
ال�دوالر األمريكي اىل س�ابقه، وفيما قررت 
تبلي�غ وزير املالية ومحاف�ظ البنك املركزي 
بالحضور يف الجلسة القادمة«، حدد الخبر 
القانوني عيل التميمي، مخالفات دستورية 
بقرار رفع سعر الرصف الدوالر أمام العملة 
املحلية بما يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار 
يف م�رشوع قان�ون املوازنة املالي�ة للباد يف 
الع�ام 2022.وق�ال مجلس القض�اء األعىل 
ان »املحكم�ة  يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: 
االتحادية العليا ق�ررت تاجيل نظر الدعوى 

املرقم�ة )32 /اتحادي�ة/2022( والخاصة 
للدين�ار  بالنس�بة  ال�دوالر  رصف  بإع�ادة 
العراقي إىل سابقه بمقدار )120( ألف دينار 
عراق�ي ل�كل 100 دوالر، إىل ي�وم ال�14 من 
الش�هر الحايل«.واض�اف: ان »التأجيل جاء 
لغ�رض تبلي�غ وزير املالي�ة ومحافظ البنك 
املرك�زي بالحض�ور يف الجلس�ة القادمة«.
ويف س�ياق متصل حدد الخبر القانوني عيل 
التميم�ي، مخالفات دس�تورية بقرار رفع 
سعر الرصف الدوالر أمام العملة املحلية بما 
يتيح إمكانية الطعن بهذا القرار يف مرشوع 

قانون املوازنة املالية للباد يف العام 2022.

موسكو: التخلي عن النفط الروسي سريفع سعر الربميل إىل أكثر من 300 دوالر
حمللون: النفط قد يصل لـ200 دوالر إذا حظرت أمريكا وأوروبا نفط روسيا

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مديرية املرور العامة، امس الثاثاء، عن اتخاذ إجراءات مشددة بشأن إجازات السوق.

وقال مدير إعام املرور العقيد الياس خضر يف بيان تلقته »الزوراء«: إنه »ملقتضيات املصلحة 
العامة وأمر املدير العام اللواء طارق الربيعي قررت مديرية املرور تشديد اإلجراءات القانونية 
املتعلقة بإجازة السوق وغطاء سيارات الحمل وبقية املخالفات التي تتعلق بقانون رقم 8 
لسنة 2019«، الفتاً اىل أنه »بالنسبة إلجازات السوق ستتم إحالة املخالف إىل املحاكم املختصة 
وحجز املركبة أو الدراجة إضافة اىل حجز مركبته لحن إصدار إجازة السوق، وكذلك التشديد 
عىل غطاء الحمولة أو زيادة الحمل املقررة«.وأشار اىل أن »اإلجراءات تتضمن أيضاً محاسبة 
كل  محاسبة  وستتم  القانونية  السن  البالغن  غر  وهم  مركبات  يقودون  الذي  األشخاص 

شخص يعطي مركبته البنه أو أخيه«.

املرور تتخذ إجراءات صارمة حبق من ال 
حيملون إجازات السوق

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



قرر حزمة قرارات بشأن األمن الغذائي وارتفاع أسعار املواد الغذائية

أجلت النظر بالدعوى اخلاصة بإعادة سعر صرف الدوالر 

جملس الوزراء يصوت على منح 100 ألف دينار ألربع فئات بينها املتقاعدون

احملكمة االحتادية تستدعي وزير املالية وحمافظ البنك املركزي يف اجللسة املقبلة

بغداد/ الزوراء:
صوت مجلس الوزراء، عىل إقرار منحة 
دينار  ألف   )100( بقيمة  حكومية 
أصدر  املتقاعدون،  بينها  فئات  الربع 
املواد  أسعار  تخص  قرارات  حزمة 
الغذائية منها تصفري الرسم الكمركي 

عن 9 مواد.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
مجلس  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
املنعقدة،  جلسته  يف  ناقش  الوزراء 
الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  امس 
من  حزمة  إصدار  الكاظمي  مصطفى 
القرارات بشأن األمن الغذائي يف البالد 
الغذائية  واملواد  السلع  أسعار  وارتفاع 
األجهزة  قادة  بحضور  األسواق،  يف 

األمنية.
اقر  الوزراء  مجلس  ان  واضاف: 
أزمة  بمواجهة  الخاصة  القرارات 
واتخاذ  العاملية  األسعار  ارتفاع 
اإلجراءات الالزمة بدعم األمن الغذائي 

يف البالد.
القرارات  أصدر  املجلس  ان  اىل  واشار 

اآلتية: 
أوالً/  منحة حكومية بقيمة 100 الف 
غالء  )منحة  باسم  واحدة  ملرة  دينار 

معيشة( تقدم اىل الفئات التالية:
راتباً  يتقاضون  )ممن  املتقاعدون   -

أقل من مليون دينار شهرياً(.
-املوظفون )ممن يتقاضون راتباً اقل 

من خمسمائة الف دينار شهريا(.
- الرعاية اإلجتماعية.

- معدومي الدخل.
عىل  الكمركي  الرسم  تصفري  ثانياً/ 
غذائية  مواد  من  األساسية  البضائع 
ومواد بناء ومواد استهالكية رضورية 
ملدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد 

معاينة األزمة.
استريادها  املحظور  املواد  ثالثاً/إلغاء 
املواد  من  املنتج  حماية  ألغراض 
ملدة  واألدوية  واالستهالكية،  الغذائية، 
معاينة  بعد  النظر  وإعادة  شهرين، 

تطورات األزمة.
الغذائية  للمواد  رابعاً/ إطالق حصتني 
والبدء  فوراً  التموينية  البطاقة  يف 
بإجراءات توفري حصة شهر رمضان، 
البطاقة  بموازنة  النظر  وإعادة 

التموينية.
خامساً/ تأجيل استيفاء الرضائب عىل 

التجار من مستوردي املواد الغذائية.
االسواق  يف  األسعار  ضبط  سادساً/ 
بحق  القانونية  اإلجراءات  وأخذ 

املخالفني.
 12/1 بنسبة  املبالغ  تمويل  سابعاً/ 
من وزارة املالية، وبحسب قرار مجلس 

الوزراء )15 لسنة 2022(.
ثامناً/ تنفذ هذه القرارات بدءاً من 15 

آذار 2022.
يف  أقّر  الوزراء  مجلس  ان  اىل  واشار 

وإجراءات  مقررات  حزمة  جلسته 
وتدارك  الغذائي  األمن  دعم  إىل  تهدف 
االرتفاع العاملي يف أسعار املواد الغذائية 

الناتج عن تزامن األزمات العاملية.
املقررات  املجلس  أقّر  وتابع:حيث   

اآلتية:
محصول  استالم  عىل  املوافقة  أوالً/  
)داخل  كامل  بشكل  املحلية  الحنطة 
وخارج الخطة املقرة( للموسم الحايل 

حرصاً.
محصول  رشاء  سعر  يكون  ثانياً/  
الحنطة لهذا املوسم واملواسم الالحقة 
املعتمد من  العاملي  السعر  وفق مؤرش 
قبل املجلس الوزاري لالقتصاد، ويحدد 
سنوياً يف شهر ترشين األول، ويراجع 
العاملية  األسعار  تغريت  إذا  نيسان  يف 

بأكثر من %20 صعوداً أو نزوالً.
محصول  استالم  سعر  يكون  ثالثاً/ 
الحنطة للموسم الحايل وفقاً للفقرة 1 
أعاله هو 750 ألف دينار للطن الواحد.

رابعاً/ إكمال دفع مستحقات الفالحني 
للموسم الزراعي السابق خالل 10 أيام، 
للموسم  الفالحني  مستحقات  ودفع 
 30 أقصاه  موعد  خالل   2022 الحايل 

حزيران 2022.
خامساً/ إقرار محرض االجتماع حول 
استخدام  وتشجيع  الزراعية  الخطة 
من  املوّقع  الحديثة،  الري  تقنيات 
املائية  واملوارد  الزراعة  وزيري  قبل 

للشؤون  الوزراء  رئيس  ومستشار 
االسرتاتيجية.

سادساً/ تقوم وزارة املالية بالتنسيق 
بتوفري  العراقي  املركزي  البنك  مع 
مبادرة  خالل  من  الكافية  السيولة 
القطاع  لدعم  العراقي  املركزي  البنك 
من  املزارعني  إلقراض  الزراعي 
بفائدة  والخاصة  الحكومية  املصارف 
لغرض  واحدة  ملرة  تستقطع   5%
بالرش  الري  منظومات  استريادهم 
)املحوري والثابت( من رشكات عاملية 

رصينة.
استرياد  سقف  يكون  سابعاً/  
3 ماليني طن  التجارة بحدود  وزارة 
ما  وحسب  املستوردة  الحنطة  من 
لتامني  املحيل  املحصول  من  يسوق 
مفردات البطاقة التموينية وتحقيق 
مع  التعاقد  ويكون  الغذائي،  األمن 
وسطاء  وبدون  رصينة  رشكات 
املواصفة  وفق  كافة  املناشئ  من 

القياسية العراقية.
قرر  التي  الغذائية  املواد  وتضمنت 
الرسم  تصفري  الوزراء  مجلس 
مع  شهرين  ملدة  عنها  الكمركي 
مقرتح  عىل  بناًء  التصفري  نسبة 
الكمارك   عام  ومدير  املالية  وزير 
الزيت/  السكر/  الرز/  كالتايل:  
الطحني/  الحليب/  البقوليات/ 

الدهن/ الحنطة/ الشعري.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  العليا،  االتحادية  املحكمة  قررِت 
األمريكي  الدوالر  رصف  إعادة  بدعوى  النظر  تأجيل 
اىل سابقه، وفيما قررت تبليغ وزير املالية ومحافظ 
حدد  القادمة”،  الجلسة  يف  بالحضور  املركزي  البنك 
دستورية  مخالفات  التميمي،  عيل  القانوني  الخبري 
بقرار رفع سعر الرصف الدوالر أمام العملة املحلية 
مرشوع  يف  القرار  بهذا  الطعن  إمكانية  يتيح  بما 

قانون املوازنة املالية للبالد يف العام 2022.
وقال مجلس القضاء األعىل يف بيان تلقته “الزوراء”: 
نظر  تاجيل  قررت  العليا  االتحادية  “املحكمة  ان 
والخاصة  /اتحادية/2022(   32( املرقمة  الدعوى 
إىل  العراقي  للدينار  بالنسبة  الدوالر  رصف  بإعادة 
 100 لكل  عراقي  دينار  ألف   )120( بمقدار  سابقه 

دوالر، إىل يوم الـ14 من الشهر الحايل”.
وزير  تبليغ  لغرض  جاء  “التأجيل  ان  واضاف: 
الجلسة  بالحضور يف  املركزي  البنك  املالية ومحافظ 

القادمة”.
ويف سياق متصل حدد الخبري القانوني عيل التميمي، 
مخالفات دستورية بقرار رفع سعر الرصف الدوالر 

بهذا  الطعن  إمكانية  يتيح  بما  املحلية  العملة  أمام 
القرار يف مرشوع قانون املوازنة املالية للبالد يف العام 
رصف  سعر  رفع  إن  بيان:  يف  التميمي  2022.وقال 
ومليثاق  للدستور  مخالفا  املوازنة  قانون  يف  الدوالر 
العهد الدويل، وهذا القرار يمكن الطعن به وارجاعه 
قانون  ترشيع  وعدم  الربملان  قبل  من  للحكومة 

املوازنة.
 1450 اىل  الدوالر  رصف  بسعر  الصعود  أن  وأوضح 
العراقي  الدستور  من  و31   30 املواد  يخالف  دينارا 
الكريمة  الحرة  الحياة  الدولة توفري  التي توجب عىل 
املواد  اإلجراء  هذا  يخالف  وأيضا  املناسب  والدخل 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  26 من  و   23
والسياسية والتي توجب عىل كل دول العالم األعضاء 

يف منظمة األمم املتحدة االلتزام بها.
كما أشار الخبري القانوني إىل أن قانون البنك املركزي 
مستقلة  هيئة  هو   2004 لسنة   56 قانونه  بموجب 
تعليمات  وأيضا  القانون  هذا  من   3 املادة  بموجب 
يحدد  الذي  هو  وبالتايل   2017 لعام  املركزي  البنك 
السعر فالبد  واذا كان هناك صعود يف  الرصف  سعر 
من السيطرة عىل أسعار السوق ومنع التضخم الذي 

الطعن  يمكن  إنه  بالقول  فقرا.وتابع  الفقر  سيزيد 
بهذا القانون اي قانون املوازنة إذا ما تم ترشيعه من 
الربملان أمام املحكمة االتحادية ويمكن للربملان ان ال 
يوافق عىل ترشيع هذا القانون وارجاعه اىل الحكومة 
يمثل  ذلك دستوريا كونه  يمكنه  الربملان  لتعديل ألن 
املجتمع وفق املادة 61 من الدستور وكذلك املادة 13 
من قانون اإلدارة املالية 6 لسنة 2019”.واعلن البنك 
املركزي العراقي، يف )19 كانون األول 2020(، رسمياً 
)الدوالر  األجنبية  العملة  رصف  سعر  تعديل  عن 
 100 كل  مقابل  دينار  ألف   145 لتكون  األمريكي( 
دوالر، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي 

اقرها مجلس النواب.
يشار إىل أن التضخم السنوي يف العراق ارتفع بشكل 
يف  الدينار  أمام  الدوالر  رصف  سعر  رفع  بعد  كبري 

موازنة 2021.
السوق  يف  والسلع  املواد  أسعار  جميع  أن  يذكر 
مع  بالتزامن  كبرياً،  ارتفاعاً  شهدت  العراقية، 
شديدة  استياء  موجة  أثار  ما  الدينار،  قيمة  خفض 
بعض  اعرتاضات  عن  فضالً  الشعبية،  األوساط  بني 

املهتمني بالشأن االقتصادي.
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بناء وحدة صحية )5 مقعد( عدد/4 مدرسـة فجر االسـالم + سـعدون عبد الله الفياض + مدرسـة يعرب 
+ الواحـة الخـرضاء /تربية الرصافـة االوىل وبناء مجموعة صحية )5 مقعد( عدد/25 يف ث الياسـمني + 
الضحى + م دار السـالم + مدرسـة الرباب + ثانوية غزة + مدرسـة ميسـان + مدرسة الفرقان + مدرسة 
سـبع البور + مدرسة الطارمية االوىل + مخزن الطارمية + اعدادية الطارمية + ث.الصديق + حاتم املطلك 
+ الجواهري + االرشـاد + ث.الحرمني + مدرسـة ام الزهور + جيبوتي + مدرسـة الشـهيد رائد سـعيد + 
املصلحية + االسكندرونة + ابن طفيل + شهداء مجمع املصابيح + الدوحة + ث.ذو النورين/ تربية الكرخ 

الثالثة .
1.  يـر ديـوان محافظة بغداد اإلعالن عن مـرشوع )بناء وحدة صحية )5 مقعد( عدد/4 مدرسـة فجر 
االسـالم + سـعدون عبد الله الفياض + مدرسـة يعرب + الواحـة الخرضاء /تربية الرصافـة االوىل وبناء 
مجموعة صحية )5 مقعد( عدد/25 يف ث الياسـمني + الضحى + م دار السـالم + مدرسة الرباب + ثانوية 
غزة + مدرسة ميسان + مدرسة الفرقان + مدرسة سبع البور + مدرسة الطارمية االوىل + مخزن الطارمية 
+ اعدادية الطارمية + ث.الصديق + حاتم املطلك + الجواهري + االرشاد + ث.الحرمني + مدرسة ام الزهور 
+ جيبوتي + مدرسة الشهيد رائد سعيد + املصلحية + االسكندرونة + ابن طفيل + شهداء مجمع املصابيح 
+ الدوحة + ث.ذو النورين/ تربية الكرخ الثالثة( أدناه ضمن مشـاريع  املوازنة االسـتثمارية لسنة 2021 
من تخصيصات خط الفقر فعىل كافة  مقدمي العطاءات من الرشكات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي 

الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع وحسـب الوثائق القياسـية .
2. عـىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملرشوع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسـم العقود خالل أوقات الدوام الرسـمي من الساعة8  صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
3. تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                      ظرف العرض الفني
                                      ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من 
دائرة مسـجل الـرشكات يف وزارة التجارة, عقد تأسـيس , محرض اجتماع , إجازة ممارسـة مهنه, هوية 
تصنيـف مقاولني لألعمال االنشـائية بدرجة )ثامنة (نافـذة صادرة من وزارة التخطيـط , ,تقديم أعمال 
مماثله مصدقة من الجهة املسـتفيدة, تقديم مستمسـكات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة 
التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون 
إىل محافظه بغداد نسـخة اصلية, وصل الرشاء النسـخة األصلية , يتم التوقيع والختم عىل كافة صفحات 
جـداول الكميـات من قبـل الرشكة املتقدمـة , تقديم جدول تقدم عمـل , تكون مدة نفاذيـة العطاء 120 
يومـا , تقـوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتـف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , 
يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب ومقرتن 
بتوقيع مقدم العطاء , )عىل الرشكات األجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم شهادة تأسيس وكافة 
مستمسـكاتها مرتجمة مصدقة من السـفارة العراقية يف بلد التأسـيس( , تلتزم الرشكة بتقديم األسعار 

النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ملحافظة بغداد (.
4. بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمني رشاء وثائق املناقصـة بعد تقديم طلب تحريري مـن املدير املفوض 
للرشكة او وكيله إىل العنوان التايل( محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ 

قدره )300,000( )ثالثمائة إلف دينار عراقي( غري قابله للرد .
5 . يتم تسليم العطاءات / إىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية /الطابق األول وآخر 
موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم االربعاء 30 /2022/3 سوف 
ترفـض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسـيتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االربعاء 30  / 3 /2022 او 

اليوم الذي يليه.
6. يجـب إن تتضمـن العطـاءات ضمان للعطاء عىل شـكل )خطـاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة( 
صادر من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي عىل ان يكون الضمان املقدم داخل ضمن املنصة 
االلكرتونية واذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي 

وباسم أي من الرشكاء .
7 . يسـتقطع من مسـتحقات الرشكة املتعاقدة كافة الرسوم والرضائب املشار إليها يف القوانني واألنظمة  

والتعليمات العراقية.
8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل.

  9. جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غري املسـتجيبة ملعايري الوثائق القياسـية ويستبعد أي 
عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية, اإلعمال املماثلة(. 

.)admin@baghdad.gov.iq( 10. للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني
11. يف حـال تقديـم احـد الرشكاء ألي مـن املعايري املطلوبة وتم اسـتيفاءها من قبله فيتـم قبول العطاء 

املشرتك دون النظر إىل الرشيك اآلخر .
12 . يتحمل من ترسـو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن.

13.يف حـال وجـود مخالفات يتم توجيه االنذارات للرشكة التي يحـال بعهدتها اعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية يف محافظة بغداد دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.

14.التتم مطالبة املحافظة بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االسـترياد ويتحمل 
املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل املحافظة )إذا تضمن العمل تجهيز مواد(.

15.االعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.
16.يتـم اعتمـاد وثيقة االشـغال الصغرية الصادرة مـن وزارة التخطيـط وتكون العطـاءات املقدمة من 
املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل املحددة فيهـا بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية 

املطلوبة يف رشوط املناقصة .
17.للدائـرة الحـق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسـب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك.

                                                                                              محافظة بغداد/ قسم العقود

إعالن
م/ مناقصة رقم )1( لسنة 2022  
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األردن.. األمري محزة “يعتذر ويقر خبطئه” يف رسالة للملك عبد اهلل الثاني
جملس النواب يقر قانون األحزاب السياسية

عمان/ الزوراء:
أص�دَر الدي�وان امللكي الهاش�مي بيانا 
أعل�ن فيه تلق�ي امللك عبد الل�ه الثاني 
رس�الة “اعت�ذار وإق�رار بالخطأ” من 
األم�ر حم�زة بن الحس�ن، بش�أن ما 

عرف إعالميا ب�”قضية الفتنة”.
وجاء يف رسالة األمر: “أبعث إىل جاللتك 
بأطي�ب مش�اعر االح�رام والتقدي�ر، 
داعي�ا الل�ه أن يحف�ظ جاللت�ك ويديم 
عليك موفور الصح�ة، وأن يعزز ملكك 

ويديمك ذخرا لوطننا وأرستنا.
لق�د م�ر أردنن�ا العزي�ز الع�ام املايض 
مؤس�ف  وفص�ل  صع�ب،  بظ�رف 
تجاوزهم�ا الوط�ن بحكم�ة جاللت�ك 
وص�رك وتس�امحك. ووفرت األش�هر 
الت�ي م�رت منذ ذل�ك الوق�ت فرصة يل 
ملراجعة الذات، واملصارحة مع النفس، 
م�ا يدفعني إىل كتابة ه�ذه الكلمات إىل 
جاللت�ك، أخي األك�ر، وعمي�د أرستنا 
الهاش�مية، آمال طي تل�ك الصفحة يف 

تاريخ األردن واألرسة.
أخطأُت يا جاللة أخي األكر، وجل من 
ال يخطئ. وإنني إذ أتحمل مس�ؤوليتي 
الوطني�ة إزاء ما بدر من�ي من مواقف 
وإس�اءات بح�ق جالل�ة املل�ك املعظم 
وبلدن�ا خ�الل الس�نوات املاضي�ة وما 
تبعها من أحداث يف قضية الفتنة، آلمل 
بصفحك الذي اعتدنا عليه من جاللتك.

أعتذر من جاللتك ومن الشعب األردني 
وم�ن أرستنا ع�ن كل ه�ذه الترصفات 

التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم.

وأؤكد، كم�ا تعهدت أمام عّمنا صاحب 
الس�مو امللكي األمر الحسن بن طالل، 
حفظ�ه الل�ه، أنني سأس�ر ع�ى عهد 
اآلباء واألج�داد، وفيا إلرثه�م، مخلصا 
ملس�رتهم يف خدم�ة الش�عب األردني، 
ملتزما بدس�تورنا، تحت قيادة جاللتك 

الحكيمة.
حفظ الل�ه جاللتك قائ�دا ملهما، وأخا 
رحيم�ا، وي�ّ� لجاللتكم ول�ويل العهد 
سمو األمر الحسن بن عبدالله الثاني 
الغ�ايل  األردن  خدم�ة  يف  التوفي�ق  كل 
وقيادة مس�رته التي س�تبقى إن شاء 

الله مسرة عز وفخر وإنجاز.
ويف س�ياق اخ�ر ق�ّر مجل�س الن�واب 
األردن�ي، امس الثالثاء، مرشوع قانون 
األحزاب السياس�ية، بعد إق�رار مواده 
البال�غ عدده�ا 43 م�ادة، يف جلس�ات 

متواصلة لليوم الثالث عى التوايل.
إط�ار  يف  القان�ون  م�رشوع  وج�اء 
اإلصالح�ات الجديدة الت�ي أوصت بها 
املنظوم�ة  لتحدي�ث  امللكي�ة  اللجن�ة 
إىل  إضاف�ة  وش�ملت،  السياس�ية، 
ذل�ك، التعدي�الت الدس�تورية، وقانون 

االنتخاب. 

وُيَع�رِّف م�رشوع القان�ون “الحزب” 
بأنه “تنظيم س�يايس وطني يتألف من 
أردنين تجمعهم قيم املواطنة وأهداف 
مش�ركة،  وأف�كار  ورؤى  وبرام�ج 
الحي�اة  يف  املش�اركة  إىل  ويه�دف 
السياس�ية والعمل العام بطرق سلمية 
ديمقراطي�ة لغاي�ات مرشوع�ة، ومن 
خ�الل خ�وض االنتخاب�ات بأنواعه�ا، 
بما فيها االنتخابات النيابية، وتش�كيل 

الحكومات أو املشاركة فيها”.
وس�يتم العم�ل بالقان�ون بع�د مرور 
90 يوماً م�ن تاريخ ن�رشه يف الجريدة 

الرس�مية، والذي تضمن “حق تأسيس 
األحزاب واملشاركة فيها، ومنع التعرض 
ألي أردني بشكل مبارش أو غر مبارش، 
بما يف ذلك املساس بحقوقه الدستورية 
أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، 
ومنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم 
العايل بسبب االنتماء والنشاط الحزبي 
والس�يايس، إىل جانب منح كل من وقع 
عليه تعرض خالفاً للقانون حق اللجوء 
إىل املحاك�م املختص�ة لرف�ع التع�رض 
واملطالبة بالتعويض عن الرضر املادي 

واملعنوي”.
وأقر املجلس املواد املتعلقة باملخالفات 
الهيئ�ة  ملجل�س  فأج�از  والعقوب�ات، 
املستقلة لالنتخاب الطلب من محكمة 
ل�م يق�م  إذا  الح�زب  البداي�ة “وق�ف 
بتصوي�ب أوضاعه بعد إش�عاره بذلك، 
وانقض�اء املهل�ة املح�ددة ب��60 يوما 
لتصوي�ب األوض�اع، واملتضمن�ة قيام 
الح�زب بتقديم البيان�ات أو الوثائق أو 
املستندات املطلوبة، والتقيد باإلجراءات 
أو امل�دد املنص�وص عليه�ا يف القانون، 
ع�ى أنه ال يج�وز حل الح�زب إال وفقا 
لنظام�ه األس�ايس أو بق�رار قضائ�ي 

قطعي”.
ويت�م حل الح�زب بقرار م�ن املحكمة 
تبع�ا لق�رار اإلدان�ة بارت�كاب أي من 
جرائم: “التحريض عى قيام مظاهرات 
ذات طابع مس�لح، وتشكيل تنظيمات 
تقوي�ض  إىل  ته�دف  مجموع�ات  أو 
نظ�ام الحكم أو املس�اس بالدس�تور، 

غ�ر  أو  مب�ارش  بش�كل  واملس�اهمة 
مب�ارش بدعم التنظيم�ات والجماعات 
الروي�ج  أو  اإلرهابي�ة  أو  التكفري�ة 
لها، فيما يعاقب كل من يروج بش�كل 
مبارش أو غ�ر مبارش لحزب محظور، 
بالحبس ملدة ال تقل عن س�نة وال تزيد 
ع�ى خمس س�نوات، وبغرام�ة ال تقل 
عن ألف دين�ار )1400 دوالر( وال تزيد 
ع�ن خمس�ة آالف دين�ار )7000 آالف 

دوالر(.
نظ�ام  القان�ون  بموج�ب  وس�يصدر 
امل�ايل  الدع�م  تقدي�م  رشوط  لتحدي�د 
لألح�زاب ومق�داره وأوج�ه وإجراءات 
رصف�ه، بعدم�ا ت�م تخصي�ص بند يف 
املوازنة العامة لدعم األحزاب من أموال 

الخزينة.
وبحس�ب امل�رشوع، يح�ق مل�ا ال يق�ل 
عن 300 من األردنين تأس�يس حزب، 
وتقديم طلب خطي بذلك ألمن س�جل 
األحزاب يف الهيئة املس�تقلة لالنتخاب، 
رشط أن يكون العضو املؤسس للحزب 
أردنًي�ا من�ذ عرش س�نوات ع�ى األقل، 
وأكم�ل الثامنة عرشة م�ن عمره، وأن 
ال يك�ون محكوًم�ا بجناي�ة أو جنحة 
واآلداب  األخ�الق  أو  بال�رشف  مخلّ�ة 
العامة، باس�تثناء الجرائم ذات الصفة 
السياس�ية، م�ا لم يك�ن قد أعي�د إليه 
اعتب�اره، وأن يك�ون كام�ل األهلي�ة، 
ولي�س عض�وًا يف حزب آخ�ر أو تنظيم 
س�يايس غ�ر أردن�ي، فيم�ا ُيس�تثنى 
العضو املنتس�ب للحزب بعد التأسيس 

م�ن رشط م�رور ع�رش س�نوات عى 
الحصول عى الجنسية األردنية.

ويمن�ع امل�رشوع أن يك�ون مؤس�س 
الح�زب من فئ�ات “رئي�س وموظفي 
الدي�وان امللك�ي الهاش�مي، القض�اة، 
مفت�ي ع�ام اململك�ة واملفت�ن، رئيس 
وأعض�اء املحكمة الدس�تورية، رئيس 
الهيئ�ة  مف�ويّض  مجل�س  وأعض�اء 
املس�تقلّة لالنتخ�اب، محاف�ظ البن�ك 
املركزي، رئي�س وأعضاء مجلس هيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد، رئيس ديوان 
الخدمة املدني�ة، رئيس ديوان الترشيع 
والرأي، رئيس ديوان املحاسبة، الحكام 
اإلداري�ن، أعضاء الس�لك الدبلومايس، 
الق�وات املس�لحة األردني�ة  منتس�بي 
واألجهزة األمنية، وأمن سجل األحزاب 

يف الهيئة املستقلة لالنتخاب”. 
وتوس�ع القانون يف وضع االشراطات 
والكوتات عى نحو أن يكون املؤسسون 
من س�كان )6( محافظ�ات عى األقل، 
بحيث ال يقل عددهم عن )30( شخًصا 
م�ن كل محافظ�ة، وأن ال تقل نس�بة 
الش�باب الذي�ن ت�راوح أعماره�م بن 
)18( و)35( س�نة ع�ن )%10( م�ن 
عدد املؤسس�ن، وأن ال تقل نسبة املرأة 
ع�ن )%10( من عدد املؤسس�ن، وأن 
يك�ون م�ن بينهم واحد ع�ى األقل من 
األش�خاص ذوي اإلعاق�ة، وأن ال يق�ل 
الحارضي�ن وجاهيًّا  ع�دد املؤسس�ن 
يف املؤتمر التأس�ييس ع�ن ثلث أعضائه 

املؤسسن.

