
بغداد/ الزوراء:
وجـه رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفـى الكاظمي، 
مديـر اسـتخبارات دياىل السـابق اللواء 
الجريـح قاسـم عـيل حميـد العنبكـي 
وتقديم التسـهيالت املطلوبـة له .وذكر 
املكتب االعالمي لرئيـس الوزراء يف بيان 
تلقتـه ”الـزوراء“: ان رئيـس مجلـس 
الـوزراء القائد العـام للقوات املسـلحة 
مصطفى الكاظمي، اسـتقبل بعد ظهر 
امـس اإلثنني، مديـر اسـتخبارات دياىل 
السـابق اللواء الجريح قاسم عيل حميد 
العنبكـي الـذي تعـرض إلصابـة بالغة 
خـالل األعـوام املاضيـة، أثنـاء تصديه 
لعمليـة إرهابيـة جبانة.وأشـاد رئيس 

مجلس الوزراء، بحسب البيان، بالوقفة 
الشـجاعة واألداء املتميـز للـواء قاسـم 
العنبكـي، مؤكـداً أن هذه هـي املواقف 
املنتظرة من أبطال قواتنا املسلحة وهي 
تقارع اإلرهـاب وال تبقي لفلوله موطئ 
واجبنـا  أن  إىل  سـيادته  وأشـار  قـدم، 
رعايـة الجرحى االبطال الذين توسـمت 
أجسـادهم بالجـراح بـكل فخـر وهـم 
يدافعـون عن شـعبهم ووحـدة بلدهم، 
ووجـه السـيد الكاظمي بتكريـم اللواء 
وتقديـم التسـهيالت املطلوبـة له.وكان 
اللواء قاسـم العنبكي قد تعرض إلصابة 
بليغـة عام 2016، أثنـاء عملية ميدانية 
ملالحقـة االرهابيني، أسـفرت عن قتلهم 

ومنعهم من تفجري سيارة مفخخة.

بغداد/ الزوراء:
وجهت رئاسـة مجلس النواب، امس 
االثنـني، طلباً للجنـة املاليـة يتعلق 
بقانون الدعـم الطارئ.وقال النائب 
الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان 
عبـد الله يف كلمة لـه خالل اجتماعه 
مع اللجنة املاليـة تابعته ”الزوراء“: 
مجلـس  كرئاسـة  ”حضورنـا  إن 
النواب يف اجتماع اللجنة املالية لدعم 
جهود اعضاء اللجنة إلنجاز مرشوع 
قانـون األمـن الغذائي وهـو قانون 
مهم لحياة وقـوت املواطنني“، مبيناً 
أن ”االمـن الغذائـي يتطلـب توفـري 
السـلة الغذائيـة ودعم مسـتحقات 
الفالحني والقطاع الزراعي“.وأضاف 

أن ”هنـاك جهودا وعمـال دؤوبا من 
قبل اللجنة لذلك تكرر رئاسة مجلس 
النـواب مع تمرير القانـون ألهميته 
وندعم تضمـني املالحظات املهمة يف 
هذا القانون من قبل اللجنة املالية“.

ولفت عبـد الله اىل أن ”هنـاك امورا 
يجب ان تحسـم داخل اللجنة املالية 
قبل اقراره نهائيا ومسائل ادرجت يف 
القانون لم تكن باملسـتوى املطلوب 
ورضوري لذلـك مـن خـالل اعضاء 
اللجنـة توصـل النـواب اىل مراحـل 
مهمة متقدمـة، نامل منهـم انجاز 
املرشوع قريبا خالل االسبوع املقبل 
ليكون لرئاسة مجلس النواب تحديد 

موعد جلسة للتصويت“.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أسـعار النفـط، خالل تعامالت 
امس االثنـني، وانخفض الخـام العاملي 
دون مسـتوى 98 دوالرا للربميـل، وذلك 
17 مـارس املـايض. للمـرة األوىل منـذ 

وبحلول الساعة 14:9 بتوقيت موسكو، 
تراجعت العقـود اآلجلة للخام األمريكي 

بنسـبة  الوسـيط“  تكسـاس  ”غـرب 
%4.63 إىل 93.71 دوالرا للربميل.فيمـا 
انخفضت العقود اآلجلـة لخام ”برنت“ 
بنسبة %4.36 إىل 98.30 دوالر للربميل، 
وقبل ذلك سـجلت عقود الخـام العاملي 
قـراءة دون مسـتوى 98 دوالرا للربميل 

عند 97.73 دوالرا للربميل.

بغداد/ الزوراء:
اقرتب عدد اإلصابات بفريوس كورونا 
املسـتجد يف جميع أنحـاء العالم من 
نصف مليار نسمة، فيما تجاوز عدد 
الوفيـات 6.5 ماليني حالة وفاة.فقد 
أظهر إحصاء لوكالة رويرتز أن أكثر 
مـن 496.43 مليون نسـمة أُصيبوا 

بفـريوس كورونـا، املسـبب لوبـاء 
كوفيد19-، عىل مسـتوى العالم.أما 
إجمـايل عـدد الوفيـات الناتجة عن 
الفـريوس يف مختلـف أنحـاء العالم 
حالـة   6,572,915 إىل  وصـل  فقـد 
وفاة.ووفقا إلحصاء رويرتز، فقد تم 
تسـجيل إصابات بالفريوس يف أكثر 

من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف 
أوىل حاالت اإلصابة يف مدينة ووهان 
.2019 ديسـمرب  يف  الصـني  وسـط 

أمـا أكثـر الـدول مـن حيـث عـدد 
الواليات  بالفريوس فهـي  اإلصابات 
املتحـدة، حيث وصل عدد الحاالت إىل 
80,385,251 إصابة، فيما بلغ اقرتب 

عـدد الوفيات من مليون حالة، وبلغ 
986,630 حالـة وفاة.واحتلت الهند 
املركـز الثاني من حيث اإلصابات، إذ 
سـجلت 43,035,271 إصابة، فيما 
احتلـت املركز الثالث مـن حيث عدد 
الوفيـات، وسـجلت 521,685 حالة 
وفاة مؤكدة، وذلك بعد الربازيل التي 

سـجلت 661,220 وفـاة مـن أصل 
مازال  إصابة.عربيـا،   30,145,192
العراق يتصـدر عدد اإلصابات، حيث 
سجل 2,321,781 إصابة، من بينها 
األردن  وفاة.وجـاء  حالـة   25,183
ثانيـة، وسـجل 1,694,216 إصابة، 

و14,048 حالة وفاة.

 الزوراء/ مصطفى فليح:
أكـَد املستشـار املـايل للحكومـة، مظهـر محمـد، ان 
الحديث عن ترشيع قانون لتحديد االسعار رغم نواياه 
الطيبـة إال ان امامـه الكثـري من املعوقـات، فيما بني 
االليـة الصحيحة التي يجب عـىل الدولة اتباعها لدعم 
املواطن.وقـال صالح يف حديث لـ»الزوراء»: ان «هناك 

قانون حماية املسـتهلك رقم ١ لسنة ٢٠١٠ وهو مهم 
ويحمي املستهلك من رداءة السلع ونوعيتها ويتصدى 
بما يحفظ السـلوك االسـتهالكي الصحيح» . واضاف 
«يف قانون مثل هذا لتحديد االسـعار توجد مشكلة الن 
ليربالية السـوق العاليـة وانفالته ال يعنـي ان الدولة 
ال تدخل وتراقب االسـعار وتحمي املواطن، فالسـوق 

مثلمـا له الحرية يف توفري السـلع والربح منها، هناك 
يف الوقت نفسـه حقـوق للمسـتهلكني ينبغي اخذها 
بنظر االعتبار». واوضح «مثل هذه الترشيعات تفهم 
عـىل انها فـرض رقابة سـعرية اجبارية ومشـكلتها 
تكمـن يف اقتصاد السـوق وعدم تدخـل الدولة يحدث 
انحـراف باألسـعار ويؤدي اىل ايجاد اسـواق سـوداء 

بسبب الشـحة واالحتكار املبطن». مشريا اىل ان «هذا 
صعـب ويحتاج اىل جهـاز اداري ورقابي مـن الطراز 
االول وال اعتقـد ان الظـروف يف العـراق ميرسة لهكذا 
رقابات عالية «.  وبني ان «املشـكلة بني حرية السوق 

واالسترياد والتنافس.

كييف/ متابعة الزوراء:
عىل وقع اسـتمرار العملية العسـكرية 
 ٤٧ الــ  لليـوم  بالدهـا  يف  الروسـية 
عـىل التـوايل، جـدد الرئيـس األوكراني 
فولدومـري زيلينسـكي مطالبـة الدول 
الغربية بمزيد من املساعدة واألسلحة، 
فيمـا أعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية 

تدمـري ٤ منظمـات دفاعية مـن طراز 
دنيربوبرتوفسـك  منطقـة  يف   ٣٠٠  S
رشقي أوكرانيا، بصواريخ عالية الدقة 
( كاليرب).وقـال زيلينسـكي يف خطاب 
عـرب الفيديـو إىل نـواب برملـان كوريا 
الجنوبية امس االثنني، «نريد املزيد من 

املساعدات للنجاة من هذه الحرب».

وأضاف:»نحـن بحاجـة إىل تكنولوجيا 
عسـكرية متنوعـة مـن الطائـرات إىل 
الدبابـات. كوريـا الجنوبيـة يمكن أن 
تسـاعدنا».كما شـدد عـىل أن بـالده 
تحملـت عنـاء حرب أعدت لها روسـيا 
ملـدة ١٠ سـنوات، بحسـب مـا نقلـت 
رويرتز.واعترب أن موسكو تهدد أوروبا 

فحسـب،  أوكرانيـا  وليـس  بأكملهـا 
فهي تسـعى إلخضـاع كييـف ومن ثم 
الهجـوم عـىل دول مجـاورة.إىل ذلـك، 
اتهـم القوات الروسـية بتدمـري بالده، 
والقيام بأعمال نهب وسلب واغتصاب. 
وقال إن «الروس دمـروا أكثر من ٩٠٠ 
جامعة وأكثر من ٣٠٠ مسـتودع أدوية 

منـذ بدء الحـرب»، حسـب زعمه. كما 
اتهم روسـيا باسـتهداف أماكن تمركز 
املدنيني يف سـائر أنحـاء البالد.أما يف ما 
يتعلق بماريوبـول، فأكد أن تلك املدينة 
الساحلية املطلة عىل بحر آزوف، جنوب 

البالد، «ُدمرت بالكامل».
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إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
انتخـب النـواب الباكسـتانيون، شـهباز رشيف 
رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران 
خان الذي استقال من مقعده يف الجمعية الوطنية 
إىل جانـب معظم أعضاء حزبـه قبيل التصويت.
وأوضح القائم بأعمال رئيس الربملان، رسدار أياز 
صـادق، قائال: ”تم انتخاب ميان محمد شـهباز 
رشيـف رئيسـا للـوزراء“، بحصولـه عـىل 174 
صوتا من أصـل 342 يف املجلس.وكانت الجمعية 
الوطنية الباكستانية قد اعتمدت كال من شهباز 
رشيف، وشاه محمود قرييش كمرشحني ملنصب 
رئيس الـوزراء الجديد.ويشـغل شـهباز رشيف 
منصب رئيس حزب الرابطة اإلسالمية املعارض، 
وهو مرشـح أحزاب املعارضـة، أما قرييش فهو 

نائب رئيـس حزب حركة اإلنصـاف، وهو حزب 
رئيس الوزراء املعزول عمران خان، وكان يشغل 

منصب وزير الخارجية يف الحكومة املعزولة. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
للمرة الثاني خالل العام الحايل احتل الجواز العراقي 
املرتبة قبل االخرية يف ترتيب جوازات السفر العاملية، 
فيمـا حافـظ الجـواز اليابانـي والسـنغافوري عىل 
مرتبتهـم األوىل باقوى جواز بالعالـم يف الربع الثاني 
عـام 2022.وحسـب تصنيـف رشكة االستشـارات 
السـويرسية ”Henley & Partners“ للربـع الثانـي 
من عام 2022 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ فقد 
احتل العـراق املرتبة قبل االخرية يف جوازات السـفر 
بنـاء عىل مـؤرش حريـة التنقـل بحصولـه عىل 28 
تأشـرية حرة فقـط أي باملرتبة 110 مـن أصل 111 
دولـة مدرجـة يف الجدول يسـبقه الجواز السـوري 
بــ 29 تأشـرية حرة، والباكسـتاني بـ 31 تأشـرية 

حـرة، فيما حـل الجـواز األفغاني باملرتبـة االخرية 
بحصولها عىل 26 تأشـرية حرة.واضافت ان الجواز 
اليابانـي والسـنغافوري حصـال عىل املرتبـة األوىل 
عامليـا بحصولهمـا كالهما عىل 192 تأشـرية حرة، 
يليهمـا الجواز االملانـي والكوري الجنوبـي باملرتبة 
الثانية بحصولهما عىل 190 فيزة حرة، ومن ثم جاء 
الجواز الفنلندي وااليطايل و لوكسمبورغ واالسباني 
باملرتبـة الثالثـة بحصولهم عىل 189 تأشـرية حرة.

عربيا، جاءت اإلمارات باملرتبة األوىل عربيا وباملرتبة 
15 عامليـا بـ 175 تأشـرية حرة، فيمـا جاءت قطر 
ثانيا عربيـا وباملرتبة 55 عامليا بـ 98 تأشـرية حرة 
والكويت ثالثا بـ 95 تأشـرية، والبحرين رابعا بـ 84 

ومن ثم عمان خامسا بـ 80.
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الزوراء/ حسني فالح:
أعلن جهـاز مكافحة االرهاب ان قواته 
عـىل أتـم الجاهزية ملواجهـة اي تهديد 
ارهابـي، وفيما اكد اسـتمرار عملياته 
جميـع  يف  والتفتيشـية  االسـتباقية 
املناطق التي يتواجد فيها تنظيم داعش 
االرهابـي، حذر خبري امنـي من تهيئة 
التنظيـم االرهابـي للقيام بما يسـمى 
بـ“غـزوة رمضـان“، داعيـا االجهـزة 

االمنية اىل اجهاض عملياته االرهابية.
وقـال املتحدث باسـم جهـاز مكافحة 
اإلرهـاب، صبـاح النعمـان، يف حديـث 
لـ“الزوراء“: ان ما يشاع من معلومات 
باستعداد تنظيم داعش االرهابي للقيام 
بما تسـمى بـ“غزوة رمضـان“ تدخل 
ضمن الحرب النفسـية التي يمارسـها 
التنظيـم االرهابي ضد القـوات االمنية 
واملواطنـني مـن اجل اسـتنزاف قدرات 
القـوات األمنية. الفتـا اىل: ان العمليات 
مسـتمرة سواء التفتيش او االستباقية 
مـن قبـل جهـاز مكافحـة االرهـاب.

تنقطـع  لـم  عملياتنـا  ان  واضـاف: 
وستسـتمر يف كل االماكـن التي نرصد 
فيها تحركات للتنظيم اإلرهابي. مبينا: 
ان التنظيـم االرهابي مـن ناحية القوة 
والدعـم والتمويـل يف اضعـف حاالته، 
كما ان الدعاية االعالمية للتنظيم ايضا 
قلـت وبنسـبة كبـرية جدا.وأوضح: ان 
قواتنا االمنية عىل اشد الجاهزية، حيث 
لـدى قـوات جهـاز مكافحـة االرهاب 

عمليات اسـتباقية يوميـا ولديها ايضا 
جهد اسـتخباري ومعلومات اولية عن 
تحركات العـدو. مؤكدا: انه ال خشـية 
يف املرحلـة الحاليـة او القادمـة من اي 
عمليـات ارهابيـة للتنظيـم االرهابي.

وتابـع: حتـى يف حـال حدثـت عمليـة 

ارهابية فهي ال ترتقي لتهديد كبري جدا 
يهـدد املدن او املناطـق وتبقى عمليات 
التنظيم هي حـرب عصابات وعمليات 
متفرقة خاصـة يف االماكن البعيدة عن 
مراكـز املدن.من جهته، قـال الخبري يف 
الشـؤون االمنية، فاضـل ابو رغيف، يف 

حديـث لـ“الـزوراء“: ان تنظيم داعش 
االرهابي ليس بغريب عليه حينما يهيئ 
لشـهر رمضان، حيـث كان يف كل عام 
يهيـئ ملا يسـمى بـ“غـزوة رمضان“. 
نجـح  االرهابـي  التنظيـم  ان  مبينـا: 
يف رمضـان العـام املـايض حينمـا نفذ 

عملياته يف مناطق الكاظمية املقدسـة 
والحبيبية ومدينـة الصدر وهو يحاول 
اآلن ان يستنسخ تلك التجارب املاضية.
وأضـاف: ان االجهـزة االسـتخباراتية 
واملخابراتيـة واالمـن الوطنـي وكذلـك 
امن الحشـد باتوا عىل أهبة االسـتعداد 
ألي طارئ وهناك حيطة وحذر شـديد. 
مشـددا عىل االجهزة االسـتخبارية ان 
تقـوم بإجهـاض واسـتباق اي عملية 
قـد يعتقد التنظيم انها قد غفلت عنها.
ويف وقت سـابق، شـدد رئيس الوزراء، 
مصطفـى الكاظمي، األحـد، عىل رفع 
األمنـي  والرتكيـز  االنتبـاه  مسـتوى 
خالل شـهر رمضان، فيما اشـار اىل ان 
تعزيـز دور قواتنـا املسـلحة واالرتقاء 
بأدائها يتطلـب بذل املزيد مـن الجهد.
وقـال املكتب اإلعالمـي لرئيس مجلس 
الـوزراء يف بيـان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”رئيـس مجلس الـوزراء القائـد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفـى الكاظمي 
ترأس اجتماعاً أمنيـاً للقيادات األمنية 
والعسـكرية، بحضـور وزيـري الدفاع 
والداخليـة“، مبينـا انـه ”جـرى خالل 
االجتمـاع بحـث سـري تنفيـذ الخطط 
األمنية الخاصة بشهر رمضان املبارك، 
ومتابعة العمليـات األمنية التي تالحق 
فلول داعش املنهزمة وتطهري أوكارها، 
فضالً عـن إجراءات حمايـة أبراج نقل 
الطاقـة الكهربائيـة، وتركيـز الجهـد 

االستخباري وحصيلة نتائجه“.
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بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة الرتبية، امس االثنني، تعليق امتحان 
السادس  الصف  لتالميذ  االجتماعيات  مادة 
الدرايس  للعام  العامة  االمتحانات  يف  االبتدائي 
تلقته  للوزارة  بيان  .وذكر   ٢٠٢٢  –  ٢٠٢١
«الزوراء»: ان «اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة 
قررت تعليق امتحان مادة االجتماعيات لتالميذ 
الصف السادس االبتدائي للعام الدرايس الحايل».

االمتحانات  يف  الداخلة  «الفحوص  ان  واوضح، 
اللغة  العربية،  اللغة  االسالمية،  (الرتبية  هي 

االنكليزية ، الرياضيات ، العلوم)».