الزوراء/مصطفى فليح:
كشفت وزارة الصحة اسباب زيارة وفد منظمة 
الصحة العاملية للعراق ويف حن اش�ارت اىل انها 
اخت�ارت العراق م�ن بن خم�س دول يف العالم 
لتقييم تجربته  اكدت اشادتها بجهوده ملواجهة 

كورونا ودعوتها اىل تعميم تجربته عامليا.
 وق�ال مدي�ر الصحة العامة ري�اض عبد االمر 
الحلف�ي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” ان “منظم�ة 
الصجة العاملي�ة دائما ما  تزور البلدان  لالطالع 
ع�ى الواق�ع الصحي ومعرف�ة  املج�االت التي 
تتطلب الدع�م  ومهامها دعم االنظمة الصحية 
بالنظ�ام  الرص�د  اس�س  وتقوي�ة  باملنطق�ة 
الصحي”، الفتا اىل ان “هذه الزيارة قام بها املدير 
االقليم�ي  ملنظم�ة الصحة مع وف�د من  صحة 
جني�ف لحضور ورش�ة  ولتقييم  اس�تعدادات 
الع�راق لالخط�ار الصحي�ة وملناقش�ة التقرير 
الذي تم اعداده من قبل وزارة الصحة بالتعاون 
مع الصحة العاملية حول تقييم قدرات العراق”.  
واضاف “كما تم زيارة بعض املؤسسات ككلية 
الطب يف بغداد ولق�اء الوزراء  وحضور اجتماع 

لجنة الصحة والسالمة الوطنية”. 
 واوض�ح ان “ترصيح�ات املنظم�ة تثن�ي عى 
جه�ود الصحة ووصفت الع�راق بانه من الدول 
التي اس�تطاعت مقاومة الجائحة واستطاعت 
ان تحاف�ظ ع�ى النظ�ام الصحي م�ن االنهيار 
اثناء املوجات االربعة التي عصفت به كما اثنت 
ع�ى  التجارب والقدرات املوجودة”،  مضيفا ان 

“املديراالقليمي للمنظمة قال :لعله هناك الكثر 
من ال�دروس ممكن تعلمها م�ن تجربة العراق 

وتعميمها عى الدول االخرى  يف العالم”. 
 وب�ن ان “البل�دان تطل�ب ع�ادة م�ن املنظمة 
باعتباره�ا منظم�ة حيادي�ة تقيي�م الوض�ع 
الصح�ي وتقييم جه�ود الدولة و ه�ي اختارت 

خمسة بلدان من ضمنها العراق”. 
 وع�ن دع�م املنظم�ة للع�راق ق�ال الحلفي ان 
“الصح�ة العاملي�ة تدع�م الع�راق بش�كل كبر  
ويتمثل ذلك بالدعم التكنولوجي وعى مس�توى 
تدريب الكوادر كما زودونا بكثر من مستلزمات 
الفح�ص التي لم تكن متوفرة يف بداية الجائحة 

اضافة اىل اجهزة للعناية  املركزة”.
وتاب�ع “وهذا اس�هم يف تقوي�ة النظام الصحي 
يف بداي�ة الجائحة  واس�تطعنا ع�ن طريقها ان 
نحد من انتش�ار الوباء منذ البداية لحن تهيئة 
قدراتنا بشكل كامل وعندما انترش الوباء بشكل 
كبر كانت قدراتنا جيدة واستطعنا ان نستوعب 

االعداد الكبرة من االصابات والوفيات “. 
وب�ن ان “املنظم�ة  قبل ه�ذه الجائح�ة كانت 
متعاون�ة م�ع دوائرالصح�ة يف دع�م برامجن�ا 
الصحية من خالل التدريب وتوفر املس�تلزمات 

التي تعجز الوزارة عن توفرها”.
 وعن موعد نهاية الجائحة اشار”االن النستطيع 
ان نخمن ان كانت الجائحة يف نهايتها ام ال الننا 
النعلم املس�تقبل لكننا نأم�ل ونتمنى ان تكون 

هذه السنة نهاية الجائحة”.

أوسلو/ موسكو/ الزوراء:
إنرج�ي(  )ريس�تاد  رشك�ة  يف  محلل�ون  ق�اَل 
االستش�ارية ومقرها أوس�لو إن أسعار النفط 
العاملية ربم�ا ترتف�ع إىل 200 دوالر للرميل إذا 
حظرت أوروبا والواليات املتحدة واردات النفط 
الروسية يف أعقاب غزو أوكرانيا، فيما أكد نائب 
رئي�س ال�وزراء الرويس، ألكس�ندر نوف�اك، أن 
التخيل عن اس�تراد النفط الرويس، سيؤدي إىل 
عواقب وخيمة عى السوق العاملية، وسيتسبب 
يف تخطي س�عر برمي�ل النفط حاج�ز ال� 300 
دوالر.ويجري تداول عقود خام القياس العاملي 
مزي�ج برن�ت عن�د 129 دوالرا للرمي�ل حالي�ا 

مقارنة مع حوايل 97 دوالرا قبل الحرب.
ونقلت وكالة رويرز ع�ن بلومرغ، أن الرئيس 
األمركي جو بايدن قد يأخذ قرارا أمس الثالثاء، 

بحظر واردات النفط الرويس ألمركا.
وق�ال مص�دران مطلع�ان لوكال�ة روي�رز إن 
املتح�دة مس�تعدة للس�ر يف حظ�ر  الوالي�ات 
واردات النفط الروس�ية دون مشاركة حلفائها 

األوروبين يف ضوء الغزو الرويس ألوكرانيا.
يأت�ي ذلك، بعد أن أجرى باي�دن مكاملة هاتفية 
مع ق�ادة فرنس�ا وأملاني�ا واململك�ة املتحدة إذ 
تواص�ل إدارته طلب دعمه�م لفرض حظر عى 

واردات النفط الروسية.
وق�ال أح�د مصادر روي�رز، إن البي�ت األبيض 
يتفاوض أيضاً مع قادة يف الكونغرس األمركي 
الذين يعملون عى ترشيع رسيع التعقب يحظر 
ال�واردات الروس�ية، وهي خطوة تج�ر اإلدارة 

عى العمل وفقاً لجدول زمني عاجل.
وأضاف مسؤول أمركي كبر، أنه لم يتم اتخاذ 
أي ق�رار نهائ�ي، لكن “م�ن املرج�ح أن تكون 

الواليات املتحدة وحدها إذا حدث ذلك”.
بدوره أكد نائب رئيس الوزراء الرويس، ألكسندر 

نوف�اك، أن التخيل عن اس�تراد النفط الرويس، 
س�يؤدي إىل عواقب وخيمة عى السوق العاملية، 
وسيتس�بب يف تخطي سعر برميل النفط حاجز 

ال� 300 دوالر.
وق�ال نوفاك يف ترصيح�ات للصحفي�ن، “من 
الواض�ح تمام�ا أن التخيل عن النف�ط الرويس 
سيسفر عن عواقب وخيمة عى السوق العاملية. 
س�يكون االرتفاع يف األسعار غر متوقع ويصل 

إىل أكثر من 300 دوالر للرميل”.
ونوه نوفاك إىل أن روسيا مستعدة لتخيل أوروبا 

عن واردات الطاقة من روسيا.
وتاب�ع قائال، “اس�تبدال حجم النف�ط الرويس 
يف الس�وق األوروبي�ة ب�ع�ة أمر مس�تحيل، 
وسيستغرق أكثر من عام، وسيكون ذات تكلفة 
أكر للمس�تهلكن األوروبين. يف هذا السيناريو 
س�يكونون هم الضحايا. يجب عى السياسين 
األوروبي�ن أن يح�ذروا برصاح�ة مواطنيه�م 
واملس�تهلكن مما ينتظرهم، وأن أسعار الوقود 

والكهرباء والتدفئة سرتفع بشكل كبر”.
وأضاف نوفاك أن موسكو تعلم أين يمكن إعادة 
توجي�ه صادراته�ا م�ن الطاقة يف ح�ال تخلت 

أوروبا عن إمدادات الطاقة من روسيا.
أن  ال�رويس،  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  واعت�ر 
الترصيح�ات بش�أن فرض حظ�ر محتمل عى 
إمدادات النفط من روس�يا يسبب رضرا لسوق 

الطاقة العاملية.
وشدد نوفاك عى أن رشكة “غازبروم” الروسية 
تنفذ جمي�ع التزاماتها التعاقدية لتصدير الغاز 
إىل أوروب�ا بش�كل كامل.وأش�ار نوف�اك إىل أن 
روس�يا لديه�ا الح�ق يف حظ�ر تدفق الغ�از إىل 
أوروبا عر خط أنابيب “التيار الش�مايل 1”، ردا 
عى حظر مرشوع “التيار الشمايل 2”، لكنها لم 

تفعل ذلك.

بغداد/ الزوراء:
هن�أِت الرئاس�ات الث�الث ونقي�ب 
الصحفين العراقين رئيس االتحاد 
الع�رب مؤي�د  للصحفي�ن  الع�ام 
الالم�ي، امل�رأة العراقي�ة يف يومها 
العامل�ي، فيما ش�ددوا عى رضورة 

دعمها.
وق�ال رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صال�ح يف تغري�دة ل�ه ع�ى منصة 
“توير” تابعتها “الزوراء”: “تحية 
إجالل وتقدير للدور العظيم للمرأة 
معه�ا  نس�تعيد  حي�ث  العراقي�ة، 
تاريخ�اً ُمرشقاً يف النض�ال والبناء 
والتضحية والربية، وسعيها الجاد 
لنيل حقوقها املرشوعة للمساهمة 

يف بناء البلد وتقدمه وازدهاره”.
وأضاف أن “امل�رأة نصف املجتمع، 
كل  فه�ي  اآلخ�ر،  للنص�ف  واألم 

املجتمع”.
م�ن جهت�ه، أك�د رئي�س مجل�س 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي، أن 
الحكوم�ة س�جلت نق�اط نج�اح 
مهم�ة، مش�راً اىل أن الع�راق يمر 
بتحدي�ات كب�رة بس�بب الفس�اد 

وسوء اإلدارة.
وقال الكاظمي خالل زيارته معمل 
السّجاد اليدوي يف مدينة الكاظمية 
اإلعالم�ي  ملكتب�ه  بي�ان  بحس�ب 
تلقت�ه “ال�زوراء”: “نزوركن اليوم 

لنك�ون معكن يف يومكن، يوم املرأة 
العامل�ي، ونفتخر بك�ن، بجهودكن 
وتضحياتكن وتفانيكن وإخالصكن 
للقضاي�ا الخاّص�ة والعام�ة، لكل 
واح�دٍة منكن قص�ة أو تجربة، قد 
تك�ون مفرح�ة وقد تك�ون مؤملة، 
لكن املشرك يف كل التجارب هو أمر 
كبر جداً، إن املشرك هو العراق”.

قلوبك�ن  يف  “الع�راق  وأض�اف: 
وضمائركن، ونحن نم�ّر بتحديات 
كبرة، والس�بب هو الفساد وسوء 
اإلدارة، لنتذك�ر أن البناء يس�تغرق 
يأت�ي  الخ�راب  أن  إاّل  س�نوات 
بلحظ�ات، ونح�ن بحاج�ة اىل بناء 
العراق س�ويًة، وأن نكون صبورين 
التحديات  اليومي�ة،  التحديات  إزاء 

بشأن األسعار أو الخدمات”.
وتاب�ع: إن “ه�ذه الحكومة جاءت 

يف ظ�روف صعب�ة ومعق�دة ج�داً، 
وسجلنا فيها نقاط نجاح مهمة”.

ولف�ت اىل أن “كّل واح�دة منك�ن 
حمل�ت الع�راق يف قلبها، وحملت 
وكافح�ت  عالي�اً  امل�رأة  قضّي�ة 
م�ن  منك�ّن،  نتعلّ�م  ألجله�ا، 
س�بيل  يف  ونضالك�ن  كفاحك�ن 
ح�ّب الوط�ن واإلنس�ان والعائلة 
واملجتمع، ونتعلّ�م منكّن الكفاح 
بصمت وبج�ّد، والعمل بإخالص 
وتفاٍن، وأن نتحمل املسؤولية وال 

نتعب”.
“امل�رأة  أن  الكاظم�ي  وأوض�ح 
العراقية العامل�ة هنا، وعى امتداد 
املالي�ن  وهن�اك  الغ�ايل،  عراقن�ا 
مثلكّن، ماذا نقول لهن؟ إننا صدقاً 
نخج�ل أمامك�ن.. أنت�ّن العامالت 
هن�ا، وأم�ام األمه�ات واألخوات يف 

بيوتكّن.. أنتّن ركن ُيلجأ إليه، وأنتّن 
الداف�ع للجمي�ع م�ن أج�ل العمل 
والتق�دم وبن�اء الوطن واإلنس�ان 
واملجتمع، ونتاجك�ن هنا أكثر من 
رائ�ع ويدع�و للفخ�ر واالعت�زاز.. 
أيدكن وعش�تن.. وسنبقى  عاشت 
نفتخر باملرأة العراقية ومنجزاتها، 
ونأمل بأن نكون ع�ى قدر آمالكن 

وتطلعاتكن”.
اىل ذلك، هنأ رئي�س مجلس النواب 
امل�رأة  بي�وم  الحلب�ويس،  محم�د 

العاملي.
وق�ال الحلب�ويس يف تغري�دة ع�ى 
حس�ابه بتوير تابعتها “الزوراء”: 
“تحية فخر وتقدير واعتزاز للمرأة 
العراقي�ة الش�جاعة يف ي�وم امل�رأة 

العاملي”.
وأض�اف أن “امل�رأة العراقية تؤكد 

بعمله�ا  وتميزه�ا  حضوره�ا 
وإنجازه�ا وصره�ا وتضحياته�ا 
ومس�رتها الحافلة بالعطاء، رغم 

كل التحديات واملصاعب”.
الصحفي�ن  نقي�ب  ذك�ر  كم�ا 
العراقي�ن رئي�س االتح�اد الع�ام 
للصحفي�ن الع�رب مؤي�د الالمي، 
يف تغريدة ل�ه تابعتها “ال�زوراء”: 
“مبارك للعراقيات احتفالهن بيوم 
امل�رأة العامل�ي لقد كان�ت ومازالت 
املرأة العراقية مثاالً للصر وتحمل 
الش�دائد وكل الصع�اب التي مرت 
ع�ى بالدن�ا تحي�ة ل�الم والزوجة 
م�ن  اتمن�ى  الع�راق  يف  واالخ�ت 
والدوائ�ر  ال�وزارت  يف  املس�ؤولن 
والهيئ�ات تقدي�م مكاف�أة العي�د 
للموظف�ات والكل يع�رف صعوبة 

ظروف عوائلهن”.

الصحة تكشف لـ             أسباب زيارة منظمة الصحة 
العاملية للعراق وتعرب عن املها بنهاية اجلائحة 

موسكو: التخلي عن النفط الروسي سريفع 
سعر الربميل إىل أكثر من 300 دوالر

حمللون: النفط قد يصل لـ200 دوالر إذا حظرت 
أمريكا وأوروبا نفط روسيا

ــرأة يف يومها العاملي  ــي يهنئون امل ــات الثالث والالم الرئاس
ويشددون على ضرورة دعمها

واشنطن/لندن/ الزوراء:
أعل�ن الرئي�س األمركي جو باي�دن، حظر 
جميع واردات النفط الروس�ية، فيما اعتر 
وزي�ر الدفاع الريطاني ب�ن واالس ، نهاية 

بوتن اقربت سياسيا ودوليا.
وق�ال بايدن إن العقوب�ات تهدف إىل إلحاق 
األذى بالرئيس بوتن، وأنه تم تنس�يق قرار 
حظ�ر واردات النفط ال�رويس مع عدد من 

الرشكاء.
واك�د مصدران مطلع�ان لوكالة رويرز إن 
الواليات املتحدة مس�تعدة للس�ر يف حظر 
مش�اركة  دون  الروس�ية  النف�ط  واردات 
حلفائها األوروبي�ن يف ضوء الغزو الرويس 

ألوكرانيا.
وقالت مصادر إن أسعار النفط قد تتخطى 
200 دوالر للرمي�ل إذا ت�م حظ�ر النف�ط 

الرويس.
يأت�ي ذل�ك، بع�د أن أج�رى باي�دن مكاملة 
هاتفية مع قادة فرنس�ا وأملاني�ا واململكة 

املتح�دة ي�وم االثن�ن حيث تواص�ل إدارته 
طل�ب دعمه�م لف�رض حظر ع�ى واردات 

النفط الروسية.
وقال أحد مصادر رويرز، إن البيت األبيض 
يتف�اوض أيض�اً م�ع ق�ادة يف الكونغ�رس 
األمرك�ي الذين يعملون عى ترشيع رسيع 
التعق�ب يحظر ال�واردات الروس�ية، وهي 
خطوة تجر اإلدارة عى العمل وفقاً لجدول 

زمني عاجل.
وأضاف مس�ؤول أمركي كب�ر، أنه لم يتم 
اتخ�اذ أي ق�رار نهائي، لكن “م�ن املرجح 
أن تك�ون الواليات املتحدة وحدها إذا حدث 

ذلك”.
يأت�ي ذلك، فيما رفضت أملانيا، أكر مش�ر 
للنفط الخام الرويس، خططا لحظر واردات 
الطاقة. وقال املستشار األملاني أوالف شولتز 
، إن أملاني�ا ت��ع م�ن خططها لتوس�يع 
استخدامها ملصادر الطاقة البديلة، لكنها ال 
تستطيع وقف واردات الطاقة الروسية بن 

عش�ية وضحاها. وصعدت أس�عار النفط 
2008 بس�بب  إىل أع�ى مس�توياتها من�ذ 
تأخ�رات يف عودة محتملة للخ�ام اإليراني 
إىل األس�واق العاملية ويف الوقت الذي تدرس 
فيه الواليات املتحدة وحلفاؤها األوروبيون 

حظر الواردات الروسية.
يف غضون ذلك اعتر وزير الدفاع الريطاني 
بن واالس، أن موسكو تزداد يأساً، عى وقع 
الخس�ائر التي تتكبدها يف أوكرانيا، متوقعا 
أن تنه�ي العملية العس�كرية التي أطلقها 
الكرمل�ن ض�د الج�ارة الغربية، مس�تقبل 
الرئي�س ال�رويس فالديمر بوتن سياس�يا 

ودوليا.
وقال أن الق�وات الخاصة األوكرانية دمرت 
أكثر من 20 مروحية روس�ية، مع استمرار 
العملية العسكرية الروس�ية عى أوكرانيا، 
الت�ي تواجه مش�اكل لوجس�تية ومقاومة 

رشسة، وفق قوله.
إىل ذلك، أردف قائالً: “ندرك أن أكر الخسائر 

الفردية يف الحرب حتى اآلن هي لدى الجنود 
ال�روس الذي�ن خذله�م قادته�م وخذلتهم 
خط�ط س�يئة. واآلن نراهم حرفي�اً يلقون 

حتفهم عى نطاق واسع”.
كم�ا اعت�ر أن الرئي�س ال�رويس فالديمر 
بوتن بات أش�به بقوة مستنفدة يف العالم، 
متوقع�اً أن “يمثل ه�ذا الهج�وم نهايته”، 

حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وق�ال: “مهم�ا ح�دث ف�إن بوت�ن ق�وة 
مس�تنفدة يف العال�م وأمره س�ينتهي، كما 
سينتهي جيشه. يجب عليه أن يدرك ذلك”.

كما أض�اف: “ه�ذه نهاية بوت�ن.. وهكذا 
يجب أن تكون”. 

وتابع “لن يرد أح�د عى اتصاالته الهاتفية 
عى امل�دى البعي�د، فهو ينهك جيش�ه، إنه 
مس�ؤول عن مقت�ل آالف الجن�ود الروس، 
ومس�ؤول عن قتل أبري�اء، كما أنه ُيضعف 
اقتصاده إىل أدنى مستوى. عليه أن يتحمل 

مسؤولية ذلك”.

ــية وأسعار النفط  بايدن يعلن حظر مجيع واردات النفط الروس
تتجه جمددا للصعود

وزير الدفاع الربيطاني: نهاية بوتني اقرتبت سياسيا ودوليا
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحادية، ام�س الثالثاء، 
تنفيذ م�الكات دائرة التحقيق�ات يف الهيئة عدداً 
م�ن عمليَّات الضبط يف دوائ�ر محافظة البرصة، 
ُمبينًة أن العمليَّات شملت دوائر البلديَّة والرضيبة 

والرعاية االجتماعيَّ�ة والتقاعد.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«، أن 
ن من  »فري�ق عم�ل مديريَّة تحقيق الب�رصة تمكَّ
إيقاف تالعٍب بعقاٍر تعود ملكيَّته للدولة يف وسط 
الب�رصة«، الفتًة إىل أنَّ »تحريَّ�ات الفريق والبحث 
يف سجالت القيود والتسجيل العقاري تشري إىل أنَّ 
عائديَّ�ة العق�ار تعود إىل أح�د املواطنني؛ بالرغم 
من استمالكه من قبل ُمديريَّة بلديَّ�ة البرصة منذ 

العام 1980«.
ف  وأضاف�ت، أنَّ�ه »تمَّ وضع إش�ارة ع�دم الترصُّ
بالعق�ار البالغ�ة مس�احته )2دون�م و12 اولك( 
وتص�ل قيمته التقديريَّ�ة إىل )4,000,000,000( 
ملي�ارات دين�ار، لح�ني االنته�اء م�ن إج�راءات 

التحقيق يف القضيَّ�ة«.
ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة بدائرة الرضيبة يف املحافظة، 

أشارت الدائرة إىل »ضبط ثالثة أشخاٍص يقومون 
عالقاته�م  اس�تغالل  ع�ر  املعام�الت  بتعقي�ب 
بُموظف�ني يف الدائ�رة ُيقدِّم�ون التس�هيالت لهم 
إلنجازه�ا دون صفٍة قانونيٍَّة، وأس�فرت العمليَّة 
املُتَّهم�ني  ع�ن ضب�ط ع�دَّة معام�الٍت بح�وزة 

املضبوطني«.
وأوضح�ت الدائ�رة، أنَّ »فريق عم�ل املُديريَّة قام 
بعمليَّ�ٍة ثالث�ٍة يف دائ�رة الرعاي�ة االجتماعيَّة تمَّ 
خاللها ضب�ط ُمتَّهمني اثنني بحوزتهما معامالٌت 
بع�ض  ش�مول  لغ�رض  بتعقيبه�ا؛  يقوم�ون 

األشخاص برواتب الرعاية االجتماعيَّ�ة«.
دت، أنَّ »الفريق ق�ام بعمليٍَّة رابعٍة يف ُمديريَّة  وأكَّ
التقاع�د الوطنيَّ�ة يف البرصة أس�فرت عن ضبط 
ُمتَّه�ٍم بحوزت�ه بطاق�ة )ماس�ر كارد( وهويَّة 
رة منس�وٌب صدوره�ا إىل هيئ�ة  تقاعديَّ�ة ُم�زوَّ

التقاعد باملحافظة«.
ذة  ولفتت إىل أن »محارض ضب�طٍ بالعمليَّات املُنفَّ
راٍت قضائيٍَّة، وعرضها عىل  تمَّ تنظيمها وفقاً ملُذكَّ
قايض محكمة تحقيق النزاهة يف البرصة؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة«.

بغداد/الزوراء:
أعلنت خلية اإلع�الم األمني، امس الثالثاء، تمكن 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف 
وزارة الداخلي�ة من إلق�اء القبض عىل ٣1 متهماً 

يف مختلف املحافظات.
وذك�رت الخلية يف بي�ان ورد ل� »ال�زوراء«: »بعد 
املحاول�ة الفاش�لة الت�ي قام بها بع�ض ضعاف 
النف�وس لرفع أس�عار املواد الغذائية يف األس�واق 
واملتاج�ر، وبه�دف الوق�وف له�م باملرص�اد من 
قبل وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة، فق�د رشعت مف�ارز الوكالة 

بحمل�ة كرى خالل اليوم�ني املاضيني يف مختلف 
محافظات البالد«.

وأض�اف البيان، أن »الوكالة اس�تنفرت جهودها 
للقض�اء عىل هذه الح�االت، وتمكن�ت من القاء 
القبض ع�ىل ٣1 متهماً مخالفاً م�ن الذين قاموا 
برفع أسعار املواد الغذائية واستغالل املواطنني«.

وأش�ار بيان خلية اإلع�الم األمن�ي إىل أن »وكالة 
االس�تخبارات تحذر كل َمن يح�اول العبث بأمن 
االقتص�ادي ول�ن تس�مح ب�ان خ�رق للقان�ون، 
وس�ترضب بي�د م�ن حديد خ�الل ه�ذه الحملة 

املكثفة« 

بغداد/الزوراء:
كش�ف رئي�س هيئ�ة االثار وال�راث لي�ث مجيد 
حسني، امس الثالثاء، عن صدور تعليمات جديدة 
تخص الس�فرات املدرس�ية ورشكات الس�ياحة 

والسفر.
وقال حسني يف بيان ورد »الزوراء« ان »التعليمات 
تش�مل الس�ماح بالتصوي�ر الفوتوغ�رايف ب�دون 
اس�تخدام الفالش الضوئي«، مبينا أنه »ال يسمح 
بتصويرالفيدي�و إال بع�د اس�تحصال املوافق�ات 
رشكات  قب�ل  م�ن  املس�بق  والحج�ز  االداري�ة 
السياحة والسفر والس�فرات املدرسية عىل ان ال 
يزي�د اعداد الكروبات الس�ياحية واملدرس�ية عن 

100 شخص«.

ويف ذات الس�ياق، حدد رئيس هيئة اآلثار أس�عار 
دخول املتحف العراقي بعد افتتاحه امام الجمهو، 

مبينا ان األسعار ستكون عىل النحو التايل:
- ٣ آالف دينار للعراقيني

- 2٥ ألف دينار للعرب واألجانب
-1000 دينار لطلبة املدارس

- 2000 دينار لطلبة الكليات واملعاهد«.
ودع�ا رئي�س الهيئ�ة، إدارات امل�دارس وعمادات 
الكليات واملعاهد إىل »رضورة الحجز املس�بق عن 
طريق قس�م العالقات يف الهيئة لغ�رض الدخول 
بانسيابية عالية، مؤكدا أن إدارة املتحف العراقي 
وفرت جميع مستلزمات ووس�ائل الراحة للزوار 

داخل اروقة املتحف العراقي«.

بغداد/الزوراء:  
أعلنت وزارة الكهرباء، ان وزارة الداخلية تعهدت 
بحشد قطعاتها األمنية لحماية مالكات الكهرباء 

واالبراج الناقلة للطاقة الكهربائية.
وذك�ر بيان ل�وزارة الكهرب�اء تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه : »اس�تقبل املكل�ف بمه�ام وزير 
الكهرب�اء ع�ادل كريم االثن�ني يف مكتب�ه بمقر 
ال�وزارة، ج�واد البوالن�ي برفقت�ه وكي�ل وزارة 
الداخلية، مدير ع�ام رشطة الطاقة، ومدير عام 
رشط�ة الكهرب�اء، للوقوف عىل الخط�ة األمنية 
بأبراجه�ا  الكهرب�اء  اس�تهداف  ض�د  املتبن�اة 

ومحطاتها«.
وأش�ار كري�م اىل »معان�اة الوزارة م�ن عمليات 
االرهاب والتخريب املوجهة عىل الخطوط الناقلة 
ومالكاتن�ا العامل�ة يف صيانته�ا، وان التحديات 

التي مرت بها خالل ع�ام 2021 ارهقت الوزارة 
م�ن حيث نف�اد الرصيد الس�راتيجي من حديد 
األب�راج، لذلك وج�ب تأمني مس�ارات الخطوط 
الناقل�ة واالبراج بالط�ريان املس�ريرّ والكامريات 
الحراري�ة ، ون�ر القطع�ات األمني�ة، وتكثيف 
خطوط�اً  بإعتباره�ا  االس�تخباري،  الجه�د 

سراتيجيًة رابطًة بني املحافظات«.
من جانب�ه، أوىل وكيل وزارة الداخلي�ة »العناية 
الكب�رية له�ذا املوضوع االمن�ي الش�ائك، ونقل 
رسالة وزير الداخلية لوزير الكهرباء بإن جميع 
قطعات الداخلية جاه�زة لحماية البنى التحتية 
لصال�ح الكهرب�اء، وحماي�ة موارده�ا البرية 
من اس�تهدافات القنص، لتوفري الظروف اآلمنة 
لديموم�ة العم�ل وسالس�ة التجهي�ز بالطاق�ة 

الكهربائية«.

بغداد/الزوراء:
أك�دت وزارة التج�ارة، ام�س الثالث�اء، اتخ�اذ 
إج�راءات عاجلة لتوفري خزين اس�راتيجي من 
الحنطة، مبين�ة أنها بصدد التعاقد مع رشكات 
عاملي�ة لتوري�د الحنط�ة، فيما أش�ارت إىل أنها 
تعت�زم دع�م املطاح�ن إلنت�اج م�ادة الطحني، 
كاشفة عن استحصالها موافقة رئاسة الوزراء 

لراء مليوني طن من الحنطة.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة التج�ارة، محمد 
حنون، يف ترصي�ح صحفي إن »الوزارة طرحت 
مقرحات عدة خالل االجتماع  برئاس�ة رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ال�ذي كان يهدف 
اىل وضع خط�ط لتحقيق األم�ن الغذائي، منها 
الدعوى التي اس�ترياد أكثر من مليوني طن من 
م�ادة الحنطة«، مؤك�دة »اس�تحصال املوافقة 

عىل رشاء كميات من الحنطة«. 
وأض�اف أن »الع�راق أم�ام أزمة كب�رية نتيجة 
ال�رصاع ال�رويس األوكراني، لذلك يج�ب تهيئة 
خزين جيد م�ن مادة الحنطة، تحس�باً المتداد 
األزم�ة، إضافة إىل دراس�ة عملية دعم مروع 
الس�لة الغذائي�ة من خالل تخصيص�ات جديدة 
م�ن وزارة املالية، ألن اعتم�اد الرصف واحد إىل 
12، تس�بب بمش�اكل كبرية، لذلك اس�تحصلنا 
العق�ود  تعليم�ات  اس�تثناء  ع�ىل  موافق�ات 
الحكومية، إضافة إىل اس�تحصال املوافقة عىل 

تخصيصات مالية لراء مادة الحنطة«.
وأشار إىل أن »هنالك عروضاً مقدمة من رشكات 
عاملي�ة الس�ترياد م�ادة الحنط�ة ، ونأمل خالل 
اليومني املقبلني، إج�راء العرض، وتوفري خزين 

من خالل عقد يصل أربعمئة ألف طن«. 
وعن عملية تش�غيل املطاح�ن األهلية، لفت إىل 
»وجود م�روع مهم إلنت�اج الطحني األبيض، 
ونأم�ل بأن تعم�ل املطاح�ن األهلي�ة والقطاع 
الخ�اص العراق�ي للب�دء بعملي�ات توريد مادة 

الحنطة وإنتاج طحني الصفر«.

وأك�د أن »وزارة التجارة س�تعمل عىل اس�ترياد 
الحنطة طحن وإنتاج طحني صفر إذا لم يوافق 
القطاع الخ�اص يف ذلك، لغلق موضوع الطحني 
امل�ورد م�ن دول جوار، ايض�اً بالجه�ة األخرى 
نعم�ل من خالل دع�م القطاع الخ�اص لتوريد 

مادة الحنطة«.
وأوض�ح أن »القطاع الخاص يلع�ب دوراً كبرياً 
يف عملية اس�تقرار األس�عار، من خ�الل توريد 
كميات كبرية من مادة الحنطة، وبالتايل توزيعه 
كطحني ابي�ض يباع عىل املواطنني يف االس�واق 

املحلية«.
 كم�ا أعلن�ت وزارة التج�ارة، ام�س الثالث�اء، 
املب�ارشة بتجهي�ز الوجب�ة األوىل م�ن الس�لة 

الغذائية لشهر رمضان املبارك.
وذكر  بيان للوزارة تلقته »الزوراء«أنها«ستبارش 
الغذائي�ة  الوجب�ة األوىل م�ن الس�لة  بتجهي�ز 
لش�هر رمضان املبارك بدءاً من ام�س الثالثاء، 
بمفردات البطاق�ة التموينية والس�لة الغذائية 
املجهزة للمواطنني. كإجراء لضبط أسعار املواد 
الغذائية، وإنهاء حالة املضاربات التي يقوم بها 

عدد من ضعاف النفوس”.
وأض�اف البي�ان أن “حص�ة الف�رد الواح�د يف 
ه�ذه الوجبة تتضمن: ٣ كغم م�ن الرز، 1 كغم 
م�ن الس�كر، نص�ف كغم ع�دس. نص�ف كغم 
حم�ص مج�روش، لر زي�ت، 400 غم معجون 

الطماطم”.
وأش�ار إىل أنه “من املقرر ان تبدأ وزارة التجارة 
بتجهيز الوجبة الثانية من حصة شهر رمضان 
املبارك. بعد االنتهاء من التجهيز الكامل للوجبة 

األوىل التي انطلقت اليوم من مخازن الوزارة”.
وتاب�ع البي�ان أن “وزارة التجارة تس�تمر عر 
جه�ود مس�ؤوليها ومالكاته�ا ومنتس�بيها يف 
إيص�ال الس�لة الغذائي�ة للمواطن�ني من خالل 
تنظيم عمليات توزيع املواد، وقطع الطريق عىل 

محاوالت الرضر بالقوت اليومي للشعب”.

النـزاهـة توقـف تالعـبا بعـقـار عائـد 
للـدولـة قيمته 4 مليارات دينار يف البصرة 

اإلعالم األمين:القبض على 31 متهماً قاموا 
برفع أسعار املواد الغذائية 

تعليمات جديدة للسفرات املدرسية وشركات 
السياحة لزيارة املتحف العراقي

الداخلية حتشد قطعاتها حلماية مالكات 
الكهرباء وأبراج الطاقة

التجارة تستحصل موافقة رئاسة الوزراء لشراء مليوني طن من 
احلنطة من شركات عاملية

اعلنت مباشرتها بتجهيز الوجبة األوىل من السلة الغذائية لشهر رمضان

فقدان وثيقة
فق�دت مني وثيقة التخ�رج الصادرة 
م�ن املديري�ة العامة لربي�ة بغداد /

الكرخ/2 قسم الشهادات واالمتحانات 
بأس�م الطالب�ة ) مري�م رع�د عب�د 
سلمان( الصف السادس االدبي للعام 
2020/2019 ذات الرقم )20٥٣461( 
 2021/1/12 بتاري�خ   8٥ بالع�دد 
املعنونة اىل جامعة دياىل- كلية الربية 

االساسية- قسم الجغرافية .
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

No: 7676   Wed   9     Mar    2022العدد:   7676    االربعاء   9   آذار     2022



بغداد/ الزوراء:
على  اللوزارة  حلرص  النفلط  وزارة  أكلدت 
تطويلر البنى التحتيلة لقطاع النفلط والطاقة، 
واالستثمار االمثل للغاز من خالل تنفيذ املشاريع 
االسلتثمارية بتطويلر الحقلول الغازيلة والغاز 
املصاحب للعمليات االنتاج النفطية، فيما اعلنت 
علن إجلراء مباحثلات ملع رشكة “شليفرون” 
االمريكيلة لتطويلر حقلل النارصيلة.. جاء ذلك 
خالل لقلاء وزير النفلط العراقلي رئيس رشكة 
توتلال )Patrick Bouyanne(، فضلال عن لقائه 
 Jay( اإلدارة العليلا لرشكة “شليفرون” املتمثلة
Pryor( و)Clay Neff( على هاملش مشلاركته 
يف مؤتملر الطاقلة )CERAWEEK 2022( الذي 
 HIS Markit( تنظمه رشكة املعلوملات والرؤى
يف هيوسلتن ، تكسلاس( للفرتة ملن -7 11 آذار 

الجاري.
وبحث وزير النفط، احسان عبدالجبار إسماعيل، 
خلالل اللقلاء، آليلات االرساع والتعجيلل بتنفيذ 
املشلاريع االسلتثمارية الخاصة بالغاز وتطوير 
الحقلول النفطيلة وانتلاج الطاقلة الشمسلية 
ومرشوع حقن املاء، مشلددا على اهمية تكثيف 
الجهلود الفنيلة املشلرتكة السلتكمال االعملال 
الهندسلية والتصاميلم املطلوبلة خلالل املرحلة 
الحاليلة ملن اجل تحديلد نقطة انطلالق خطط 
تنفيذ املشلاريع التي تم االتفاق عى تنفيذها مع 

الرشكة.  
ملن جانلب متصل، اعلنلت وزارة النفلط، امس 
رشكلة  ملع  مباحثلات  إجلراء  علن  الثالثلاء، 

“شيفرون” االمريكية لتطوير حقل النارصية.
وأضلاف وزيلر النفلط ان “اللقلاء ملع رشكلة 
“شليفرون” جاء للوقوف على اجراءات الرشكة 
والخطوات املتقدمة الخاصة باتفاقها مع رشكة 
نفلط ذي قلار بشلأن تطويلر حقلل النارصية 
النفطلي وتشلييد البنلى التحتية إلنتلاج النفط 

والغاز”.
واشلار اىل ان “هلذا املرشوع سيسلهم يف إنعاش 
االقتصلاد املحيل للمحافظلة باإلضافة إىل تنمية 

االقتصاد الوطني للعراق”.
ويعتلر حقل النارصيلة، أحد الحقلول النفطية 
يف محافظلة ذي قلار، واللذي اكتشلف يف علام 
1973وبلدأ عملله التجريبلي يف حزيلران 2009 
بطاقلة 10.000 برميلل يوميلا، ويف علام 2018 
بلغ إنتاجه 90 ألف برميل يوميا، مع خطة لرفع 

اإلنتاج إىل 200 ألف برميل يوميا، ورفع القدرة إىل 
300 ألف برميل يوميا.

وخّول مجلس الوزراء، يف ترشين الثاني من العام 
امللايض، رشكلة النفلط الوطنية للتفلاوض مع 
شيفرون األمريكية بشأن تطوير حقول للخام يف 
النارصية التابعة ملحافظة ذي قار بجنوب البالد.. 
ويتعلق التفاوض بتنفيذ ملرشوع إلنتاج النفط 
والغاز يتضمن تطوير 4 مناطق استكشلافية يف 

املحافظة.
إن خطتهلا يف  العراقيلة  النفلط  وتقلول وزارة 
محافظلة ذي قار تتضملن مجموعة مشلاريع 
عمالقلة يف قطاعلي النفلط والغاز وحقلن املاء 
بطاقلة أوليلة مسلتهدفة تبلغ 600 أللف برميل 
من النفط الخام يوميا خالل سلبع سلنوات من 
بلدء األعملال. وأضافلت أن الخطلة قد تشلمل 
الحقا إنشلاء مشلاريع إلنتاج الكهرباء بالطاقة 

الشمسية.
يذكلر ان مؤتملر )CERAWEEK 2022( يعقلد 
سلنويا لبحث مواضيلع تعنى باملنلاخ والنظافة 
والغلاز  الطاقلة  انتقلال  ومشلاريع  التقنيلة 
والطاقلة  واألسلواق  واالقتصلاد  والجيولوجيلا 
 )  UPSTREAM  ( ومشلاريع  واملتجلددة 
و)DOWNSTREAM(، ويحلره وزراء وخراء 
معنيلون بالطاقلة والنفلط والغلاز، فضلاًل عن 

اقتصاديني.

بغداد/ الزوراء:
أبلدت الهنلد رغبتهلا بنقلل تجاربها 
الفنيلة بمجال الطاقة يف آسليا ودول 
الخليج، ومنافسلة خراتها يف السوق 

العراقية للطاقة.
وذكلر بيان للوزارة الكهربلاء، تلقت 
“اللزوراء” نسلخة منله: ان “املكلف 
بمهلام وزيلر الكهربلاء علادل كريم 
اسلتقبل يف مكتبله بمقلر اللوزارة، 
السلفري الهندي يف العراق }براشلانت 
بيساي{، يف زيارة اسلتهدفت تطوير 
العالقات الثنائية وتبادل الخرات بني 

البلدين يف مجاالت الطاقة”.
واسلتعرض السلفري الهنلدي، خالل 
اللقاء، “آفاق التعاون املسلتقبيل عر 
أوارص الصداقلة القديملة التي تربط 
الرشكات  الدولتلني، وإمكانية عملل 
الهنديلة التلي ترغلب باالنفتاح عى 
السلوق العراقيلة للطاقلة من خالل 
الخليلج  دول  يف  املماثللة  اعمالهلا 
وبعلض اللدول اآلسليوية، يف مجلال 
إنشاء املحطات التوليدية والتحويلية 
والثانويلة، وخطلوط نقلل الطاقلة، 

نظراً لجودة تجاربهم الفنية”.  
وبعلد بيلان جمللة املشلاريع املهمة 
التلي تعملل الهنلد على إنجازها من 

خلالل بروفايلالت رشكاتهلا العاملة 
يف مضمار الطاقة، اسلتعرض الوزير 
املكلف، عمل وزارة الكهرباء وخططها 
الراميلة اىل تطوير القطاعات الثالثة، 
وحجلم املهلام التي تؤديهلا مالكات 
اللوزارة، وإن اللوزارة منفتحلة عى 
جميع الرشكات العاملية ذات السمعة 
الحسلنة، رشيطة توفلر عدة رشوط 
خطلاب  االقتصاديلة،  كالجلدوى 
الضمان، والكفاءة املالية، بما يؤهلها 

للعمل عى االرايض العراقية”. 

كما تداول الجانبان مشلاريع الطاقة 
الشمسلية، وتجارب الهنلد يف العراق 
ضملن هلذا املضملار املهلم، ووجله 
السلفري الهنلدي دعوة بلالده إليجاد 
بروتوكلول تعلاون ثنائلي مشلرتك، 
يتضمن تبادل الخرات عر الورشات 

التدريبية يف شتى مجاالت الطاقة.
واتفق الجانبان عى تأسليس تعاون 
مايل من خالل القروض االسلتثمارية 
املشلاريع  بعلض  تمويلل  إلكملال 

القائمة.

بغداد/ الزوراء:
أوضلح الخبلري االقتصلادي، مصطفى اكلرم حنتوش، ان 
العلراق بإمكانله املسلاهمة يف تعويض حصة روسليا من 
النفط يف حال فرض عقوبات عى صادراتها النفطية، الفتا 
اىل ان العلراق يمتللك كميات فائضة جاهلزة للتصدير من 
خلالل رشكات جوالت الرتاخيص.وقال حنتوش يف ترصيح 
صحفلي: ان “العراق يمتللك خزينا نفطيلا فائضاً جاهزا 
يصلل لنحو 600 اللف برميلل، وبإملكان رشكات جوالت 
الرتاخيص رفع قدرات الحقول وإنتاج العراق بشكل يومي 
وفلق الكميلة املذكورة”.وأضلاف ان “كمية اللل 600 الف 
برميل باإلملكان انتاجها وتصديرها خالل مدة أسلبوعني 

اىل شلهر، ملن اجل تعويلض حصة روسليا يف حال فرض 
عقوبات على صادراتها النفطية”.وبلني ان “العراق دخل 
مرحلة التصدير املائي عر الخليج وباإلمكان ادخال الكمية 
املذكورة وتصديرها مع الكميات التي تصدر بشكل يومي”، 
الفتلا اىل ان “رشكات جلوالت الرتاخيص تمتلك القدرة عى 
انتاج هذه الكمية، لكن هذا االمر سليكون مكلفا نوعا ما، 
وبالتايل هناك حاجة لتطوير الحقول النفطية”.وأوضح ان 
“رشكات جلوالت الرتاخيص كان يفرتض ان تصل باإلنتاج 
اىل 14 مليلون برميلل يوميا، لكلن هناك بعلض املعوقات 
التي تحلول دون ذلك، وبالتايل فإن العراق حاليا بحاجة اىل 

الوصول اىل قدرة إنتاجية بلل 10 ماليلني برميلل يوميلا”.

النفط تبحث مع توتال اإلسراع بتنفيذ اتفاق مشاريع استثمار الغاز والطاقة الشمسية
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بغداد/ الزوراء:
اعللن مرصف الرافديلن، املس الثالثاء، اطالق سللفة 25 مليلون دينار 
للمتقاعديلن املوطنلة رواتبهم عى امللرصف ومن حاميل بطاقة املاسلرت 

كارد.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »تقرر منح 
املتقاعدين سلفة من 5 ماليني وحتى 25 مليون وبفائدة 5 باملئة«، مشريا 
اىل ان »مدة تسديد السلفة 5 سنوات رشط أال يتجاوز االستقطاع الشهري 

القسط والفائدة 50 باملئة من الراتب التقاعدي«.
ولفت البيان اىل: »ان منح السللفة للمتقاعد يكون بضمانة كفيل موظف 
مدنلي موطن راتبله عى املرصف حرصا وأال يتجلاوز عمر املتقاعد طالب 

السلفة العمر التأميني وذلك لتغطية مبلغ السلفة وفرتة سدادها«.
داعيلا »املتقاعديلن اىل زيلارة فلروع امللرصف كافلة املنتلرشة يف بغلداد 

واملحافظات لغرض التقديم والحصول عى السلفة«. 

بغداد/ الزوراء:
عاودت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس الثالثاء، لالرتفاع بشلكل 

كبري لتقرتب من 200 مليون دوالر.
وذكلر مصلدر أن »البنلك املركزي شلهد امس خالل ملزاده لبيع ورشاء 
اللدوالر االمريكلي، ارتفاعلا يف مبيعاته من الدوالر بنسلبة 80.73 باملئة 
لتصل اىل 197 مليونا و727 الفا و321 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر 
رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس االثنني التي 

بلغت املبيعات فيه 109 ماليني و987 الفا دوالرا.
واضاف ان معظم املبيعات كانت عى شكل حواالت خارجية والتي بلغت 
117 مليونا و567 الفلا و321 دوالرا، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 80 

مليوناً و160 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشلار اىٕل ان 25 مرصفا قلام بتلبية طلبات تعزيلز االرصدة يف الخارج، 

و21 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 321 رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، امس الثالثاء.

وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
سلجلت، صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكلي واألوربي 410 آالف دينار، وسلعر الرشاء 404 آالف بعد ان سلجلت 

اسعار البيع ليوم امس االثنني 406 آالف دينار للمثقال الواحد.
وأشلار اىٕل أن سلعر بيع املثقلال الواحد عيلار 21 من الذهب العراقي سلجل 

ارتفاعا أيضاً عند 370 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 364 ألفا.
وفيما يخص أسلعار الذهب يف محال الصاغة، فإن سلعر بيلع مثقال الذهب 
الخليجلي عيار 21 يرتاوح بني 410 آالف دينار و420 ألفاً، فيما تراوح سلعر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 الفاً  و375 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد، امس الثالثاء، عن الحد االعى لقرض املشاريع الصغرية 
والباللغ )20( مليلون دينلار .وقال امللرصف يف بيلان ورد اىل »اللزوراء«: ان 
املسلتفيد هم العاطللون عن العمل من كال الجنسلني ويمنح لغرض إنشلاء 
ملرشوع صغري.واضاف البيان: ان الضوابط هلي تقديم كفيل ضامن موّطن 
راتبه عى مرصف الرشيد. مؤكدا: أنه ال يشرتط وجود عقد مصدق، وبإمكان 

الراغبني االستفادة منه مراجعة فروع املرصف يف بغداد واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعلت أسلعار رصف اللدوالر األمريكي مقابلل الدينلار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان. 
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
املس 147400 دينلار عراقلي مقابلل 100 دوالر أمريكي، فيما سلجلت 

األسعار صباح االثنني 147200 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشلار اىٕل أن اسلعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسلواق 
املحليلة يف بغلداد، حيث بلغ سلعر البيع 148000 دينلار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسلعار الرشاء 147000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسلتان، فقد شلهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سلعر البيع 147600 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء  147200 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة )%0.44(.
وجلاءت مؤرشات التداول لسلوق العراق للألوراق املالية ليلوم امس كما 
ييل: بلغ عدد االسلهم املتداولة )763.565.585( سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )1.369.007.712( دينارا. 
واغللق مؤرش االسلعار ISX 60 يف جلسلة املس على )591.37( نقطة 
منخفضا بنسبة )0.44%( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )599.71( 

نقطة.
وتم تداول اسلهم )37( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف السلوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )18( رشكة.
وبلغ عدد االسلهم املشلرتاة من املسلتثمرين غري العراقيني يف السوق )8( 
ماليني سلهم بقيمة بلغت )9( ماليني دينار من خالل تنفيذ )8( صفقات 

عى اسهم رشكتني.
بينملا بلغ عدد االسلهم املباعة من املسلتثمرين غري العراقيني يف السلوق 
)19( مليون سلهم بقيمة بلغت )60( مليون دينار من خالل تنفيذ )48( 

صفقة عى اسهم خمس رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليلداع املركلزي منذ علام 2009، ويسلعى إلطلالق نظام التلداول عر 
االنرتنيت للمسلتثمرين، وينظم خمس جلسلات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخميس، وملدرج فيه 105 رشكات مسلاهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصلارف واالتصلاالت والصناعلة والزراعلة والتلأمني واالسلتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سلعر خام البرصة الثقيل، امس الثالثاء، بواقع 16 دوالرا للرميل 

مع ارتفاع أسعار النفط العاملية.
وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسليا 16.33 دوالرا، وبنسلبة تغيري 

بلغ نسبته 16.31% ليصل اىل 117.84 دوالرا للرميل الواحد.
وارتفعت ايضا خامات منظمة أوبك، حيث سلجل خام العربي السعودي 
123.60 دوالراً للرميل، وسجل مزيج مربان اإلماراتي اىل 127.10 دوالرا 
للرميلل، وبلغ ومزيج سلهران الجزائلري 128.90 دوالرا، وجرياسلول 

االنغويل 126.33 دوالرا، وبوني النيجريي الخفيف 125.18 دوالرا«.
وكانت رشكة سلومو قلد طلبت قبل عام 2022 من املشلرتين ترشليح 
خامي البرصة املتوسلط والثقيل لطلباتهم لعام 2022، ولم ُترش إىل خام 
البرصة الخفيف الذي اكد أحد املسلؤولني يف وزارة النفط أنه سيخصص 

هذه الدرجة لالستهالك املحيل.
وتقوم رشكة تسويق النفط » سومو« حاليا بتسعري النفط الخام الثقيل 
واملتوسلط لعمالئها من الرشكات املستوردة واملعتمدة لدى العراق سواء 
كانت اآلسيوية واألوروبية واالمريكية، فيما تخلو القائمة من سعر نفط 

البرصة الخفيف.

الرافدين يطلق سلفة ٢٥ مليون 
دينار للمتقاعدين 

مبيعات مزاد العملة تقرتب من 200 
مليون دوالر 

أسعار الذهب تقفز يف األسواق احمللية

الرشيد حيدد احلد األعلى لقروض 
املشاريع الصغرية

الدوالر يسجل ارتفاعا يف بغداد 
وكردستان

سوق العراق لألوراق املالية
 يغلق منخفضا

خام البصرة الثقيل يدنو من 
118 دوالرا

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة للموانئ العراقية 
التابعلة للوزارة النقل، املس الثالثاء، 
علن تفاصيل تطويلر املوانلئ، وفيما 
أشلارت إىل تعظيلم امللوارد، أوضحلت 
آلية اإلجلراءات االلكرتونيلة للحد من 

الفساد.
وقلال املتحلدث باسلم املوانلئ، أنمار 
إن  صحفلي:  ترصيلح  يف  الصلايف، 
“املوانئ العراقية ارتأت أن يكون هناك 
تطوير كبري مليناءي أم قرص الشلمايل 
والجنوبلي عر االسلتفادة من الضفة 
الرشقية لقناة رقلم 1 يف ميناء القرص 
الشمايل، وقامت بإنشاء أرصفة جديدة 
عى هلذا الجانلب، إضافلة إىل حوض 

االستدارة”.
مبينلاً أنها “وقعت عى عقود تشلغيل 
مشلرتكة ملع رشكات تقوم بإنشلاء 
هذه األرصفة، وإدارتها تكون بشلكل 

مشرتك من أجل تشغيلها”.
وتابلع أن “هلذه العقلود اسلتطاعت 
خلالل فلرتة التوقيلع عليهلا تطويلر 
آليلات  تطويلر  وكذللك  األرصفلة، 
ومعدات األرصفلة وتحديثها، وبالتايل 
تعظيم ملوارد الرشكلة بوصفها ذات 
تشلغيل مشلرتك، وهي عادة ما تكون 
مستفيدة، وتستخدم جميع التطورات 

التلي تحلدث يف العالم، وحتلى بطرق 
تشغيلها”.

 موضحلاً أنله “بذلك سلتكون جاذبة 
لكثري من الخطلوط املالحية، وتعظيم 
مواردهلا ملن خلالل دخلول السلفن 

والبضائع للعراق أو الدول املجاورة”.
وأضلاف أن “تجربلة تطويلر املوانلئ 
األرصفلة،  إىل  باإلضافلة  إذ  نجحلت، 
هناك سلاحة الرتحيب الكرى يف ميناء 

أم قرص الشلمايل، التي ستوحد جميع 
اإلجراءات الجمركية يف املوانئ القريبة، 
سلواء أكانلت إجلراءات جمركيلة أم 
مينائية، وستكون مراقبة بالكامريات، 
باإلضافلة إىل التعاملل باألتمتلة التي 
سلتكون حلارضة يف هذه السلاحة”، 
مؤكداً أن “اإلجراءات يف املوانئ ستكون 
باإلضافة  الفساد،  لتحجيم  الكرتونية، 

إىل انسيابية البضاعة بسهولة”. 

وأشلار إىل أن “هنلاك تطويلراً كبرياً يف 
أرصفلة جديلدة يف أم قلرص الشلمايل 
وسلاحة الحاويات وسلاحة الرتحيب 
الكلرى”، الفتلًا اىل أن “ميناء أم قرص 
أرصفتله  تحديلث  سليتم  الجنوبلي 
واسلتحداث أخرى السلترياد املنتجات 

النفطية وغريها”.
وأكد أن “حركة البواخر أصبحت عالية 
بعد تحسلني أعملاق املوانلئ، إذ وصل 

البعلض يف عمقهلا التصميملي إىل 12 
مرتاً ونصف املرت أو أقرب من هذا الرقم، 
من أجل دخلول بواخر كبرية وعمالقة 
يف ميناء خور الزبري أو ميناءي أم قرص 

الشمايل والجنوبي”.
وذكر أن “هنلاك تطويراً يف ميناء خور 
الزبري، من خالل إنشاء 3 أرصفة منها 
رصيف امليتسلوبييش الذي تم تشييده 
وأنشلئ عى حسلاب القرض الياباني 
)جايكا( الذي بدوره منح للعراق كتاب 
شكر وتقدير، لتنفيذ مشاريع القرض 
منلح  اىل  إضافلة  بطريقتهلا،  األول 

القرض الثاني من قبلها”.
وتابلع أن “مينلاء خور الزبلري أصبح 
نفطّياً، بعد أن كان صناعّياً، وال بد من 
توفري خزن يناسب عملية تخزين املواد 
الخطلرة واملواد النفطيلة، حيث نفذت 
هلذه الطلرق على األرصفلة القديمة 
بمعايلري دولية، أملا األرصفة الحديثة 
فبنيلت على هلذه املعايري السلتقبال 

السفن والنقاالت وتصدير النفوط”. 
واختتم بالقول: إن “ميناء خور الزبري 
فيله 16 رصيفاً، منهلا رصيفان تحت 
التطوير واإلدامة، و14 رصيفاً عاملة”، 
الفتلًا اىل أن “امليناء يعد مينلاًء نفطّياً 
وبإمكانله اسلتقبال امللواد النفطيلة 

ومشتقاتها الخطرة”.