@ÒÜbfl@Êbznfla@’Ó‹»m@äã‘m@ÚÓi6€a
Ôˆaáni¸a@ëÜbè‹€@pbÓ«b‡nu¸a
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بغداد/ الزوراء: 
بحث وزيـر الدفاع جمعة عناد سـعدون 
ونظـريه الدنماركي مورتن بودسـكوف، 
امس االثنني، التعاون املشرتك يف املجاالت 
العسـكرية والفنية.وذكـر بيـان للوزارة 
تلقته «الـزوراء»: أن «وزير الدفاع جمعة 
عناد سعدون استقبل، امس، نظريه وزير 
الدفـاع الدنماركـي مورتـن بودسـكوف 
ووفد رفيع املسـتوى يضم رئيس األركان 
الدنماركـي ونائب األمني العام والسـفري 
باولـو». سـتيج  العـراق  يف  الدنماركـي 
وأضاف البيـان أنه «جرى خـالل اللقاء، 
الذي حرضه رئيس أركان الجيش واألمني 

العـام وكبار ضباط وزارة الدفاع، تباحث 
العالقات الثنائية وسـبل التعاون املشرتك 
يف عـدد من املجـاالت العسـكرية والفنية 
وغريهـا بمـا يحقـق مصلحـة البلدين». 
وأعـرب وزيـر الدفـاع الدنماركـي عـن 
تقديره للتضحيات التي بذلها أبناء العراق 
يف معاركهم ضد اإلرهاب والتحديات التي 
يواجها العـراق، مؤكداً «التـزام التحالف 
الـدويل بدعم القوات املسـلحة العراقية يف 
حربهـا ضد اإلرهاب، واسـتمرار التعاون 
مـن أجـل الوقوف بوجـه اإلرهـاب الذي 
يشـكل خطراً ليس عىل العراق فحسـب، 

وإنما للعالم أجمع».

بغداد/ الزوراء:
أصـدر مجلـس القضـاء االعـىل، امس 
االثنني، توضيحاً بشأن رافع العيساوي.
وقال رئيـس محكمة اسـتئناف بغداد/ 
الرصافة عماد خضري الجابري، يف بيان، 
تلقتـه «الـزوراء»: إن «بعـض وسـائل 
االعـالم تتداول معلومـات غري صحيحة 
بخصـوص قضايـا املتهم املكفـل رافع 
«محكمـة  أن  العيسـاوي».وأضاف، 

املحكمـة  وجهـت  االتحاديـة  التمييـز 
املعنيـة بأكمـال االجـراءات التحقيقية 
الالزمة للوصـول اىل املبالـغ املالية التي 
إىل  مجهول».وأشـار  مصريهـا  اليـزال 
أن «املتهـم املذكور مطلـوب عن قضايا 
اخـرى اليزال قسـم منها قيـد املحاكمة 
يف محكمـة الجنايات ومحكمـة الجنح 
وقسـم آخـر قيـد التحقيـق يف محكمة 

تحقيق الرصافة».

ÚÓiã»€a@fiÎá€a@äáónÌ@÷aã»€aÎ@Ú‡è„@äbÓ‹æa@—ó„@Âfl@l6‘m@bÓæb«@b„ÎäÏ◊@pbibñg
’†b‰flÎ@fiÎÜ@210@¿@òÉí@µÌ˝fl@6.5@Âfl@ãr◊c@ÒbœÎ@á»i

عمان/ الزوراء:
اعلن وزير الداخلية االردني مازن الفرايه، استحداث تأشرية جديدة للدخول اىل اململكة ملدة خمس 
سنوات ولعدة سفرات، مبينا انها تهدف لتسهيل اإلجراءات وتبسيطها، بما يسهم يف جذب السياح 
واملستثمرين ورجال األعمال، وتحقيق التنمية ودفع عجلة االقتصاد الوطني.وقال الفرايه بحسب 
إقامة  التأشرية  الداخلية: ان «القرار تضمن أيضا، السماح بمنح الحاصلني عىل هذه  بيان لوزارة 
مؤقتة ملدة ثالثة أشهر من خالل املراكز الحدودية مبارشة، عند كل مرة يدخل حاملها إىل اململكة».

وقالت الوزارة بحسب البيان، إنها «تعمل ومن خالل لجان فنية متخصصة عىل مراجعة إجراءاتها 
التنمية االقتصادية، وتشجيع  باستمرار، بما يعزز مساهمتها الحقيقية ودورها الوطني لتحقيق 
االستثمار، وإيجاد البيئة اآلمنة للمستثمرين وتبسيط اإلجراءات الخاصة بتنقلهم من وإىل األردن».

@ÒáÌáu@fiÏÇÜ@Ò7ídm@táznèÌ@ÊÜä¸a
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 الزوراء/ مصطفى فليح:
مظهر  للحكومة،  املايل  املستشار  أكَد 
محمد، ان الحديث عن ترشيع قانون 
لتحديد االسعار رغم نواياه الطيبة إال 
فيما  املعوقات،  من  الكثري  امامه  ان 
عىل  يجب  التي  الصحيحة  االلية  بني 

الدولة اتباعها لدعم املواطن.
لـ“الزوراء“:  حديث  يف  صالح  وقال 
املستهلك  حماية  قانون  ”هناك  ان 
مهم  وهو   2010 لسنة   1 رقم 
السلع  رداءة  من  املستهلك  ويحمي 
ونوعيتها ويتصدى بما يحفظ السلوك 

االستهالكي الصحيح“ .
لتحديد  هذا  مثل  قانون  ”يف  واضاف   
ليربالية  الن  مشكلة  توجد  االسعار 
ان  يعني  ال  وانفالته  العالية  السوق 
الدولة ال تدخل وتراقب االسعار وتحمي 
الحرية  له  مثلما  فالسوق  املواطن، 
هناك  منها،  والربح  السلع  توفري  يف 
للمستهلكني  حقوق  نفسه  الوقت  يف 

ينبغي اخذها بنظر االعتبار“. 
تفهم  الترشيعات  هذه  ”مثل  واوضح 
عىل انها فرض رقابة سعرية اجبارية 
السوق  اقتصاد  يف  تكمن  ومشكلتها 
انحراف  يحدث  الدولة  تدخل  وعدم 
اسواق  ايجاد  اىل  ويؤدي  باألسعار 
واالحتكار  الشحة  بسبب  سوداء 

املبطن“.
 مشريا اىل ان ”هذا صعب ويحتاج اىل 
جهاز اداري ورقابي من الطراز االول 

وال اعتقد ان الظروف يف العراق ميرسة 
لهكذا رقابات عالية ”.

  وبني ان ”املشكلة بني حرية السوق 
يتوفر  ال  وهذا  والتنافس،  واالسترياد 
تناقض  من  واحيانا  باستمرار 
منع  فيوم  االقتصادية  السياسات 
قسم  والحدود  فتحه  ويوم  االسترياد 
له  االقليم  ان  كما  منفلتة،  منها 
عليه  سيطرة  توجد  وال  سياساته 

اشياء كيف يمكن فرض  وامام هكذا 
سيطرة سعرية ”.

من  املخاوف  ”رغم  انه  اىل  ولفت    
تصب  بالطبع  لكنها  السيطرة  هذه 
نتمنى  ونحن  املستهلك  مصلحة  يف 
كاألدوية  لألسعار  سقوف  تكون  ان 
واالغذية واملالبس ولكن من الصعوبة 
ادارتها الن لدينا آالف االنواع من السلع 
كيف يمكن تقييد اسعارها وتحت اي 

مسمى او عنوان او مصدر او منشأ، 
واين السيطرة النوعية ثم اين الجهاز 
االداري الرقابي النزيه والكفء واملمتد 

يف جميع انحاء العراق“. 
 واضاف ”نظريا ممكن فرض تحديد 
وهي  كمستهلك  وايدها  لألسعار 
لترشيع  التحرك  ادارية  اسعار  تسمى 
النوايا  من  الكثري  يحمل  قانون  هكذا 
الطيبة ولكن عمليا سنواجه مصاعب 

وال  ادارية  مصاعب  ومنها  بالتطبيق، 
قادرة  التنفيذية  السلطة  ان  اتصور 
عىل االمساك باقتصاد السوق بالشكل 

الذي ينظم الرقابة بشكل صارم“. 
بإصدار  ليست  ”العربة  ان  وبني   
القوانني ومن ثم تفشل ويصبح الناس 
هم الضحية يف هذا والفقري يقع فيها 

وتحدث عملية خداع ”.  
 واوضح ان ”االلية الصحيحة هو ان 
التي  االساسية  بالسلع  الدولة  تمسك 
تمس حياة املواطنني وتعظم البطاقة 
لكل  وتأمنها  وتوسعها  التموينية 
العوائل الفقرية واملحتاجة فعال بشكل 
الدوائية،  البطاقة  وكذلك  صحيح 
وهاتان املسألتان أساسيتان“، مؤكدا 
الرقابة  مع  النجاح  هو  ”هذا  ان 
للتجارات واالحتكارات الكبرية حسب 
وجود  برشط  الصحيحة  املعلومات 

ضبط للحدود والسيطرة النوعية“.  
هي  الدولة  سلع  هناك  وتابع“ 
والكهرباء  كاملاء  عليها  املسيطرة 
والوقود وهذه امورها مستقرة، تبقى 
من  وهذه  بالذات  املستوردة  السلع 
صعبة السيطرة عليها بناًء عىل واقع 

تجربتي بالعراق“.
”الرقابة وتسعري كل يشء  ان   مؤكدا 
يمكن  ال  يشء  وهذا  احد  به  يلتزم  لن 
تحقيقه، وإذا فرض بالقوة سيؤدي اىل 
الجيدة  والسلع  الرديئة  السلع  ظهور 

تباع يف السوق السوداء“. 

بغداد/ الزوراء: 
النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب  دعا 
تعديل  اىل  االثنني،  امس  الزاميل،  حاكم 

قانون االستثمار بأقرب وقت.
االول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس 
لرئيس  االول  ”النائب  أن  ”الزوراء“: 
استقبل  الزاميل  حاكم  النواب  مجلس 
بمكتبه اليوم رئيس هيأة االستثمار سها 
داود نجار“، مبينا انه ”تم بحث املعوقات 
وتشخيص املشكالت التي تواجه العملية 

االستثمارية وآليات النهوض فيها“. 
وأوضح الزاميل بحسب البيان أن ”قطاع 
بني  من  واحًدا  حالًيا  يعد  االستثمار 
العاملية  االقتصادية  القطاعات  افضل 
للنهوض  اهمية قصوى  البلدان  وتوليها 
”االستثمار  أن  اىل  مشرياً  باقتصادها“، 
التنمية  لتحقيق  االساس  املفتاح  هو 

املستدامة“.
التحديثات  اجراء  ”رضورة  عىل  وشدد 
داعياً  االستثمار“،  قانون  عىل  الالزمة 

مسودة  بإعداد  البدء  اىل  ”الهيئة 
بالتعديالت والتنسيق مع اللجان النيابية 

املختصة“.
وطالب الزاميل الهيئة ”بإعداد اسرتاتيجية 
ورؤية واضحة لتطوير هذا القطاع املهم 
وبشكل يسهم يف تسهيل دخول املستثمر 
جميع  عن  واالبتعاد  البالد،  داخل  وعمله 
يف  والتعقيدات  البريوقراطية  االجراءات 
االرايض  وتمليك  االجازات  منح  موضوعة 
واصدار االجازات واالستفادة من تجارب 
مشدًدا  استثمارًيا“،  الناجحة  البلدان 
العراق  يف  العاملة  الرشكات  ”متابعة  عىل 
وسحب اجازات املشاريع املتلكئة منها ”.

من جانبها، أكدت رئيس هيأة االستثمار 
سها داود نجار ان ”الهيئة بصدد انجاز 
خارطة استثمارية جديدة تشمل جميع 
”امليض  اىل  مشرية  العراق“،  محافظات 
ذات  الجهات  مع  التنسيق  تنشيط  نحو 
بهدف  االستثماري  باملرشوع  العالقة 
االجازات  ومنح  باملوافقات  االرساع 

وتخصيص االرايض“.

يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز(املـواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢٢/٤/٢٨.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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فقدان
االقامـة  هويـة  منـي  فقـدت 
    DQ 6979341 املرقمـة/ 
الجنسـية باكستاني والصادرة 
من مديرية الجنسـية العامة/ 
مديريـة االقامة النجف بإسـم 
(ذيشـان حيدر رضـوان) فعىل 
مـن يعثر عليهـا تسـليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
االقامـة  هويـة  منـي  فقـدت 
      MR 9891843 املرقمـة/  
الجنسـية باكستاني والصادرة 
من مديرية الجنسـية العامة/ 
مديرية االقامة يف النجف بإسم 
(محمـد رضـا محمـود احمد) 
فعىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                           العدد: ١٦٨٦
مجلس القضاء االعىل              التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

م/اعالن
قدم طالـب حجة الوفاة  (فاضـل عبد العباس 
عبداللـه ) طلبـا اىل هـذه املحكمـة يـروم فيه  
استصدار حجة وفاة بحق املدعوة (فضيلة عبد 
العبـاس عبدالله ) قـررت املحكمـة  تبليغك يف 
الصحف املحلية فعليـك الحضور امامها خالل 
عـرشة ايام مـن تاريخ نرش االعـالن  وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون . 
القايض 
حسني عباس سمني

احوال النجف
بناء عىل طلب املواطن (حسني كركور جاسم ) 
الذي يروم تبديل لقبـه وجعله (عنوز) بدال 
من (عنون) الوارد يف قيده لعام ١٩٥٧ فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل 
مدة اقصاها (خمسـة عرش يوم) وبعكسه 
سـوف تنظر هذه املديريـة يف الدعوى وفق 
احـكام املـادة (٢٢) مـن قانـون البطاقـة 
الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واألمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.
اللواء 
رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه
نرش اعـالن محكمـة االحوال 
يف  النجـف  يف  الشـخصية 
 / بالعـدد  الـزوراء  جريـدة 
٧٦٧٧ يف ٢٠٢٢/٣/١٠ جـاء 
فيـه: امـام هـذه املحكمة يف 
موعـد ٢٠١٩/١١/١٠ خطـأ 
والصحيح هـو ٢٠٢٢/٢/١٠ 

.. لذا وجب التنويه.
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كييف/ متابعة الزوراء:

عىل وقع استمرار العملية العسكرية 

 47 الــ  لليـوم  الروسـية يف بالدهـا 

عىل التـوايل، جدد الرئيـس األوكراني 

فولدومري زيلينسـكي مطالبة الدول 

الغربية بمزيد من املساعدة واألسلحة، 

فيمـا أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية 

تدمري 4 منظمـات دفاعية من طراز 

S 300 يف منطقـة دنيربوبرتوفسـك 

رشقـي أوكرانيـا، بصواريـخ عاليـة 

الدقة ( كاليرب).

وقال زيلينسكي يف خطاب عرب الفيديو 

إىل نواب برملان كوريا الجنوبية امس 

االثنـني، ”نريد املزيد من املسـاعدات 

للنجاة من هذه الحرب“.

وأضاف:“نحن بحاجة إىل تكنولوجيا 

عسـكرية متنوعة مـن الطائرات إىل 

الدبابـات. كوريـا الجنوبية يمكن أن 

تساعدنا“.

كما شـدد عىل أن بالده تحملت عناء 

حـرب أعـدت لهـا روسـيا ملـدة 10 

سنوات، بحسب ما نقلت رويرتز.

أوروبـا  تهـدد  موسـكو  أن  واعتـرب 

بأكملهـا وليـس أوكرانيـا فحسـب، 

فهي تسـعى إلخضاع كييف ومن ثم 

الهجوم عىل دول مجاورة.

إىل ذلك، اتهم القوات الروسية بتدمري 

بـالده، والقيام بأعمال نهب وسـلب 

واغتصـاب. وقـال إن ”الروس دمروا 

أكثر من 900 جامعة وأكثر من 300 

مسـتودع أدوية منـذ بـدء الحرب“، 

حسب زعمه.

كما اتهم روسـيا باسـتهداف أماكن 

تمركز املدنيني يف سائر أنحاء البالد.

أمـا يف مـا يتعلـق بماريوبـول، فأكد 

أن تلـك املدينة السـاحلية املطلة عىل 

بحـر آزوف، جنـوب البـالد، ”ُدمرت 

بالكامل“، مضيفا أن ”هناك عرشات 

اآلالف مـن القتـىل، لكن عـىل الرغم 

مـن ذلـك فـإن الـروس لـم يوقفـوا 

هجومهم“.

والواليـات  األوروبيـة،  الـدول  لكـن 

املتحـدة أيضـا أغدقـت العديـد مـن 

األسلحة عىل أوكرانيا ملواجهة القوات 

الروسـية، شـملت أنظمـة صواريخ 

دفاعية، ودبابـات، وصواريخ دقيقة 

ومتقدمة إىل حد بعيد.

فيمـا هـددت موسـكو مـرارا بـأن 

شحنات األسـلحة الغربية هذه، التي 

تدخـل األرايض األوكرانيـة سـتكون 

عرضة لالستهداف املبارش.

ويف السـياق ذاته وعىل وقع استمرار 

الروسـية  القـوات  بـني  املعـارك 

واألوكرانيـة لليوم الـ 47 عىل التوايل، 

أعلنـت وزارة الدفاع الروسـية تدمري 

 S 300 4 منظمـات دفاعية من طراز

يف منطقـة دنيربوبرتوفسـك رشقـي 

أوكرانيـا، بصواريـخ عاليـة الدقة ( 

كاليرب).

كما أفـادت يف إحاطـة دورية، امس 

االثنـني بـأن تلـك املنظمـات نقلـت 

مـن أوروبـا، دون إعطـاء مزيـد من 

التفاصيل.

إىل ذلـك، أعلنـت إسـقاط مقاتلتـني 

أوكرانيتـني من طراز سـوخوي25- 

بالقرب من مدينة إيزيوم، بحسب ما 

نقلت رويرتز.

كذلـك، أكدت اسـتهداف 78 منشـأة 

 24 الــ  عسـكرية أوكرانيـة خـالل 

ساعة املاضية.

تأتي تلـك التطـورات امليدانيـة فيما 

عـىل  الروسـية  الرضبـات  تتكثـف 

املناطق الرشقية يف البالد، السيما بعد 

أن حـذر الجيـش األوكراني والرويس 

عىل السـواء من أن الرتكيز سينصب 

اآلن عىل إقليـم دونباس رشقا وغريه 

من املناطق يف هذا النطاق الجغرايف.

كذلك حذرت عدة تقارير استخباراتية 

غربية، السيما بريطانية وأمريكية يف 

إحاطـات يومية من معارك رشسـة 

مقبلة خالل األيـام اآلتية عىل الرشق 

األوكرانـي، السـيما دونبـاس الـذي 

يبسـط موالون لروسـيا سـيطرتهم 

عىل جزء واسع من مناطقه.

العمليـة  انطـالق  منـذ  أنـه  يذكـر 

24 فربايـر  الروسـية يف  العسـكرية 

املايض، أعلنت موسكو أنها محصورة 

وتهـدف إىل حماية الناطقـني باللغة 

الروسـية يف تلـك املناطـق، إال أنهـا 

رسعان ما توسـع نطاقها العسكري 

والسـيايس عىل السـواء. حيث باتت 

الجـارة  بحيـاد  تطالـب  موسـكو 

الغربيـة، ووقف مسـاعي انضمامها 

إىل حلـف الناتو، فيما تتمسـك كييف 

باملطالبـة بضمانـات دوليـة تمنـع 

أي هجـوم رويس يف املسـتقبل، كمـا 

تتمسك بسيادة أراضيها.

بغداد/ الزوراء:
اكد األمني العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم 
الغزي، امس االثنني، إنجاز %70 من أعمال 
طريـق الـدورة - اليوسـفية، فيمـا بني انه 
سيسـهم يف الحد من االختناقات املرورية يف 

العاصمة.
وقـال الغـزي، يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان 
”مـرشوع طريـق (الـدورة – اليوسـفية) 
مـن املرشوعات السـرتاتيجية املهمـة التي 
ترشف عليها األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
وسيسـهم يف الحد مـن االختناقات املرورية 

التي تشهدها العاصمة بغداد“.
وأضـاف خـالل تفقـده مقاطـع العمـل يف 
ملجلـس  العامـة  ”األمانـة  أن  املـرشوع، 
الوزراء، ترشف أيضـًا، عىل مرشوع تطوير 
وتأهيـل مداخـل العاصمـة، حيـث بارشت 

الـرشكات بتنفيـذ املرشوع، الذي سيسـهم 
كذلك يف فـك االختناقات املرورية“، مشـيدا 
بـ“جهد دائرة الطرق والجسـور، ورشكات 
آشـور وحمورابـي والصيفـي؛ لتحقيقهـا 
نسب إنجاز متقدمة تجاوزت املخطط، وقد 
حققت خالل األشهر السبعة املاضية، نسبة 
(%70) مـن املـرشوع، موجهـاً بـرضورة 
العنايـة الفائقـة بالطريـق، واألخـذ بعـني 
االهتمـام عملية تأثيثه وتجهيزه بالعالمات 

املرورية واألسيجة الواقية“.
حرضهـا  ”الجولـة،  ان  البيـان  واضـاف 
مستشـار رئيـس مجلـس الـوزراء صباح 
عبـد اللطيف، واملديـر العام لدائـرة الطرق 
والجسور حسني جاسم، إضافة إىل ممثلني 
عن الرشكات املنفذة وفريق شـعبة النتائج 

يف األمانة العامة ملجلس الوزراء“.

الرياض/ متابعة الزوراء:
كشـف الفلكـي السـعودي، الدكتـور خالد 
الزعاق، أن ”املسلمني يف جميع أنحاء العالم 
سـيصومون شـهر رمضان املبـارك مرتني 

خالل عام 2030“.
ونقلـت مصادر إعالمية، امـس اإلثنني، عن 
فلكـي سـعودي أن العالم قد يصوم شـهر 
رمضان مرتني يف سنة من السنوات املقبلة، 
وسـط اسـتغراب من قبـل املسـلمني حول 

كيفية أن يحدث ذلك. 
ووفقـاً ملـا نرشتـه قنـاة (العربيـة)، فـإن 
الفلكي السعودي خالد الزعاق قد كشف أن 
العالم سيصوم شهر رمضان املبارك مرتني 

خالل عام 2030.
وأفـاد الزعـاق يف مقطع فيديـو نرشه عرب 

سـيصوم  العالـم  أن  تويـرت،  يف  حسـابه 
رمضانني يف سـنة واحدة عـام 2030، وهذا 
يحـدث يف السـنة امليالدية وليس يف السـنة 
الهجرية.كمـا بـنّي أن ذلـك يتكـرر كل 33 
سـنة مـرة واحـدة، حيـث حـدث يف عامي 
1965 و1997، وسـيحدث 2030، ويتكـرر 

يف 2063.
وأشـار إىل أنـه ويف سـنة 1451 هجري يبدأ 
رمضان يف 5 يناير/كانون الثاني 2030، ويف 
عام 1452 هجري يبدأ يف 26 ديسمرب كانون 
األول/ 2030، ويعني ذلك أننا سـنصوم 36 
يوماً عام 2030، منها 30 يوماً تابعة للسنة 

1451 و6 أيام لـ1452، وفق قوله.
وأضـاف أن الشـهر الفضيـل يطـوف عـىل 
الفصـول األربعة كل 32 عامـاً مرة واحدة، 

ويف هذه السـنة 1443 سنصوم خالل فصل 
الربيع، و1449 يف أوج الشتاء، و1457 أوج 

الخريف، و1466 أوج القيظ.
يشـار إىل أن الفلكي السـعودي كان أشار يف 
فيديو نرشه األيام املاضية، إىل أننا سـنصوم 
رمضان خالل األعوام بني 1443 و1446هـ 
يف فصـل الربيع، وخالل األعـوام من 1447 
وحتى 1450ه يف الشـتاء، ثـم تدخل مرحلة 
الصيـام يف فصـل الخريـف، ومـع أواخـر 
الخمسـينيات الهجريـة يعـود الصيـام يف 

الصيف.
ولفـت إىل أن رمضـان يأتـي ضمن السـنة 
القمريـة التي تكون مدتها 354 يوماً، بينما 
تتبع الفصول نظام السنة الشمسية ومدتها 

365 يوماً، والفارق بينهما 11 يوماً.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحة ، امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 207 

اصابات جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 677 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات 
املختربيـة ليـوم امـس: 5053، ليصبـح عـدد الفحوصات 
الكليـة: 18397933، مبينـة انه تم تسـجيل 207 اصابات 

جديدة وحالة وفاة واحدة وشفاء 677 حالة.
 2289201 الـكيل:  الشـفاء  حـاالت  عـدد  ان  واضافـت: 
(%98.6)، بينمـا عدد حاالت االصابـات الكيل: 2322081، 
اما عـدد الحاالت التي تحت العـالج: 7694، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 36، وعدد حاالت الوفيات 
الـكيل: 25186، الفتـة اىل ان عـدد امللقحـني ليـوم امـس: 

15423، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 10419111.

بغداد/ الزوراء:
وصل وفد عراقي برئاسـة وزير املوارد املائية 
مهـدي رشـيد الحمدانـي، امـس االثنـني، اىل 

هولندا.
وذكر بيان للوزارة تلقته ”الزوراء“: ان ”وزير 
املـوارد املائية مهـدي رشـيد الحمداني تراس 
وفد الـوزارة الفني املتوجـه اىل مملكة هولندا 
للمشاركة يف األجتماعات الثنائية مع الجانب 

الهولندي“.
واضاف ان“زيارة جاءت ملناقشة خطط تعزيز 

التعاون املشرتك يف مجال إدارة املوارد املائية مع 
املؤسسـات الهولندية املختصة بالشان املائي 
وتحديد التوجهـات السـرتاتيجية التي يمكن 
من خاللها تنمية القدرات املؤسسية وتطوير 
الترشيعـات بما يالئـم املتغـريات والتحديات 

اإلقليمية والعاملية يف نطاق املياه“.
وتابـع ان ”القائم باألعمال العراقي عيل هالل 
وكادر السفارة العراقية يف اململكة الهولندية، 
اسـتقبلوا وزير املـوارد املائيـة والوفد املرافق 

معه“.

بغداد/ الزوراء:
عـزى كل مـن رئيـس الجمهوريـة برهـم 
صالـح ورئيـس مجلس الـوزراء مصطفى 
الكاظمـي، بوفاة الشـاعر العراقي حسـب 

الشيخ جعفر.
وقـال رئيـس الجمهوريـة برهـم صالح يف 
تغريـدة لـه تابعتهـا ”الـزوراء“ : ”طائـُر 
الجنوب الذي حلّق يف الشـعر العربي لعقود، 

شاعراً ومرتجماً ومجّدداً رحل عن عاملنا“.
واضـاف: ”بوفاة الشـاعر العراقـي الكبري 
حسب الشـيخ جعفر يفقُد الشعُر أحد أهم 
قاماِتـِه، وتنحني ”نخلُة الله“ حزناً عىل ابن 
ميسان الذي أضاء الشعر بمدّوراته. تعازينا 

لكل العراقيني، وتغمد الله روحه بالرحمة.

مـن جهتـه، نعـى رئيـس مجلس الـوزراء 
مصطفى الكاظمي، الشاعر العراقي الكبري 
حسب الشيخ جعفر، مقدماً تعازيه الحارة 
لعائلته وأصدقائه وللوسط الثقايف العراقي 

والعربي.
الكاظمـي يف تغريـدة لـه تابعتهـا  وذكـر 
”الـزوراء“: ”تلقينـا ببالـغ األىس نبأ رحيل 
الشـاعر العراقـي الكبـري حسـب الشـيخ 
جعفـر“، مشـرياً إىل أنـه ”كان رحمـه الله 
قامة ثقافية وإنسـانية باسقة أمّد الثقافة 

العراقية بدفق الفكر والوطنية“.
 وأضـاف قائـًال: ”تعازينـا الحـارة لعائلته 
وأصدقائه وللوسط الثقايف العراقي والعربي 

بغياب منرب من منابر اإلبداع“.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط أحسان عبد الجبار 
إسـماعيل، امـس االثنـني، أهميـة 
مراجعـة عقـود إقليـم كردسـتان 

وتأسيس رشكة جديدة يف أربيل.
ونقل املكتـب االعالمي لوزير النفط 
قوله خالل مؤتمر صحفي مشـرتك 
مع رئيس وفد االقليم خالد شـواني 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: إن وزارته 
التي  باملبـادئ االساسـية  ملتزمـة 
تم اقرتاحها سـابقاً مـن قبل وزارة 
النفط بخصوص إدارة امللف النفطي 

إلقليم كردستان“.
االساسـية  ”املبـادى  أن  إىل  ولفـت 
العقـود  كافـة  إرسـال  تضمنـت 
واالتفاقيـات التـي أبرمتها حكومة 
إقليم كردستان مع الدول والرشكات 
مراجعتهـا  لغـرض  النفطيـة، 
وتعديلهـا وتحسـينها، فضـًال عن 
تحويـل جهـة تعاقدها مـن وزارة 
الثـروات الطبيعية اىل رشكة نفطية 
تؤسـس لهذا الغرض بموجب قرار 
من مجلس الـوزراء ويكون مقرها 
يف أربيـل، ُتَملك للسـلطة االتحادية، 
النشـاط  مجمـل  بـإدارة  وُتخـول 
النفطي بموجب صالحيات ومعايري 

واصول يتم إعدادهـا وتقديرها من 
قبـل رشكة النفـط الوطنية ووزارة 

النفط االتحادية“.
االساسـيات  ”تضمـني  إىل  وأشـار 
أيضاً، فتح حساب ضمان مرصيف يف 
احد املصارف العامليـة لغرض إيداع 
كافة ايـرادات بيـع وتصدير النفط 

الخام، ُيَملك لوزارة املالية ويستخدم 
لتأمـني مدفوعـات لصالـح اإلقليم 
يف حـال تأخري إرسـالها مـن وزارة 
املاليـة االتحاديـة“، مؤكدا ”حرص 
الـوزارة عىل تطويـر صناعة النفط 
والغـاز يف كافة انحـاء العراق، وفق 
آليات ومعايري فنية ومهنية عاملية، 

والعمـل عىل تعظيم االيرادات املالية 
وبما يدعم االقتصاد الوطني“.

”العمـل  إىل  النفـط  وزيـر  وأشـار 
املشـرتك لحـل جميع االشـكاليات 
والتقليل وردم الفجوة التي خلفتها 
مشاكل السنوات املاضية، واالنطالق 
اىل مرحلـة جديدة من التعاون وبما 

يخدم الصالح العام، وأن وفد االقليم 
للتشـاور مـع حكومتـه،  سـيعود 
من أجـل انطالق  جولـة أخرى من 
مشـيداً  والنقاشـات“،  الحـوارات 
بتفهم أعضاء وفد االقليم للمواضيع 

التي تناولها يف االجتماع“.
من جانبـه قال رئيس وفـد االقليم  
”االجتماعـات  إن  شـواني،  خالـد 
اتسمت بالرصاحة، حيث تم االتفاق 
عـىل وضع آليـات يمكن أن تشـكل 
ملعالجـة  مسـتقبلية  عمـل  خطـة 
النفـط بـكل مفاصلهـا  إشـكالية 
بشـكل جذري“، مؤكـدأ أن ”قانون 
النفط والغاز هو الحل االمثل الزالة 
كافـة املشـاكل، وأن هـذا االجتماع 
يمثل بداية جيدة للتعاون بني وزارة 

النفط ووحكومة االقليم“.
وأضاف البيان، أن ”االجتماع حرضه 
وكالء الـوزارة وعدد من املسـؤولني 
واللجـان املعنيـة يف رشكـة النفـط 
الوطنيـة والدوائر املعنيـة يف مركز 
وزارة النفـط“، مبينـا أنـه ”يضـم 
وفـد االقليم عددا من املسـؤولني يف 
الطبيعية  الثروات  الحكومة ووزارة 
بضمنهـم ثالثـة مسـؤولني بدرجة 

وزير“.
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إسالم أباد/ متابعة الزوراء:
شـهباز رشيـف، هـو زعيـم حـزب الرابطة 
اإلسـالمية، الـذي قـاد إسـقاط خـان. وهو 
شـقيق رئيس الوزراء السـابق نواز رشيف، 
ويتزعم املعارضة يف الربملان الباكستاني منذ 

أغسطس 2018.
شـغل رشيف 3 مـرات منصب رئيـس وزراء 
واليـة البنجـاب، أغنـى واليـات باكسـتان، 
وشملت مسريته سـنوات من النفي قضاها 
يف السـعودية بعـد انقـالب عسـكري أطاح 
بحكومة شقيقه عام 1999، كما واجه تهما 

تتعلق بفساد مايل.
ولد رشيـف (72 عاما) يف كنـف عائلة ثرية، 
لكنه وعىل غرار شقيقه نواز، شق طريقه يف 
عالم السياسـة بدال من إدارة أعمال العائلة، 
حيـث تخـرج يف الكلية الحكوميـة يف الهور، 
وتمتـد مسـريته يف السياسـة ألكثـر مـن 4 

عقود.
بدأ حياتـه املهنية يف الخدمة العامة، رئيسـا 

لغرفة تجـارة وصناعة الهور عام 1985، ثم 
انضم إىل املجال السـيايس عىل خطى شقيقه 
األكرب نواز رشيف، حيث تم انتخابه ألول مرة 

لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.
وانتخـب رشيف عضـوا يف الجمعية الوطنية 
الباكسـتانية خالل الفرتة 1993-1990، ثم 
عضوا يف جمعيـة البنجاب عام 1993 عندما 
شـغل منصـب زعيـم املعارضـة حتـى عام 

.1996
وأصبـح عضـوا يف جمعيـة البنجـاب للمرة 
الثالثـة عـام 1997، وانتخـب أيضا رئيسـا 

للوزراء باإلقليم.
وبعد عودتـه من املنفى عـام 2008، انتخب 
عضـوا يف جمعيـة البنجاب للواليـة الرابعة، 
كمـا شـغل منصـب رئيـس وزراء البنجاب 
للمرة الثانية حتى مارس 2013، حيث أغدق 
املوارد عىل الطرق وأنظمـة املرتو الجديدة يف 

البنجاب.
ويف االنتخابـات العامـة خـالل 2013، وصل 

حـزب الرابطـة اإلسـالمية الباكسـتانية إىل 
السـلطة يف البنجـاب، وبعد ذلك تـم انتخاب 
شهباز رشيف رئيسـا لوزراء البنجاب للمرة 

الثالثة.
ويتميـز رشيـف بكونـه أكثر من اسـتمر يف 
منصـب رئيـس وزراء والية البنجـاب، حيث 

شغل هذا املنصب 3 مرات.
عىل الرغم من أن شهباز رشيف انتقد الجيش 
سـابقاً، ال سـيما بعـد اإلطاحـة بحكومـة 
إثـر  شـقيقه نـواز، وسـجنهما ونفيهمـا، 
االنقالب العسـكري عـام 1999، إال أنه اتخذ 

نربة أكثر تصالحية خالل السنوات األخرية.
ويف الفرتة التي سـبقت انتخابات 2018، قال 
شـهباز إن البـالد بحاجة إىل ”املـيض قدماً“ 
وتجاوز الخالفات مع الجيش، عارضاً العمل 

مع الجنراالت إذا تم انتخابه رئيساً للوزراء.
عندمـا أُقيـل رئيـس الـوزراء الباكسـتاني 
السـابق نواز رشيف من منصبـه مرة أخرى 
عـام 2017، عىل خلفية اتهامات بالفسـاد، 

كان رشيـف أحد املرشـحني لخالفتـه، لكنه 
خـرس انتخابـات 2018 أمام عمـران خان، 
ومنذ ذلك الحني، شـغل شهباز منصب زعيم 
املعارضـة ورئيس حزب الرابطة اإلسـالمية 

الباكستانية.
وعىل غرار ما حدث مع العديد من أفراد عائلة 
رشيف، طالت اتهامات باملحسوبية والفساد 

وغسيل األموال شهباز ونجله حمزة.
ويف ديسـمرب 2019 جمـد ديـوان املحاسـبة 
الوطني يف باكسـتان 23 عقاراً تعود ملكيتها 
بغسـل  اتهامـات  إليهمـا  وُوجهـت  لهمـا، 

األموال.
ويف سـبتمرب 2020 ألقي القبض عىل شهباز 
رشيـف بتهمـة التورط بغسـل أكثـر من 7 
ماليني و328 روبية (حوايل 40 مليون دوالر) 
يف مخطط شـارك فيـه مقربون وأفـراد من 
العائلة. وقد تم إطالق رساحه الحقاً بكفالة.