النقل تعلن إجراءات جديدة لتعظيم موارد ميناءي أم قصر الشمالي واجلنوبي
أوضحت اآللية االلكرتونية للحد من الفساد

اهلند تعرض خربتها على العراق يف جمال الطاقة الكهربائية 

خبري يوضح قدرة العراق على تعويض حصة روسيا من النفط



  صخب فضائي                                                                                     
قيمة الرأي تكم�ن يف ثيمتني هما..قوة أضواء

القرين�ة ونب�وغ الحرف، وم�ن كان بال 
أحدهم�ا كيف سينش�ئ رأي�ه ويؤثر يف 

اآلخرين؟!
ب�كل صدق األس�ف أن تتح�ول الربامج 
الرياضية ألس�واق يعلو صخب البائعني 
بدكاكينها، فيتصدى من اليعي أبجديات 
االدارة ل�رح تفاصيله�ا، ومن اليدرك 
وصف املسؤوليات للخلط بينها، ومن ال 

يلّم بالقوانني لركن بنودها.
االتحادات الرياضية ع�ى وفق قانونها 
ذي الرقم 24 لس�نة 2021 هي كيانات 
مس�تقلة إداري�اً ومالي�اً ومعنوي�اً وما 
يح�دث فيها ل�م يعد مس�ؤولية اللجنة 
األوملبية وفق قانونها ذي الرقم 29 لسنة 

2019 فع�الَم الخل�ط بني مس�ؤوليات 
اللجنة األوملبية واالتحادات الوطنية؟!

ويميض الفهم القارص للبحث عن منجز 
أوملبي حينم�ا كانت االتح�ادات ترتبط 
بمق�ر األوملبي�ة قب�ل القانون�ني أعاله، 
اللذين رّشعا إتس�اقاً مع رؤية فرضتها 
الدولي�ة  الرياضي�ة  املؤسس�ات  أع�ى 
مؤخ�راً، ويقين�اً ل�ن تغيب ع�ن ذاكرة 
املتابع األوس�مة القارية والعربية التي 
حققته�ا اتحادات رف�ع األثقال وألعاب 
الق�وى، وس�واهما، لك�ن الغري�ب ان 
يجري الحديث عن وس�ام أوملبي عاملي 
يري�ده هؤالء اليوم وهو الذي لم يتحقق 
منذ الع�ام 1948 ولغاي�ة اآلن غري مرة 
واح�دة حدث�ت بجهد فردي اس�تثنائي 

يعرفه العراقيون كله�م! حتى ليربأ كل 
قادة األوملبية عن ه�ذا الخواء لنحو 74 

عاماً مضت ونعصبه برأس حمودي!!
األغ�رب ان ييسء زمي�الن اثنان بحرف 
ورئيس�ها،  األوملبي�ة،  للجن�ة  معل�ن 
وحينما نرد، بوصفنا الوظيفي الرسمي 

يستغربان رّدنا بالفضاء ذاته!!
ع�ى إدارات القن�وات الفضائية متابعة 
ما يجري بربامجه�ا الرياضية، فالعمل 
االعالمي له ثوابته املعروفة، ومن يطلب 
حق�ه بالرد إزاء مغالط�ات بثتها القناة 
ال يمك�ن، للقناة، إقح�ام الطرف األول 
م�رة أخرى، بفض�اء الربنامج نفس�ه، 
فللمرء رأي�ه ولآلخرين حق الرد س�عياً 
لط�ّي الج�دل، لك�ّن تكرار األم�ر يضع 

القن�اة بموضع الش�ك، مثلما يس�حب 
املعروض لفوىض اج�رار الكلمات، ألن 
تعاقب اآلراء بني مردود وراّد س�يرّسب 
املل�ل حتماً للمش�اهدين فتفق�د القناة 
وتخ�رس  ومهنيته�ا،  موضوعيته�ا 
رصانة برامجها ومصداقيتها، وتتحول 
استوديوهاتها لحلقات جدل سفسطي 

متواصل!
ختام�اً نق�ول أن نهاية أّي ج�دل يرّص 
أصحابه عى إساءاتهم، مرتني متتاليتني 
موثقت�ني، ل�ن يك�ون للجن�ة األوملبية 
غ�ري التوج�ه للقضاء الوطني ليحس�م 
ذل�ك، فحري�ة التعبري التعن�ي التجاوز، 
وتكميم األفواه إستحال لذريعة يرفعها 

املسيئون باستمرار. حسني علي حسني
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املقال هاتف مشران يعود من جديد 
لتدريب كرة امليناء

بغداد/ متابعة الزوراء
 اعلن�ت ادارة ن�ادي املين�اء عن تس�ميتها هاتف ش�مران مدربا لفريقها الك�روي خلفا 

للمدرب املستقيل أحمد رحيم.
وقال حيدر الحمود الناطق االعالمي للنادي ان االدارة سمت املدرب هاتف  شمران لقيادة 
الفري�ق ملا تبق�ى من الدوري. واوضح ان املدرب هاتف التح�ق بالفريق املتواجد يف بغداد 
اس�تعدادا للقاء الجوية األربعاء املقبل بملعب الش�عب الدويل . وبني أن شمران قاد امس 
الثالثاء اول وحدة تدريبية له للفريق بعد تسلمه املهمة.ويحتل فريق امليناء املركز التاسع 

عر برصيد ستة عر نقطة بعد انتهاء الجولة 24 من منافسات الدوري املمتاز.

أصفر وأمحر

األوملبية ُتكرم خنبة من الرياضيات واملوظفات يف اليوم العاملي للمرآة
بغداد/ الزوراء

أطل�َق االتح�اُد العراقّي لك�رِة القدم 
مروَع  رعاية كرة القدم النس�وّية 
بالتع�اون مع الس�فارِة الفرنس�ية 
الق�دم،  لك�رة  الفرن�يس  واالتح�اد 
 100 وتطوي�ر  رعاي�َة  وسيش�مل 
العب�ة لث�الث فئ�ات، فض�اًل عن 30 
مدربًة و30 حكماً و30 من القياداِت 

اإلدارية، ومن جميع املحافظات.
وقاَل وزير الشباب والرياضة، رئيس 
االتحاد العراق�ّي لكرة القدم، عدنان 
درج�ال، يف املؤتم�ر الصحف�ي الذي 
جمعُه بالس�فري الفرن�يس يف العراق 
ايري�ك ش�وفالييه، وح�ره مدي�ر 
الرياضة يف إقليم كوردستان الدكتور 
ش�اكر أحمد س�مو وعض�و االتحاد 
أحمد املوس�وي، فضالً ع�ن عدٍد من 
امل�دراء العام�ني يف ال�وزارة: أتق�دُم 
بالتهنئِة للمرأة العراقّية ولكل نساء 
العال�م يف عيده�ن الس�نوي مؤك�داً 
س�عادته بتوقي�ع اتفاقي�ِة التعاون 
بني االتح�اد  والس�فارة الفرنس�ية 
واالتحاد الفرنيس لكرِة القدم إلطالق 

مروع رعاية كرة القدم النسائية.
وأض�اَف درج�ال إنها فرص�ٌة طيبة 
لالس�تزادة م�ن الخ�ربات والقدرات 
الفرنس�ية التي لديها س�معٌة طيبٌة 

عى الصعيدين األوربي والدويل.
مستطرداً بالقول الهدُف من املروع 
هو تطويُر وتأهيل القيادات اإلدارية 
النسوّية  وإرشاك املُدربات والحكمات 
وم�ن كل املحافظ�ات يف معايش�اٍت 
م�ع نظرياته�ن الفرنس�يات، كذلك 
املعسكرات  املساهمة واملش�اركة يف 
التدريبّية بالتنس�يق ب�ني االتحادين 
العراقي ونظريه الفرنيس لكرِة القدم 
بالتعاون مع الس�فارة الفرنسية يف 

العراق.
من جهت�ه، أعرَب الس�فري الفرنيس 
يف الع�راق، ايري�ك ش�وفالييه، ع�ن 
س�عادته بتوقيع اتفاقي�ِة التعاون، 
مؤكداً إن الرياضة النسوية، وتحديداً 
بالتعري�ِف  تس�اعد  الق�دم،  ك�رة 
القي�م  م�ن  الكث�ري  يف  واملس�اهمة 
االيجابي�ة. مضيفاً إن درج�ال نجٌم 
غني ع�ن التعريف ونترف بوجوده 
يف الس�فارِة الفرنس�ية، وس�عادتنا 
تكمُن يف االنطالق بتأس�يس برنامج 
مش�رك لدعم كرة القدم النس�وية، 
وه�ذا الربنام�ُج انطل�ق وس�يكون 
باب�اً ملد ي�د الع�ون، وس�تندرج فيه 
الكث�ري م�ن الربامج لصالح النس�اء 
العراقّيات من أجل تحقيِق املس�اواة 

بني الجنسني.

توقيع مذكرة تعاون بني احتاد الكرة 
ونظريه الفرنسي لتطوير الكرة النسوّية

بغداد/ مؤنس عبد الله

إحتفت اللجنة األوملبي�ة الوطنية العراقية 

باليوم العاملي للمرآة الذي يصدف يف الثامن 

من آذار، وذلك بتكريم نخبة من الرياضيات 

السابقات وموظفات اللجنة األوملبية امس 

الثالثاء يف مقر اللجنة بالعاصمة بغداد.

وإس�تهل رئيس اللجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقية رع�د حم�ودي االحتفالية بكلمة 

أك�د فيها “ان االحتفاء بامل�رأة يختلف عن 

سواها، ذلك النها مس�تودع الصفاة األنبل 

واألجم�ل بكونه�ا األم واألخ�ت والزوج�ة 

والزميلة، فما عىس ان نبارك لفيض العطاء 

االنس�اني ال�ذي يب�دأ ببيوتن�ا ونهلنا منه 

صغارا، واليوم بني أخواتنا وزميالتنا”.

وأوض�ح قائالً “لقد أوصت اللجنة األوملبية 

الدولية برورة إرشاك املرأة بالنسبة التي 

تس�تحقها بممارس�ة الرياض�ة، او حتى 

يف التص�دي للعم�ل التدريب�ي والري�ايض، 

ومضت التوجيهات الدولية والقارية ألبعد 

من ذلك ع�رب إقرار إصطالح املس�اواة بني 

الجنس�ني يف التعام�ل بما يخ�ص رياضة 

ألق�ت  الرياضية”.ث�م  وأنش�طتها  امل�رأة 

عض�وة املكتب التنفي�ذي الدكت�ورة بيداء 

كيالن كلمة اللجنة النسوية التي حيت فيها 

السابقات واملوظفات  الرياضيات  أخواتها 

املتميزات مس�تعرضة ال�دور البناء للمرأة 

العراقية بشكل عام.

وبعدها قدمت االنس�ة إي�الف ثائر عرضاً 

موجزاً ع�ن األداء العميل املف�رض للمرأة 

القيادي�ة يف عمله�ا، واهم الصف�ات التي 

تمتاز به�ا وتجعله�ا مؤهلة لتس�نم أعى 

املناصب يف جميع مفاصل الحياة.

ويف خت�ام االحتفالي�ة وزع رئي�س اللجنة 

األوملبي�ة الوطني�ة رع�د حم�ودي الهدايا 

والدروع التذكارية عى الرياضيات اللواتي 

حقق�ن منجزات كبرية للرياض�ة العراقية 

فضال عن موظفات اللجنة األوملبية.

هذا وح�ر االحتفالي�ة كل من األمني 

العام للجن�ة األوملبية هيثم عبد الحميد 

واألم�ني امل�ايل احم�د ص�ربي وحس�ن 

الش�مري ممثال عن قس�م تمكني املرآة 

يف وزارة الش�باب والرياض�ة والس�يدة 

أح�الم الباجج�ي الناش�طة يف مج�ال 

حق�وق امل�رأة والدكت�ورة فاطمة عبد 

مالح عميدة كلية الربية البدنية وعلوم 

الرياضة للبنات.

علي يوسف يقود املتصدر للفوز على النفط والزوراء يواصل نتائجه السلبية 
الصناعة يهزم الكرخ بثالثية

بغداد/ متابعة الزوراء
قاد عيل يوس�ف فريق�ه الرطة، للفوز 
ع�ى النف�ط بنتيج�ة )1 - 0(، يف املباراة 
التي جرت مس�اء امس الثالثاء، يف ملعب 
الشعب الدويل، ضمن الجولة رقم 25 من 

الدوري العراقي املمتاز.
وتمكن املهاجم عيل يوس�ف من تسجيل 
هدف الرط�ة الثمني يف الدقيقة 73 من 
زمن اللقاء الذي شهد حضورا جماهرييا 

متوسطا.
وبه�ذا االنتص�ار، رفع الرط�ة رصيده 
إىل 67 نقط�ة، فيما بقي النفط سادس�ا 

برصيد 39 نقطة. 
وأعتمد مدرب النفط باس�م قاس�م،عى 
تكتي�ك مت�وازن، نج�ح بإخط�ار مرمى 
أحم�د باس�ل يف أكث�ر من محاول�ة، مع 
اتباع أس�لوب التح�والت الرسيعة، ولكن 
خ�ربة العب�ي الرطة منح�ت األفضلية 
يف الش�وط الثان�ي م�ع تبدي�الت الجهاز 
التدريب�ي بإدخ�ال البدي�ل عيل يوس�ف، 
ال�ذي س�جل هدف الف�وز بع�د تصويبة 

داخل منطقة الجزاء.
وق�دم فري�ق الرط�ة أس�لوبا تكتيكيا 
مثم�را يف النص�ف األخ�ري م�ن املب�اراة، 
وع�يل  داوود  محم�د  تح�ركات  بفض�ل 
حصن�ي، ومهارة ه�داف الفريق محمود 
املواس، ليكسب 3 نقاط مهمة قربته من 
التتوي�ج باللقب بعد اتس�اع الفارق مع 

أقرب مالحقيه.
وتعد هذه الخس�ارة ه�ي األوىل للنفط يف 
مرحل�ة اإلياب بعد سلس�لة م�ن النتائج 

اإليجابية.
واكتف�ى ال�زوراء بتعادله الس�لبي أمام 
مستضيفه الكهرباء، امس الثالثاء، عى 

ملعب التاجي.
وبهذا التعادل، أصب�ح رصيد الزوراء 45 
نقطة يف املركز الرابع، فيما رفع الكهرباء 

رصيده إىل 30 نقطة باملركز ال� 11.
ولم تشهد دقائق الشوط األول، محاوالت 
خط�رية م�ن ط�ريف املواجه�ة، ليح�ر 
التحفظ الدفاعي من قبل أصحاب األرض 
فريق الكهرباء، بينما تأثر الزوراء بغياب 
محرفه الجزائري لهواري بن طويل الذي 

ابتعد عن اللقاء بداعي اإليقاف.
ويف الش�وط الثاني س�نحت للزوراء عدة 
ف�رص تعاقب ع�ى إهدارها كل من عالء 

مهاوي واللبناني محمد قدوح.
ورغم محاوالت املدرب أيوب أوديش�و يف 
اقتن�اص هدف، من خ�الل إرشاك أحمد 
فاضل واملوهوب زين العابدين سالم، إال 
أن حارس الكهرباء محمد حميد تصدى 

برباعة لتلك املحاوالت.
ولم يس�تطع ال�زوراء تحقي�ق االنتصار 
للمباراة الرابع�ة تواليا، وفرّط يف فرصة 

الوصول إىل املركز الثالث.
يف املقابل فإن مدرب الكهرباء لؤي صالح 
، نج�ح يف تحقي�ق نقطة ثمين�ة، ليبقي 
فريق�ه يف املنطق�ة الدافئ�ة يف منتصف 

الرتيب.
نغم�ة  الصناع�ة  فري�ق  واس�تعاد 
االنتصارات يف الدوري املمتاز، بعد تغلبه 
ع�ى ضيفه الك�رخ بنتيج�ة )3 - 0(، يف 

املباراة التي أقيمت امس الثالثاء.

افتتح أثري صالح التسجيل للصناعة عند 
الدقيق�ة 33، وأضاف ماجد لفتة الهدف 
الثان�ي يف الدقيقة 48، بينما تكفل حيدر 

حسني بالهدف الثالث يف الدقيقة 66.
به�ذا االنتصار، رفع الصناعة رصيده إىل 
29 نقط�ة بالرتيب ال��11، فيما توقف 

الكرخ عند النقطة 20 باملركز ال�17.
لس�كة  الع�ودة  يف  الصناع�ة  ونج�ح 
االنتص�ارات، بعد سلس�لة م�ن النتائج 
الس�لبية يف الجوالت املاضية، فيما تلقى 
املدرب أحمد عبد الجبار الخسارة الثانية 
له مع الكرخ، منذ استالمه للمهمة خلفا 

للمدرب حسن أحمد.
ويف مب�اراة أخ�رى، خرس س�امراء أمام 
ضيفه نفط ميس�ان بنتيج�ة )1-0(، يف 
املب�اراة الت�ي أقيمت يف ملعب س�امراء، 

وسط حضور جماهريي غفري.

ه�دف الف�وز الثم�ني لنف�ط ميس�ان، 
س�جله الالعب املخرم وسام سعدون 
عند الدقيقة 71، التي ش�هدت مشاركة 
الح�ارس ال�دويل ن�ور ص�ربي ألول مرة 
م�ع فريق�ه س�امراء بع�د عدول�ه عن 
ق�رار االعت�زال، والعودة للع�ب بالدوري 

العراقي.
بهذا االنتصار، رفع نفط ميسان رصيده 
إىل 32 نقط�ة باملرك�ز التاس�ع، بينم�ا 
بقي س�امراء يف قاع الرتيب برصيد 10 

نقاط.
م�ن  ثمين�ة  نقط�ة  ن�وروز  وانت�زع 
مستضيفه القاس�م، امس الثالثاء، بعد 
التع�ادل )1-1( ع�ى ملع�ب الكف�ل يف 
مدين�ة باب�ل، يف افتتاح الجول�ة 25 من 

الدوري املمتاز.
افتتح أحمد تركي التسجيل للقاسم عند 

الدقيق�ة 45، قب�ل أن يتعادل نوروز عرب 
اسو رستم يف الدقيقة 65.

به�ذا التع�ادل، رف�ع ن�وروز رصيده إىل 
النقط�ة 25 يف املركز ال�13، فيما تراجع 
القاسم إىل الرتيب ال�14 بالرصيد ذاته.

وعى الرغم من البداية القوية للقاس�م، 
إال  اللع�ب،  مجري�ات  ع�ى  وس�يطرته 
أن اله�دف األول تأخ�ر حت�ى اللحظات 
األخ�رية م�ن الش�وط األول ع�ن طريق 

أحمد تركي.
ويف الشوط الثاني، أجرى نوروز تبديالت 
إح�دى  وأثم�رت  الهجوم�ي،  الش�ق  يف 
املح�اوالت عن إدراك أس�و رس�تم هدف 

التعادل، والتاسع له يف املوسم الحايل.
وأثرت أرضية امللعب )عشب اصطناعي(، 
ع�ى أداء الالعب�ني، مع ارتف�اع درجات 

الحرارة.

اعالمنا الرياضي
ادارة قن�اة الرابعة الرياضية اعلنت عن انضمام 
الزميل�ني جه�اد الزيدي وخالد عاش�ور الرسة 
القناة، حيث ت�م االتفاق معهم�ا للتعليق عى  
منافسات دوري السلة املمتاز للموسم الحايل، 
وذلك بعد ان اتفقت قن�اة الرابعة الرياضية مع 
رشكة عشتار لالنتاج والتسويق الريايض عى نقل 

ما يقارب 40 مباراة من املنافسات املحلية. 
 ******************

مراس�ل برنام�ج )هاتريك( الذي يب�ث من عى 
شاشة قناة )يو تي يف( الفضائية، الزميل حيدر 
محم�د، احتف�ل بعيد مي�الده قبل اي�ام قليلة، 
خالص االمنيات لزميلنا بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء
توج فريق نفط الوسط بلقب دوري الصاالت للدرجة املمتاز بفوزه مساء امس الثالثاء عى 
فريق نفط البرصة بعرة اهداف دون رد ليتوج رسميا بلقب الدوري للمرة التاسعة ويفرض 
هيمنته عى دوري الصاالت وقبل انتهاء املوسم باربع جوالت.ويأتي تتويج نفط الوسط بعد 
موسم مميز ودون اي خسارة يف موسم استثنائي توهج من خالله العبو العندليب بشكل الفت.
وعى ضوء األداء املميز تم اختيار مدرب فريق نفط الوسط بكرة الصاالت ابو الفضل بعيوي 

ونجم الفريق وليد خالد األفضل هذا املوسم، ليؤكد العندليب علو كعبه يف املوسم الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء
الشباب عماد محمد  منتخب  أوضح مدرب 
التي كان من  الرباعية  البطولة  إلغاء  سبب 
املقرر إقامتها هذا الشهر يف العراق، بمشاركة 
ومونتنيغرو.وقال  وغانا  تونس  منتخبات 
يعد  بطولة  هكذا  مثل  »الغاء  إن  محمد 
منتخب  أجل  من  وضع  الذي  للمنهاج  قتالً 
اىل  األول  الشهر  من  يمتد  الذي  الشباب 
الشهر التاسع من هذا العام«، مبيناً أنه »إذا 
كان سبب الغاء البطولة مادياً فمن املمكن 
أن تسوق البطولة لتدر األرباح عى االتحاد 
،أما إذا كان بسبب مباراة اإلمارات فان هذا 
»البطولة  أن  وأضاف  صحيح«.  غري  االمر 
العالم كونها قوية  تعد كمجموعة يف كأس 
وال  الشباب  الالعبني  من  الكثري  وستضيف 
مثل  عى  الحصول  منتخب  أي  يستطيع 

هذه  تذهب  أن  املمكن  ومن  املباريات  هذه 
جداً«،  عال  مستوى  اىل  بالفريق  املباريات 
الفتاً اىل أن »مستوى الفريق يف بطولة غرب 
آسيا كان مغايراً عى باقي الفرق كونه لعب 
»الكادر  أن  محمد  وديتني«.وبني  مباراتني 
وسيدخل  الداخيل  البديل  وفر  قد  التدريبي 
يف  األوىل  التدريبية  الوحدة  الشباب  منتخب 
سنواجه  بينما  الحايل  الشهر  من  العارش 
نادي الطلبة والزوراء يف 20 و23 من نفس 
الرطة  نادي  موافقة  وبانتظار  الشهر 
الشهر  من   28 يف  األخرية  املباراة  لخوض 
الحايل«، مؤكدا أن »االتحاد ال يعارض إقامة 
وهناك  داخلية،  كونها  مباريات  هكذا  مثل 
نارص  محمد  الفريق  مرف  مع  تنسيق 
الذي سيبلغ االتحاد بالخطة البديلة التي ال 

تعارض مباراة املنتخب الوطني«.

قبل أربع جوالت من اخلتام ..صاالت 
نفط الوسط حترز لقب الدوري

حممد: منتخب الشباب سيواجه النوارس 
واألنيق عقب إلغاء البطولة الرباعية

بغداد/ الزوراء
بطولة  اىل  للدخول  التحضريات  بدء  الرطة  نادي  يف  املصارعة  فريق  أعلَن 
العراق الشهر املقبل بفعالية املصارعة الرومانية. وقاَل مدرب الفريق مؤيد 
املصارعة  بفعالية  العراق  اىل بطولة  للدخول  الرطة يستعد  إن فريق  وهن 
للتتويج بالبطولة. وأضاَف  الرومانية، وإن الطموح يحدونا والثقة حارضة 
وهن إن املالك التدريبي قّدم منهاجاً كامالً لالستعداد والتحضري لهذه البطولة 

اىل الهيئة اإلدارية والتي بدورها قدمت كل التسهيالِت املالية واملعنوية لدعم 
الفريق من أجل الظفر باللقب. وأوضَح يضم فريقنا مجموعة كبرية من العبي 
املنتخب الوطني، فضالً عن إننا تعاقدنا مع مجموعة من الالعبني املمتازين 
الذين ينشطون يف بعض الفرق. واختتَم وهن حديثه بالقول أتقدُم بالشكر اىل 
الهيئة اإلدارية عى الدعم املتواصل والسعي الحثيث لدعم األلعاب الفردية يف 

النادي من أجل رفع اسم القيثارة الخراء عالياً عى منصات التتويج.

مصارعة القيثارة اخلضراء تستعد للدخول يف بطولة العراق الشهر املقبل



أفاد تقرير صحفي إسباني برتاجع فرص 
مهاجم برش�لونة يف املشاركة مع الفريق 

الكتالوني خالل املرحلة املقبلة.
وبدأ برشلونة يستعيد توهجه مؤخرًا، بعد 
الصفقات الجدي�دة التي أبرمها يف يناير/ 
كانون الثاني املايض، وعىل رأسها املهاجم 

الجابوني بيري إيمريك أوباميانج.
وبحس�ب صحيفة “سبورت” الكتالونية، 
فقد استقر تشايف هرينانديز، املدير الفني 
لربش�لونة، عىل خط هج�وم فريقه خالل 
املرحلة املقبلة، وخ�رج الدنماركي مارتن 

برايثوايت من حسابات املدرب.
وأضافت الصحيف�ة، أن ترتيب برايثوايت 
بني مهاجمني الفريق تراجع بشكل كبري، 
وبالتايل س�يكون من الصع�ب إرشاكه يف 
املباريات املتبقية من املوس�م الجاري، إال 

لو حدث شيًئا اضطرارًيا.
م�ع  مب�اراة   57 يف  يرايثواي�ت  وش�ارك 
يناي�ر/  يف  انضمام�ه  من�ذ  برش�لونة، 

كان�ون الثاني من ع�ام 2020، قادًما من 
ليجانيس، وتمكن من تسجيل 10 أهداف 

وتقديم 5 تمريرات حاسمة.
يف املقابل، أكد تقرير صحفي إس�باني، أن 
برش�لونة اس�تقر عىل تمديد عقد ظهريه 

الربازييل داني ألفيس.
وانضم ألفي�س )38 عاًما( إىل برش�لونة، 
يف يناير/كان�ون الثاني املايض، يف صفقة 
انتقال ح�ر، وقدم مس�تويات مميزة مع 

الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، 
فإن برش�لونة ق�رر تجديد عق�د ألفيس 
ملوس�م آخر، بناًء عىل رغبة مشرتكة بني 
األطراف الثالثة، الالعب واملدرب تش�ايف 

هرينانديز، إىل جانب اإلدارة الرياضية.
وأضاف�ت الصحيفة، أن برش�لونة لم 
يفات�ح وكيل ألفيس يف مل�ف التجديد 
حتى اآلن، وم�ن املحتمل أن يتخذ هذه 

الخطوة خالل األيام القليلة املقبلة.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن العقد الجديد 
سيكون أفضل اقتصادًيا من العقد الحايل، 

خاصة بعد أن أصبح الالعب عنرًصا 
تش�كيلة  يف  أساس�ًيا 

تشايف.

تحوم الش�كوك حول مش�اركة كيليان 
مبابي وتوني ك�روس يف مباراة باريس 
س�ان جريم�ان وري�ال مدري�د، الي�وم 
األربع�اء، يف إي�اب ثم�ن نهائ�ي دوري 
أبطال أوروبا، والتي تشهد عودة ليونيل 

مييس مللعب سانتياجو برنابيو.
الش�كوك ح�ول كيلي�ان  وبعي�دا ع�ن 
مباب�ي ال�ذي أصيب يف م�ران أول أمس 
اإلثنني برضبة قوية يف القدم، يف انتظار 
الفحص الطب�ي ملعرفة م�دى إصابته، 
وتحدي�د م�دى إمكاني�ة مش�اركته يف 
ملعب س�انتياجو برنابي�و، فإن ليونيل 

مييس سيواجه ريال مدريد مجددا.
وس�جل املهاجم األرجنتين�ي هدفني يف 
مواجهة وحيدة بدوري األبطال عىل هذا 
امللع�ب، يف نصف نهائ�ي 2010-2011 
مع فوز فريقه آنذاك، برشلونة، بهدفني 

نظيفني.
وأحرز الالع�ب 26 هدفا يف 46 مواجهة 

أم�ام ري�ال مدريد وأه�در ركل�ة جزاء 
يف مواجه�ة الذه�اب، التي تص�دى لها 

الحارس كورتوا، ولكن فريقه فاز بهدف 
نظي�ف، وكان ذلك الف�وز ال�20 له عىل 
الفري�ق امللكي، الذي تع�ادل معه يف 11 

مباراة وخرس أمامه يف 15 مواجهة.
ومع إيقاف كاس�يمريو يف لق�اء اإلياب 
)وتأكيد مدربه كارلو أنش�لوتي عىل أنه 
ال يوجد بديل له بمواصفاته يف مركزه(، 
ال تزال الشكوك تدور حول العب الوسط 
األملان�ي تون�ي ك�روس، ال�ذي يعد من 
الركائز األساس�ية والت�ي ال غنى عنها 
أيضا للمدرب اإليطايل، قبل س�اعات من 

مواجهة باريس سان جريمان.
وأصيب الالعب األملاني يف الساق اليرسى، 
وكان ينتظر أن يكون بديل كاس�يمريو 
يف مواجهة باريس س�ان جريمان، لكن 

مشاركته هو أيضا محل شك.
اإلياب ملانشسرت سيتي ويب�دو لقاء 

فرص�ة ملش�اركة جابرييل جيس�وس، 
ال�ذي ل�م يهز الش�باك س�وى يف مرتني 
مع فريق�ه خ�الل 20 مب�اراة لعبها يف 
الربيمريليج هذا املوس�م، وكان بديال يف 
لق�اء الديرب�ي أمام مانشس�رت يونايتد 

 )4-1(.
وغاب الالعب عن آخر مباراتني لفريقه 
يف دوري األبطال لإلصابة أمام اليبزيج، 
يف الجول�ة األخ�رية ب�دور املجموع�ات، 
وس�بورتنج لش�بونة، يف مب�اراة ذهاب 
ثم�ن النهائ�ي، ولكنه مس�تعد للظهور 

من جديد.
وس�جل يف التش�امبيونزليج ثالثة أهداف 
يف أربع مباريات فقط، وصنع هدفا آخر. 
واآلن يس�تأنف نشاطه يف مباراة حسمت 
بش�كل كب�ري يف لق�اء الذهاب بع�د فوز 

السيتي بخماسية نظيفة يف لشبونة.

ميوني�خ  باي�رن  مهاج�م  فس�خ 
ليفاندوفس�كي  روب�رت  األملان�ي 
عق�ده م�ع مجموعة “ه�واوي” 
للتكنولوجيا  العمالق�ة  الصيني�ة 
اإلع�الم  وس�ائل  اتهمته�ا  الت�ي 
بالتع�اون مع روس�يا يف س�ياق 

شنها حرباً عىل أوكرانيا.
االتهام�ات  الرشك�ة  ونف�ت 

ووصفتها ب�”األخبار الكاذبة”.
وق�ال وكي�ل العب أفض�ل العب يف 
العالم توماس زافيالك يف بيان أرس�ل 
إىل وكالة فرانس ب�رس: “اتخذنا اليوم 

ق�راراً بإنهاء التعاون التس�ويقي بني روبرت 
ليفاندوفس�كي وهواوي، وبالت�ايل، تّم تعليق 
تحقي�ق جمي�ع الخدم�ات الرتويجي�ة م�ن 

جانبنا” دون تحديد سبب فسخ العقد.
وأوضحت وس�ائل اإلع�الم البولندي�ة أّن هذا 
الق�رار مرتبط بمقال نرشت�ه صحيفة داييل 
في�ه  اتهم�ت  اليومي�ة  الربيطاني�ة  ماي�ل” 
رشكة هواوي بمس�اعدة روس�يا عىل تأمني 
اإلنرتنت الخاص بها ضد قراصنة املعلوماتية 

“الهاكرز” املوالني ألوكرانيا.
وذك�رت الصحيفة يف مقالها تقريراً ُنرش عىل 

موقع إلكرتوني صيني واختفى بعد ذلك.

وأكدت املجموعة الصينية فسخ التعاقد بينها 
وبني ليفاندوفسكي يف بيان مقتضب جداً.

وقالت هواوي يف رسالة بالربيد اإللكرتوني إىل 
وكال�ة فرانس برس: “تأس�ف رشكة هواوي 
يس ب�ي جاي بولندا ع�ىل انتهاء رشاكتها مع 
روب�رت ليفاندوفس�كي، نحن نقدر س�نوات 
التع�اون بيننا لس�نوات عدة ونتمن�ى له كل 

الكثري من النجاح يف املستقبل”.
وأوض�ح فرع املجموعة الصيني�ة يف بولندا يف 
الجمل�ة التالي�ة أّن خرب صحيف�ة داييل مايل 
الت�ي  “املعلوم�ات  وأن  زائف�ا”  كان “خ�رًبا 

يحتويها غري صحيحة”.

ج�راح  توتنه�ام  فري�ق  عّم�ق 
ضيف�ه إيفرتون واكتس�حه 
بخمس�ة أه�داف دون رد 
يف إط�ار الجول�ة الثامنة 
الدوري  م�ن  والعرشين 

اإلنكليزي املمتاز.
وافتتح مدافع إيفرتون 
التس�جيل  ماي�كل كني 
بالخط�أ  لتوتنه�ام 
يف  فريق�ه  مرم�ى  يف 
أن  قب�ل   14 الدقيق�ة 
يضي�ف هيون�غ م�ني 
سون الهدف الثاني يف 
الدقيقة 17 ثم س�جل  
ه�اري كاي�ن الهدف 
الثالث يف الدقيقة 37.

ويف الدقيقة 46 تمكن 
من  ريغيلون  سريجو 

إح�راز اله�دف الرابع قب�ل أن يعود 
كاي�ن ويحرز الهدف الثاني له والخ 

لتوتنهام يف الدقيقة 55.
ورف�ع توتنه�ام رصي�ده بذل�ك إىل 
45 نقط�ة يف املرك�ز الس�ابع م�ن 
26 مب�اراة بع�د أن حق�ق الفري�ق 

14 انتص�ار مقاب�ل 3 تع�ادالت و9 
هزائم.

من جانبه تجمد رصيد إيفرتون عند 
22 نقطة يف املركز السابع عرش بعد 
أن خ�اض 25 مباراة فاز يف 6 فقط 

وتعادل يف 4 وخرس 15.

أصدر باريس س�ان جريمان بياًنا رس�مًيا، 
للكش�ف عن آخر التطورات بشأن اإلصابة 

التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي.
خ�الل  ق�وي  لتدخ�ل  مباب�ي  وتع�رض 
التدريب�ات، م�ن زميله الس�نغايل إدريس�ا 
جاي، ولم يس�تطع النج�م الفرنيس إكمال 

املران.
وق�ال باري�س س�ان جريم�ان، يف بيان�ه: 
“تع�رض مباب�ي لكدم�ة قوي�ة يف قدم�ه 

اليرسى خالل التدريبات، وخضع للعالج”.
وأض�اف البي�ان: “الفح�ص ال�ذي أج�راه 
كيليان مبابي مطمنئ، وس�يتم الكشف عن 

موقفه النهائي يف غضون 24 ساعة”.
أم�ا فيما يتعلق بس�ريجيو راموس، أوضح 
باريس: “يتدرب بش�كل ف�ردي حتى نهاية 
األسبوع”، وهو ما يؤكد غيابه عن مواجهة 

ريال مدريد.
األم�ر نفس�ه يتعل�ق بأندير هريي�را، الذي 
يتدرب بشكل فردي، وسيستمر يف برنامجه 
التأهي�يل، وس�ينضم لتدريب�ات الفريق يف 

نهاية األسبوع.
ويلتقي س�ان جريمان نظريه ريال مدريد، 
األربع�اء، ع�ىل ملع�ب س�انتياجو  الي�وم 
برنابيو، ضمن منافس�ات إياب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وانته�ت مب�اراة الذهاب بني الريال وس�ان 
جريم�ان، عىل ملعب حديق�ة األمراء، بفوز 

الفري�ق البارييس به�دف دون رد، س�جله 
كيليان مبابي يف الدقائق األخرية.

م�ن جهة أخ�رى، داف�ع الفرن�يس كيليان 
مباب�ي، نج�م باريس س�ان جريم�ان، عن 
زميله السنغايل إدريسا جاي، بعد أن تسبب 

يف إصابته قبل مباراة ريال مدريد.

وتع�رض مبابي إلصابة قوية يف القدم، بعد 
تدخل من جاي، جعل�ه يغادر مران الفريق 
الباري�يس، وس�ط ش�كوك ح�ول لحاق�ه 

بموقعة ريال مدريد.
وتعرض جاي، لهجوم عرب وسائل التواصل 
االجتماع�ي، م�ن جماه�ري باري�س س�ان 

جريمان، بعد تس�ببه يف إصابة مبابي، وهو 
ما جعل املهاجم الفرنيس يتدخل للدفاع عن 
زميله.ونرش مبابي صورة تجمعه بالالعب 
السنغايل، عرب “ستوري إنستجرام”، وكتب 
عليها: “كلنا مًعا دائًما.. هذه هي باريس”.

وم�ن املق�رر أن خضع مباب�ي لفحوصات 

طبيع�ة  لتحدي�د  الثالث�اء،  أم�س  طبي�ة، 
إصابته.

األرجنتين�ي  ع�ىل صعي�د متص�ل، تمن�ى 
ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس 
س�ان جريمان، بقاء العبه الفرنيس كيليان 
مباب�ي، ألط�ول ف�رتة ممكن�ة، يف حديق�ة 

األمراء. 
وينته�ي عقد مباب�ي مع باري�س، بنهاية 
املوس�م الج�اري، ولم يتم التوص�ل التفاق 
ح�ول توقيع عق�د جديد حتى اآلن، وس�ط 
أنب�اء تفي�د باتفاقه م�ع ري�ال مدريد عىل 

االنتقال له مجاًنا يف الصيف املقبل.
نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  بوكيتين�و،  وق�ال 
صحيف�ة “س�بورت” الكتالوني�ة: “أتفهم 
حاجة وس�ائل اإلع�الم للحصول عىل أخبار 
ع�ن أح�د أفض�ل الالعب�ني يف العال�م، لكن 
مباب�ي الع�ب يف فريق�ي، ونأم�ل أن يبقى 
لف�رتة طويلة”.وأض�اف: “ال�كل يتح�دث، 
وعلي�ك أن تس�تمع إليه، لقد أعل�ن بالفعل 
أنه لم يحن الوقت التخاذ قرار، دعنا ننتظر 
من�ه اإلدالء ببيان، كل يشء آخر هو تخمني 
ألش�ياء قد تك�ون بعيدة جًدا ع�ن الواقع”.
ووفًقا لربنامج “الش�رينجيتو” اإلس�باني، 
ف�إن العبي ري�ال مدريد ش�ككوا يف إصابة 
أثن�اء الحدي�ث يف غرف�ة مالب�س  مباب�ي 
املرينجي، ويعتقدون أنه سيش�ارك ضدهم 

بشكل طبيعي يف مباراة اليوم.

7الرياضي
قبل موقعة الليلة يف سانتياغو برنابيو

ليفاندوفسكي يفسخ عقد الرعاية مع شركة هواوي الصينية

توتنهام يضرب بقوة ويكتسح إيفرتون خبماسية

          

إعالم إلكرتوني

باريس سان جريمان يصدر بيانًا بشأن مبابي وراموس

عودة ميسي للربنابيو تسرق األضواء يف دوري األبطال

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، غضبه  
من قيام البعض باس�تغالل توقيع�ات الالعبني عىل القمصان، 

من أجل بيعها والحصول عىل ربح مادي.
وق�ال كورت�وا، يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة “س�بورت” 
الكتالونية: “هناك س�وًقا عىل اإلنرتن�ت للقمصان املوقعة من 

قبل العبي ريال مدريد بعد التدريبات”.
وأضاف: “بعض األش�خاص يستغلوننا، ويعرفون أنني أتوقف 
كث�رًيا وأرتدي القمص�ان أو القف�ازات، والتقط ص�ورة بينما 

أوقعها وأعرضها للبيع”.
وتابع كورتوا: “ليست لدي مشكلة يف التوقيع، أعتقد أنني لطيف 
وأحاول دائًما القيام بذلك، لكن بالطبع بعض األشخاص تراهم 
كل ي�وم بقمص�ان مختلفة من أج�ل الحصول ع�ىل توقيعات 
عليها”.وأكم�ل: “فج�أة تراه�ا معروضة للبيع ع�ىل اإلنرتنت، 
وه�ذا يؤلم، ملاذا ال نتوقف عن ذل�ك يف بعض األحيان؟”.وختم: 

“ال يمكنك أن تقول نعم لشخص تعرف أنه سيبيع الحًقا

س�تبث بطول�ة البادل العاملية الرس�مية الجديدة عرب ش�بكة 
ESPN اإلعالمية ضمن نطاق أمريكا الالتينية.

وأعلن القائمون عىل بطولة البادل العاملية الرس�مية الجديدة 
التي س�تكون ب�إدارة وتنظي�م االتحاد الدويل للب�ادل، وبدعم 
من اتح�اد الالعب�ني املحرتفني، ورشك�ة قطر لالس�تثمارات 
الرياضي�ة، عن االتفاق م�ع ش�بكة ESPN اإلعالمية، لتكون 
رشيكاً إعالمياً رسمياً لبث البطولة يف أمريكا الجنوبية وأمريكا 

الوسطى واملكسيك والبحر الكاريبي.
ووّقع�ت ESPN اتفاقية رشاكة مع االتحاد الدويل للبادل تمتد 
ألربع س�نوات قادم�ة لتكون بذل�ك موطن رياض�ة البادل يف 

أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية حتى 2025.
والجدي�ر بالذك�ر، أن البطولة الجدي�دة للبادل ه�ي البطولة 
الرس�مية الوحيدة تحت إدارة وتنظيم االتح�اد الدويل للبادل، 
التي س�تدرج ضم�ن التصنيفات الرس�مية لالعب�ني من قبل 
االتح�اد، باإلضافة إىل نيلها رعاية واس�عة م�ن قبل املجتمع 

الريايض الدويل، بما يف ذلك اللجنة األوملبية الدولية.
وم�ن الجهة التنظيمي�ة، تنف�رد البطولة الرس�مية الجديدة 
التابع�ة لالتحاد الدويل للبادل، بانضم�ام ممثلني عن الالعبني 
املحرتف�ني إىل مختل�ف اللج�ان والهيئ�ات التنظيمي�ة، وذلك 
بهدف إعطائهم حق املس�اهمة املبارشة يف تش�كيل مستقبل 

رياضتهم.

برايثوايت خيرج من حسابات تشايف وإمكانية جتديد عقد آلفيس

ريال مدريد وبرشلونة يعقدان مهمة 
بايرن مع جنابري

مفكرة الزوراء
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كورتوا: نتعرض لالستغالل

شبكة ESPN تنال حقوق بث بطولة 
البادل العاملية يف أمريكا الالتينية

تعم�ل إدارة ن�ادي بايرن ميون�خ عىل تحصني 
مستقبل الالعب األملاني سريجي جنابري، الذي 
يع�د أحد ركائ�ز الفريق الرئيس�ية يف املواس�م 
املاضي�ة، خاص�ة وأن عق�ده ينته�ي يف صيف 

.2023
النادي األملاني يحاول إتمام اتفاقه مع جنابري 
يف أقرب فرصة، لتجنب تتكرار س�يناريو رحيل 
مدافعه نيكالس سويل يف صفقة مجانية صوب 
بوروس�يا دورتمون�د بنهاي�ة املوس�م، وكذلك 
ديفيد أالبا، الذي رحل صوب ريال مدريد الصيف 

املايض.
ووفقا لش�بكة “س�كاي س�بورت أملانيا”، فإن 
الطرف�ني م�ا زاال بعيدين عن التوص�ل التفاق، 
خاص�ة وأن الرات�ب املع�روض م�ن البايرن، ال 

يرقى لطموحات صاحب ال�26 عاما.

اإلدارة  وب�دأت 
البافاري�ة يف تجدي�د 

عقود عن�ارص الفريق 
األش�هر  يف  الرئيس�ية 

األخ�رية، حي�ث نجح�ت 
للثالثي جوش�وا  التمديد  يف 

كيميت�ش وليون جوريتس�كا 
أوشك  وكينجسيل كومان، فيما 

جناب�ري ليك�ون الالع�ب القادم 
الذي يوقع عىل عقد جديد.

يف الوق�ت ذاته، بدأ جنابري يف دراس�ة 
الخي�ارات املتاح�ة لديه بعي�دا عن ملعب 

أليان�ز أرينا، حي�ث يبدو منفتح�ا عىل فكرة 
االنتق�ال إىل أحد عمالقي إس�بانيا، ريال مدريد 

أو برشلونة، ما يجعله هادئا يف املفاوضات.



 باريس/متابعة الزوراء:
»اإلستثمار يف مجال اإلعالم« أو »تطوير 
نم�اذج مبتك�رة يف املج�ال اإلعالم�ي«، 
مفاهيم كانت وما زالت مصدًرا للنقاش 
والبحث بش�كل دائ�م، كم�ا أّن الحديث 
عن التحديات التي تواجهها املؤسس�ات 
اقتصادي�ة  نم�اذج  خل�ق  يف  اإلعالمي�ة 
جديدة دائًما ما يتكرر، ولكّن البحث عن 
الحلول املبتكرة هو ما يهم أكثر. وهناك 
العديد من الوس�ائل والطرق التي يمكن 
اإلس�تعانة بها لتحس�ن أداء املؤسسات 
اإلعالمي�ة يف خلق م�وارد دخل جديدة أو 

الجتذاب فئات جديدة من الجمهور.
حاولن�ا البحث عن بعض ه�ذه النماذج 
يف ح�وار م�ع املوّج�ه يف برنام�ج مركز 
التوجيه للمبادرات اإلعالمّية الناش�ئة يف 
ال�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا أحمد 
عصم�ت بصفت�ه خبريًا يف مج�ال ريادة 
األعم�ال يف اإلع�الم، وله تج�ارب عديدة 
يف املج�ال، انطلق�ت من�ذ س�نة 2006 
باملس�اهمة يف إطالق مب�ادرات إعالمية 
سواء محلية باإلسكندرية بمرص أو عىل 
مس�توى الوطن العرب�ي والتي كان من 
بينها منت�دى اإلس�كتدرية لإلعالم الذي 
خّصص محوره ح�ول ريادة األعمال يف 

اإلعالم عام 2015.
عصمت قّدم لشبكة الصحفين الدولين 
خالص�ة للتج�ارب التي عايش�ها والتي 
اس�تنتج منه�ا أّن اإلس�تثمار يف مج�ال 
اإلعالم يحتاج لحّس املغامرة وأّن للتعلم 
بالتجرب�ة أهمية كب�رية، خصوًصا وأنه 

ق�د بدأ يف املجال بوقت ل�م تتوّفر مراجع 
كثرية يمكن اإلعتماد عليها. وش�ّدد عىل 
أهمية اإلط�الع عىل التجارب العاملية من 
أج�ل الب�دء من حي�ث انته�ى اآلخرون، 
ولكن�ه أش�ار إىل رضورة إق�ران فك�رة 
»فّك�ر عاملًي�ا وطّب�ق محلًي�ا« بالتفكري 
محلًيا أيًضا لفه�م ما يحتاجه الجمهور 
املح�ي، وهو ما قد يتص�ادف بأن تكون 
أول من سيخوض هذه التجربة يف بلدك، 

خصوًصا يف العالم العربي.
كم�ا رّك�ز ع�ىل أهمي�ة أن يك�ون رائ�د 
األعمال يف مجال اإلعالم ملًما بأساسيات 
ري�ادة األعمال، والجمع بينها وبن عالم 
الصحاف�ة وهو م�ا قد يتس�نى بخوض 

تج�ارب تدريبي�ة مث�ل تجرب�ة التدريب 
والتوجيه الت�ي يقّدمها مرك�ز التوجيه 
للمب�ادرات اإلعالمية يف الرق األوس�ط 
وش�مال إفريقيا، وما يتيح من التشبيك 
والتع�رف إىل التج�ارب املتنوعة من أجل 
التعل�م وتب�ادل الخ�رات، كذل�ك تعل�م 
أساس�يات مهمة من بينه�ا: التخطيط، 
دراس�ة املنافس�ن، تحلي�ل الجمه�ور، 
ودراس�ة الس�وق. وارتباًطا بم�ا تقّدم، 
ع�رَض عصم�ت بع�ض النم�اذج لفهم 
احتياج�ات الس�وق مث�ل م�ا تش�ري له 
للصوتي�ات  الحاج�ة  يف  اإلحصائي�ات 
كالبودكاس�ت يف ظ�ل اإلنتش�ار الكب�ري 
ملنص�ات تتيح الربح من ه�ذا النوع من 

املحتوى الذي قد يكون ربحًيا وإخبارًيا.
وبالحديث ع�ن الرتفيه يف مجال اإلعالم، 
أك�د عصم�ت أّن دور اإلع�الم ال ينحرص 
فق�ط يف تقدي�م املعلوم�ات واألخبار بل 
يتعداه إىل الرتفيه كوس�يلة لبث رس�ائل 
لبن�اء املجتم�ع أواًل ولتحقي�ق مداخيل 

مادية للمؤسسات اإلعالمية.
وم�ن اإلرش�ادات الت�ي قّدمه�ا عصمت 
هي وجوب التفكري العميق يف اإلستفادة 
من دم�ج التكنولوجيا يف مج�ال اإلعالم 
وس�ائل  تمنحه�ا  الت�ي  واإلمكاني�ات 
التواصل اإلجتماعي والتي تتجدد بشكل 
مستمر مثل آخر أفكار رشكة META يف 
إط�الق م�روع Metaverse والذي ينبأ 

بثورة يف كل املجاالت التي تشمل بطبيعة 
الح�ال املج�ال اإلعالمي، عىل املس�توى 
العربي وبرغ�م الصعوبات التقنية، فقد 
حدثن�ا بأن�ه يتمنى تواجد كي�ان عربي 
بتموي�ل عرب�ي يدعم ري�ادة األعمال يف 
مجال اإلع�الم، خصوًصا مل�ا هو مبتكر 
ومتجدد مثل صحافة البيانات واستثمار 
العالم اإلفرتايض مثل ال� AR وVR لخلق 

نم�اذج إعالمي�ة عربي�ة متف�ردة.
يف املغ�رب، أغلقت مؤسس�ات صحفية 
أبوابه�ا يف وج�ه صحفييه�ا، وتوقفت 
صح�ٌف ورقّي�ة ع�ن الص�دور، بعدم�ا 
ترضرت بشكل كبري خالل فرتة الجائحة 
بس�بب تراج�ع املبيع�ات وقل�ة املوارد. 
يف ه�ذا الس�ياق، يقول االستش�اري يف 
التواصل واإلعالم، خالد أدنون يف مقابلة 
مع شبكة الصحفين الدولين إّن »أزمة 
قط�اع الصحافة وكما خلص�ت إىل ذلك 
دراسات وتقارير عّدة، هي أزمة هيكلية 
أو بنيوي�ة مرتبطة بوج�ود أو حياة هذا 

القطاع يف حد ذاته«.
يف�ر ذلك بالقول: »إذا كانت الصحافة 
ق�د ارتبط�ت يف ف�رتات زمني�ة س�ابقة 
العم�ل  وحت�ى  والتحري�ر  بالنض�ال 
االجتماعي واإلخبار والتثقيف والرتفيه، 
فيجب أال تنسينا هذه املهام أنها صناعة 
خاص�ة أو من نوع مختل�ف ومنتوجها 
فك�ري وثقايف أي رم�زي، وبالتايل يجب 
اإلق�الع  له�ا كل مقوم�ات  تتواف�ر  أن 
االقتص�ادي والصناعي م�ن خالل بيئة 
اس�تثمار مالئمة، من نموذج اقتصادي 

وإمكاني�ات  مؤه�ل  ب�ري  وعن�رص 
مادي�ة واألكثر من ذل�ك رضورة اقتناع 
الفاعل الس�يايس واالقتصادي واملواطن 
بأهمي�ة  القط�اع  يف  العامل�ن  وحت�ى 
الصحاف�ة واإلع�الم وعدم النظ�ر بذلك 
املنظ�ور التقليدي ب�ل كصناعة كغريها 
م�ن الصناعات فاعل�ة يف بن�اء العقول 

واألفكار ونمو املجتمعات«.
وملواجهة هذه األزمة يؤكد أدنون عىل:

* التفك�ري يف نم�وذج اقتص�ادي مبتكر 
للصناعات اإلعالمية.

* توفر عنرص بري مؤهل.
* خلق مدن له�ذه الصناعات والتحول 

الرقمي.
اقتصادي�ة  مجموع�ات  يف  التفك�ري   *

حاضنة لهذه الصناعات.
* ترجم�ة كل م�ا تم�ت اإلش�ارة إلي�ه 
يف قوان�ن إط�ار لضم�ان اس�تمرارية 
الصناع�ات حت�ى ال  واس�تقرار ه�ذه 

تخضع للمزاج السيايس.
ويتي�ح التط�ور التكنولوج�ي والتحول 
للمؤسس�ات  ذهبي�ة  فرًص�ا  الرقم�ي 
الصحفية، من أجل توسيع دائرة القراء 
والوص�ول إىل جمه�ور جدي�د، إذ أصبح 
م�ن الرضوري أن تواكب غ�رف األخبار 
هذا التحول وتستغله لصالحها، ملا يتيح 
من ف�رص لإلبتكار والتمي�ز، باإلضافة 
إىل تلبية حاجة املجتمع يف الحصول عىل 
معلومة موثوقة وبجودة عالية، وبالتايل 
ملص�ادر  الوص�ول  يف  أهدافه�ا  تحق�ق 

جديدة يف التمويل.

صحفية »واش�نطن بوس�ت« أعلنت يف 
ش�هر آب/أغس�طس من العام 2021، 
عن إطالقها مبادرة جديدة باسم »الجيل 
القادم« بهدف ج�ذب الجمهور األصغر 
س�ًنا وتطوي�ر القص�ص واملوضوعات 
املوجهة لهذه الفئة. إذ أعّدت الصحيفة 
فريًق�ا م�ن املتخصص�ن لإلنكباب عىل 
دراس�ة وفهم عقلي�ة الجماهري األصغر 
الصحاف�ة،  يس�تهلكون  وكي�ف  س�ًنا 
وكيفية تش�جيعهم ع�ىل إقامة عالقات 

طويلة األمد مع الصحيفة.
املؤسس�ات  إس�تفادة  إمكاني�ة  وع�ن 
الصحفية يف املنطقة العربية ويف املغرب 
خصوًص�ا، من تجرب�ة »الجيل القادم«، 
يق�ول أدن�ون إّن ه�ذه التجرب�ة ه�ي 
جزء مه�م يف بناء الصناع�ات اإلعالمية 
يف  األس�اس  لي�س  لكن�ه  والصحفي�ة، 
املرحل�ة الحالي�ة يف النم�وذج املغرب�ي، 
ش�ارًحا أّن »هذا األمر مرتبط بالخطط 
االس�رتاتيجية والتش�غيلية للمق�اوالت 
اإلعالمي�ة يف ظ�ل نس�ق ع�ادي، أم�ا يف 
الحالة املغربية فالوضع اس�تثنائي، ألن 
القطاع يف غرفة اإلنعاش، ولهذا فاملدخل 
األس�ايس هو النظرة االسرتاتيجية عىل 
املدي�ن املتوس�ط والطوي�ل م�ن خالل 

سياسة عامة«.
بدراس�ات  »القي�ام  أّن  ع�ىل  ويش�دد 
الح�ايل  الجمه�ور  حاجي�ات  ودراس�ة 
وتوقع املستقبل مهم جًدا، لكن ليس هو 
عمق اإلش�كال يف الحالة املغربية يف ظل 

ضبابية الرؤية وعدم وضوحها«.
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بعد توقيفها 11 ساعة بسبب تغريدة

الخرطوم/متابعة الزوراء:
ح�ّذرت 12 دول غربية، إضافة إىل 
االتح�اد األوروب�ي، م�ن التدهور 
املستمر يف أوضاع حرية الصحافة 
والتعب�ري بص�ورة عام�ة عق�ب 

االنقالب العسكري يف السودان.
جاء هذا يف بيان وقعه سفراء كل 
م�ن الوالي�ات املتح�دة، واململكة 
املتحدة، وكوريا الجنوبية، وكندا، 
والنروي�ج، وإس�بانيا، وفرنس�ا، 
وأملاني�ا،  والس�ويد،  والياب�ان، 
واالتح�اد  وهولن�دا،  وأيرلن�دا، 

األوروبي.
املتظاهري�ن  أن  البي�ان  وذك�ر 
األي�ام  يف  قوبل�وا  الس�ودان  يف 
املاضية بالق�وة املفرطة، واعُتقل 
النش�طاء، واعتق�ل الصحفي�ون 
املحليون واألجانب وتم تهديدهم، 

وت�م كذل�ك الهجوم عىل وس�ائل 
اإلعالم«.وأش�ار البيان إىل ما عده 
زيادًة يف خط�اب الكراهية، فكان 
التأث�ري العام ه�و تقلص الفضاء 
املدن�ي وزي�ادة الرقاب�ة الذاتي�ة 
وس�ائل  اس�تقاللية  وإضع�اف 

اإلعالم والتعددية.
وانتقد البيان املحاوالت املتواصلة 
للحد من حري�ة التعبري والتجمع 

السلمي.
وأوض�ح البي�ان أنه »وبع�د ثورة 
 2018 األول  ديس�مر/كانون 

اتخذ الس�ودان بع�ض الخطوات 
املهمة يف تحس�ن حماية حقوق 
اإلنس�ان، حي�ث وق�ع الس�ودان 
عىل التعه�د العاملي لحرية اإلعالم 
وانضم إىل تحال�ف حرية اإلعالم، 
الع�ام  النظ�ام  قوان�ن  وألغي�ت 
القمعية، وتم تجريم ختان اإلناث، 
وصادقت الحكومة االنتقالية عىل 
اتفاقيات األم�م املتحدة ملناهضة 
التعذيب واإلخفاء القري«، لكن 
»اس�تيالء الجيش عىل السلطة يف 
25 أكتوبر/تري�ن األول املايض 
أدى إىل وق�ف، ويف بعض الحاالت، 

تأخري هذا التقدم«.
ونّبه�ت الدول إىل أن حرية التعبري 
ووس�ائل اإلعالم الحرة واملتنوعة 
األساس�ية  األم�ور  م�ن  تع�د 
تع�زز  ألنه�ا  للديمقراطي�ة 

الش�فافية واملس�اءلة واملشاركة 
الهادف�ة، وه�ي أم�ور أساس�ية 
للحكم الرش�يد، وأن اإلعالم الحر 
يعل�م املواطنن ويضع األس�اس 
لنقاش عام صحي يتوس�ط لحل 
اإلجم�اع،  ويع�زز  االختالف�ات 
مضيفًة أن السودان يسعى جاهداً 
إلعادة انتقاله السيايس إىل املسار 
الصحي�ح، ول�م تك�ن الحري�ات 
املدنية والسياس�ية أكثر أهمية يف 

أي وقت مىض.
ودعا البيان الس�لطات السودانية 
الت�ي  االلتزام�ات  إىل  الع�ودة  إىل 
تعه�دت به�ا للدف�اع ع�ن حرية 
وسائل اإلعالم، بما يف ذلك سالمة 
يف  الح�ق  واح�رتام  الصحفي�ن، 
التجم�ع الس�لمي، والتعب�ري عن 

اآلراء دون ترهيب.