ويف أبريل 2021 أطلقت محكمة الهور العليا 
رساحه بكفالة.
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امن ومجتمع

بغداد/الزوراء:
اعلنت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة اإلعمار 
واإلسكان،امس االثنني، عن إحصائية رسمية بعدد 
مشـاريع الطرق املقرر إنجازها العام الحايل، فيما 
حـدد موعد إنجـاز طرق رئيسـة يف جنوبي العراق 

وغربه.
وقـال مدير عام الدائرة حسـني جاسـم يف ترصيح 
توقفـت خـالل  الدائـرة  «نشـاطات  ان  صحفـي 
السـنوات السابقة بسـبب األزمة املالية والصحية 
التي تعرضت لها البالد»، مبيناً  انه «يف العام ٢٠٢١ 
أُنجـز ما يقرب من الـ١٥٠ كـم من الطرق وتأهيل 

وانجاز أكثر من ١٠ جسور».
واضـاف، أن «الدائـرة لديها اعمـال مهمة وكبرية 
خالل هذا العام سـتنجز، من اهمها طريق (دورة- 
يوسـفية) الـذي يعـد املنفـذ الجنوبي لبغـداد ، إذ 
يسـهل دخول املحافظات الجنوبية من دون املرور 
باملنطقـة املزدحمة يف الطريق، واملنفذ القديم وهو 
منفـذ علـوة الرشـيد الـذي يعاني مـن ازدحامات 
خانقـة يف الوقـت الحـارض»، مشـرياً اىل أن «هـذا 
الطريق يشـكل منفذاً جديداً وانسـيابية يف الحركة 

اىل حد كبري».
مبينـاً انه «سـيتم انجـاز طرق مهمة مـن اهمها 
طريق (كربالء - الرزازة) املرحلة الثانية بطول ٤٥ 
كـم وهنالك طرق اخرى مثل طريق (مفرك غماس 
)، حيث سـريبط ناحية غماس يف الديوانية بطريق 

(نجف - ديوانية ) وسيفتح يف الشهر املقبل «.
واشـار اىل انه «خالل الشـهر املقبل سـيتم افتتاح 
مشـاريع مهمـة يف االنبـار اهمهـا املرحلـة االوىل 

لرمـادي - حديثة الذي نسـبة انجازهـا وصلت اىل 
٩٠٪، باالضافة اىل افتتاح جرس املؤمون الوقع عىل 

نهر الفرات يف األنبار».
وأكـد، أن «العمل مسـتمر النجاز مشـاريع اخرى 
خالل العام الحـايل وبفرتة زمنيـة متقاربة اهمها 
طريـق ابـو بـار يف محافظـة ذي قار الـذي يربط 
بمقالـع ابـو بـار والـذي يعد مـن مصـادر املواد 
االنشـائية باالضافة اىل انـه يربطها بطريق رسيع 
يسـهل حركة االليات التـي تنقل املواد االنشـائية 
مـن املقالع باتجـاه املحافظـات القريبة منها ذي 
قار والبـرصة، باالضافة اىل افتتـاح لطريق متحي 

هاشمية املمر الثاني يف بابل».
ولفـت اىل ان «الدائـرة لديها اكثر مـن ٦٠ مرشوعاً 
العمال صيانة الطرق التي توقفت منذ العام ٢٠١٣ 
ولغايـة العـام ٢٠٢١»، مبينـاً، ان «الدائـرة اعدت 
خطة تمتد لثالث سـنوات فيهـا ٦٠ مرشوعاً تمت 
احالة ما يقرب من ٢٠ مرشوعاً سـيتم انجاز قسم 
منها هذا العام والقسم االخر خالل الربع األول من 

العام املقبل «.
وتابـع، أن «الدائـرة مسـتمرة يف إحالة املشـاريع 

االخرى النجازها».
وبشـأن ملف مداخل بغداد، اكد جاسم أن «مداخل 

بغداد تشـهد عمـًال جيـداً وكبرياً وهنـاك مدخالن 
يقعان ضمن مسـؤولية الدائـرة هما مدخل مدينة 
بسماية و مدخل ناحية الحسينية باتجاه محافظة 
ديـاىل»، مؤكداً، أن «هناك اعماالً مسـتمرة، وهذان 
العمـالن سـوف ينظما مداخـل العاصمة بشـكل 

حضاري يليق بمكانتها وموقعها واهميتها».
واضـاف اننـا «بارشنا خـالل هذه الفـرتة بطريق 
بغـداد - كركوك الذي يعد من الطرق املهمة والذي 
تعـرض اىل اهمال كبري خالل السـنوات السـابقة 
وحدثت فيه مشاكل أدت اىل ضحايا كثرية»، مبينا 
انـه « تمت املبارشة بهذا الطريق وبمسـافة ٤٠٠ 
كم وبعملية تأهيل تعد كربى العمليات التي تقوم 
بهـا الدائرة كدفعـة واحدة ألعمـال تأهيل طريق 

بطول ٤٠٠ كم منذ اكثر من ثالثة عقود».
واردف، إن «العمـل بهـذا الطريـق يسـري وفق ما 

مخطط له».
واشار اىل أن «الدائرة لديها الكثري من خطط اعمار 
الجسـور يف املناطـق املحـررة يف محافظة نينوى 
التـي بقى فيها جـرسان الرابـع والخامس حيث 
سـيتم فتح جـزءا من الجرس الرابـع يتمثل بممر 
واحـد يف الوقت الحايل كـون الجرس  يصعب غلقه 
بالكامل». ولفت اىل ان «هنالك مشاريع مهمة مثل 
طريق الحويل يف الكارضية يف محافظة واسط هذا 
الطريق سـينجز جزء مهم منه وهو الجزء الرابط 
بـني كوت بغداد وطريق كـوت - عمارة بطول ١٤ 
كم يسهل الحركة للمركبات املتجهة من العاصمة 
اىل املحافظات الجنوبية يف ميسـان والبرصة دون 

املرور بمركز محافظة واسط».

بغداد/الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهة، امس االثنني، 
عـن أن الجمـارك العامـة اعتمـدت 
آليَّــًة جـديــدًة  للحدِّ مـن عمليات 

التهريب.
وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»أن 
«تطبيـق هيئة الجمـارك آلية جديدة 

التصاريـح  صـدور  ـة  صحَّ لتأييـد 
إضعـاف  يف  سُيسـهم  الجمرگيَّـة 
التاجـر  بـني  والتواطـئ  التعامـل 
فـي  ُموظَّ مـن  النفـوس  وضعـاف 
الحاسبة الجمرگيَّة، إضافًة إىل ضبط 
وعدم تهريب العملـة الصعبة خارج 
البـالد، ومطابقـة دخـول البضائـع 

من حيث العدد والنـوع مع قيمة ما 
تمَّ سـحبه من عملـٍة صعبٍة من قبل 

 .« التاجر من البنك املركزيِّ العراقيِّ
«إىل  للبيـان  وفقـاً  الهيئـة  ودعـت 
مفاتحـة وزارة النقـل والتشـكيالت 
والبحريَّـة  (الربيَّـة  لهـا  التابعـة 
والجويَّة) العاملة يف املنافذ الحدوديَّة 

إىل رضورة التعـاون التـام مع دوائر 
الهيئـة العامـة للجمـارك؛ للتطبيق 
السـليم لآلليـة الجديدة بمـا يضمن 

تحقيق املصلحة العليا للبلد».
ة  وتابـع، أن «اآللية الجديـدة الخاصَّ
تعتمـد عـىل مفاتحـة دوائـر وزارة 
ة صدور  النقـل يف املنافذ لتأييـد صحَّ

ة  (املنافيست)، وأوامر التسليم الخاصَّ
بدخول الشـاحنات، إضافًة إىل تأييد 
ـة الصـدور يف قاعـدة بيانـات  صحَّ
الحاسبة اإللكرتونيَّة ومفاتحة قسم 
تدقيـق التعرفـة الجمرگـيَّة؛ لغرض 
ُمطابقة التصاريـح اآلليَّة واليدويَّة، 

واملطالبة بوصوالت الرسوم كافة».

بغداد/الزوراء:
أكدت الهيئـة الوطنية لالسـتثمار، أنها لن 
تسـمح أبـدا بمـس صفـو أمـن املواطنني 

واملجمعات السكنية.
وذكـر بيـان للهيئـة تلقتـه «الـزوراء» ان 
«الهيئـة الوطنيـة لالسـتثمار تؤكـد دأبها 
عىل تقديم أفضل الخدمات وفرص التنمية 
للجمهور العراقي ، وهي بذلك تؤدي واجبها 
الوطنـي والتزامها إزاء االقتصـاد العراقي 
والتنميـة يف بلدنا الغـايل، إّال أن نفراً ضاالً، 
مـن الذيـن يجـدون انفسـهم يف الفـوىض 
واالنحراف عن مسـار القانـون، يقدم بني 
حـني وآخر عـىل محاوالت مفلسـة لتعكري 
األمـن وعرقلـة املسـار السـليم والقانوني 

الـذي تعمل يف إطـاره املجمعات السـكنية 
الناجحة، ومنها مجمع مدينة بسماية».

وأضاف، أن «هذه املحاوالت الخائبة ترتدي 
لبـوس العشـائر، وعشـائرنا الكريمة براء 
منها، وتتبع أسـاليب التهديد التي سبق أن 
أثبتـت قواتنا األمنيـة أنها لن تتهـاون أبداً 
معها، وسـبق أن جـرى القبص عىل بعض 
النفوس الضعيفة لتنال عقابها أمام عدالة 
القضـاء، ومع ذلـك نجد أن نفـراً لم يتعظ 
ويحاول تكرار هذه اإلساءات تحت مسمى 
املطالب العشـائرية.» وأشـار البيان إىل إن 
«الهيئة الوطنية االستثمار، ومعها القوات 
األمنيـة بما خولها القانون لن تسـمح أبداً 
بمـس صفـو أمـن املواطنـني واملجمعات 

السـكنية، واتخـذت جملـة إجـراءات مع 
واألجهـزة  املسـؤولة  األمنيـة  القيـادات 
االسـتخبارية املعنيـة بمـا يضمـن الراحة 
واألمان لـكل مواطنينا األعـزاء، وأمنهم يف 
منازلهم وممتلكاتهم، وتم مالحقة من قام 
بهـذا العمل امليسء وإلقاء القبض عليه من 

قبل قواتنا األمنية البطلة.»
وتابع، إن ردع هـؤالء املنحرفني هو واجب 
اجتماعي علينا جميعـا التصدي له، مثلما 
هو واجـب قواتنا األمنية وهي تضطلع به، 
وتتابـع ليل نهـار أمن املجمعات السـكنية 
وممتلكات املواطنني، ولن ينال املسيئون إال 
سوء العاقبة والقصاص القانوني جزاء ما 

اقرتفوا.

بغداد/الزوراء:
أفـاد مصدر مطلع، امـس االثنـني، باإلفراج عن 
مدير عـام يف جهـاز مكافحـة اإلرهـاب لرباءته 
من التهمة املنسـوبة إليه، والتي أدانته بها هيئة 

النزاهة االتحادية.
وقـال املصـدر ، إن «مديـر عام االسـرتاتيجية يف 

جهاز مكافحـة االرهاب، قدم طعنـاً إىل محكمة 
التمييـز بالحكم الصادر ضـده، بتهمة التواصل 
مع شـخص مطلـوب لألجهـزة األمنيـة، لكونها 

تهمة كيدية».
وبـني أن «مديـر عام االسـرتاتيجية أكـد أن أحد 
املطلوبني للسلطات العراقية كان قد زاره وطلب 

منـه النصيحـة، واملدير بـدوره نصحه برضورة 
تسـليم نفسـه، وقد قدم دفاعاته أمـام محكمة 

التمييز التي حكمت برباءته».
ويف وقت سـابق مـن امس، أعلنت هيئـة النزاهة 
االتحاديَّة عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس 

بحق مدير عام يف جهاز مكافحة اإلرهاب.
وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة، يف بيان ورد 
«الـزوراء»، أن محكمـة جنـح الكـرخ املختصة 
بقضايـا النزاهـة، أصـدرت قراراً بحبـس املدان؛ 
عىل خلفية عدم قيامه بإشعار الجهات املختصة 
بحضور أحـد املتهمني الصادر بحقـه أمر قبٍض 
وفق أحـكام املادة ٣١٦ من قانـون العقوبات إىل 

داره.
وبينـت الدائـرة أن املحكمة أصدرت قـرار الحكم 
عـىل املـدان الذي يشـغل منصب «مديـر عام» يف 
جهاز مكافحة اإلرهاب؛ اسـتناداً إىل أحكام املادة 
٢٧٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ 

املعدل.
وتنص املـادة ٢٧٣ عىل معاقبـة ((كل من أخفى 
أو أوى بنفسـه أو بواسطة غريه شخصاً فرَّ بعد 
القبض عليه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو 
كان متهمـاً يف جناية أو جنحـة أو محكوماً عليه 

وكان عاملاً بذلك)).

بغداد/الزوراء:
االثنـني،  امـس  بغـداد،  عمليـات  قيـادة  أعلنـت 
القبض عىل ٢٥ متهماً بينهم سـتة بجرائم «الدكة 
العشـائرية»، فضال عـن ضبط عدد من االسـلحة 
واالعتـدة غـري املرخصة وكمية من املـواد املخدرة، 
مع حجـز ١٢٠دراجـة ناريـة مخالفـة لتعليمات 
السري والحركة املروية يف جانبي الكرخ والرصافة.

وذكـرت القيادة يف بيان ورد «الـزوراء»، أنه «وفقاً 
للخطة االمنية املرسـومة لشـهر رمضـان املبارك 
وتنفيـذا لتوجيهـات الفريق الركن قائـد العمليات 
تستمر قطعاتنا االمنية باالنتشار ونصب السيطرات 
املفاجئـة وتكثيف الجهـود االسـتخبارية وتأكيداً 
لتوجيهاتهـا املسـتمرة لتعزيـز االمن واالسـتقرار 
لجميـع مناطـق العاصمـة بغـداد بالتنسـيق مع 

قسـم اسـتخبارات وامن قيادة علميات بغداد التي 
اثمرت عن القاء القبـض عىل ٢٥ متهماً وفق مواد 
قانونية مختلفة بينهم ستة متهمني بجرائم الدكة 
العشائرية وفق املادة ٢/٤ ارهاب ، ليرتكو خلفهم 
(٤) مصابـني باطالق نريانهم ومصادرة االسـلحة 
واالعتـدة التي بحوزتهم ضمـن منطقتي (الدورة، 
الكماليـة) ،ومتهمـني اخريـن بحيـازة االسـلحة 
واالعتـدة غري املرخصـة واملواد املخـدرة فضالً عن 
ضبط رمانة هجومية وعدد من االسـلحة واالعتدة 
غري املرخصة وكمية من املواد والحبوب املخدرة مع 
اجهـازة تعاطيها باالضافة اىل حجز (١٢٠) دراجة 
ناريـة وتكتك مخالفـة لتعليمات السـري والحركة 

املرورية ضمن جانبي الكرخ والرصافة».
وتابع بيان قيـادة العمليات، ان «هـذه االجراءات 
االمنية تأتي بهدف بسط االمن واالستقرار لجميع 
مناطـق العاصمة ومنع كل من تسـول له نفسـه 
العبـث بإمن املواطن وتعكري صفـو االجواء االمنة 
إلقامـة فعاليات ونشـاطات املواطنني يف االسـواق 
العبـادة  دور  يف  وطقوسـهم  العامـة  واالماكـن 

والجوامع بعد فرتة االفطار».
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 بغداد/الزوراء:

حمـل النائب عـن الحزب الديمقراطي الكردسـتاني، محما خليـل عيل اغا، امس 
االثنني، الحكومة واملنظمات اإلنسـانية، مسؤولية األوضاع املأساوية يف مخيمات 

النازحني يف إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحني.
وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،، ان «الحكومة واملنظمات 
اإلنسانية الدولية تتحمل املسؤولية األخالقية نتيجة األوضاع الصعبة يف مخيمات 
النزوح الخاصة بأهايل سنجار يف إقليم كردستان، محذرا من إبادة بيئية جديدة قد 

تطالهم نتيجة تراكم النفايات يف مخيمات النازحني يف إقليم كردستان».
واسـتنجد عـيل آغا «بـكل الجهات املعنيـة برضورة توفـري املسـتلزمات الالزمة 
للنهوض بواقع النازحني املزري، اذ ان النازحني يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة 

املنظمات وعدم اهتمامها لظروف املخيمات».

بغداد/الزوراء:
حـدَّدت مديرية زراعة محافظة واسـط، امس االثنني، األسـباب الرئيسـة وراء تراجع 
الثروة الحيوانية وارتفاع األسـعار، فيما دعت العتماد سرتاتيجية بشأن االسترياد للحد 

من الخسائر.
وقـال مديـر املديرية أركان مريـوش يف ترصيح صحفي إن «قطاع الثـروة الحيوانية يف 

واسط كبري جداً يصل إىل ٤٠٠ مرشوع كبري». 
وأضاف مريوش أن «القطاع يعاني من معرقالت حالياً، تؤثر يف ديمومته واسـتمراريته 
كون مسـتلزماته باتت مكلفة جداً، خاصة األعالف التي أصبحت أسـعارها عالية جداً، 
ما أدى إىل تعرض كثري من املشـاريع لخسـارة كبرية، إضافة إىل إغراق السـوق بسـبب 

االسترياد»، مشرياً إىل أن»اغلب املشاريع كبرية وتقدر بمليارات الدنانري».
وتابع أن «أسـباب الرتاجع تعود إىل االسـترياد ومنافسـته املنتج املحـيل يف ظل تكاليف 
االنتاج ومستلزماته وبالتايل يكون غرَي ُمْجٍد»، داعيا اىل أْن «تكون هناك سياسة خاصة 

وسرتاتيجية داعمتني لالعالف وتوزيعها من قبل الحكومة». 
ونوه مريش بأن «سعر رصف الدوالر كان له دور مهم ايضا يف ارتفاع التكاليف، والوفرة 

املوجودة يف األسواق بسبب االسترياد»

دياىل/الزوراء:
اعلنـت مفوضيـة حقـوق االنسـان يف 
محافظة دياىل، امس االثنني، عن تسجيل 

١٩ محاولة انتحار خالل ١٠٠ يوم .
وقـال مديـر املفوضية صـالح مهدي يف 
ترصيح صحفـي ان“ املفوضية رصدت 
١٩ محاولـة انتحـار انتهـى ١٤ منهـا 

بالوفاة خالل ١٠٠ يوم يف دياىل“.
املنتحرين  اغلـب  واضـاف مهـدي،ان“ 
هم من الشـباب تباينت االسـباب وفق 

الرصـد امليدانـي لكنها باملجمـل تتعلق 
باملشـاكل العائلية وضغوطـات الحياة 
”معـدل  أن  اىل  الفتـا  االقتصاديـة“، 
االنتحـار مرتفـع جـدا يف ديـاىل خـالل 

السنوات االخرية“.
واشار اىل ان ”محاوالت االنتحار املسجلة 
التعكـس حقيقـة املشـهد خاصـة وان 
بعضها اليدون عىل انـه محاولة انتحار 
مـن قبل االرس النها تشـعر بالحرج من 

افتضاح قيام ابنائهم باالنتحار“. 

@…uaãm@lbjéc@Ü�á•@¡éaÎ@Ú«aäå
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بغداد/الزوراء:
كشف وزير العدل ساالر عبد الستار محمد، 
امس االثنني، عن مساع الدراج اسماء العقود 

يف املوازنة لتثبيتهم عىل املالك الدائم.
وقـال محمـد يف بيـان ورد «الـزوراء»، انه 
«يعمـل جاهـداً منـذ اليـوم االول لتسـنمه 
منصـب الـوزارة يف الدفـاع واملطالبة بكافة 
بموظفـي  الخاصـة  الوظيفيـة   الحقـوق 
الوزارة والدوائـر العدلية كافة»، مؤكدا عىل 
«املسـاعي يف تثبيت  جميـع موظفي العقود 
يف الـوزارة من خالل ادراج اسـمائهم ضمن 

موازنة ٢٠٢٢».
واضـاف انـه «يتابـع أي موضـوع يصـب 
املوظـف وبصـورة شـخصية  يف مصلحـة 
وباهتمـام  كبري من اجل نيل كافة حقوقهم 

املرشوعة  وبالرسعة املمكنة».