قال�ت مجموعة قراصن�ة اإلنرتنت »أنونيم�وس إنها تمكنت 
م�ن اخرتاق قنوات تلفزيونية روس�ية، ثم عرضت صورا من 
الحرب الدائرة بأوكرانيا، يف مسعى إلحراج موسكو، وإظهار 

ما تواجهه من اتهامات بارتكاب »انتهاكات«.
وذك�رت املجموعة ىف تغريدة عىل موقع »تويرت«، أنها تمكنت 
من اخرتاق قنوات روس�ية مثل »روس�يا 24« و«شانيل وان« 
و«موس�كو 24 إىل جان�ب الوص�ول لع�دد من مواق�ع بث ىف 

البالد.
وقامت املجموعة، التى تقدم نفس�ها بمثابة تجمع لقراصنة 
م�ن مختلف دول العالم، بعرض صور من الحرب التي دخلت 

يومها الثاني عر.
وأظهرت الص�ور املعروضة، عمليات قص�ف يف أوكرانيا، ويف 

الخت�ام، ق�ام القراصنة بعرض رس�الة تق�ول إن املواطنن 
الروس العادين يرفضون الحرب.

وىف غضون ذلك، أكدت مؤسسة »كييف إندبندنت« اإلخبارية، 
ومقرها يف أوكرانيا، حصول الهجمات الس�يرانية ضد منابر 

روسية.
وبمجرد بدء العمليات العسكرية الروسية يف الرابع والعرين 
م�ن فراير امل�ايض، أعلن قراصن�ة إنرتنت خوضه�م »حربا 

سيرانية« ضد الحكومة الروسية.
وج�رى ش�ن ع�دة هجم�ات إلكرتونية ع�ىل مواقع روس�ية 
رس�مية منذ ذل�ك الحن، ويف الس�ادس والعرين من فراير 
املايض، توقف املوقع اإللكرتوني الرسمي للكرملن عن العمل 

لفرتة.

وتأتي خطوة القراصنة، فيما كانت الس�لطات الروس�ية قد 
حظ�رت موقعي »فيس�بوك« و«تويرت«، ردا ع�ىل ما تعترها 

رقابة »متحيزة« ضد وسائل اإلعالم الروسية.
ويف املقاب�ل، أعلنت منصتا »تيك ت�وك« و«نيتفلكس«، نهاية 
األس�بوع املايض، وقف بعض الخدمات بس�بب قانون رويس 

جديد لألخبار املزيفة.
وين�ذر القانون الذي وافقت علي�ه الغرفة الثانية من الرملان 
الرويس، بفرض عقوبات تش�مل الغرام�ة والحبس، عىل كل 
من ينر معلومات »مغلوطة« بش�أن العمليات العس�كرية 

الجارية يف أوكرانيا.
ويهدد القانون الروىس املخالفن بعقوبة حبسية تصل إىل 15 

عاما، إىل جانب غرامة قد تبلغ أكثر من 14 ألف دوالر.

12 دولة تدعو السلطات السودانية إىل احرتام تعهداتها حول حرية اإلعالم

قراصنة خيرتقون قنوات تلفزيون روسية.. ويعرضون »رسائل حمرجة«

بمشاركة مدربي نقابة الصحفيين العراقيين 

تونس/نينا:
 افتتحت يف تونس، امس الثالثاء، ورشة عمل انعاشية لشبكة مدربات ومدربي السالمة 

املهنية يف العالم العربي والرق األوسط .
وتناولت الورش�ة ع�رض مخاطر وتحدي�ات العمل الصحف�ي يف املنطق�ة والتوصيات 

االساسية التي ينبغي اخذها بعن االعتبار يف امليدان واثناء نقل االخبار.
وش�ارك يف الورشة صحفيون وصحفيات من 9 دول عربية من )العراق واألردن وسوريا 

وفلسطن ومرص واليمن وتونس والجزائر والسودان(.
وش�ارك مدربو نقابة الصحفين العراقين يف الس�المة اإلعالمية املهنية يف الورشة وهم 

الزمالء )هبة حسن، وسمري السعد، ومنترص مهدي(.
يش�ار إىل ان الورش�ة التنش�يطية نظمها اتح�اد الصحفين الدويل بالتع�اون مع نقابة 

الصحفين التونسية.

لندن/متابعة الزوراء:
نق�ل »التلفزيون العربي«، ام�س الثالثاء، بأن فريقه املحارص يف منطقة إربن، ش�مال 
العاصم�ة األوكرانية كييف، تمك�ن من مغادرة منطقة االش�تباكات، بعد حصار دام 4 

أيام.
وكان فري�ق »التلفزي�ون العرب�ي«، املؤلّ�ف من املراس�ل عدن�ان جان واملص�ّور حبيب 
ديمرج�ي، محارصاً يف منطقة إربن، ش�مال العاصمة األوكراني�ة كييف، بعدما تعرّض 

إلطالق نار مبارش من القوات الروسية يف أثناء تقدمها يف املنطقة، السبت املايض.
وعلّق عدنان جان عر حسابه يف »تويرت« قبل قليل: »خرجنا من الجحيم«.

وقال جان إنه وزميله رفعا الراية البيضاء عىل سيارتهما إلظهار أّنهما فريق صحفي، إال 
أّنهما تعرّضا إلطالق نار مبارش من القوات الروسية التي تحاول التقّدم يف منطقة إربن. 

وأكد أّنهما يحتميان يف بيت إحدى العائالت األوكرانية التي سمحت لهما باالختباء.
ويف فيديو األحد املايض، وّجه عدنان جان واملصّور حبيب ديمرجي نداًء لتوفري ممّر آمن 

لخروجهما من منطقة الحصار.
وحصل فريق »التلفزيون العربي« عىل تضامن عر مواقع التواصل االجتماعي، إذ أطلق 
صحفيون وكّتاب وسم »#أنقذوا_فريق_التلفزيون_العربي«، وأصدر »اتحاد الصحفين 
والكّتاب العرب يف أوروبا« بياناً حّمل فيه القوات الروس�ية واألوكرانية مسؤولية سالمة 

جان وديمرجي.
يذك�ر أن مس�ؤولن أوكرانين أعلن�وا أن بالدهم ب�دأت، امس الثالثاء، بإج�الء املدنين 
من مدينة س�ومي )ش�مال رشقّي البالد( ومن إربن.وبدأت عملي�ات اإلجالء بعد اتفاق 
املسؤولن الروس واألوكرانين عىل إقامة »ممرات إنسانية«، للسماح للمدنين بالخروج 

من بعض املدن والبلدات التي تحارصها القوات الروسية.

افتتاح ورشة عمل إنعاشية لشبكة مدربات ومدربي 
السالمة املهنية يف العامل العربي والشرق األوسط

فريق »التلفزيون العربي« يتمكن من 
مغادرة إربني األوكرانية

ريادة األعمال يف اإلعالم.. مناذج حديثة النطالقة مبتكرة

عّمان/متابعة الزوراء:
أخلت األجه�زة األمني�ة األردنية 
س�بيل الصحفية تغريد الرش�ق 
توقيفه�ا  بع�د  وذل�ك  بكفال�ة، 
يف مط�ار امللك�ة علياء م�دة 11 
ساعة، عىل خلفية تغريدة، وفقاً 

لقانون الجرائم اإللكرتونية.
وغ�ادرت الرش�ق إىل منزلها بعد 
الكفال�ة ل�دى  إنه�اء إج�راءات 
املرك�ز األمن�ي، ع�ىل أن تراج�ع 
املدع�ي الع�ام وتمث�ل أمام�ه يف 

وقت الحق. 
وكانت الرش�ق قد أوقفت بشكل 
مفاج�ئ يف املطار مس�اء األحد، 
األمر الذي أثار استهجان ناشطن 
وصحفين ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماعي، الذين أكدوا موقفهم 
الراف�ض توقي�ف الصحفي�ن يف 
قضاي�ا ال�رأي، ورف�ض عقوبة 

التوقيف املسبق. 
التوقي�ف ج�اء بس�بب تغري�دة 
كتبتها، تتعل�ق بانتقاد كاتب رّد 
ع�ىل مق�ال لإلعالمي ي�ارس أبو 
هاللة، ُنر يف »العربي الجديد«.

ورف�ع الصحف�ي أحمد س�المة 
الش�كوى بعد تغريدة للصحفية 
ع�ىل  صفحته�ا  ع�ىل  الرش�ق 
»تويرت« حول مقال للكاتب أحمد 
س�المة تطرق فيه ملقتل الكاتب 
خاش�قجي،  جم�ال  الس�عودي 
رًدا ع�ىل مق�ال ن�ره الكات�ب 

الصحفي يارس أبو هاللة.

فف�ي تاري�خ 13 يناي�ر/ كانون 
الثان�ي امل�ايض، كت�ب الصحفي 
يارس أبو هاللة مقاال يف صحيفة 
»العربي الجديد« بعنوان »يف فهم 
السياس�ة األردني�ة.. الخصاونة 
األب واالب�ن«، تح�دث في�ه ع�ن 
الدول�ة  يف  املناص�ب  توري�ث 
أن رئي�س  إىل  األردني�ة، مش�رًيا 
ال�وزراء الحايل ب�ر الخصاونة 
ه�و اب�ن وزي�ر اإلعالم األس�بق 
حكوم�ة  يف  الخصاون�ة  هان�ي 
زي�د الرفاعي، الت�ي أطاحت بها 
هبة نيس�ان/ إبريل عام 1989، 
موجهاً نقًدا إىل سياسة الدولة يف 

توريث املناصب.  
بعد هذا املقال، نر أحمد سالمة 
مقاالً رداً عىل أبو هاللة، بعنوان: 
»ي�ارس أب�و هاللة.. ب�ن جمال 

داف�ع  والجزي�رة«،  خاش�قجي 
فيها عن رئيس الوزراء وسياسة 

الدولة يف هذا اإلطار. 
ويف ظ�ّل ه�ذه األج�واء، نرت 
الصحفي�ة الرش�ق تغريدة جرى 
بمقال�ة س�المة، ج�اء  ربطه�ا 
فيه�ا: »كات�ب جاه�ز للقص�ف 
باس�م الدولة، يستعينوا به دائما 
ملا بده�م يحك�وا روايتهم بدون 
الرس�مي،  الناط�ق  اس�تخدام 
وهو دائما جاه�ز لتلبية الطلب. 
املخ�زي باملوضوع أنه اس�تخدم 
بطريق�ة  قت�ل  ش�خص  اس�م 
وحش�ية ومدانة م�ن كل الدول، 
والس�عودية،  األردن  فيه�ا  بم�ا 

ليبث إساءته«. 
أحمد سالمة اعتر تغريدة الرشق 
»إس�اءة شخصية وليس�ت نقداً 

موضوعياً لوجه�ة نظره«، وفق 
مواقع محلية، مقاضياً الصحفية 

وف�ق الجرائ�م اإللكرتوني�ة. 
وقال أحمد سالمة يف ترصيحات، 
إن�ه س�يتوجه أيًض�ا إىل القضاء 
مج�دداً لرفع دعوى ضد صحفي 
آخر اعتره أس�اء ل�ه يف تغريدة 

عر »تويرت«. 
تعليقاً ع�ىل الحادثة، ق�ال نائب 
األردنين جمال  الصحفن  نقيب 
إش�تيوي، إّن »س�لطات املط�ار 
الرش�ق  الصحفية  تحفظت عىل 
املدع�ي  إىل  إيداعه�ا  ح�ن  إىل 
الع�ام، بعد ذلك ت�م تكفيلها من 
قب�ل النقابة وبحض�ور محامي 
النقابة، وستمثل برفقة املحامي 
أمام املدعي العام«، وتابع: »نحن 
كنقاب�ة صحفي�ن ض�د توقيف 
الزم�الء وحبس�هم ع�ىل خلفية 

قضايا املطبوعات والنر«. 
وتوق�ع إش�تيوي أن تكون هناك 
ع�دة جلس�ات يف القضي�ة التي 
رفعه�ا الصحفي أحمد س�المة، 
مش�رًيا إىل أّن النقاب�ة س�تحاول 
إنه�اء القضي�ة ودي�اً، ويف ح�ال 
اس�تمرار الجلس�ات، ستس�تمر 
يف أداء واجبه�ا تج�اه أعضائها، 
الفت�ًا إىل أّن هن�اك طروحات من 
قبل زم�الء لزيارة أحمد س�المة 

والطلب منه إسقاط القضية. 
وأض�اف: »إذا اس�تمرت القضية 
النقاب�ة  فمحام�ي  املحاك�م  يف 

س�يتابع القضية«، مشريًا إىل أن 
اليوم  النقاب�ة، ومن�ذ  »مجل�س 
يطال�ب  وه�و  النتخاب�ه،  األول 
بتعدي�ل القوان�ن الت�ي يوق�ف 
عليها الصحفي، وأن يحاكم عىل 
مرجعية واحدة بعيًدا عن قانون 
الجرائ�م اإللكرتوني�ة الذي ألحق 
الظل�م والتعس�ف بالكث�ري م�ن 

الصحفين«. 
وإث�ر التوقي�ف، كتب ي�ارس أبو 
هاللة، يف تغريدة أخرى: »قضية 
يف  #تغريد_الرش�ق  الزميل�ة 
طريقه�ا للحل، يبدو أن التوقيف 
نتيجة )خطأ( يف إجراءات التنفيذ 
القضائ�ي، نتيج�ة رف�ع قضية 
عليه�ا. املطلوب تغي�ري إجراءات 
التوقي�ف، فهو عقوبة مس�بقة 
قبل الحكم، ومخالفة للدس�تور، 
التوقيف يف حال وجود خطر عىل 
املجتمع أو ع�ىل املتهم #الحرية_

لتغريد_الرشق«.
م�ن جانب�ه، ق�ال مدي�ر مرك�ز 
الصحفي�ن  وحري�ة  حماي�ة 
نض�ال منصور: »م�ن املفروض 
حس�ب ما أبلغت من األمن العام 
أن يخ�ىل س�بيل تغري�د الرش�ق 
م�ن املطار ع�ىل أن تراجع الحقا 
املدعي العام. هل كان صعبا منذ 
البداية السماح لها بدخول بلدها 
والطل�ب منه�ا مراجع�ة املدعي 
العام الحقا؟ متى تنتهي قصص 

التضييق واالنتهاكات؟«.

إخالء سبيل الصحفية األردنية تغريد الرشق
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املطبخ ...

العالقة الزوجية هي رباط متني عىل 
الرشيك�ني أن يحرص�ا كل الح�رص 
عىل إبق�اء عقدة هذا الرباط بينهما، 
بيد أن ثمة أمور قد يغفل الطرفان أو 
أحدهما عن تأثريها الس�لبي واملدمر 
عىل ه�ذه العالقة، من بينه�ا املزاح، 
فامل�زاح وإن كان مطلوب�اً ومتعارفاً 
عليه ب�ني األزواج، إال أن بعض أنواع 
امل�زاح قد تكون هدام�ة للعالقة بني 
الزوج�ني وإن ل�م ي�درك الطرف�ان 

تأثريها يف البداية.
يف الس�طور التالية نتطلع عىل بعض 

املزاح املفسد للعالقة الزوجية.
بداي�ة املزاح من األمور املس�تحبة يف 
العالق�ة، والت�ي تكون مطلب�اً هاماً 
ل�دوام ال�ود واملحب�ة ب�ني الزوج�ني 
س�واء يف عالقتها الحميمة الخاصة 
أو يف حياتهما االجتماعية عموماً، إال 
أن هن�اك ممنوعات يف املزاح البد من 

الحذر منها، وهي:
1. امل�زاح بالطالق واالنفصال والبعد 
والخف�اء: البع�ض يلج�أ إىل امل�زاح 
بالطالق، وه�ذا األمر كفي�ل بتدمري 
الزوج�ني،  عن�د  باألم�ان  الش�عور 

واألمان أول وأهم الحاجات النفسية 
التي يبنى عليها بيت مستقر وسعيد 
ويفكر يف مس�تقبل جيد ل�ه، أما إذا 
ُفقد اإلحس�اس باألمان، فس�يكون 

البيت واهناً كبيت العنكبوت مهزوزاً 
وغري مطمنئ، لذا عىل الزوجني حذف 
كلمة “الطالق” نهائي�ًا من قاموس 
ال�كالم حت�ى ولو عىل س�بيل املزاح، 

فكث�رة جري�ان كلم�ة الط�الق عىل 
اللس�ان يف األوق�ات العادي�ة يجع�ل 
التفوه بها س�هالً، وخصوصاً عندما 
يفق�د اإلنس�ان لج�ام لس�انه أثناء 

انفعال�ه أو غضب�ه، فيق�ع الط�الق 
والعياذ بالله يف ملح البرص.

2. املزاح البديل عن كلمات اإلعجاب: 
م�ن األم�ور الت�ي يقع فيه�ا بعض 
األزواج االمتن�اع عن إب�داء اإلعجاب 
والتغ�زل بالزوجة من منطلق “لو لم 
أكن معجباً ما تزوجتك”، “كنت غبياً 
ووق�ع الفأس بال�رأس”، “آه لو عاد 
الزم�ان”، وغريها من امل�ررات التي 
تقال مزاحاً وسخرية، إال أن تأثريها 
يكون س�لبياً، حيث يحت�اج األزواج 
للش�عور بأنه�م مازال�وا مرغوب�ني 
ظ�ل  يف  حت�ى  لإلعج�اب  ومثريي�ن 
عالق�ة زوجية بها مودة واس�تقرار، 
فالش�عور باإلعج�اب يش�بع حاجة 
دفين�ة وغ�روراً معيناً يف اإلنس�ان ال 
يش�بعه اإلحس�اس بالود واإلخالص 
واالس�تقرار الزوج�ي، ودائم�اً يحب 
اإلنس�ان من يش�بع غ�روره، وهذه 
الحاج�ة إن ل�م يت�م إش�باعها م�ن 
الرشي�ك يف العالق�ة تصب�ح العالقة 
بينهما باهتة ناقصة فاقدة للمتعة، 
وقد يقع خط�ر البحث عن اإلعجاب 

لدى طرف آخر ثالث.

ه�ل تعلمني أن قدرة املرأة عىل امتصاص 
فيتام�ني B12 تنخف�ض تدريجي�ا م�ع 
التق�دم يف الّس�ن؟ يف الواق�ع، أوضح�ت 
مجل�ة أمريكية للتغذي�ة الرسيرية خالل 
بح�ث لها، أن 4 يف املئة من اإلناث اللواتي 
ت�راوح أعماره�ن ب�ني 40 و 60 س�نة 
 .B12 تعان�ي م�ن نق�ص يف الفيتام�ني
فالجم�ع بني العم�ر وبع�ض الوصفات 
الطبية، وع�دم وجود اللح�وم يف النظام 
الغذائ�ي الخ�اص ب�ك، خصوص�ا عن�د 
النباتي�ني، يجعل�ك تفتقدي�ن للفيتامني 

.B12
اليك العوارض التي تشري إىل وجود نقص 
يف الفيتام�ني B12، والتي فور ش�عورك 

بها عليك التوجه مبارشة اىل الطبيب:
الشعور بالدوخة: 

غالب�ا ما تك�ون النوب�ات املتك�ررة من 
الدوخ�ة أو ال�دوار إش�ارة إىل أن مخازن 
B12 منخفض�ة يف جس�مك. ع�ىل  ال�� 
سبيل املثال، قد يواجهك شعور بالدوخة 
والتماي�ل عندما تنهض�ني برسعة كبرية 

من وضعية الجلوس.
هذا النقص يف ال� B12 سيشعرك بالدوخة 
عند صعودك أو نزولك الدرج وسيش�كل 
خطورة كبرية. فعلي�ك أن تقابيل طبيبك 
ف�ور ش�عورك به�ذه النوب�ات املتكررة 

واج�راء الفح�وص الطبي�ة الالزم�ة.
الشعور بدبابيس أو إبر:

الّش�عور بأل�م الدبابي�س أو االب�ر عن�د 
جلوس�ك القرفصاء أم�ر طبيعي. ولكن 
شعورك بهذه العوارض من دون الضغط 
عىل منطقة معينة من جسمك، هو دليل 

 .B12 �عىل نقص ال
التخ�ّدر أو الش�عور بموج�ات الصدم�ة 
الكهربائية يمك�ن أن يكون نتيجة لتلف 
االعصاب لدى امل�رىض الذين يعانون من 
نقص يف هذا الفيتامني. املسائل العصبية 
يف الجس�م يمك�ن أن تع�ود إىل انخفاض 
مس�تويات االوكس�جني، بس�بب ضعف 
إنت�اج خاليا الدم الحمراء، التي تؤثر عىل 

الفيتامني B12 إىل حد كبري.
ظهور البرشة الشاحبة:

غالبا ما ينتج ع�ن نقص ال� B12 برشة 
ش�احبة بس�بب النق�ص يف خالي�ا الدم 

الحم�راء. ومن تعاني من نقص يف خاليا 
الدم تصبح شاحبة الوجه، وتفقد الخدود 

الوردية ليصبح وجهها أصفر اللون.
الشعور بالنسيان: 

النس�يان املزمن وغري املعهود قد يش�ري 
إىل وجود مش�كلة طبية عميقة. فمعظم 
امل�رىض الذي�ن يعان�ون م�ن نق�ص يف 
بم�رض  االصاب�ة  مفاده�م   B12 ال�� 

االلزهايمر.
ملعرف�ة عم�ا اذا كنت تعان�ني من نقص 
يف ال�� B12 علي�ك إج�راء فح�ص الدم. 
واتباعك لنظام حمية معني سيس�اعدك 

عىل اسرجاع ذاكرتك.
الشعور بالتعب غري املرّر: 

لقد أكد الباحثون أن ش�عور املرء بالتعب 
الش�ديد بعد ليل طويل من النوم، وأليام 
متك�ررة، بإمكان�ه أن يك�ون دلي�ل عىل 
نقص الجس�م من فيتامني B12. ويعود 
ذلك اىل ع�دم إنتاج خاليا ال�دم الحمراء، 
الت�ي تع�د واح�دة م�ن مس�ؤوليات ال� 

 .B12
فافتق�اد الجس�م لخالي�ا ال�دم الحمراء 
يعن�ي ان الجس�م يفتقد لألوكس�يجني، 

وهذا ما يسبب التعب الشديد.
ظهور مشاكل يف النظر:

انخفاض مخازن ال� B12 يف الجسم عىل 
املدى الطويل يمك�ن أن تؤدي إىل تغريات 

يف الرؤية وظهور مشاكل يف النظر.
 وال س�يما أّن انسداد األوعية الدموية 
يف العني قد يؤدي اىل تلف شبكة العني. 
ونتيجة لذلك قد تواجهني الحساسية 
أو  الرؤي�ة  للض�وء، وع�دم وض�وح 
النتائ�ج  ازدواجّيته�ا، وغريه�ا م�ن 
الدال�ة عىل تلف يف العص�ب البرصي. 
ولكن بإمكانك استعادة كامل الرؤية 
باعتمادك املكمالت الغنية بالفيتامني 

.B12
ضعف العضالت:

نتيجة لنق�ص ال� B12 ووجود كمية 
من االوكسيجني غري الكافية للجسم، 
العض�الت.  يف  بضع�ف  ستش�عرين 
وس�تالحظني فج�أة بأن�ك م�ا كنت 
تحملين�ه بس�هولة س�يتعّذر علي�ك 

حمله من االن فصاعداً.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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التعامل باملزاح يؤثر سلباً على العالقة الزوجية!

نصائح طبية...حنو مستقبل أفضل ...هلما
7 عوارض تشري إىل نقص الـ B12 عند النساء

احذر وامتنع من أخطاء شائعة ...

لطلة أبهى...

تتخذ األمهات املرضعات قراًرا مبكر 
بفطام إبنها الرضيع، حيث تتعجل 
األم إدخال الطعام الصلب لرضيعها 
عند بلوغه سن ستة أشهر، ويكون 
الس�بب يف ذلك رغبته�ا يف الحفاظ 
ع�ىل صحت�ه وإضاف�ة املزي�د من 

العنارص الغذائية لطعامه.
ولكنه�ا تق�ع بع�دة أخط�اء ترض 
مرحل�ة  خ�الل  الرضي�ع  بصح�ة 
الفط�ام التدريج�ي، تش�ري إليه�ا 
الدكتورة صبا أس�عد، استش�ارية 

طب األطفال وحديثي الوالدة.
م�ا املقص�ود بالفط�ام التدريجي 

للرضيع؟
يقص�د بالفط�ام التدريج�ي البدء 
بتقديم الطع�ام الخارجي للرضيع 

مع حليب األم.
هن�اك من ينص�ح بأن يك�ون ذلك 

بالشهر الرابع من عمر الرضيع.
وهناك من يبدأ به بالشهر السادس 

من عمر الرضيع.
ويف كل األح�وال يمن�ع التوقف عن 
الرضاعة بشكل مفاجئ، كما يمنع 
تقديم الطع�ام بعدة أنواع وكميات 

كبرية بشكل مفاجئ للرضيع.
أخطاء الفطام التدريجي

عدم تدريب الطفل عىل الرشب من 
الكوب:

يج�ب ع�ىل األم وبع�د عم�ر س�تة 
ش�هور أن تبدأ بتدريب الطفل عىل 

الرشب من الكوب.

من الخطأ أن تقدم له أي سائل آخر 
غ�ري حلي�ب األم بقنين�ة الرضاعة 

الصناعية.
فقنين�ة الرضاع�ة الصناعية يجب 
التوق�ف عنه�ا عن�د عمر الس�نة، 
والح�د األقىص الس�تخدامها حتى 

عمر ١٥ شهراً.
عدم تقليل الرضاعة التدريجي

تقوم األم وبعد عمر السنة بتقديم 
الرضاع�ة حس�ب رغب�ة الطف�ل، 
وه�ذا الت�رصف يعد م�ن األخطاء 

التي ترتكب بحق الطفل.
بعد عمر س�نة يج�ب أن تقوم األم 
كان�ت  س�واء  الرضاع�ة  بتقلي�ل 
طبيعية أو صناعية وتبدأ يف تقديم 
الطع�ام الخارجي، ولو اس�تمرت 
عىل تلبي�ة طلب الطف�ل للرضاعة 
فلن يقب�ل عىل الطع�ام الخارجي 

مما يضعف صحته ومناعته.

سلق التفاح
حسب برامج تغذية الطفل فيجب 
ان تق�دم األم التف�اح كصن�ف من 
الفاكه�ة عن�د عمر س�تة أش�هر، 
ولكن بعض األمهات يقمن بس�لق 
قيمت�ه  م�ن  يقل�ل  مم�ا  التف�اح 

الغذائية.
والطريق�ة الصحيح�ة ه�ي وضع 
التف�اح يف م�رد الثالج�ة يف ح�ال 
توافره بكمية كبرية لديها، وعندما 
تحتاج�ه األم تق�وم باخراجه من 
املرد فتالحظ أنه ق�د أصبح طرياً 
بع�د ذوبان الثلج عنه مما يس�هل 
عىل األم هرس�ه بسهولة وتقديمه 

للطفل، ويمكن برشه باملبرشة.
تقديم اللبن الزبادي البلدي

ال يفضل ع�ىل اإلطالق تقديم اللبن 
البل�دي للطف�ل يف مرحل�ة الفطام 
يع�د  البل�دي  فاللب�ن  التدريج�ي، 

بطرق غري صحية وربما بدائية.
وغالباً م�ا تكون األبق�ار التي يتم 
الحصول منها عىل الحليب املصنع 
منه اللبن البل�دي ال تتمتع بصحة 

جيدة مما ينقل األمراض للطفل.
ال�ذي  للطف�ل  يق�دم  أن  يفض�ل 
ب�دأ يحص�ل ع�ىل فط�ام تدريجي 
اللب�ن الزبادي املبس�ر؛ ألن عملية 
بس�رة اللبن عملية معقدة تنتقل 
من التس�خني إىل التري�د املفاجئ، 
مما يقت�ل البكتريي�ا وامليكروبات 

ويضمن سالمة طفلك.
املصن�ع  الزب�ادي  اللب�ن  أن  كم�ا 
واملبسر يحتوي عىل مواد حافظة 
مرصح بها طبي�ًا، وكذلك لها مدة 
صالحي�ة طويلة، فاللب�ن الزبادي 
البلدي الذي تعتقد األمهات أنه أكثر 
أمناً لطفلها من املمكن أن ينقل له 
ع�دوى مثل التيفوئيد والروس�يال 

وبكري�ا تس�مم الطع�ام حتى لو 
قامت بتريده لدرجة كبرية.

ويفض�ل أن تقدم لطفلها منتجات 
األلبان املصنعة من اللبن املبسر يف 

املصانع أيضاً.
تقديم الشاي بالبسكويت

من األخطاء التي ترتكبها األمهات 
هي تقديم الشاي بالبسكويت مثل 
الكبار للطفل مع الشهر السادس، 
فق�د تلج�أ بع�ض األمه�ات لذلك 
بس�بب رخص ووفرة البسكويت، 
ولكن البسكويت يحتوي عىل سكر 
و زي�وت مهدرج�ة بكميات كبرية 
ترض الرضيع، كما يحتوي الش�اي 
ع�ىل الكافي�ني ويمن�ع امتصاص 
الحدي�د يف طعام الرضيع ويس�بب 

األنيميا.
الش�هر  يف  التم�ر  تقدي�م  ع�دم 

السادس
غ�ري  التم�ر  أن  األمه�ات  تعتق�د 
مناس�ب للرضع وأنه من األطعمة 
اليومية للكبار فق�ط، ولكن يجب 
عىل األم إضافة التمر للرضيع الذي 
بدأ بالفطام التدريجي من الش�هر 

السادس.
فالتم�ر يعالج األنيميا واإلمس�اك 
واضطراب�ات الهض�م ويس�اعد يف 
زيادة الوزن بشكل ملحوظ، ويعزز 
املناع�ة ل�دى الرض�ع خاص�ة أن 
األجس�ام املناعية تقل بعد الشهر 

السادس من حليب األم. 

تح�رص الكثري م�ن الفتي�ات ع�ىل متابعة 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ر  املوض�ة  صيح�ات 
اإلجتماعي، فتجعيد الشعر بطرقه املختلفة 

من ضمن هذه الصيحات.
و يمكن الحصول عىل خصل متموجة جميلة 
تلي�ق ب�كل االوق�ات واملناس�بات، ويف ه�ذا 
الس�ياق تنترش عىل مواق�ع التواصل العديد 
من الطرق التي تساعد عىل الوصول اىل هذه 
النتيجة، ومنها طريقة الكوب التي ش�اعت 
مؤخراً عىل )تيك توك(، ونرشتها للمرة االوىل 

.Curlyza ناشطة عىل التطبيق تدعى
طريقة الكوب لتجعيد الشعر:

1 يتم غسل الش�عر بالشامبو واملاء جيداً ثم 
معالجته بمنتج ما بعد الشامبو.

2 يجب بعد هذا ش�طف الشعر بكمية كافية 
من املاء.

3 الخط�وة التالية هي حني الرأس اىل االمام 
وتطبيق كريم العناية عىل الشعر مع الركيز 

عىل االطراف.
4 يتم م�لء كوب كبري بامل�اء الفاتر وادخال 

اطراف الشعر فيه لبضع ثوان.

5 يتم اخراج الش�عر من امل�اء والقبض عىل 
اطرافه بواس�طة اليد مع الضغط عليها عىل 
ان يتس�اقط امل�اء الزائ�د يف الوع�اء الكبري، 

ويجب تكرار العملية نفسها اربع مرات.
6 اخ�رياً ي�رك الش�عر حتى يج�ف من دون 

استخدام وسائل التجفيف الحرارية.
وحازت هذه الطريقة اعجاب خبرية الش�عر 
لي�زي كارتر وهو ما اش�ارت الي�ه يف حديث 
اىل مجل�ة Stylist الريطاني�ة ورأت ان هذه 
الحيلة فعالة جداً وانها تس�مح بنفاذ منتج 

العناية اىل داخل الشعريات.
وقال�ت ان تجعي�د الش�عر بطريق�ة الكوب 
يس�اعد ع�ىل الحصول ع�ىل اطالل�ة مميزة 
ولفت�ت اىل جزًءا من كريم العناية يترسب اىل 
املاء قبل ان يمتصه الش�عر مجدداً عند نقع 
اطرافه في�ه ويف املقابل انقس�مت تعليقات 
املتابع�ات ب�ني م�ن ابدي�ن اعجابه�ن بهذه 
الطريق�ة وم�ن اعربن عن ع�دم تصديقهن 
لجدواه�ا لكن يج�ب االش�ارة اىل ان تجربة 
تجعيد الش�عر بطريق�ة الكوب غ�ري ضارة 

وانه يمكن تجربتها للتأكد من فاعليتها.

للمرضعات.. حذاِر من هذه األخطاء عند فطام طفلك الرضيع

كيف جتعدين شعرك بطريقة الكوب الشائعة على )تيك توك(؟

طبيبك يف بيتك...

سر االعشاب...

ما الذي حيدث للجسم بعد شرب “مغلي قشور الرمان”؟

كيف تتناولون زيت السمك خلسارة الوزن؟

ال تخلو قش�ور هذه الفاكهة 
اللذيذة م�ن الفوائد الصحية، 
عص�ري  رشب  أن  خاص�ة 
الرمان أو مغيل القشور يعمل 
عىل الوقاية من أي حساسية 
الكولس�رول  تأكس�د  تج�اه 
الضار يف الجس�م، وتخفيض 
الش�حمي  الحمض  مع�دالت 
يف ال�دم وال�ذي يعرف باس�م 
“نيفا” وتعالج القشور أيضاً 
تصل�ب الرشاي�ني وتخف�ض 

مستوى ضغط الدم.
*طريقة تحضري مغيل قشور 

الرمان:
املقادير:

-كوب من املاء.
-ملعق�ة كب�رية من قش�ور 

الرمان املجففة.
-ملعقة كبرية من الزنجبيل.

-رش�ة م�ن الش�اي األخرض 
املجفف واملطحون.

-ورقتني نعناع أخرض طازجة 
وطرية.

طريقة التحضري: مزج قشور 
الرم�ان املجفف�ة واملطحونة 
مع ملعقة الزنجبيل والش�اي 

االخ�رض يف كوب كب�ري حتى 
يتجانس�وا ث�م غيل امل�اء عىل 
الن�ار  ع�ىل  وع�اء  يف  ح�دى 
يف  الخلي�ط  ف�وق  وس�كبها 
الكوب وبعد ذلك يجب إضافة 

أوراق النعناع.
يجب ترك الخليط حتى يرتاح 

لفرة 7 دقائق.
من املمكن رشب هذا الخليط 
يف الفرة الصباحية يومياً قبل 
تناول الطعام لخسارة الوزن 
والحصول عىل جس�م نحيف 
خ�ايل م�ن الده�ون والبط�ن 

البارز.
فاكه�ة  أن  املعل�وم  وم�ن 
الرم�ان تحت�وي ع�ىل العديد 
م�ن العن�ارص الت�ي ال غن�ى 
عنه�ا لجس�م اإلنس�ان فهي 
بنس�بة  م�اء  ع�ىل  تحت�وي 
%84 ومواد س�كرية بنس�بة 
 3% بنس�بة  وبروت�ني   10%
م�ن  العدي�د  اىل  باإلضاف�ة 
األلي�اف والفيتامينات أ و ب 
و س، وأخ�رياً يحتوي الرمان 
ع�ىل البوتاس�يوم والكري�ت 

والفسفور والحديد.

بعد دراسات عّدة، تبنّي أّن زيت 
الس�مك غن�ّي بكمي�ات كبرية 
م�ن األوميغ�ا 3 ال�ذي ُي�ذّوب 

الدهون.
والح�ظ العلماء وجود نس�بة 
قليل�ة جداً من األوميغا 3، لدى 
ُيعانون من  الذين  األش�خاص 
زي�ادة يف ال�وزن، فيم�ا وج�د 
العلماء نس�بة كب�رية جداً من 
ه�ذا املرّك�ب لدى األش�خاص 
الذين ال ُيعانون من أّي مشكلة 

يف الوزن.
وتبنّي للعلماء أّن زيت الس�مك 
الغني باألوميغا 3 يقلّص نسبة 

الدهون عند منطقة البطن.
كم�ا أّن ه�ذا الزيت يس�اعد يف 
الحف�اظ ع�ىل صّح�ة القلب، 
تحس�ني ضغط ال�دم وخفض 
مس�تويات الده�ون الثالثي�ة 

وتقليل االلتهابات.

وقد اس�تخدم زيت الس�مك يف 
املايض لعالج لألشخاص الذين 
يعان�ون من الته�اب املفاصل 
الروماتوي�دي، م�رض الذئب�ة 

واالكزيما.
كم�ا يحّد أوميغا 3S من تطور 
والخ�رف،  الزهايم�ر  م�رض 
وفقا للمركز الطبي يف جامعة 

مرييالند.

ع�ن  تتس�اءلون  كنت�م  وإذا 
الكمّية املوىص تناولها من زيت 
السمك، فال يجب أّن تتعدّى ال� 
3 غرام�ات يف اليوم تفادياً ألّي 

نزيف يف الجسم.
كم�ا ي�ويص األطب�اء بتن�اول 
وجبتني من الس�مك أس�بوعياً 
الرنجة،  التون�ة،  كالس�لمون، 

املاكريل.

طريقة حتضري مقروطة التمر
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املقادير:
للحشوة:

معجون التمر: 2 باكيت
هيل : ملعقة صغرية )مطحون(

كب�رية  ملعق�ة  اليانس�ون: 
)مطحون(

القرفة: ملعقة كبرية )مطحونة(
زيت الزيتون: ملعقة كبرية

طحني: 5 اكواب
ملعق�ة  الص�ودا:  بيكربون�ات 

صغرية
طحني: 4 اكواب )أسمر(

الزبدة: كوب

زيت الزيتون: كوب
سكر: نصف كوب

كب�رية  ملعق�ة  اليانس�ون: 
)مطحون(

كب�رية  ملعق�ة  الش�ومر: 
)مطحون(

املحلب: ملعقة صغرية
القرفة: ملعقة كبرية )مطحونة(

السمسم: نصف كوب
حّب الركة: ربع كوب

املاء: حسب الحاجة
طريقة التحضري:

الطح�ني  ضع�ي  وع�اء،  يف   .1

األبي�ض وبيكربون�ات الص�ودا، 
والطحني األسمر.

2. أضيفي الزبدة، وزيت الزيتون، 
والشومر،  واليانس�ون،  والسكر، 
واملحل�ب، والقرف�ة، والسمس�م، 

وحبة الركة، واعجني املكونات.
3. صب�ي امل�اء بحس�ب الحاجة 
لدي�ك  تتش�كل  حت�ى  واعجن�ي 

عجينة متماسكة ومتجانسة.
4. لتحض�ري الحش�وة: اعجن�ي 
والقرف�ة،  الهي�ل،  م�ع  التم�ر 
تت�وزع  حت�ى  واليانس�ون، 
البهارات ع�ىل التمر، ثم أضيفي 

ملعقة كبرية من زيت الزيتون.
5. باس�تخدام الش�وبك )املرق(، 
ع�ىل  العجين�ة  كام�ل  إف�ردي 
الس�طح امل�راد العم�ل عليه، ثم 

إفردي معجون التمر.
ف�وق  التم�ر  6. ضع�ي طبق�ة 
العجينة، ولفي العجينة بالشكل 

األسطواني )الرول(.
وضعيه�ا  العجين�ة  قطع�ي   .7
بصيني�ة الفرن، وأدخليها للفرن 

املحمى مسبقاً حتى النضوج.
8. قدم�ي املقروط�ة دافئ�ة أو 

باردة. 



البع�ض ي�رى ان الزم�ن كفي�ل 
بنس�يان كل يشء ، ولك�ن هناك 
مواق�ف ت�رك بصماتها واضحة 
بداخلنا ، وتظل مخبئة بداخلنا ال 

يراها االخرون .
ت�رى م�ا ه�ي الع�ادة او املوقف 
االب�رز يف طفولت�ك ال�ذي ما زال 
اآلن وال  عالق�ا يف ذهن�ك حت�ى 

يعرفه االخرون ؟ 
- الحرمان العاطفي:

ش�عروا  الذي�ن  الن�اس  ه�ؤالء 
بالحرمان العاطفي يف طفولتهم ، 
فلم يجدوا من يهتم بما يشعرون 
او يحتاجون�ه حقا ، بل عاش�وا 

طفول�ة خالي�ة م�ن العواط�ف 
والحب والحنان .

- االستقاللية:
هؤالء االش�خاص الذي�ن تعودوا 
عىل فعل ما يريدون بمفردهم يف 
الوقت املناسب لهم دون اي قيود 
او اهتم�ام بم�ا يقول�ه الناس ، 
فهم ليسوا مضطرين اىل مراعاة 

االخرين يف قرارتهم.
- املتشائمون:

وه�م الذي�ن يش�عرون انه�م ال 
يستحقون السعادة ، ولن يشعروا 
به�ا اب�دا ، ويؤمنون باس�تحالة 
العث�ور ع�ىل الحب ، ول�ن يجدوا 

رشي�ك الحي�اة ال�ذي س�يحرم 
احتياجاتهم او اختالفاتهم .

- املقهورون:
وه�ؤالء هم االش�خاص الذين ال 
يتمتع�وا بأي ق�در م�ن الثقة يف 
ال�ذات ، ويش�عرون دائم�ا انهم 
مقهورين ومظلومني ، ويختاروا 
دائما ش�خصية قوي�ة لالرتباط 
به�ا ، لكي تتحم�ل زمام االمور ، 
وغالبا ما تعاني تلك الشخصيات 
الش�خصيات االخرى  من تسلط 

عليها .
- الشخصيات املثالية:

هؤالء االش�خاص محبي الكمال 
والذين يرغبون ان يكونوا االفضل 
مليئ�ة  وحياته�م   ، يشء  كل  يف 
بالتحدي�ات واالنج�ازات ، وغالبا 
ما يعاني هؤالء االشخاص خالل 
عالقاتهم عندما يصبحوا بالغني ، 
النهم يقسون كثريا عىل انفسهم 

واالخرين .
- فقدان الثقة:

هؤالء االش�خاص تعرضوا الكثر 
م�ن موقف يف طفولته�م ليصلوا 
اىل تلك املرحل�ة الخاصة بفقدان 
الثق�ة يف الجمي�ع ، ولديهم ش�ك 
دائ�م يف نوايا االخري�ن اتجاهم ، 
وم�ا ان يعامله�م اح�د بطريقة 
طيب�ة حت�ى يب�دأون يف التفكري 
فيم�ا يخفيه الش�خص اتجاهم 

وراء تلك الطيبة !
- االيثار:

هؤالء االشخاص الذين يفضلون 
تلبي�ة احتياج�ات االخري�ن عىل 
، وه�م يتمتع�ون  احتياجاته�م 
بااليث�ار  والش�عور  بالتضيح�ة 
وينته�ي االمر به�م برعاية أحد 
تارك�ني  املقرب�ني  االش�خاص 
احالمهم مثل الوالدين او االخوة.

- االنعزالية:
ال  الذي�ن  االش�خاص  ه�ؤالء 
يفضل�ون التفاعل م�ع االخرين 
، ب�ل ويعزلون انفس�هم يف دائرة 
مغلق�ة هم صانعوها ، ويش�عر 
غ�ري  انه�م  االش�خاص  ه�ؤالء 
قادرين عىل االندماج مع االخرين 
، كما ان املجتمع ال يتقبلهم كما 

يجب.
- ضعاف الشخصية:

وه�م االش�خاص الذي�ن اعتادوا 
ان ينوب االخرون عنهم يف اتخاذ 
يك�رون  فحينم�ا   ، الق�رارات 
بمفرده�م  انفس�هم  يج�دون 
مسؤولون عن قراراتهم ، وغالبا 
م�ا يتحك�م اش�خاص اخرين يف 

اتخاذ قراراتهم الشخصية !
- ال يتحملون الضغوط:

هناك بعض الشخصيات التي قد 
تنهار تماما تحت وطأة الضغوط 
والتوتر ، وهم الذين قد فش�لوا يف 
النج�اح يف امتحاناتهم من فرط 

الخوف والقلق ال عدم املذاكرة !
- محبي لفت االنظار:

هؤالء ه�م الذي�ن اعت�ادوا لفت 
االنظ�ار دائم�ا ام�ا بجمالهم او 
وه�م   ، غرابته�م  او  ذكاءه�م 
ه�ذا  يتعم�دون  الحقيق�ة  يف 
االخت�الف م�ن اجل لف�ت انظار 
االخرين والحصول عىل محبتهم 
واهتمامه�م ، ولي�س تعبريا عن 

شخصياتهم املستقلة.
الصارم�ة  الش�خصيات   -

الكتومة:
وهم الش�خصيات الالتي تعودت 
عىل الكتمان واخفاء مش�اعرهم 
اتجاه االخرين ، ربما من منطلق 
الق�وة والغم�وض والعملي�ة او 
ربما من منطلق الخوف من ردود 

فعل االخرين .
- ال يعرفون باالخطاء:

االش�خاص م�ن ه�ذا  ومعظ�م 
الن�وع يجدون صعوب�ة بالغة يف 
االعراف بالخطأ ، ويشعرون ان 
االخط�اء مقترصة عىل الضعفاء 
واالغبي�اء واملهمل�ني فق�ط ، وال 
يتمتعون بقدر عايل من التسامح 
اتج�اه اخطاء الغ�ري مهما كانت 

صغرية.
- االنانية:

تل�ك الش�خصيات الت�ي اعتادت 
الحصول عىل كل م�ا تريده دون 

اي مراعاة لالخرين.
وغالبا ما يكون�وا الطفل الوحيد 
لالرسة او الطفل االول او الطفل 
االخري )اخر العنقود( كما نطلق 

عليه.
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أبـــــــراج

أصح�اب برج الحمل حظك للي�وم.. مهنياً:أمامك 
الكث�ري م�ن الف�رص املهني�ة املمي�زة علي�ك أن ال 

تخرسها. عاطفياً:األمور العاطفية تسري كما تريد. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم.. مهنياً:ابتعد 
ع�ن األمور التى تش�كك بها كي ال تقع يف أخطاء 
أن�ت بغنى عنها. عاطفياً:ناقش الحبيب بما يزعجك 

منه فهو سيتفهم. 

أصحاب برج امليزان حظك لليوم.. مهنياً:مهمة 
بالقل�ق.  تش�عرك  الي�وم  به�ا  تكل�ف  جدي�دة 
عاطفياً:علي�ك أن تب�ذل املزي�د من الجه�ود لتنجح 

عالقتك بمن تحب. 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم.. مهنياً:تفاجئ 
الي�وم بالكثري من العروض ولكن عليك أن تعرف 
كي�ف تختار بينها. عاطفياً:تقلق بش�أن مس�تقبل 

عالقتك مع الحبيب. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم.. مهنياً:تكثر 
األعم�ال الي�وم وال تعرف من أي�ن تبدأ.عاطفياً: 
الحبيب يضغط عليك لتتخذ خطوة نحو عالقتك به. 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم.. مهنياً:تنطلق 
وممي�زة.  جدي�دة  بأف�كار  جدي�د  م�روع  يف 

عاطفياً:ال تترصف بطريقة تزعج الحبيب. 

أصحاب ب�رج الرسطان حظك للي�وم.. مهنياً: 
ت�رصف بتعق�ل وال تترسع ك�ي ال تفقد صفقة 
وال  الحبي�ب  نصائ�ح  اىل  عاطفياً:اصغ�ي  مهم�ة. 

تتجاهلها. 

أصح�اب برج العقرب حظك للي�وم.. مهنياً:مقابلة 
مهم�ة تجريها الي�وم تحدد مصري مس�تقبلك املهني. 

عاطفياً:ال تدخل يف عالقات لن تستطيع االستمرار بها. 

أصح�اب ب�رج الحوت حظ�ك للي�وم.. مهنياً:تحمل 
مسؤولية أعمالك بجدارة وتحصل عىل مكافأة ألعمالك. 

عاطفياً: تشعر بالحماسه والفرح للقاء الحبيب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

أصح�اب برج الثور حظك للي�وم.. مهنياً:أنجز 
مهام�ك دون تأخ�ري وبوقته�ا. عاطفياً:ق�ف اىل 

جانب الحبيب خالل هذه الفرة وال تتخىل عنه. 

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األس�د حظك للي�وم.. مهنياً:لديك 
الكثري م�ن الفرص الهامة الي�وم لعقد صفقات 
مهم�ة. عاطفياً:حاول أن تجدد يف عالقتك العاطفية 

كي ال تقع ضحية الروتني. 

غزل عراقيصــــورة و حــــدث
رد اكلك اني احبك استحي اشلون اني اكـــــول
ــوووووووول ــو جرئ بارد وكلش خج اني طبعي م
خاف اكلك اني احبك وتكلي انت عجوووووووول
خاف اضمهه وتبقى حسره وحسرة كليبي تطول
وهسه بعد العشره كلها انت تسمحلــــي اكول
اني احبك واهلل احبك ومنك اترجه القبــــــــول
وهسه بس محتاج ردك هيه مو هيج االصــــول

حدث يف مثل هذا اليوم

شخصيات من التاريخ...

“يوري جاجارين“ من مزارع 
إلى أول إنسان في الفضاء!

1230 - القي�رص البلغ�اري إيف�ان آس�ني 
الثان�ي يهزم تي�ودور أمري إم�ارة إبريوس 

.Klokotnitsa البيزنطية يف معركة
مدين�ة  تصب�ح  آوغس�بورغ   -  1276

إمراطورية حرة.
1796 - زواج اإلمراطور الفرنيس نابليون 

بونابرت من امللكة جوزفني البوهيمية.
1908 - تأسيس نادي إنر ميالن اإليطايل.

1919 - إندالع ثورة املرصيني ضد االحتالل 
الريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت 

باسم ثورة 1919.
1945 - املقات�الت األمريكية تش�ن هجوم 
عىل اليابان حيث أس�قطت ع�ىل العاصمة 
طوكيو قنابل تزن ح�وايل 2000 طن وأدى 
ذل�ك إىل مقتل ما يقارب 130000 ش�خًصا 

من املدنيني اليابانيني.
1956 – اململك�ة املتح�دة تنف�ي الزعي�م 
إىل جزي�رة  الثال�ث  الق�ريص مكاري�وس 

سيشيل.  
 1959 – أوىص مجل�س الجامع�ة العربية 
بالدع�وة إىل اجتم�اٍع ع�ىل مس�توى ع�اٍل 
لدراس�ة موض�وع إع�ادة تنظيم الش�عب 
الفلس�طيني و إبراز كيانه ش�عباً موّحداً. 
1969 – استش�هاد رئي�س أركان الق�وات 
املسلحة املرصية الفريق عبد املنعم رياض 

عىل الجبهة يف السويس.  
 1970 – رئي�س حركة فت�ح يارس عرفات 
ي�زور موس�كو ألول م�رة، وبدأ من�ذ هذه 
الزي�ارة الدع�م الس�وفيتي لنض�ال ه�ذه 

املنظمة التي بدأت يسارية.  
 1973 – ش�عب أيرلن�دا الش�مالية يصوت 
بأغلبية س�احقة عىل البقاء ضمن اململكة 

املتحدة.  
 1990 – منتخب الكويت لكرة القدم يفوز 

بكأس بطولة الخليج املقامة يف الكويت.  
 2000 – جمعي�ة ديني�ة يهودية متطرفة 
تدعى “عزرات مناحيم” تعمل إلقامة قاعة 
احتفاالت كرى يف س�احة ال�راق من أجل 

إقامة االحتفاالت اليهودية فيها. 
2001 – وزي�ر ح�رب الكي�ان الصهيون�ّي 
، بنيام�ني بن أليع�ازر ، و رئي�س أركانه ، 
موف�از ، يتعرّض�ان ملحاول�ة اغتي�اٍل حني 
اس�تهدفهما قّن�اٌص فلس�طينّي ، و هم�ا 
يقومان بجولٍة تفّقدية يف مستوطنة “نفيه 

ديكاليم” بقطاع غزة .  
 2002 – االستشهادّيان شادي عيل النجمي 
، م�ن مخّي�م العني ، و س�عيد عبد الحافظ 
البط�ة ، م�ن مخّي�م عس�كر ، يهاجم�ان 
بأس�لحتهما الرشاش�ة فندق “جريمي” يف 
مس�تعمرة “نتانيا” الصهيونّية ، مّما أّدى 

إىل مرصع اثنني من املستوطنني الصهاينة 
و إصابة 40 آخرين بجراح 10 منهم بحالة 
خط�رةن وكتائب ش�هداء األق�ى تتبّنى 

العملّية .  
 2002 – االستشهادّي القّسامّي إسماعيل 
الحوران�ي ، م�ن الع�روب قض�اء الخليل ، 
يفّجر نفسه يف مقهى “مومنت” الصهيونّي 
يف القدس املحتل�ة ، و أوقع خالل االنفجار 
11 قتيالً صهيونياً و أكثر من 40 جريحاً .  
الفلس�طينّية  الس�لطة  رئي�س   –  2003
ي�ارس عرف�ات يع�نّي محمود عب�اس )أبو 
مازن( رئيس�اً للوزراء ، استجابة للمطالب 
األمريكّي�ة و األوروبّي�ة باس�تحداث ه�ذا 

املنصب .  
 2003 – إنش�اء أول قض�اء دويل دائ�م يف 
التاري�خ ينظ�ر يف جرائ�م الح�رب وجرائم 
اإلب�ادة الجماعي�ة والجرائ�م املرتكبة ضد 
اإلنسانية وجرائم العدوان، حيث تم انتخاب 
أول هيئ�ة قضائي�ة للمحكم�ة الجنائي�ة 
الدولي�ة تتك�ون م�ن 18 قاضًي�ا بينهم 7 
نس�اء، وتحاك�م ه�ذه املحكم�ة مرتكبي 
الجرائم الس�ابقة كأشخاص وهي تختلف 
ع�ن محكمة الع�دل الدولية الت�ي تنظر يف 
املنازع�ات بني الدول وال تنظر يف ش�كاوى 

األشخاص كأفراد.  

كلمات متقاطعة

ما الموقف األبرز من ذكريات الطفولة يؤثر على عالقاتك اآلن؟
اختبارات شخصية...

م�ن  أبريل/نيس�ان   12 ي�وم  كان 
ع�ام 1961 يوم�اً مهم�ا يف تاري�خ 
اكتش�افات اإلنسان للفضاء، يف هذا 
ن اإلنس�ان م�ن مغادرة  الي�وم تمكَّ
األرض للفض�اء؛ عندم�ا تمكن رائد 
الفض�اء ال�رويس ي�وري جاجارين 
من أن ُيصبح أول ش�خص يف العالم 
يدخل الفضاء، وأول ش�خص يدور 

حول األرض.
ع�ىل الرغم م�ن أنه ل�م يذهب مرة 
أخ�رى إىل الفض�اء، إال أن إنج�ازه 
كان أح�د أه�م األحداث يف “س�باق 
الفض�اء”، وال�ذي ش�هد يف النهاية 

وصول اإلنسان إىل القمر.
ول�د ي�وري جاجاري�ن يف التاس�ع 
يف   ،1934 ع�ام  م�ارس/آذار  م�ن 
الس�وفيتي،  باالتح�اد  كلوش�ينو 
وهي قرية صغرية غرب موس�كو يف 
روسيا )املعروف آنذاك باسم االتحاد 
السوفييتي(.. كان يوري هو الثالث 
م�ن ب�ني أربع�ة أطف�ال، وأم�ى 
طفولت�ه يف مزرع�ة جماعية، حيث 
إيفانوفيت�ش  أليك�يس  وال�ده  كان 
جاجاري�ن يعمل نج�اراً وبناًء، كما 
عمل�ت والدته آن�ا تيموفين�ا بائعة 

حليب.
يف ع�ام 1941، وحينم�ا كان عم�ر 
يوري جاجارين لم يتجاوز السنوات 
االتح�اد  النازي�ون  غ�زا  الس�بع 
الحي�اة  وأصبح�ت  الس�وفييتي، 
صعبة للغاية، حي�ث ُطردت أرسته 
من منزله�ا، كم�ا أرس�ل النازيون 
ش�قيقتي ي�وري إىل أملاني�ا للعمالة 

القرسية.
لم يمن�ع هذا جاجارين م�ن التعلم 
والتف�وق، فق�د أح�بَّ الرياضي�ات 
والفيزياء يف املدرسة، وتابع تعليمه 
يف مدرس�ة التجارة، حي�ث تعلّم أن 
يك�ون عامل مع�ادن، ث�م ذهب إىل 
س�اراتوف..  يف  صناعي�ة  مدرس�ة 
وهن�اك التحق بن�ادي طريان، حيث 
تعل�م جاجارين برسع�ة، وكان من 
الواض�ح أن�ه ُمحب للط�ريان، لذلك 
تميز فيه، واس�تطاع أن يقوم بأول 
رحل�ة فردي�ة يف ع�ام 1955.. كان 
يوري جاجارين مج�رد واحد من 3 
آالف متقدم ليك�ون أول رائد فضاء 
س�وفيتي، ومن بني ه�ذه املجموعة 
الكبرية من املتقدمني تم اختيار 20 
شخصاً فقط، يف عام 1960، ليكونوا 
الس�وفييتي،  االتح�اد  رواد فض�اء 

وكان جاجارين واحداً منهم.
االختب�ارات  يف  جاجاري�ن  تف�وق 
الش�املة  والنفس�ية  الجس�دية 
املطلوب إجراؤها للمتطوعني، وكان 
ق�رص قامته عام�اًل داعم�اً له، ألن 
املركبة الفضائية فوس�توك 1 كانت 
صغرية الحج�م، ليتم اختياره كرائد 
فضاء.. ويف 27 مارس/آذار 1968، 
كان جاجارين يقوم بتجربة طائرة 
مقاتلة م�ن طراز مي�غ 15، عندما 
س�قطت الطائ�رة ع�ىل األرض، ما 
أس�فر عن مقتله عىل الفور يف عمر 
34 عام�اً.. وبع�د وف�اة جاجارين، 
ت�م تغي�ري اس�م مدينة جاتس�ك إىل 

جاجارين تيمناً بإنجازاته.