بغداد/الزوراء:
أعلنـت األمانـة العامة ملجلس الـوزراء، امس 
اإلثنـني، االنتهاء مـن األعداد الكامـل للمدينة 
الصناعية يف محافظة ذي قار، فيما أكدت أنها 

ستشغل أكثر من ٢٠ ألف عامل.
وقـال املتحدث باسـم األمانـة العامة ملجلس 
الـوزراء حيـدر مجيد يف ترصيـح صحفي: إن 
«هنـاك ملف املـدن الصناعيـة ولجنة خاصة 
يف األمانـة العامة ملجلس الـوزراء ترشف عىل 
هذا امللف»، مبيناً أنه «تـم االنتهاء من اإلعداد 
الكامـل للمدينة الصناعية يف ذي قار وبارشت 
املحافظـة بمفاتحـة الرشكات االسـتثمارية 

املحلية والعاملية لغرض افتتاح املشاريع».
وأشار إىل أن «املدينة الصناعية يف ذي قار فيها 
مشـاريع صغرية ومصانع صغرية ومتوسطة 
وكبرية وهذه املدينة سوف تشغل اكثر من ٢٠ 
ألف مـن األيادي العاملة التـي تنعكس إيجاباً 

عىل الجانب االقتصادي وعىل املحافظة».
وأضاف أن «هناك مدناً صناعية يف محافظات 
البـرصة واألنبار وواسـط تعمـل عليها هيئة 
املدن الصناعية وهذه الهيئة اسـتحدثت لدعم 
املـدن الصناعية»، الفتاً إىل أن «وزارة الصناعة 
تعمـل لدعم مرشوع املـدن الصناعيـة يف تلك 

املحافظات».

ذي قار/الزوراء:
 أفـاد مصدر أمنـي يف ذي قار جنوبـي العراق، امس 
االثنني، بأن قـوة امنية مصحوبة بفريق من النزاهة 
وسـط  الحكومـي  الحبوبـي  مستشـفى  داهمـت 
املحافظـة عىل خلفية تهم فسـاد مايل واداري. وذكر 
املصدر، أن «قوة امنية مشرتكة من سوات وفريق من 
النزاهة داهمت، صباح امس، مستشفى الحبوبي يف 
النارصية عىل خلفية تهم فساد مايل واداري من قبل 
لجان املشـرتيات يف املستشـفى»، مبينـًا أن «قايض 
التحقيـق املختص بقضايا النزاهة اصدر امر اعتقال 

بحق ٨ موظفني يف املستشفى وفق احكام املادة ٣١٦ 
من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسـنة ١٩٦٩ 
املعدل». وأضاف املصدر، أن «عملية املداهمة اسفرت 
عن اعتقـال متهم واحد فقط، فيمـا هرب ٧ آخرين 
من الباب الخلفي للمشـفى»، مشـرياً إىل أن «القوات 
االمنية استنفرت يف كافة مناطق املحافظة بحثاً عن 

الهاربني».
وأوضـح، أن «الفريـق التحقيقـي ضبـط قرابة ١٧ 
معاملـة وهمية بمبالغ تقارب املليـار ونصف املليار 

دينار عراقي».
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جمهورية العراق                               العدد: ١٦٨٦
مجلس القضاء االعىل                     التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
                                            م/اعالن

قـدم طالب حجـة الوفاة  (فاضل عبـد العبـاس عبدالله ) طلبا 
اىل هـذه املحكمة  يروم فيه  اسـتصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
(حسيبة عبد العباس عبدالله ) قررت املحكمة  تبليغك يف الصحف 
املحليـة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون . 
                                                                       القايض 
حسني عباس سمني

جمهورية العراق                          العدد / ١٠١/ب/٢٠٢٢ 
مجلس القضاء األعىل                           التاريخ/٢٠٢٢/٤/١٠ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة بداءة  ناحية القادسية

اعالن 
اىل املدعى عليه /هشام باسم محمد 

اقـام املدعي يارس كاين تركي الدعوى املرقمة ١٠١/ب/٢٠٢٢ امام هذه املحكمة 
يطلب فيها الحكم بإلزامك ان تؤدي له مبلغ مقداره ثالثمائة وخمسـة وعرشون 
الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محل 
اقامتـك عليه قررت هذه املحكمـة تبليغك بالقرار بصحيفتـني يوميتني محليتني 
للحضور بموعد املرافعة املصادف ٢٠٢٢/٤/٢٦ الساعة الثامنة صباحا وعند عدم 

حضورك باملوعد املذكور ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء               العدد:٥٧٢

ديوان الوقف الشيعي                   
التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٠ مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار  

شعبة األمالك املوقوفة                          
م/ إعالن 

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لسنة واحدة 
للعقارات أدناه فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية 
الوقـف الشـيعي يف ذي قـار خالل مدة سـبعة ايام من تاريخ نـرش االعالن يف 
الجريدة الرسـمية مسـتصحبني معهم التأمينات القانونيـة البالغة ٢٠٪ من 
القيمـة املقـدرة (قبـل موعد املزايـدة) مع صورة مـن هوية االحـوال املدنية 
وبطاقة سـكن وتأييـد مختار مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسـمية 
يف اليوم الذي يليه عىل أن يتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن 
والداللية وبدفع بدل االيجار السـنوي دفعة واحدة بعد مرور سـبعة ايام من 
تاريـخ االحالة القطعيـة عىل أن تجري املزايدة السـاعة (العارشة) صباحا يف 

مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار.

م.ر مهندسني
أحمد كريم عبد الجبار
مدير الوقف الشيعي يف ذي قار



بغداد/ الزوراء:
أعلنت اللجنـة املاليـة النيابية، امس 
االثنني، ان قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائـي والتنميـة سـيوفر مفردات 
ويضمـن  شـهرا  لــ١٢  التموينيـة 

مستحقات الفالحني.
وقال رئيس اللجنة حسـن الكعبي، يف 
كلمة له خالل اجتماع اللجنة بشـأن 
مسـودة القانون تابعتهـا «الزوراء»: 
ان « أهميـة قانـون الدعـم الطـارئ 
لألمـن الغذائـي والتنميـة تأتـي من 
الظرف الـدويل الذي يمر به العالم من 
ازمة اقتصادية وارتفاع اسـعار املواد 
الغذائيـة خاصـة ان املورد الرسـمي 
ملحصـول الحنطة وبعـض املحاصيل 
الغذائية االخرى من روسيا واوكرانيا 

تصل اىل نسبة ٥٠٪».
واضـاف ان «السـلة الغذائيـة للعالم 
متوقفة عىل هذين البلدين، ونأمل ان 
يستقر الوضع العاملي»، مشريا اىل ان 
«ارتفاع اسـعار النفط القت بظاللها 
عىل جوانـب متعددة منها سياسـية 
واقتصادية، حيـث ان هناك تعاقدات 
وعقـودا تعثـرت الن الـدول تخـىش 
مثل مـا حصل عنـد انتشـار جائحة 

كورونا».

واكد الكعبـي ان «الحكومة العراقية 
مقيدة وفق قانون االدارة املالية والذي 
يحق رصف ١٢/١ للنفقات»، الفتا اىل 
ان «قانون الدعم الطارئ سـيكون له 
دور يف حال تنظيمه واالسـتفادة منه 
بشـكل مبارش ليتوجه نحـو التنمية 
الطبقـات  التـي تسـاعد  واملفـردات 
الهشـة والفقرية خاصة ونحن نتكلم 
عن مفردات البطاقـة التموينية التي 
تحسـنت، فضـال عن توفريهـا لـ١٢ 

شهرا وليس لـ٨ فقط».
وذكـر ان «يف السـابق كان تخصيص 

وزارة  اىل  تريليـون  مـن  اقـل  مبلـغ 
التجـارة لتأمـني مفـردات البطاقـة 
التموينيـة يف هـذا الظـرف الصعـب، 
لكـن اآلن نتحـدث عـن ٦ تريليونات 
دينـار لتحسـني مفـردات التموينية 
ورشاء محصويل الحنطة والشلب لهذا 
الفالحني  العام، وايضـا مسـتحقات 
التـي سـتكون مضمونة خـالل هذه 
السـنة»، داعيا «الفالحني اىل الحفاظ 
عـىل ارضهم ألننـا يف موسـم حصاد 
والتسويق والبيع املبارش اىل سايلوات 

وزارة التجارة». 

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة، ان قرار افتتاح 
االسترياد للمحاصيل الزراعية والسلع 
والبضائع سـيكون لثالثة أشهر. من 
جانب اخر، أعلنت الوزارة، امس، عن 
تحقيق اكتفـاء ذاتي من األسـماك، 

فيما حددت أسباب ارتفاع أسعاره.
وقال املتحدث باسـم وزيـر الزراعة، 
هاشـم هادي، يف ترصيـح صحفي: 
ان ”قرار فتح استرياد املواد الغذائية 
جاء بنـاٍء عىل قرار مجلـس الوزراء 
٧٢ الذي حدد فرتة ثالثة أشـهر لفتح 
االسترياد وإيقاف التعامل مع قرارات 

حماية املنتج املحيل“.
وبني ان ”وزارة الزراعة ستلتزم بفتح 
االسترياد ملدة ثالثة أشهر ومن ثم يتم 
تقييم وضـع حاجة السـوق واتخاذ 

القرار الذي يتالءم مع املرحلة“.
وكانت وزارة الزراعـة، أعلنت األحد، 
فتـح بـاب االسـترياد لجميـع املواد 
الغذائية؛ بدون قيد أو رشط ملواجهة 
غـالء األسـعار“ يف األسـواق املحلية 

نتيجة األزمة األوكرانية.
عـىل  قيـوداً  يفـرض  العـراق  وكان 

استرياد بعض املواد الغذائية من بينها 
الدواجـن، وبيـض املائـدة والخضار 

بهدف حماية املنتج املحيل.

وعىل غـرار معظم األسـواق العاملية 
املتأثـرة باألزمـة األوكرانية، تشـهد 
األسـواق املحلية يف البـالد ارتفاعا يف 

أسـعار املواد الغذائية منـذ مارس/
آذار املـايض وخاصـة مـادة الزيـت 
املخابـز  ومنتجـات  واألرز  النباتـي 

السـيما مع زيـادة الطلـب عليها يف 
شهر رمضان.

من جانب اخر، أعلنت وزارة الزراعة، 
امـس االثنني، عـن تحقيـق اكتفاء 
ذاتـي مـن األسـماك، فيمـا حددت 

أسباب ارتفاع أسعاره.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، حميد 
إن  صحفـي:  ترصيـح  يف  النايـف، 
”العـراق لديـه اكتفـاء ذاتـي مـن 
األسـماك، لكـن االرتفـاع الحاصـل 
نتيجـة اإلقبـال الكبـري عـىل املـواد 
الغذائية واملنتجات ومنها األسـماك 
من قبل املواطنني خالل شهر رمضان 
وبعض التجار ممن يستغلون حلول 

الشهر“.
وأضاف أن ”األسماك متوفرة بكثرة 
يف األسـواق املحليـة، لكـن تفـاوت 
أسعارها من منطقة اىل أخرى يعود 

لغياب الرقابة“.
مشـرياً اىل أن ”وزارة الزراعة دفعت 
اإلصبعيـات  مـن  كبـرية  بأعـداد 
(األسـماك الصغـرية) يف األحـواض 
والبحريات واملسطحات واألهوار كي 

تكون جاهزة للبيع خالل شهر“. 

بغداد/ الزوراء:
التخطيـط والتعـاون  توقعـت وزارة 
االنمائي العراقية، امس االثنني، ارتفاع 
نسبة الفقر يف البالد اىل 25 باملئة، فيما 
اعتـربت أن اقرار قانون االمن الغذائي 
والتنميـة سـيعالج هذه املشـكلة من 

خالل التخصيصات املالية.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عبد 
الزهرة الهنداوي، يف ترصيح صحفي: 
إن ”الـوزارة سـتبدأ قريبـاً بتسـجيل 
مسـح جديد للفقر بالعراق والوقوف 
عىل مـؤرشات الفقر يف ظـل الظروف 
الحالية سـواء كانت املتعلقة بكوفيد 
19 او كانـت نتـاج الظـروف الغـذاء 

العاملية“.
وأضـاف أن ”آخـر احصائيـة لنسـب 
الفقـر يف العـراق يف عـام 2019 قبـل 
الجائحة، سجلت تقريباً 22.5 باملئة“، 
مبينـا أن ”مـا بعد الجائحة وبسـبب 
والصحيـة  االقتصاديـة  الظـروف 
ارتفعت النسـبة وتوقعاتنا ان ترتاوح 

هذه النسبة من 22 اىل 25 باملئة“.

أن ”الحكومـة  إىل  الهنـداوي  وأشـار 
اتخـذت اجـراءات ملعالجـة مشـكلة 
نقـص بعض املـواد االساسـية عاملياً 

سـواء بتخصيص امـوال وهي قضية 
ترتبـط باألمـن الغذائـي وهـو االكثر 
تأثـراً باألسـعار عىل مسـتوى العالم 

للسيطرة عىل الوضع وعملية تعويض 
االرتفـاع مقابل توفري االموال لتغطية 

هذا االرتفاع“ .

ولفـت إىل أن ”الفقر يتأثـر بمثل هذه 
الظـروف والتداعيات السـلبية، ولكن 
ايضـاً باملقابـل هنـاك اجـراءات من 
قبـل الحكومـة لغرض دعـم الفقراء 
اما خـالل البطاقـة التموينيـة وهي 
تمثـل االسـاس عـرب دعمهـا ماليـاً 
اكثـر مـن حصـة يف وقـت  وتامـني 
متقارب للمواطن، وايضا بدعم شبكة 
الحمايـة االجتماعية مـن خالل منح 
الرواتب بشـكل مسـتمر للمشمولني 

بالشبكة“.
واوضح ان ”اقرار قانون االمن الغذائي 
والتنميـة الذي كان لـوزارة التخطيط 
دوراً يف وضع هذا القانون سيعالج هذا 
املشكلة النه سيخصص امواالً ال بأس 

بها لألمن الغذائي واملشاريع أيضاً“.
يذكر ان ارتفاع اسعار الدوالر وما جاء 
بعـده من ازمـة الغذاء العاملـي نتيجة 
الحـرب يف اوكرانيـا قد رفعت اسـعار 
املواد والسـلع االساسـية، وخاصة ان 
العراق يعتمد عىل توفريها بنسبة شبه 

كامل عىل استريادها من الخارج.

www.alzawraapaper.com5 أسواق
No: 7698  Tue    12     Apr    2022العدد:   7698    الثالثاء    12    نيسان    2022

bÁá»i@÷Ïè€a@Úuby@·ÓÓ‘mÎ@ãËíc@Úq˝r€@ÊÏÿÓé@Üa7né¸a@Åbnnœa@ZÚ«aäç€a

Ú˜æbi@25@∂g@Ü˝j€a@¿@ã‘–€a@Újè„@ b–mäa@…”Ïnm@¡Ó�Én€a@ÒäaåÎ

@⁄b8˛a@Âfl@Ômaà@ıb–n◊a@’Ó‘•@pá◊c

@Ú‹ÿìæa@ÍâÁ@2b»Óé@ÚÓ‡‰n€aÎ@ÔˆaâÃ€a@Âfl˛a@ÊÏ„b”@Êc@pá◊c

بغداد/ الزوراء:
اعترب عضو ائتالف دولة القانون فاضل موات، امس االثنني، طريق الحرير 
بأنه ”رضبة قاضية ملشاريع دول الخليج وأمريكا يف العراق“، موضحاً أنه 

سيفشل جميع مخططات الدول املهيمنة عىل الوضع السيايس يف البالد.
وقـال موات يف ترصيح صحفـي: إن ”طريق الحريـر يمثل رضبة قاضية 
ملشـاريع أمريكا والدول الخليجية والرشكات األجنبية األخرى كونه حلقة 
وصل بني العراق والدول األوربية ويعود للبلد بواردات ضخمة“، مشـرياً إىل 

أن ”طريق الحرير سيفشل جميع املخططات الخليجية يف العراق“.
وأضـاف أن ”حكومة الكاظمـي مدعومة من قبل جهـات خارجية تمنع 
العديد من املشـاريع يف البلد مثل طريـق الحرير وتنفيذ االتفاقية الصينية 

وفتح املنافذ الجنوبية“.
وأوضـح أن ”الحكومة عرقلت االتفاقيـة الصينية التي جاء بها عادل عبد 
املهـدي وعرقلت مرشوع البنى التحتية الذي جاء بـه نوري املالكي، األمر 
الـذي يضع مـرشوع طريق الحرير عثرة يف طريق الـدول التي تهيمن عىل 

الوضع السيايس يف العراق“.
وقال املحلل السـيايس صباح الطائي يف ترصح سـابق  ان ”ابرز املشاريع 
التي تعمل عىل افشـالها دول الخليج هي مـا يتعلق بمرشوع ميناء الفاو 
وكذلـك طريق الحرير، حيث ان وقوف بعض األطراف السياسـية الفاعلة 
حجـر عثرة يف طريق الحرير سـيتيح لإلمارات والكيـان الصهيوني تغيري 

مسار الطريق لصالحهما“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف النائب عن محافظـة نينوى منصور املرعيد، االثنني، عن شـبهات 
فساد يف ملف مشاريع املحافظة والتي يديرها بشكل مبارش احد معاوني 

املحافظ.
وقـال املرعيد يف بيـان اطلعت عليه ”الـزوراء“: إن ”محافـظ نينوى نجم 
الجبوري قام بمنع مدراء دوائر املحافظة ومعاونيه من الحضور الجتماع 
دعـا اليه بعض النواب ملناقشـة خطط وآليه اختيار وتوزيع املشـاريع يف 

املحافظة.
وأضاف أنه ”حيث اليخفى عىل الجميع شـبهات الفساد يف ملف املشاريع 
يف املحافظة، والتي يديرها بشكل مبارش احد معاوني املحافظ لذلك نعمل 
بـكل قوة للتصدي للفسـاد وعرابيه وعدم السـماح للجهـات الداخلة عىل 

نينوى للتالعب بمقدراتها مستخدمني نفوذهم“.
وأكد املرعيد أنه ”سـوف نلجأ اىل الطرق القانونيـة ملالحقة من يعمل عىل 
تعطيل العمل الرقابي وهذا تجاوز رصيح واستهانة باملؤسسة الترشيعية 
والرقابيـة التي مـن صلب عملها مراقبـة اداء الحكومات املحلية بشـكل 