الكلمات االفقية
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 من لجأ إىل االختبار يف اختيار املتقدمني للوظائف الحكومية
9. تمّنى - مسافات )م(.

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

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

3. ظهر - خرق يف السر 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 جري - الحذاء.
9. ملكي - متشابهان.

10. قسمة غري عادلة - وعاء.

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم.. مهنياً:تغري 
اليوم اتجاهاتك بالعمل اىل أمور تشعر أنها أكثر 
فاعلي�ة. عاطفياً:حاف�ظ ع�ىل أرسار عالقات�ك مع 

الحبيب وال تكشفها. 
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acebook من الفيسبوك

جبران خليل جبران

-املرأة مثل العشب الناعم ينحني أمام النسيم ولكنه 
الينكسر للعاصفة . 

-املرأة الفاضلة تلهمك.. والذكية تثير اهتمامك 
واجلميلة جتذبك..والرقيقة تفوز بك.

-املرأة لم تخلق لتكون محط إعجاب الرجال جميعاً بل 
لتكون مصدراً لسعادة رجل واحد.

-قلب املرأة لؤلؤة حتتاج إلى صياد ماهر.
-تْعَشُق املرأة ورَدٌة حمراْء، تأتيهــاْ على حنَي فجأة، 

وترضيهــاْ في حلَظة غَضب.
-املرأة كالزهرة إذا اقتلعت من مكانها تتوقف عن احلياة.

-املرأة أحلى هدية خّص اهلل بها الرجل.

أقوال عن المرأة 



سعد،  أحمد  املطرب،  انتهى 

جديد  ديني  دعاء  تسجيل  من 

شهر  أيام  طوال  إلذاعته 

أستوديو  داخل  وذلك  رمضان، 

الصوت  مهندس  مع  التكامل 

األلحان  وتوىل  جودة،  محمد 

عصام كاريكا.

أحمد  النجم  طرح  قد  كان   

الجديدة  أغنيته  مؤخرًا  سعد 

اليوتيوب،  عىل  عليك«،  »بنادي 

وهي األغنية الثانية من ألبومه 

الجديد، الذي يحمل اسم »وسع 

وألحان  كلمات  من  وسع«، 

موسيقى  وتوزيع  سعد  أحمد 

فهد.

قد  سعد  أحمد  الفنان  وكان 

لجمهوره،  شكر  رسالة  وجه، 

وذلك بسبب تصدره تريند رقم 

الدول  جميع  ويف  مرص،  يف   1

أغنيته  نجاح  بعد  كله  العربية 

تخطت  التي  عيون«  »عليكي 

حاجز 10 ماليني مشاهدة حتى 

برومو  سعد  ونرش  اآلن.. 

عليك«  »بنادي  أغنية 

عرب حسابه الشخيص 

انستجرام،  عىل 

قائال:  وعلق 

حبكم  »بفضل 

جمهوري  شكرا 

بعد  الحبيب.. 

عليكي  نجاح 

انتظروا  عيون 

تاني  عليك  بنادي 

ألبوم  أغنية من 

وسع«..

عازف بيانو يسخر من جنوى كرم 
ثم يعتذر عن تغريدته

أمحد سعد ينهي تسجيل دعاء 
“يا حممد” إلذاعته يف رمضان

الجدل  كريم،  نيليل  املرصية،  املمثلة  أثارت 
من  ستؤديه  الذي  الشائك  املوضوع  بسبب 
أمل حربي«  خالل بطولتها يف مسلسل »فاتن 

املقرر عرضه يف املوسم الرمضاني 2022.
خوض  حول  الجديد  املسلسل  أحداث  وتدور 
القانون  وبني  بينها  اجتماعّية  معركة  بطلته 
تطلب  إذ  الشخصية،  لألحوال  الجديد  املرصي 
حضانة املُطلقة ألطفالها بعد الطالق حتى ولو 
تزوجت برجل أجنبي الحقاً. وتؤدي نيليل كريم 
امرأة تنفصل عن زوجها رشيف سالمة،  دور 
تقرر  بينهما،  الصلح  محاوالت  فشل  وبعد 
الزواج مجدداً لتكتشف أّن حضانتها ألطفالها 
عبد  »فادية  طليقها  والدة  إىل  منها  ستنتقل 
املشوقة  األحداث  تتصاعد  فيما  الغني«. 
للمسلسل عندما تقرر املمثلة املرصية خوض 
األطفال«؛  »حضانة  قانون  لتغيري  معركة 
عىل  بالحفاظ  لألم  السماح  يتم  أن  أجل  من 

حضانتها ألطفالها حتى بعد زواجها مجدداً.

عام  يف  صدر  الذي  املرصي  القانون  وينص 
2021، واملستند إىل فتاوى رشعية، عىل تنازل 
والدة  أو  لوالدتها  أطفالها  حضانة  عن  األم 

طليقها يف حال زواجها بشخص أجنبي.
البوسرت  نرشت  للعمل  املنتجة  العدل  رشكة 
إذ  حربي«،  أمل  »فاتن  ملسلسل  األول  الدعائي 

أمام  ابنتيها  رفقة  عليه  كريم  نيليل  ظهرت 
كريم،  نيليل  بطولة  من  املسلسل  املحكمة. 
وهالة  الرشنوبي،  ومحمد  سالمة،  ورشيف 
صدقي، وخالد رسحان، وجيالن عالء، وفادية 
وإخراج  عيىس،  إبراهيم  وتأليف  الغني،  عبد 

محمد العدل.

تنتظر، توبا بويوكستني ،عرض 
عرب  الرتكية  أعمالها  أحدث 

نتفليكس  منصة  شاشة 
عنوان  ويحمل  العاملية 
حيث  أخرى«،  »نفس 
فور  واسعاً  جدالً  أثارت 
األخرية  ترصيحاتها 

ملصلحة  الحب  عن 
املجالت  أشهر  إحدى 

الرتكية.
بويوكستني  توبا  عرّبت  فقد 
سعادتها  عن  بـ«مليس«  الشهرية 
الجديد  مسلسلها  عرض  بقرب 
منصة  شاشة  عرب  أخرى«  »نفس 
تعاون  ثاني  ليكون  نتفليكس، 
رشف  ضيفة  ظهورها  بعد  بينهما 

الرتيخي  املسلسل  أحداث  ضمن 
توبا:  وقالت  العثمانية«؛  »النهضة 
سيكون  أخرى«  »نفس  »إن 
فهو  لالهتمام،  مثرياً  مرشوعاً 
وأمضيت  قبل  من  ُيعرض  لم 
العمل،  فريق  مع  ممتعاً  وقتاً 
ننتظر  عمل  إنه  القول  أستطيع 

مشاهدته بفارغ الصرب«.
فقالت  الحب،  عن  سؤالها  عند  أما 
الحب،  أي فكرة عن  لدي  يعد  »لم  توبا: 
لقد تغري عىل مر السنني لكنني أدركت أنه من املهم 
كثرياً أن تكون قادراً عىل التحدث والتواصل من دون 

الحكم عىل اآلخر يف أي عالقة«.
الرتكية قد نرشت  اإللكرتونية  املواقع  وكانت بعض 
أيموت  األعمال  رجل  تجمع  خاصة  صوراً  أخرياً 

فرجني حبيبها السابق بسرييناي ساريكايا.

الزوراء / دبي / خاص:
ملناسبة عيد املرأة، تستقبل الفنانة اللبنانية، 
األنشطة  من  بالعديد  يومها  دياب،  مايا 
عالقتها  عن  تقول  كما  فهي  االجتماعية، 
بأمها كامرأة: أترصف معها بهذه األيام التي 
والطبيعية  العفوية  بالكثري من  املرأة،  تكرم 
يف هذا املوضوع، ال أخبئها وال أبالغ يف تسليط 
الضوء عليها.. ُولَِدت يف محيط مختلف ونمط 
حياة معنينَّ تعيشه والدتي وعليها أن تتعايش 
أن  يجب  التي  األمكنة  يف  ترافقني  معه.. 
والعكس  عمرها،  تناسب  والتي  فيها  تكون 

صحيح. 
والفنانة مايا دياب »أيقونة املوضة« مغنية 
أزياء  وعارضة  وممثلة  برامج  ومقدمة 
لبنانية، ولدت يف العاصمة بريوت عام 1980 
والتي هي اليوم ضمن رعاية رشكة »هيوما 
نجمت« اللبنانية التي تضم نخبة من نجوم 

ودبي،  بريوت  بني  ومقرها  واإلعالم  الطرب 
هي ُمغنية وممثلة وعارضة أزياء، ومقدمة 
األصل  لبنانية  وهي  تلفزيونية،  برامج 

واملنشأ.
من  كجزء  دبي  يف  حاليا  تقيم  مايا  الفنانة 
انتهيت  تقول:  واإلعالني،  الغنائي  نشاطها 
الجديدة  العراقية  من تصوير كليب ألغنيتي 
»قطافني« تحت إدارة املخرج سمري رسياني، 
ومن املفرتض أن تطلقها قريباً... األغنية من 
كلمات عادل عايش، وألحان عادل العراقي، 
اقدم  مرة  أول  وهي  رشارة،  هادي  وتوزيع 
والسمعة  بالرتاث  الغني  العراقي  اللون 

الطيبة .
 : قالت   ،  2022 القادم  ألبومها  وبخصوص 
لكنني  عليه  األخرية  اللمسات  وضعت  لقد 
بعد..  صدوره  تاريخ  وال  اسمه  أحّدد  لم 
أو   9 منها  سيصدر  جاهزة  أغنية   13 هناك 
كل  تريض  كي  منونَّعة  اخرتناها  فقط..   10
األذواق وأتمنى أن يحقق النجاح املرجو منه، 

ألنني اجتهدت وتعبت عليه كثرياً.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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مايا دياب: جهزت أغنية عراقية هي األوىل لي بهذا اللون األصيل
خالل احتفاهلا بعيد املرأة

عـين على العالم

نيللي كريم تطلب حضانة امُلطلقة ألطفاهلا حتى لو تزوجت بآخر!

فيفي عبده تثري اجلدل بثروتها اليت بلغت رقما خياليا

يف مسلسل “فاتن أمل حربي”

تقنية تصوير تظهر األوعية الدموية 
بشكل لم يسبق له مثيل

طـور فريـق مـن الباحثني واختـربوا طريقـة تصوير جديـدة يقولون 
إنها سـترسع البحث القائم عىل التصوير يف املخترب من خالل السـماح 
للباحثـني، بالتقاط صور لألوعية الدمويـة بمقاييس مكانية مختلفة، 

. RT وفقا لتقرير
وتعـد األوعية الدموية مهمة جـدا عندما يتعلق األمر بوظيفة الجسـم 
الصحية، ويحتـاج الباحثون واملهنيون الصحيـون إىل معرفة أكرب قدر 

ممكن حول املكان الذي تتجه إليه قنوات النقل الصغرية هذه.
uVasc  ويطلـق عىل تقنية التصـور ثالثي األبعاد املطورة حديثا اسـم
Viz، والتي تسـتخدم مزيج بوليمر رسيع اإلعـداد يمأل األوعية الدموية 
ويجعلها مرئية ملجموعة متنوعة من تقنيات املسح أثناء تحركها حول 

األنسجة واألعضاء.
ووقـع اختبـار VascuViz يف أنسـجة الفرئان، الذي مكـن الباحثني من 
تصويـر بنيـة األوعيـة الدمويـة يف األنسـجة، والتي يمكـن أن توضح 
الـدور املعقد لتدفق الدم يف الصحة واملـرض، جنبا إىل جنب مع النماذج 

الرياضية التفصيلية أو الصور التكميلية لعنارص األنسجة األخرى.

احتفل محرك البحث الشهري جوجل 
باليـوم العاملي للمرأة 2022، والذي 
يتزامـن 8 من مارس مـن كل عام، 
وقام بتغيري شـعاره عـىل صفحته 
الرئيسـية، بمقطـع فيديـو صغري 
متحـرك يجسـد فيـه دور املـرأة يف 
الحياة والصعوبات التي قد تتعرض 
لها يف حياتها اليومية، ودورها كأم 

وعاملة يف املجتمع.
 يتم االحتفال بيـوم املرأة العاملي يف 
8 مارس مـن كل عام، وذلك تقديرًا 
احرتامهـا  عـىل  وللداللـة  للمـرأة 

وإلنجازاتها يف املجاالت املختلفة.
وتعود قصة االحتفال باليوم العاملي 
للمرأة إىل سـنة 1856 حني خرجت 
آالف النسـاء لالحتجاج يف شـوارع 
نيويورك عىل الظروف الال إنسـانية 
التي كن يجـربن عىل العمل تحتها، 
ورغـم أن الرشطة تدخلـت لتفريق 
املتظاهـرات إال أن املسـرية نجحت 
يف دفع املسـؤولني إىل طرح مشكلة 

املـرأة العاملة عىل جـداول األعمال 
اليومية.

ويف 8 مـارس 1908م عادت اآلالف 
من عامـالت النسـيج للتظاهر من 
جديـد يف شـوارع مدينـة نيويورك 
لكنهـن حملن هذه املـرة قطعاً من 
الخبز اليابس وباقات من الورود يف 
خطـوة رمزية لهـا داللتها واخرتن 
لحركتهن االحتجاجية شعار “خبز 

وورود”.
وشـكلت تظاهرات الخبـز والورود 
نسـوية  حركـة  تشـكل  بدايـة 
متحمسـة داخـل الواليـات املتحدة 
خصوصـاً بعـد انضمام نسـاء من 
الطبقة املتوسطة إىل موجة املطالبة 
باملساواة واإلنصاف رفعن شعارات 
تطالـب بالحقوق السياسـية وعىل 
رأسـها الحـق يف االنتخـاب، وبـدأ 
االحتفال بالثامـن من مارس كيوم 
املـرأة األمريكيـة تخليـداً لخـروج 

تظاهرات نيويورك سنة 1909.

بدأت ناسـا يف بنـاء مركبة الفضاء 
الدفـع  سـيارات  بحجـم  كليـرب 
الرباعـي، والتـي سـتحقق يف قمر 
املحيط الجليدي لكوكب املشـرتي، 
حيث سـيكون إطالقهـا يف أكتوبر 
الفضـاء  وكالـة  وأعلنـت   ،2024
األمريكية أن كليرب يجري تجميعها 
اآلن يف مخترب الدفع النفاث يف الكنادا 

فلينرتيدج بجنوب كاليفورنيا.
ووفًقـا ملـا ذكرته صحيفـة “ديىل 
ميـل” الربيطانيـة، تهـدف مهمة 
كليـرب إىل معرفة ما إذا كان أوروبا، 
رابـع أكرب قمـر لكوكب املشـرتي، 
يسـتضيف ظروًفا مناسبة للحياة 
باسـتخدام مجموعة متطورة من 

األدوات العلمية.
ويعد أوروبا قمر جليدي مع محيط 
خفـي تحت السـطح يبلـغ قطره 
1940 ميـاًل )3100 كيلومـرت( أي 

حوايل %90 من قطر قمر األرض.
كمـا أن أوروبـا هـو أحـد املواقـع 

القليلـة يف النظـام الشـميس التي 
تحتـوي عـىل ميـاه سـائلة، جنًبا 
إىل جنـب مـع األرض وقمـر زحـل 
إنسـيالدوس، ممـا يجعلـه هدًفـا 

مهًما لوكالة ناسا.
“كل  إن  بيـان  يف  ناسـا  وقالـت   
تفاصيل املركبـة الفضائية تقريًبا 
ستكون مصنوعة يدوًيا”، مضيفة 
“عندمـا يتـم تجميعهـا بالكامل، 
ستكون املركبة كبرية مع صفيفات 
شمسـية طويلة بما يكفـي لتمتد 
عـىل ملعـب كـرة سـلة، وكل هذا 
أفضل للمساعدة يف تشغيل املركبة 
الفضائيـة أثناء رحلتهـا إىل القمر 

الجليدي “أوروبا” للمشرتي”.
كما أن الجسـم الرئيـيس للمركبة 
الفضائية، هـو وحدة دفع عمالقة 
يبلـغ ارتفاعها 10 أقـدام، صممها 
هوبكنـز  جونـز  مختـرب  وبناهـا 
يف   )APL( التطبيقيـة  للفيزيـاء 

لوريل بوالية ماريالند.

ذكـر تطبيق التسـجيالت املصـورة الصيني تيك توك، أنه سـيعلق البث 
املبـارش وتحميل املقاطـع املصورة عىل منصته يف روسـيا بينما يراجع 
تداعيـات قانـون اإلعالم الجديد الـذي وقعه الرئيس الـرويس فالديمري 

بوتني يوم الجمعة.
وقالت رشكة التواصل االجتماعي يف سلسـلة من منشورات عىل تويرت: 
“ليس لدينا خيار سوى تعليق البث املبارش واملحتوى الجديد عىل خدمة 
التسجيالت املصورة الخاصة بنا بينما نعكف عىل مراجعة اآلثار األمنية 

لهذا القانون”. وأضافت أن الرتاسل داخل التطبيق لن يتأثر بالقرار.
واستنكرت الحكومة األمريكية، القانون الجديد، الذي يهدد بالسجن ملدة 

تصل إىل 15 عاما من ينرش ما وصفها الكرملني “باألخبار الكاذبة”.

جوجل يحتفل باليوم العالمي للمرأة 
بفيديو يجسد دورها في المجتمع

تيك توك يعلق البث المباشر وتحميل 
المقاطع المصورة الجديدة في روسيا

  

تغريدات

ماجد شنكالي

هاني عاشور

ــوق  ــة .. حق ــا الكاذب ــات زمانن مصطلح
ــق الرد ،  ــة التعبري ، ح ــان ، حري االنس
االمن والسالم ، العدالة ، سلطة القانون 

، حقوق الشعوب ، االمم املتحدة .

اىل  ــاج  الحيت ــة  الغذائي ــواد  امل ــعار  اس ــض  خف
ــرات صحفية بل  ــتضافات ومؤمت ــات واس اجتماع
ــات متوينية يف  ــريء بتوزيع ٣ وجب اىل قرار ج
غضون شهر ولكن السؤال هل متلك وزارة التجارة 
ــع هذا العدد من  ــراتيجي يكفي لتوزي خزين اس
ــذه االزمة اليت تعترب اهم  الوجبات؟؟!! لعبور ه

اختبار حلكومة تصريف االعمال.

أن  بعد  الجدل  من  الكثري  إليسا  أثارت 
نرشت صورة لها عرب خاصية ستوري 
عىل صفحتها الخاصة عىل اإلنستغرام 
لتسأل جمهورها عن املكان املوجودة 

فيه.
حيث علم أن ملكة اإلحساس إليسا 
موجودة يف مرص من أجل تسجيل 
الجديدة  الغنائية  أعمالها  أحد 
ستكون  والتي  املرصية  باللهجة 

ضمن ألبومها الجديد.
عىل  سيكون  الذي  والعمل 

سيضم  الخاصة،  نفقتها 
من  مختلفة  مجموعة 

ما  الغنائية  األعمال 
اللبنانية  اللهجة  بني 
بعضها  واملرصية، 

بع رومانيس وآخر يحمل  لطا ا
وسيتضمن  تحمالن اإليقاعي،  أغنيتني 

حيث  الدرامي  إليسا الطابع  فيهما  ستتناول 
إحدى القضايا النسائية كعادتها يف ألبوماتها األخرية.

بعد  خوري  مروان  مع  للتعاون  عودتها  األلبوم  وشهد 
غياب سنوات، حيث يجتمع الثنائي يف أكثر من أغنية 

خالل األلبوم الجديد.
وقد حددت إليسا وفريق عمل األلبوم أن يكون موسم 

صيف 2022 هو املوعد املبدئي لطرح األلبوم يف السوق 
املاضية  الفرتة  خالل  الساحة  عن  إليسا  غياب  بعد 

قبل  وكمان«  كمان  »هنغني  األخري  بالسينغل  واكتفائها 
عامني.

“ناسا” تبدأ بناء مركبة كليبر للبحث 
في قمر المشتري عام 2024

ألبوم إليسا يف 
صيف 2022

توبا بويوكستني تعرب عن سعادتها بقرب 
عرض مسلسلها اجلديد

هامش

املقيمني  العراقيني  الخارجية مع  العراقية عرب وزارة  الحكومة  تواصلت 
 5500 نحو  يبلغ  عددهم  إن  تقول  الحكومية  اإلحصاءات  أوكرانيا..  يف 
طبقا  هناك..  الجامعات  يف  يدرسون  ممن  غالبيتهم  عراقي  مواطن 
للبيانات فإن الخارجية أبلغتهم أن كل التسهيالت سوف تقدم للراغبني 
منهم بالعودة.. املعلومات تقول إن االستجابة كانت قليلة.. هل فضلوا 
البقاء يف أوكرانيا وهي تخوض حربا ال أحد يعرف متى وكيف تنتهي؟ هل 
للحرب،  النهايتني  بانتظار إحدى  بلدان أخرى  اىل  باالنتقال مؤقتا  رغبوا 
إما النهاية السلمية التي ال تكلفهم عند العودة ما يفوق طاقتهم فيما لو 
عادوا اىل أرض الوطن الذي بقدر ما ارتفعت أسعار نفطه ارتفعت أسعار 
النهاية النووية التي ال يفرق عندها إن كانوا يف قلب كييف أو  زيته، أو 
بولندا أو رومانيا أو يف أية بقعة من أرض الوطن الذي لحد اآلن ال يعرف 
تدابريه بعد أن أكلت »حنطته شعريه«، وضاعت طبقته السياسية التي 
قد ال تستطيع أن تؤمن بعد فرتة طبقة بيض للمواطن بني من يريد فالنا 

رئيسا للجمهورية وفالنا رئيسا للوزراء. 
مواطن عراقي اسمه )حكمت( ُمقيم يف أوكرانيا ربما تكون حكايته التي 
تناقلتها وكاالت األنباء تختزل مأساة وطن حني تنخفض أسعار نفطه 
اىل أقل من 7 دوالرات يعاني مشكلة يف األسعار والرواتب وفرص العمل 
بل  نفسها  املشكلة  يعاني  دوالرا   130 اىل  ترتفع  وحني  التشغيل،  وكلف 
ربما أعقد.. تتلخص حكاية )حكمت( الذي أنهى دراسة الطب يف كييف 
إنه حني دعي للعودة اىل الوطن لم يستجب.. طبقا للوكاالت أن حكمت 
انتقل من كييف التي لم يكن راغبا يف االنتقال منها اىل بولندا مع زوجته 
حياة  عن  يبحث  الوكاالت  تقول  كما  حكمت  قطط..  وثالث  وطفليه 
بديلة.. شخصيا انزعجت من حكايته وحكاية الحياة البديلة.. فحكمت 
الذي ذهب يدرس الطب وال أعرف إن كان عىل نفقة الدولة أم عىل نفقته 
الشخصية ألن لكل نفقة تقديراتها الخاصة عند العتب واللوم، يفرتض 
به العودة اىل وطنه لكي يستأنف حياته طبيبا يداوي الناس رشط أن ال 

يكون عليال يف حب أوكرانيا. 
يقول حكمت طبقا للوكاالت: »أخذنا ما يسهل حمله، مع القطط الثالث، 
ونزلنا نبحث عن وسيلة تنقلنا إىل محطة القطار.. كان الناس يركضون يف 
كل اتجاه، وتذكرت ما كان يحدث يف بغداد بعد انفجار سيارة مفخخة«.. 
بلدة صغرية  الواتساب: »نحن بخري، وصلنا  بعد فرتة كتب حكمت عىل 
الزوجة  مع  حكمت  وصل  الحدود«..  إىل  وسنتجه  كييف،  غربي  جنوب 
واألطفال والقطط الثالث اىل الحدود حيث ينتظر مصريا مجهوال.. كانت 
رحلته شاقة من ال مكان اىل ال مكان.. يف الجانب اآلخر كان الوطن يناديه 
أن يعود.. وبطريقة بدت مستفزة  يريد  لكنه ال يعود.. ال  مع تسهيالت 
وإن  »بالدي  القائل  الشعري  بالبيت  أؤمن  زلت  ما  كمواطن  ملشاعري 
جارت عيّل عزيزة«، كتب حكمت يقول: »العراق ليس خياراً للعيش، أفكر 
يف االنتظار هنا، عالقاً يف بولندا«.. إبق عالق خويه.. داوي قططك الثالث.. 

»إحنه هم  هيج طبيب ما نريد«.

محزة مصطفى 

حكمت والوطن 
والقطط الثالث                                                

فؤاد  البيانو،  عازف  أحدث 
علق  أن  بعد  أزمة  جمال، 
شابة  كتبتها  تغريدة  عىل 
وغناء  صوت  من  تسخر 
شمس األغنية نجوى كرم.

كاتبا:  البيانو،  عازف  ورد 
»فما بالك لو اضطرينا نعزف 
تتعاد«،  وما  تنذكر  معها، 
إىل  منه  إشارة  يف 
من  استيائه 
كته  ر مشا
ف  ز كعا
حفل  يف 
للنجمة 

اللبنانية.
تفاعل الجمهور بشكل واسع 
مع التعليق وشن الكثري منهم 
جمال،  عىل  قاسياً  هجوماً 
التقدير  بسوء  إياه  متهمني 

فيما قاله.
رافقت  التي  الضجة  وبعد 
األمر، اعتذر العازف إىل الفنانة 
سخريته  عقب  املرصية 
التواصل  مواقع  عرب  منها 
تغريدة:  يف  وكتب  االجتماعي 
فضيلة،  الخطأ  عن  »االعتذار 
وشمس  لنجمة  إذا  كيف 
كرم.  نجوى  األغنية 
االحرتام  كل 
لفنك  والتقدير 

وتاريخك«.
الضجة  ورغم 
التي رافقت تغريدة 
وتداولها  الشاب 
عىل  بكثافة 
التواصل  مواقع 
إال  االجتماعي، 
كرم  نجوى  أن 
األمر  تجاهلت 
ولم  تماماً 
ما  عىل  تعلق 

حصل.

االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  تناقل   
أنباء تفيد بحجم ومقدار الثروة التي تملكها 

الفنانة والراقصة املرصية فيفي عبده.
الثروة  مقدار  أن  إىل  املتداولة  األخبار  وأشارت 
مليون   50 تعادل  عبده  فيفي  تملكها  التي 

الفنانة  من  مقرب  مصدر  خرج  حيث  دوالر، 
فيفي عبده عن صمته نافياً كل ما يقال عنها، 
ثروة  مقدار  وأن  كاذبة،  شائعات  بأن  مؤكداً 
فيفي عبده لم تصل إىل هذا الرقم، وفق )رؤيا 

تي يف(.

عبده  فيفي  الفنانة  أعمال  آخر  أن  إىل  يشار 
كان مسلسل مملكة الغجر، من بطولة حورية 
أحمد  سمري،  حازم  الغيطي،  ميار  فرغيل، 
وإخراج  مجاهد،  عزة  سليمان،  محمد  كرارة، 

عبد العزيز حشاد.