مبارش والسيما بعد حل مجالس املحافظات يف عام 2019“. 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسـعار الذهب ”االجنبي والعراقي“ يف األسـواق املحلية بشـكل 

طفيف، امس االثنني.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
الخليجـي والرتكي واألوربـي بلغ 399 الف دينار، وسـعر رشاء 395 الفاً، 

فيما كان سعر البيع ليوم امس االحد 400 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشـار إىل أن سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

انخفاضاً أيضاً عند 359 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 355 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب 
الخليجـي عيار 21 يـرتاوح بني 400 الف دينـار و 410 آالف، فيما تراوح 
سـعر البيـع مثقال الذهـب العراقي بـني 360 الفـاً و 370  الـف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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

االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت صباح 
امـس 147900 دينـار عراقـي مقابـل 100 دوالر أمريكي، فيما سـجلت 

االسعار ليوم االحد 147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشـار إىل أن اسـعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باألسـواق 
املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ سـعر البيع 148500 دينـار عراقي لكل 100 
دوالر امريكي، بينما بلغت أسـعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سـعر البيع 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 147700 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، مـن ضياع فرصة ربط العراق بدول 
أوروبا عرب طريق الحرير وسـكك الحديد يف ظل وجود منافسة خليجية بدعم 

صهيوني.
وقـال التميمي يف ترصيح صحفي: ان ”تطبيع العالقات بني االمارات والكيان 
الصهيوني تقف خلفها مخططات اقتصادية للسـيطرة عىل الحركة التجارية 

مابني اسيا وأوروبا عرب مياه الخليج“.
وأضـاف ان ”االمارات وما تملكه من ميناء جبل فأنها تسـعى لربطه بطريق 
بري عرب السـعودية مرورا بـاألرايض املحتلة (الكيـان الصهيوني) وصوال اىل 

البحر املتوسط ودول أوروبا“.
وبـني ان ”العـراق ينبغي ان يسـتغل الفرصـة واالتفاقية مع الصني إلنشـاء 
طريق الحرير بهدف وصول البضائع والسلع الصينية من ميناء الفاو باتجاه 
تركيا ودول أوروبا، يف وقت تتسـابق فيه دول الخليج إلفشـال هكذا مرشوع 
داخل العراق، من اجل خدمة مصالحها يف املنطقة والسـيطرة عىل اقتصادها 

ومنافذها الربية والبحرية“. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعـت مبيعات البنك املركـزي العراقي من الدوالر للحـواالت الخارجية 

بأكثر من ٨٥٪ يف مزاد، امس االثنني، عىل حساب املبيعات النقدية.
وذكـر مصدر أن «مبيعات البنك املركزي خـالل مزاده، امس، لبيع ورشاء 
الـدوالر االمريكي، بلغت ١٨٧ مليوناً و٧٣ الفـًا و٤٦٢ دوالراً غطاها البنك 
بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.وأضاف أن «أكثر من ٨٥٪ 
مـن هذه املبيعـات ذهبت لتعزيـز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت 
واعتمـادات، حيـث بلغـت ١٦٢ مليونـاً و١٢٣ الفـاً و٤٦٢ دوالراً، مقارنة 
باملبيعـات النقدية التـي بلغت ٢٤ مليوناً و٩٥٠ الف دوالر».وأشـار  إىل أن 
«٢٨ مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، فيما شـارك ١٣ 

مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل  ١٢١ رشكة توسط».

 بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، اطالق سلفة ٥٠ مليون دينار للموظفني 
ومنتسـبي الداخلية والدفاع.واوضح املكتـب االعالمي للمرصف يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: انـه «تقـرر منح سـلفة ٥٠ مليون دينـار للموظفني ومنتسـبي 
الداخليـة والدفـاع املوطنة رواتبهـم عىل املرصف حرصا ومـن حاميل بطاقة 
املاسـرت كارد». وأشار البيان اىل ان «السلف تبدأ من ٥ ماليني دينار وحتى ٥٠ 
مليون دينار وبفائدة ٥ باملئة ومدة التسديد ٥ سنوات»  ولفت اىل ان «التقديم 

عىل السلف يكون عرب فروع املرصف كافة املنترشة يف بغداد واملحافظات».

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس اتحاد مقاويل محافظة دياىل، اسـماعيل الربيعي، امس االثنني، 

تعرض الرشكات واملقاولني اىل انتكاسة اخرى بسبب قرار حكومي.
وقـال الربيعـي يف حديث صحفـي: ان“ قرار وزارة النفـط االخرية بزيادة 
اسـعار الزفـت واملحروقـات يمثـل ضاربة قاسـية للقطـاع الخاص من 
مقاولـني ورشكات ويمثل انتكاسـة اخـرى ألنه زاد من تكلفة املشـاريع 

بشكل كبري“.
واضاف الربيعي ان ”االتحاد خاطب رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط حيال 
القـرار االخري وتداعياته القاسـية عىل اوضاع الـرشكات واملقاولني ممن 

تعاقدوا عىل مشاريع اكساء وتبليط الطرق سواء يف دياىل او غريها“.
مؤكدا أن ”هكذا قرارات مفاجئة تمثل دمار للقطاع الخاص ألنها ستؤدي 

اىل خسائر عالية يف املشاريع الجديدة“.
واشـار اىل انه ”اذا لم تسـتجيب رئاسـة الوزراء اىل مطاليبنـا حيال اعادة 
اسـعار املحروقات والزفت اىل وضعها السـابق فإنه سيكون لنا موقف“، 
مبينـا ان ”توقف الـرشكات عن العمل وارد جدا النهـال ايمكن ان تتحمل 

خسائر مادية كبرية بسبب زيادة التكاليف املادية“. 

 بغداد/ الزوراء:
التعاوني،  الزراعـي  أعلن املرصف 
امس االثنني، عن ترويج معامالت 
القروض الزراعية لعموم الفالحني 
بالقطـاع  والعاملـني  واملزارعـني 
التجاريـة  والقـروض  الزراعـي، 
لبيئة األعمال والسـلف الشخصية 
ملوظفـي دوائـر الدولـة املوطنـة 

رواتبهم لدى املرصف.
تلقـت  بيـان  يف  املـرصف  ودعـا 
”الـزوراء“ نسـخة منـه ”عمـوم 
املواطنـني ملراجعة فروعه العاملة 

عـىل  للحصـول  املحافظـات  يف 
خدمات القروض والسلف“، مؤكدا 
القـروض  ”القـروض تشـمل  ان 
الزراعيـة والتـي تسـتهدف فئات 
املزارعـني والفالحني  املجتمع من 
واملسـتثمرين يف القطـاع الزراعي 
والحيوانـي،  النباتـي  بشـقيه 
والقـروض التجارية التي تشـمل 
{االفراد والـرشكات} من اصحاب 
االنشـطة  ذات  واالعمـال  املحـال 
التجاريـة املختلفة ومـن ضمنها 
اصحـاب املهن الزراعيـة والطبية 

بهدف التطوير والتوسـيع وادامة 
التشغيل“. 

  وأشار اىل ”قروض املوظفني التي 
تشـمل موظفـي الدولـة املوطنة 
رواتبهـم لـدى املـرصف الزراعي، 
القروض الشخصية  فيما تشـمل 
فئات املجتمع االخرى من املواطنني 
الشـخصية  اغراضهـم  لتمويـل 
او تمويـل مشـاريعهم الصغـرية 
{املطلقات  االجتماعيـة  للحـاالت 
سـيارات  وقـروض  واالرامـل} 

املواطنـني مـن غـري املوظفـني“. 
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بغداد/ الزوراء
أصدرت لجنُة االنضباط يف االتحاد العراقّي لكرة القدم حزمًة من القرارات بما يتعلق باألسباب املوجبة 
التي اتخذتها يف مباريات مسـابقاتها، وعىل النحو اآلتي،  بعد اجتماع اللجنة ملناقشِة تصوير الفيديو 
الخـاص بمباراِة ناديي نفط الوسـط والرشطة ضمن الدوري املمتاز للموسـم الحايل، واطالعها عىل 
مقطع الفيديو الذي يظهر فيه مصور نادي نفط الوسط مرتىض الفحام يقوُم باالعتداء عىل جماهري 
نادي الرشطة، وإلحاقاً بقرارنا السابق يف األحداِث التي جرت بعد املباراة ضمن الجولة (٢٦) بعد أن تم 
تزويدنا بهذا املقطع، عليه قررت اللجنة ما ييل، حرمان مصور نادي نفط الوسط مرتىض الفحام من 

مرافقِة الفريق إىل نهاية املوسم ضمن مبارياته عىل أرضه املُفرتضة استناداً إىل املادة ٥٢ انضباط.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú‹j‘æa@pb”b‘zné˝€@aÜaá»néa@bÓ„bæcÎ@bÓ„bjég@¿@ãÿè»Ì@áÓ€a@Òã◊@kÉn‰fl

åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@lbzè„¸a@Û‹«@b„5§@ÚÓ€bæa@Úflå¸a@Z—v‰€a@Üb„@ÒäaÜg

بغداد/ امري الداغستاني 

لكرة  العراقـي  االتحـاد  نفى 

القـدم توصلـه التفـاق مـع 

كارلـوس  الربتغـايل  املـدرب 

املنتخـب  لقيـادة  كـريوش 

الوطني لكرة القدم .

وقـال احمد املوسـوي عضو 

والناطـق  العراقـي  االتحـاد 

ينفـي  االتحـاد  إن  باسـمه 

توصله ألي اتفاق مع كريوش، 

مشرياً إىل أن تداول هذا الخرب 

بوسـائل االعالم وعن لسـان 

صحفيني مرصيني بداعي أن 

كريوش ترك املنتخب املرصي 

التفاقه مع االتحـاد العراقي 

لقيـادة فريقه الكـروي عار 

عن الصحة.

أن  املوسـوي،  وأضـاف 

اجتماعاتنـا يف اتحـاد الكـرة 

ولجنة الخرباء واملستشـارين 

ال تتعدى سوى وضع املعايري 

املطلوبـة يف االختيار للمدرب 

أن االتحاد  املقبـل، موضحـاً 

وسـائل  ترويـج  يسـتغرب 

االعالم لهـذا املوضوع وينفي 

نفيـا قاطعـا كل مـا يتداول 

بهذا الشأن.

املـرصي  الصحفـي  وكان 

بـأن   ذكـر  شـحاته  محمـد 

كـريوش  الربتغـايل  املـدرب 

هـو مـن رفـض التجديد مع 

بسـبب    ، املـرصي  املنتخـب 

اتفاقـه مع االتحـاد العراقي 

منذ شهر .

وقـرر االتحاد املـرصي لكرة 

القـدم االنفصـال عـن املدير 

الفني ملنتخب مرص، الربتغايل 

كارلوس كريوش، عقب فشله 

للتأهـل  الفراعنـة  قيـادة  يف 

ملونديال قطر 2022.

@ïÎ7◊@Ô€bÃm5€a@ZÏéÏæa@áºa
@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl@läáÌ@Â€

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن االتحـاد العراقي لكـرة اليد عن 
إقامة معسـكرات تدريبية للمنتخبات 
الوطنية يف إسـبانيا وأملانيا، استعدادا 

لالستحقاقات املقبلة.
وقال حسـام عبد الرضـا، مدير إعالم 
االتحـاد العراقـي لكـرة اليـد، ”تمت 
املصادقـة عـىل بروتكـوالت التعـاون 
مـع االتحاديـن اإلسـباني واألملانـي، 
وتتضمـن إقامة معسـكرات تدريبية 
للمنتخبات العراقية، إىل جانب إرسال 
املدربني املحليني للمشـاركة يف دورات 
تدريبيـة ومعايشـة، مع أبـرز األندية 

هناك“.

وأضاف ”بعد عطلة عيد الفطر املبارك، 
العراقي تحضرياته  سـيعاود املنتخب 
للمشاركة يف االستحقاقات املقبلة، مع 
مناقشة منهاج املدرب املرصي رشيف 
مؤمن، الذي حـرض نهائي دوري اليد 
بني الرشطة والجيش، وسـجل العديد 
من النقاط املهمة التي تخص الالعبني 

الدوليني“.
وتابـع ”تمـت املوافقة عىل مشـاركة 
منتخب العـراق للشـباب، يف البطولة 
اآلسيوية لكرة اليد، التي ستقام خالل  
شـهر آب املقبل، واملؤهلة إىل نهائيات 
كأس العالم، إىل جانب املشاركة أيضا 

يف بطولة أسيا لفئة الناشئني“.

بغداد/ متابعة الزوراء
ح رئيس الهيئـة اإلداريـة لنادي  لـوَّ
مهـدي  عبـاس  الريـايض  النجـف 
الغريـري باالنسـحاب رسـمياً مـن 
بكـرة  املمتـاز  الـدوري  منافسـات 
القـدم عىل خلفية األزمة املالية التي 

تعصف بالنادي.
وقـال الغريـري إن“ فريـق النجـف 
ينشـط يف الدوري املمتـاز منذ العام 
1986 ولغايـة اآلن لم يهدد بالهبوط 

اىل دوري الدرجة األوىل وهو منافس 
قـوي ومن فرق املقدمة“، مبيناً أن“ 
النـادي يمـّر بأزمة ماليـة حقيقية 
تهدد الالعبني والجهاز الفني وحتى 
االدارة ؛لكون الحكومة املحلية تتبع 
خطـوات روتينيـة يف التعامـل مـع 
األزمة بالرغم مـن جديَّتها يف توفري 
األموال ، ولكن الطـرق الروتينية قد 
تحتاج اىل زمـن طويل وقد يتعارض 
مع مصلحة النادي بسبب التزامات 

النـادي بعقـود الالعبـني واملدربـني 
وباقي االستحقاقات األخرى“.

وأضاف الغريري، أن“ مطار النجف 
يعد هـو الراعـي الرسـمي والداعم 
للنادي بحسـب القـرار الصادر من 
مجلس املحافظة للعام 2015 والذي 
ينص عىل ربط النادي بمطار النجف 
ماليـاً وادارياً، وبالفعـل كانت إدارة 
املطـار تقوم برصف منحة مقدارها 
مليون دوالر سنوياً، واستمر الرصف 

لغاية العـام 2020، بعدهـا انقطع 
التمويـل؛ ما تسـبب بكارثـة مالية 
انعكست سـلباً عىل مستوى الفريق 
يف املنافسة املحلية“.وتابع الغريري، 
أن“ إدارة النـادي تطالـب الحكومة 
بإدراج نـادي النجف ضمـن األندية 
العدالـة بني  املؤسسـاتية لتحقيـق 
الفرق ، إذ إن 16 فريقاً من أصل 20 
فريقاً يشـاركون يف الدوري املمتاز، 
تابعني ملؤسسات حكومية ويتقاىض 

منحاً سنوية كبرية مقابل أربع فرق 
تـكاد تكـون ميزانيتهـا خاوية من 
األموال بالرغم مـن ان نادي النجف 
هو من احد االندية الجماهريية وله 

قاعدة واسعة يف املسابقة“.
واشـار الغريري اىل أن“ النادي لديه 
عقـود مـع العبـني ولم يتم تسـليم 
مسـتحقاتهم منـذ أكثر من سـبعة 
أشـهر باإلضافة اىل عقود املحرتفني 
وهذا بحد ذاتـه أمر معقد، ملا يرتتب 

عليـه مـن تبعـات قانونيـة يف حال 
توجيـه شـكوى مـن املحرتفني ضد 
النادي يف االتحاد اآلسـيوي“، مؤكداً 
أن“ فريقنـا لديه مبـاراة مهمة يوم 
غد األربعاء أمام نفط الوسط ضمن 
الجولة الـ 27 ، ويف حال لم تستجب 
الجهات املعنية ملناشـدة النادي فان 
والالعبـني  الفنـي  والجهـاز  اإلدارة 
سـيعلنون انسحابهم بشكل رسمي 

من الدوري املمتاز“.

bÓéa@fib�ia@äÎái@>Óé@bjflÏfl@‚bfla@ÈmäbèÇ@k‘«@áÓ€a@fiÎb‰n∑@åÏœ@¿@¬ã–Ì@ÚÌÏßa
á‰:a@’Ìã–‹€@Ô≤ädm@äbón„a

بغداد/ متابعة الزوراء

أوىل  الهنـدي،  مومبـاي  فجـر 

مفاجـآت دوري أبطـال آسـيا، 

بعـد تغلبه عـىل القـوة الجوية 

بنتيجـة (1-2)، يف املباراة التي 

أقيمـت مسـاء امـس اإلثنـني، 

ضمن الجولة الثانية للمجموعة 

الثانيـة، مـن البطولـة املقامة 

حالياً يف السعودية. 

الخسـارة بقـي رصيد  وبهـذه 

القـوة الجوية 3 نقـاط باملركز 

الثاني، وهو ذات رصيد مومباي 

الثالـث  للرتتيـب  قفـز  الـذي 

مؤقتاً.

تقـدم القـوة الجويـة أوالً عـن 

طريق حمادي أحمـد بالدقيقة 

59، ونجح ديغو ماوريسـيو يف 

إحراز التعادل ملومباي من ركلة 

جـزاء يف الدقيقـة 70، وأضاف 

راهـول بيكـي الهـدف الثانـي 

للفريق الهندي بالدقيقة 75. 

اوىل املحـاوالت للقـوة الجويـة 

عن طريق عالء عباس، الذي لم 

يسـتغل خطأ دفاعات مومباي 

يف الدقيقـة 8 ، ليبعـد تصويبته 

الحارس بوربا التشـينبا برباعة 

القـوة الجوية  ،واجرى مـدرب 

حكيم شاكر ، تبديًال اضطرارًيا 

بإخـراج ابراهيم بايـس، ليحل 

بـدًال عنـه رشيف عبـد الكاظم 

يف الدقيقة 15، وحـاول البنمي 

ميلـري  يف الدقيقة 17 ان يباغت 

الدفـاع الهندي برأسـية، لكنها 

علت العارضة، وغابت الفواصل 

اىل  الطرفـني،  مـن  الهجوميـة 

ان حانـت الدقيقـة 29، عندما 

اهدر رضغام اسـماعيل فرصة 

ترجمتهـا  يف  اخفـق  سـهلة، 

باملرمـى الهنـدي، امـا اخطـر 

املحـاوالت الهنديـة سـنحت يف 

للربازيـيل دييغـو   31 الدقيقـة 

ماريسـيو الذي لعب رأسيته اىل 

خارج مرمى محمد صالح، ورد 

حسـني جبار بإضاعـة فرصة 

محققة للتسجيل، بعد متابعته 

رضغـام  لتسـديدة  املتأخـرة 

اسـماعيل، الـذي تلقى عرضية 

متقنـة من افضـل العبي القوة 

الجويـة يف النصف االول الظهري 

وتوالـت  محمـد،  مصطفـى 

املحاوالت العراقيـة، وعاد عالء 

عباس برأسـية جديـدة ابعدها 

بوربا بصعوبـة يف الدقيقة 37، 

وكاد فيكـرام  ان يضع مومباي 

باملقدمـة يف الدقيقـة 43 لـوال 

تدخـل احمد أبراهيـم باللحظة 

الحاسمة ، لينتهي الشوط االول 

عىل وقع التعادل السـلبي دون 

أهداف. 

للقـوة  الفنـي  املديـر  وفضـل 

الجويـة، حكيم شـاكر، ادخال 

احمـد لفتـة“ كوني“ بـدالً من 

ايضـا  والـزج  جبـار،  حسـني 

باملخرضم حمـادي احمد بديالً 

لعالء عباس، يف مسـعى لزيادة 

الفعاليـة الهجوميـة ، وبـدأت 

اوىل التسـديدات للصقـور عـن 

طريـق صفاء هـادي بالدقيقة 

50، لكنهـا توجهـت بعيدة عن 

الشـباك، تلتهـا أسـهل الفرص 

الـذي  الكاظـم،  لرشيـف عبـد 

لعبها بشـكل غريـب اىل خارج 

54، واستخدم  بالدقيقة  املرمى 

الجوية اسلوب الضغط يف ملعب 

خصمه، لينجـح البديل حمادي 

احمد بالتسـجيل واحراز هدف 

السـبق، وبعـد عدة محـاوالت 

نجح الفريـق الهندي من احراز 

هدف التعادل مـن ركلة جزاء ، 

نفذها بنجاح ديغو ماوريسـيو 

، ليسجل الهدف التأريخي االول 

ملومباي يف دوري ابطال اسيا.

ومن ركنية متقنة، نجح راهول 

بيكـي مـن اسـتغاللها ووضع 

محمـد  يسـار  عـىل  رأسـيته 

صالح، ليضـع فريقه باملقدمة 

بتسجيله للهدف الثاني، لينتهي 

اللقاء بانتصار تاريخي ملومباي 

عىل القوة الجوية.

بغداد/ متابعة الزوراء
بارش منتخبا الناشئني والشباب للتايكواندو 
ولكال الجنسني، املعسكر التدريبي الخارجي 
الـذي تحتضنه العاصمـة اإليرانيـة طهران 
املقبلة.وقال رئيس  تحضرياً لالسـتحقاقات 
االتحـاد العراقـي املركـزي للعبـة ابراهيـم 
البهـاديل إن“ املعسـكر التدريبـي يهـدف إىل 
تجهيـز العبينـا  بالصـورة املطلوبـة فنيـاً 
وبدنياً؛ اسـتعداداً للمشاركة يف دورة األلعاب 
اإلسـالمي  التضامـن  وبطولـة  اآلسـيوية 
ومنافسـات العالـم“، مبينـاً، أن“ املعسـكر 

يأتـي بحسـب بروتوكول التعـاون الريايض 
املتفـق عليه بني العراق وإيـران ومن املؤمل 
أن تتخللـه إقامة نـزاالت مع الفرق الوطنية 
“ اتحاد اللعبة  االيرانية“.وأضاف البهاديل، أنَّ
مـاٍض ببنـاء جيـل جديـد للتايكوانـدو من 
خالل الرتكيـز عىل الفئـات العمرية وزجهم 
يف معسكرات طويلة ومشاركتهم يف بطوالت 
مصنفـة، مشـيداً بـدور املكتـب التنفيـذي 
للجنـة االوملبيـة الوطنيـة العراقية عىل دعم 
ورعاية االتحادات مـن اجل تطوير الرياضة 

وتقدمها“.

بغداد/ متابعة الزوراء
توج املحـرتف ريبني سـوالقا، مع فريقه 
بوريرام يونايتد، اليوم األحد، بلقب الدوري 
التايالندي املمتاز، بعد املسـاهمة بالفوز 
عىل نونجبويا بيتشـايا بنتيجة (0-3) يف 

الجولة قبل األخرية من البطولة.
وحسم بوريرام، اللقب قبل نهايته بجولة 

واحـدة، وليحقـق ريبني سـوالقا، إنجاًزا 
كبريًا يف مسريته االحرتافية، يف أول موسم 
له مـع الفريـق التايالندي ، بعد سلسـلة 
من التجارب السابقة مع عدد من األندية 

العربية، واألوروبية.
وسـبق ملدافـع املنتخـب الوطنـي ريبني 
سـوالقا، أن لعـب يف الـدوري السـويدي 

وليونغسـكايل،  دلكـورد،  أنديـة  مـع 
ورسيانسـكا، كمـا احـرتف يف صفـوف 
ليفسـكي صوفيا البلغاري، ورادنيتشكي 

نيش الرصبي.
وعىل صعيد تجاربه االحرتافية يف الدوريات 
العربية، لعب يف الدوري القطري مع فرق 

الخور، و الشحانية، واملرخية.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو املكتب االعالمي يف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقيـة الزميل رحيم الدراجي، اكد ان زوجته 
تعانـي من ازمة صحية  اجربتها عىل الرقود يف 
الفـراش خالل األيام املاضيـة، خالص دعواتنا 
لزوجـة زميلنا الدراجـي بالشـفاء العاجل وان 

يمن عليها الرحمن بالصحة والعافية التامتني.
 *******************

صدر يـوم امس االثنـني العدد االربعـني لصحيفة 
الدائـرة االعالميـة  التـي تصـدر عـن  رشطـاوي 
لنـادي الرشطة الريايض.. العـدد تضمن مجموعة 
مـن املواضيـع التي تخص فـرق النـادي االخرض 
والبطوالت التي تشـارك فيها عىل املسـتوى املحيل 
فضـال عـن موضوعـات اخـرى تخـص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيـق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.

بغداد/ الزوراء
االتحاد  رئيس  والرياضة  الَشباب  وزير  برئاسِة  القدم،  لكرِة  العراقّي  االتحاد  اجتمَع 
والناِئب  جبار  عيل  االتحاد  لرئيِس  األول  والنائِب  درجال،  عدنان  القدم،  لكرِة  العراقّي 
لالتحاِد محمد فرحان،  العاّم  التنفيذي واألمني  املكتِب  الثاني يونس محمود، وأعضاء 
عرب املنّصِة االلكرتونية. وقّرَر االتحاد يف االجتماِع   تشكيَل لجنٍة تنظيمّية برئاسِة النائب 
األول لرئيس االتحاد عيل جبار وَتسمية طاقٍم تحكيمي دويلّ ملباراِة كربالء والنارصية 
التي تقاُم اليوم  الثالثاء يف تمام الساعِة الثالثة والنصف يف ملعِب اإلدارة املحلّية يف كربالء 
املقّدسة من دون جمهور.وعىل هامِش االجتماع،  تواصَل رئيس االّتحاد مع   محافظ 
عىل  الِحفاظ  َرضورِة  عىل  العمِل  أجل  من  املُشرتكة   العمليات  وقائِد  املقّدسة  كربالء 

السالمِة واألمن إلظهاِر املُباراة بالشكِل الالئق الذي يعكس السمعَة الطّيبة عن كرتنا.

بغداد / الزوراء 
تعادالً  الرشطة  شباب  فريق  اقتنص 
ثميناً وقاتالً من أنياب صاحب األرض 
بعد  الزوراء  شباب  فريق  والجمهور 
املواجهة  خالل  ملثله،  بهدف  تعادلهما 
اإلثنني،  امس  الفريقني،  جمعت  التي 
يف  الثاني  الزوراء  نادي  ملعب  عىل 
مباريات  افتتاح  ضمن  الشالجية، 

مرحلة اإلياب من دوري الشباب.
بالتعادل  األول  الشوط  انتهاء  ومع 
من  الزوراء  شباب  تمكن  السلبي، 

 ،  (٥٥) الدقيقة  يف  بالنتيجة  التقدم 
من  الخرضاء  القيثارة  شباب  لينجح 
الجزاء  عالمة  من  النتيجة  معادلة 
عيل  عبد  يونس  الفقار  ذو  طريق  عن 
املباراة  لتنتهي   ،  (٨٠) الدقيقة  يف 
مكرر  سيناريو  يف  االيجابي  بالتعادل 

ملباراة الذهاب .
وبهذه النتيجة فإن الرشطة رفع رصيد 
الدوري،  وصافة  يف  نقطة   (٢٠) إىل 
الزوراء  شباب  رصيد  أصبح  بينما 

(١٩) نقطة يف املركز الثالث.

@·”b†Î@ÚÓ‡Óƒ‰m@Ú‰ß@ZÒãÿ€a@Üb•a
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قد يكـون مسـتقبل ماركو أسينسـيو، 
جنـاح ريـال مدريـد، بعيـًدا عـن ملعب 
سـانتياجو برنابيـو بـدًءا مـن املوسـم 
املقبل، بحسـب تقريـر صحفي.وينتهي 
تعاقـد أسينسـيو مـع املريينجـي بنهاية 
املوسـم القادم، وتشـري معظم التقارير إىل 
عدم وجود نية لدى مسـوؤيل الريال للتجديد 
معه.وبحسـب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية، فإن رحيل أسينسيو عن سانتياجو 
برنابيـو يف الصيـف املقبـل، قـد يصبـح شـيًئا 
مفروًغـا منـه، إذا وصل الفرنـيس كيليان مبابي 
عقـب انتهـاء عقده مـع باريس سـان جريمان.
وأشـارت الصحيفة إىل أن توتنهام، الذي سـبق أن 
أبـدى اهتمامه بضم أسينسـيو يف الصيف املايض، 
مـا زال يضع الالعب ضمـن اهتماماتـه، من أجل 

تكـرار املحاولة بعـد نهاية املوسـم الجاري.وختمت 
بأن أسينسيو قد يبقى يف صفوف ريال مدريد، برشط 
أن يقبـل بدوره الثانوي بعد انضمام مبابي، أو يغادر 

بحًثا عن فرصة للمشاركة بشكل أسايس.

7الرياضي
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كشـفت تقارير صحفيـة أملانية، أن نيكالس زوله سـيغيب 
عـن لقاء فريقه بايرن ميونيخ مع فياريال اإلسـباني اليوم 

الثالثاء، يف إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكـرت مجلة ”كيكر“ األملانيـة الرياضية، أن األملاني الدويل 
لم يستطع البدء يف االستعداد للمباراة، حتى اآلن، ولن يتعاىف 

قبلها.
ولم يصدر بيان رسمي بهذا الخصوص بعد.

وكان زولـه قـد تغيب عـن لقاء بايـرن أمام آوجسـبورج، 
السبت املايض بسبب إصابته بحمى طفيفة.

وقال املدير الفني لبايرن، يوليان ناجلسمان، يف وقت سابق: 
”أتمنى أن يعود نيكالس بحلول اليوم الثالثاء“.

وكان املدافـع لوكاس هرينانديز، زميل زوله، قد تغيب أيضا 
عن مباراة آوجسبورج بسبب إصابة يف الفخذ، لكن ”كيكر“ 
ذكـرت أنه من املمكن أن يكـون جاهزا ملباراة فياريال، الذي 

فاز عىل بايرن يف الذهاب 1-0.
وأعلـن بايرن ميونخ رسـمًيا، عودة مهاجمـه الكامريوني، 

ماكسيم تشوبو موتينج، للمشاركة يف التدريبات.
وأشار الحسـاب الرسمي لبايرن عىل تويرت إىل عودة تشوبو 
موتينج، للمشـاركة يف تدريبـات الفريـق، أول أمس األحد، 

بعدما تمرن فردًيا إثر تعافيه من فريوس كورونا.
وخاض تشـوبو موتينـج 20 مباراة مع بايـرن ميونيخ، يف 

مختلف املسابقات هذا املوسم، وسجل 9 أهداف وصنع 4.

قال األملاني توماس توخيل، مدرب تشيليس، إنه يتعني 
عـىل الفريق فعل ما يجعلـه قويا، حينمـا يحل ضيفا 
عىل ريال مدريد اإلسـباني يف إياب دور الثمانية بدوري 

أبطال أوروبا، اليوم الثالثاء.
وذكرت وكالة األنباء الربيطانية بي إيه ميديا، أن مدرب 
تشـيليس أشـاد بالعبيه بعد الفوز الكبـري الذي حققه 
الفريق عىل ساوثهامبتون (0-6) السبت املايض ضمن 

منافسات الدوري اإلنجليزي.
وخـرس تشـيليس، حامـل اللقـب األوروبي يف املوسـم 
املـايض، (3-1) أمـام ريال مدريد يـوم األربعاء املايض 
يف ذهـاب دور الثمانية، وجاءت تلك الهزيمة بعد أخرى 
قاسـية أمـام برينتفـورد يف بطولـة الـدوري بنتيجة 

.(4-1)

وكان توخيل قد وجه خطابا شديد اللهجة لالعبيه يوم 
الخميس املايض، األمر الذي انعكس عليهم باإليجاب يف 

مواجهة ساوثهامبتون.
وكان املديـر الفني األملاني لتشـيليس، قـد أكد أن آمال 
الفريق يف التأهل من دور الثمانية انتهت عقب الخسارة 
يوم األربعـاء املايض أمام ريال مدريـد، لكنه اآلن أبدى 
رغبته يف أن يقدم فريقه كل ما لديه يف مواجهة العودة 

يف ملعب ”سانتياجو برنابيو“.
وقال توخيـل: ”كان من املهم أن نعيد تسـوية األمور، 
لكننا جئنا بعد سلسـلة طويلة من املباريات، ثم كانت 
لدينـا فرتة التوقـف الدويل، ثـم 5 أيام أخـرى ولم نعد 

نشعر بنفس الشعور“.
وأضـاف: ”كان ذلك تحـوال ضخما، لم يكـن هناك أي 

داٍع لتغيـري كل يشء، لكنها كانت 
لحظة لنا، كان يخالطني شعور 

الالعبـني  إخبـار  بـرضورة 
بالحقيقة وأن أقول رأيي 
بصـدق، هذا ما أشـعر 

به“.
وختم توخيل: ”يتعني عىل الالعبني 

االرتقاء إىل مستوى وطريقة لعبنا، 
وقد فعلوا ذلك بطريقة مذهلة. لذلك 

اآلن علينا امليض قدما، ألننا وجدنا ما 
يجعلنا أقوياء“.

كشف تقرير صحفي عن الصفقة التي تأتي 
يف مقدمـة أحالم برشـلونة، خـالل املريكاتو 
الصيفـي املقبل.وتعمـل إدارة برشـلونة عىل 
ضم مهاجم مميز للفريق الكتالوني يف املوسم 
املقبل.وحسـب صحيفـة سـبورت، فإن كل 
أسبوع يظهر اسم جديد يف قائمة اهتمامات 
برشـلونة لدعم الهجوم، مثـل داروين نونيز 
(بنفيـكا) وروبـرت ليفاندوفسـكي (بايرن 

(بوروسـيا  هاالنـد  وإيرلينـج  ميونيـخ) 
دروتموند).وأشـارت الصحيفة إىل أن جواو 

فيليكس نجم أتلتيكو مدريد ال يزال هدف 
برشـلونة األول يف خـط الهجـوم، وهـذا 

األمر ليـس ًرسا يف املكاتـب الكتالونية.
وأوضحـت أن أتلتيكـو ال يريـد بيـع 

نجمه الربتغايل، لكن خورخي مينديز 
وكيـل فيليكـس، سـيضغط بقوة 

عـىل الروخـي بالنكـوس لحسـم 
الصفقة، إذا لم يتأهل الفريق إىل 

دوري أبطال أوروبا يف املوسـم 
املقبل.يذكر أن خوان البورتا، 
رئيـس برشـلونة، سـبق أن 
تغـزل يف قـدرات فيليكس يف 

مقابلة صحفية، وكشـف عن 
محاولة البارسـا ضم الالعب 

يف الصيف املايض.

علـق جيمـي كاراجـر، مدافع 
ليفربول السابق، عىل مستقبل 
الجنـاح املـرصي محمد صالح 
ينتهـي  حيـث  الريـدز،  مـع 
2023، ولـم  عقـده يف صيـف 
اتفـاق  إىل  الطرفـان  يصـل 
اآلن. حتـى  التجديـد  بشـأن 

وقـال كاراجـر، يف ترصيحات 
لشـبكة ”سكاي سـبورتس“: 
”هل مسـتقبل صـالح مصدر 
أسـطورة  ألنـه  نعـم..  قلـق؟ 
ليفربول“.وواصـل: ”إنـه أحد 

أعظـم الالعبني، ليـس فقط يف 
هذا الجيل، لكن بشكل عام من 
الذيـن رأيناهم يرتدون قميص 
ليفربـول.. لذا نريـد التأكد من 
أنه مسـتمر ملدة ثـالث أو أربع 
”ما  مقبلة“.وأضاف:  سـنوات 
زلـت أعتقد أن صالح سـيوقع 
عقـًدا جديـًدا.. ليفربول أفضل 
مكان بالنسـبة له، وقد أصبح 
نجًما يف هـذا النـادي.. كما أن 
يورجـن كلوب يـربز أفضل ما 
لديـه.. لـن يكـون معقـوًال أن 

يغادر“.
 : بـع تا و

”املسـتوى الذي 
يقدمـه صـالح اآلن، 

وتواجـده مع أحـد أفضل 
املدربـني يف العالـم، وضمن 
أحـد أفضـل فـرق العالـم، 
ومـا فعله خالل السـنوات 
يجعله  املاضيـة،  الخمـس 
أحـد أفضل الالعبـني الذين 

ارتدوا قميص ليفربول عىل 
اإلطالق“.واستكمل كاراجر: 
أنـه سـيكون من  ”أعتقـد 
املحـزن أن ينتقل صالح إىل 
ناٍد آخر.. وإذا انتقل إىل ناٍد 
منافس يف إنجلرتا، سيفقد 
ليفربول“.واختتم:  يف  إرثه 
”انظـر إىل مـا حـدث عند 
رحيل فرنانـدو توريس إىل 
تشـيليس، ال أعتقد أن هذه 
الخطوة سـتكون رائعة يف 

مسـريته.. أيـن يمكنـه أن 
يذهـب اآلن إىل فريـق أفضل 

من ليفربول؟“.

توّجـت األملانيـة تاتيانـا ماريا بلقـب بطولة كولسـانيتاس 
للتنس، املقامـة يف العاصمة الكولومبية بوجوتا، عقب فوزها 
عىل الربازيلية لـورا بيجويس بنتيجة 3-6 و6-4 و2-6 يف املباراة 

النهائية للمسابقة.
واسـتفادت ماريا، التي أحرزت لقبها الفـردي الوحيد يف مايوركا 
عام 2018 ، من قوة إرسـالها، بعدما قامت بـ 6 إرساالت ساحقة 
خـالل اللقـاء، فيما عجـزت منافسـتها عـن القيام بأي إرسـال 

ساحق.
وجاء تتويج ماريا (34 عاما) باللقب عن جدارة، بعدما حققت 
7 انتصارات خالل 9 أيام قضتها يف كولومبيا، لم تخرس 

خاللها سوى مجموعتني فقط.
وتنتظر ماريا، التي تحتل املركز رقم 237 يف 
تصنيف رابطة الالعبات املحرتفات، قفزة 
كبرية يف تصنيفها العاملي، عندما يتم 

إصدار التصنيف الجديد. 
ويرجـع السـبب يف تأخـر ترتيب 
الالعبة األملانيـة، إىل توقفها عن 

اللعب بسبب إنجابها طفال.
أنس جابر تبكي ضياع لقب 

تشارلستون
التنـس  نجمـة  عـربت  ـ 
التونسـية، أنـس جابـر، عن 
أسـفها الشـديد لضياع لقب 
بطولـة تشارلسـتون، بعـد 
هزيمتهـا يف النهائـي أمـام 
الالعبة السـويرسية، بيلندا 

بينشيتش.
وألقت أنس كلمة بمناسبة 
نهاية بطولة تشارلسـتون 
وهـي تبكي، حيـث قالت: 
أبكـي..  أال  لنفـيس  ”قلـت 
لكن األمر لم يكن سهال عيل، بل 
كان صعبا للغايـة، ألنني قمت 
بصحبـة فريقـي بعمـل كبري 

طوال الفرتة املاضية“.
وأضافـت: ”ال أعرف عدد النهائيات التي خرستها حتى اآلن، لكني 

آمل أن يأتي اللقب قريًبا“.
ومـن جانبها، توجهت بنشـيتش بكلمـة ألنس جابـر، قائلًة: ”ال 
تبكـي أنـس.. أنت العبة رائعـة، وكالنا قدم مسـرية رائعة يف هذه 

البطولة، وأعتقد أننا نستحق التتويج مًعا“.
يذكـر أنه رغـم هزيمة أنـس، إال أنها ضمنت التقـدم يف التصنيف 

العاملي، حيث من املنتظر أن تصبح يف املركز التاسع.
أوبيلكا يتوج بلقب هيوستن

ـ تـوج األمريكـي رييل أوبيلـكا بلقب بطولة هيوسـتن األمريكية 
املفتوحـة للتنـس، إثر فـوزه يف النهائـي األمريكـي الخالص عىل 
مواطنه جون إيسـنر بمجموعتني دون رد، ليكون ثاني ألقابه هذا 

العام.
ونجـح املصنف الـ18 عامليا يف حسـم األمور لصالحه بعد سـاعة 
و50 دقيقـة من املنافسـة، وبتفـوق يف املجموعتـني بنتيجة 6-3 
و6-7 (7-9).وواصـل أوبيلـكا بهـذا الفـوز تفوقه الكاسـح عىل 

إيسنر للمباراة الخامسة عىل التوايل، يف سادس مباراة تجمعهما.
كمـا أن هذا هو ثانـي ألقاب صاحب الــ24 عاما هـذا العام بعد 

بطولة داالس، والرابع يف مسريته بشكل عام.
يف املقابل، فشـل إيسنر يف إضافة اللقب الـ17 يف رصيده، واألول له 
هـذا العام، هـذا فضال عن إيقاف تفوق أوبيلـكا عليه، حيث يعود 
أول وآخـر فوز للمخرضم صاحب الــ36 عاما إىل 2016 يف نصف 

نهائي بطولة أتالنتا.

تخوض الفرق اإلسـبانية دور ربع النهائي 
مـن دوري األبطال بني تفـاؤل ريال مدريد 
وأمـل فياريـال وثقـة أتلتيكـو مدريد، من 
أجل مواصلة مسـريتها نحو حلـم النهائي 
رغـم حقيقـة أن املنافسـني اآلخريـن هم 
ليفربول ومانشسرت سيتي وبايرن ميونيخ 

وتشيليس وبنفيكا.
وسـتعرف هويـة الفـرق الــ4 املتأهلة إىل 
نصـف نهائي دوري األبطـال، غدا األربعاء، 
حني يسدل الستار عىل مواجهات إياب ربع 

النهائي.
ووضع ريـال مدريد بفـوزه يف لندن وكذلك 
ليفربول بانتصاره يف لشبونة أكثر من قدم 
يف نصـف النهائـي، كمـا تفوق مانشسـرت 
سـيتي وفياريـال يف مبـاراة الذهـاب لكن 
بفارق هـدف واحد يفتح الباب أمام جميع 
همـا  املنافسـني  وأن  خاصـة  التصـورات 

أتلتيكو والبايرن.
ومع قـرار إلغـاء العمل بقاعدة احتسـاب 
الهدف خارج األرض بهدفني، تغري املوقف يف 
املسـابقة. لذلك لم يعد هناك يشء محسوم 
للحـدوث.  قابـل  سـيناريو  كل  وأصبـح 
وإجماال، فقد انتهـت اثنتان من مواجهات 
ذهاب ربـع النهائي بنتيجـة 0-1، واثنتان 

أخريان بنتيجة 1-3.
الثالثـاء  اليـوم  مدريـد  ريـال  ويسـتقبل 
تشيليس، ويذهب فياريال إىل ملعب أليانتس 

أرينا ملواجهة بايـرن. وقدمت كتيبة كارلو 
أنشيلوتي، التي يعود لها األوروجوائي فيدي 
فالفريدي ضمن التشكيل املثايل، أفضل أداء 

لهـا تقريبا هذا املوسـم ونجحـت يف إيقاف 
خطورة مفاتيح لعب حامل اللقب.

وال يبدو تشيليس يف أفضل فرتاته حاليا رغم 

أنه وجه تحذيرا السبت املايض بما يستطيع 
فعله حني أمطر شـباك ساوثهامبتون 6-0 
يف الـدوري اإلنجليـزي. ويأتـي هـذا الفوز 
الكبـري يف توقيـت مهـم للغايـة بالنسـبة 
للفريق اللندني ال سـيما بعد خسارته أمام 
برينتفـورد 4-1 يف الجولـة السـابقة مـن 

الربيمريليج.
لذلـك، فـإن النتيجة ال تـزال معلقة خاصة 
وأن ريال مدريد عانى خالل األعوام املاضية 
مـن هزائـم مفاجئة عىل ملعبـه يف أوروبا. 
وسـيعمل الريـال عىل عدم تكرار مسلسـل 
خسـائره قي النسـخ املاضية أمام أياكس 
والبايـرن واليويف وحتى شـرييف الذي هزم 
الريـال يف عقر داره هذا العام. بالتايل وحتى 
رغم نربة التشـاؤم التي تحدث بها توماس 
توخيـل عقب مباراة الذهاب، فإن فريقه ال 

يزال يملك حظوظا يف التأهل.
للعـب  أنشـيلوتي  سـيلجأ  ناحيتـه،  مـن 
بتحفظ، ألن أي هدف مبكر للبلوز قد يعقد 
األمـور ويصعب مسـألة التأهـل التي هي 

أقرب للمريينجي حتى اآلن.
فيمـا تنتظـر فياريـال مبـاراة عصيبـة يف 
ميونيـخ أمـام البايـرن بعـد فـوزه ذهابا 
بملعبه ال سـرياميكا بهدف نظيف. وتكمن 
صعوبـة الغواصـات الصفـراء يف مواجهة 
فريـق بحجم ورشاسـة العمـالق البافاري 
الـذي ال تنقصه الخـربة األوروبية. بالطبع 

سـيكون اإلقصاء من ربـع النهائي إحباطا 
كبريا للفريق اإلسـباني الذي يحلم بخوض 

نهائي دوري األبطال.
ويلتقي دييجو سيميويني وبيب جوارديوال، 
غدا األربعاء، يف مواجهة أخرى بعد يف ملعب 
وانـدا مرتوبوليتانـو. وكان األتلتيكو قريبا 
من تحقيق نتيجـة إيجابية يف االتحاد لكنه 
سـيضطر لالنتظـار حتى اللعـب يف مدريد 

ملعرفة هوية املتأهل.
ويحتـاج الروخيبالنكـوس إىل هـدف واحد 
كـي يبلـغ نصـف نهائـي دوري األبطـال 
حيـث يلتقي الفائـز من لقاء ريـال مدريد 
وتشـيليس. ورغـم نجاحـه يف كبـح جماح 
السـيتي خالل أغلب فرتات مباراة االتحاد، 
لكن الفريق سـقط السـبت املـايض يف فخ 
الخسـارة من مايوركا يف الليجا بعد مسرية 

من 6 انتصارات متتالية.
بينما يسدل الستار عىل إياب ربع النهائي يف 
ملعب أنفيلد بلقاء ليفربول وبنفيكا، وكان 
الفريق اإلنجليزي قد فاز بالفعل ذهابا 1-3 
ليصعب املهمة للغاية عىل الفريق الربتغايل، 
ويقرب أبناء يورجن كلوب من نصف نهائي 
آخر، خاصـة وأنه يمر بفرتة جيدة جدا من 

حيث املستوى هذا املوسم الجاري.
وسـيرضب الفائـز من هذه املبـاراة موعدا 
يف نصف النهائي مـع املنترص من مواجهة 

فياريال وبايرن ميونيخ.
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واصـل الفرنيس فريالند ميندي، ظهري أيرس فريق ريال 
مدريـد، العمل منفـرًدا وغاب عـن الحصـة التدريبية 
ريـال  الالعبون.ويسـتعد  أجراهـا  التـي  الجماعيـة 
مدريـد، السـتضافة تشـيليس اإلنجليـزي يف إياب ربع 
نهائـي دوري أبطـال أوروبا، اليـوم الثالثاء عىل ملعب 
سـانتياجو برنابيو.ويغيب ميندي بسـبب آالم عضلية 
قد تمنعه من اللحاق بلقاء التشامبيونزليج، بعد غيابه 
عن لقاء خيتايف الذي أٌقيم يف الدوري اإلسباني، وانتهى 
بانتصار املرينجي 0-2.وعانى ميندي، العائد حديثا من 
إصابته، من آالم عضلية بعد خوض مباراتني يف 4 أيام، 
أمام أتلتيك بلباو يف الليجا والبلوز يف التشـامبيونزليج، 
والتي تسببت يف غيابه عن الحصة التدريبية الجماعية 

التي أجراهـا الفريق.ويثق الجهاز الفني لريال مدريد، 
بقيادة اإليطايل كارلو أنشـيلوتي، يف مشـاركة الظهري 
الفرنـيس يف حصة أمـس اإلثنـني، والتي ُتعـد األخرية 
قبـل مواجهة الفريق اللندني، حيث سـيخضع ميندي 
الختبـار للوقوف عىل حالته ومعرفـة إذا ما كان قادرا 
عـىل املشـاركة يف التشـكيلة األساسـية أو الغياب عن 
املواجهـة األوروبيـة املرتقبة.ويمثـل غيـاب مينـدي 
مشكلة ألنشيلوتي، الذي عول عىل الربازييل مارسيلو يف 
مركز الظهري األيرس خالل مباراة خيتايف املاضية، لكنه 
لـم يراهن عليـه يف املواعيد الكربى.كمـا أن اإليطايل ال 
يستطيع أن يعول عىل اإلسباني ناتشو يف مركز الظهري 

مركـز األيرس، ألنه سيشارك  يف 

قلـب الجنـاح بسـبب غيـاب ميليتـاو لإليقاف.وأفاد 
النـادي بأن الظهري الفرنيس تدرب بالكرة منفردا فوق 
عشـب مدينة بالديبيباس الرياضية للدخول يف األجواء 
واستعادة األحاسيس.وستشهد قائمة املرينجي، الذي 
اسـتهل اليوم استعداداته السـتقبال بطل أوروبا، عدة 
غيابات أخرى، مـن بينها البلجيكي إدين هازارد، الذي 
بدأ عملية تعافيه يف املدينة الرياضية بعد إجراء جراحة 
يف األيـام املاضية.ويفتقـد امللكـي، املهاجـم الرصبـي 
لـوكا يوفيتش، الذي اتخذ خطـوة يف عملية تعافيه من 
مشـكالت كاحله األيمن وتدرب الكرة عىل العشـب، إىل 
جانب ماريانو دياز، الذي سيغيب بسبب شعوره بدوار 

بقي عىل أثره يف منزله.



واشنطن/متابعة الزوراء: 
بعـد أكثر من شـهر عـىل إطالقها، 
بدا أن املنصـة االجتماعية، «تروث 
سوشـيال»، التي أسسـها الرئيس 
األمريكـي السـابق دونالـد ترمـب 
لتنافـس تطبيق «تويرت» الشـهري، 
يف طريقهـا لتنضـم إىل العديـد من 
كمـرشوع  الفاشـلة،  «منتجاتـه» 

تجاري استثماري عىل األقل.
ترمب الـذي أعلن منذ سـنوات عن 
رغبته يف «االسـتقالل» عن سيطرة 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
املهيمنـة، بعـد مواجهاتـه معهـا، 
قـال إن منصتـه العتيدة سـتكون 
مجموعتـه  يف  الرئيـيس  منتجـه 
لتنويـع  والتكنولوجيـا  لإلعـالم 
أعماله التجارية، وتمكني جمهوره 
بحريـة  التعبـري  مـن  ومنارصيـه 
عـن آرائهـم، بعيـداً عـن الرقابـة 
املهيمنـة  اليسـارية»  «الليرباليـة 
عىل وسـائل التواصـل االجتماعي. 
ولتحقيق هذا الهـدف، أوكل ترمب 
السـابق مـن  املتشـدد  النائـب  إىل 
والية كاليفورنيـا، ديفني نونيس - 
أحد أكثر الساسـة والء لـه - إدارة 
الرشكة التي أسسـها إلدارة املوقع، 
بعدما اسـتقال نونيس من منصبه 
يف مجلـس النـواب، بعدمـا شـغله 

ألكثر من ١٩ سنة.
مستشـارو  كان  الوقـت،  ذلـك  يف 
ترمب يرّوجون بـأن موقع «تروث 
قـوة  إىل  سـيتحول  سوشـيال» 
إعالمية، تشـمل منصـات الفيديو 
عرب اإلنرتنـت والرتفيه واألخبار. إال 
أن الرشكـة واجهت عقبـات تقنية 
عـدة، نتيجة تعثر خـوادم التطبيق 

االنضمـام،  طلبـات  قبـول  عـن 
ووصلـت قائمـة االنتظـار إىل نحو 
مليـون طلـب، عجـزت املنصة عن 

قبولها.
وبحسـب تقاريـر إخباريـة، فقـد 
التطبيـق  عـىل  الطلـب  انخفـض 
بنسـبة ٩٣ يف املائة يف االشرتاكات، 
التثبيـت  عمليـات  انخفضـت  إذ 
األسـبوعية عـىل متجـر تطبيقات 
«آبـل» مـن ٨٧٢ ألـف طلـب عنـد 
إطالقـه إىل ٦٠ ألفـًا فقـط، وفقـاً 
لرشكة التحليالت «سينسور تاور»، 
فضـًال عـن االنخفـاض الحـاد يف 
«حركة املرور». واسـتقبل التطبيق 
مـا يقرب مـن مليون زيـارة يومياً 
عند إطالقه، لكنـه انخفض إىل أقل 
مـن ٣٠٠ ألف، وهو أقـل بكثري من 
موقع «غـاب» للتواصل االجتماعي 

الـذي يجتـذب املتعصبـني للبيض، 
ويـب»  «سـيميالر  رشكـة  وفـق 

املتخصصة يف تحليل البيانات.
ويف األيام املاضية، سـجلت بيانات 
جديـدة أن التطبيق يـكاد يكون قد 
اختفى فعـًال من متاجـر التطبيق 
يف رشكات مثـل «آبـل» و«غوغـل» 
وغريهمـا. ومـا زاد الطـني بلـة أن 
الرشكة التي أُسسـت إلدارته، تفقد 
املسـتثمرين الذين بـدأوا يف االبتعاد 
عنـه، وفقـد املديـرون التنفيذيون 
فيه أي اهتمام بمستقبل التطبيق.

كذلك نقلت وسـائل إعـالم أمريكية 
مـن  «غاضـب»  أنـه  ترمـب  عـن 
بطء طـرح التطبيق، وأنـه فّكر يف 
االنضمام بشـكل ّرسي إىل منصات 
أخـرى مثل «غيرت»، الـذي يعد أحد 
أكرب منافسـيه. وبدافع من إحباط 

ترمب من أداء التطبيق، قام نونيس 
بتعيني عدد من مساعديه السابقني 
يف مجلـس النـواب، بمواقع قيادية 
يف الرشكـة، ممـا أدى إىل موجة من 
القيـادات  االسـتقاالت لعـدد مـن 
املتخصصة يف التكنولوجيا وتطوير 

املنتجات والشؤون القانونية.
من جانب آخر، األمر الالفت أنه رغم 
أن أبناء ترمب قد انضموا إىل التطبيق، 
فإن أكربهـم، دونالد جي آر، يواصل 
التغريد بكثافة عىل تطبيق «تويرت»، 
يف حني أن ترمب نفسـه لـم «يغرد» 
عىل «تروث سوشـيال» منذ أسابيع. 
ثم إن ميالنيا، زوجة الرئيس السابق، 
لـم تنـرش عـىل التطبيق منـذ ثالثة 
أسابيع، وال توجد حسابات إليفانكا 
ابنـة ترمـب أو نائبه السـابق مايك 
بنـس. ونقلـت صحيفة «واشـنطن 

بوسـت» عـن مصـادر مقربـة من 
الرئيس السابق، أنه ال يزال مستمراً 
يف االهتمـام بموقـع «تويـرت»، الذي 
فـرض حظـراً عليـه العـام املايض، 
وأنه يواصـل متابعة التغريدات التي 
يطلقها السياسيون ورجال اإلعالم.

ويف اآلونـة األخـرية، بـدا أن ترمـب 
مهتم بالتغيريات التي يمكن أن تطرأ 
عىل «تويرت»، بعد انضمام امللياردير 
إيلون ماسـك، املؤسـس املشارك يف 
رشكتي «تسال» و«سبايس إكس»، 
إىل مجلـس إدارة «تويـرت»، بعدمـا 
استحوذ عىل حصة ٩٫٢ يف املائة من 
أسـهم هذا املوقع. ويحظى ماسك 
بمتابعـة مـن أكثر مـن ٨٠ مليون 
شخص، وسبق له أن عّرب مراراً عن 
رضورة تغيـري قواعـد النـرش، بما 
يخفف من املحظـورات التي تنرش 
فيـه. ومن املعـروف أن العالقة بني 
الرجلني ليسـت متوترة، وستحظى 
التغيـريات «الناعمة»، التي ُيحدثها 
ماسك عىل «تويرت» بمتابعة دقيقة 
يف املرحلـة املقبلة. ويف ظل توقعات 
قويـة بحصول هذا التغيـري، يتابع 
املهتمون كيفية تأثري عالقة ماسك 
مع املدير التنفيذي يف «تويرت» باراغ 
أغـراوال والرشيـك املؤسـس جاك 
دوريس، عـىل اتجاهـات الرشكـة، 
سـيدفع  ماسـك  كان  إذا  وعمـا 
«تويـرت» إلعادة ترمـب. ومن جهة 
ثانيـة، قالـت الصحيفـة إن ترمب 
التقـى أخـرياً باملليارديـر بيرت ثيل، 
«ميتـا»  يف  قديـم  وهـو مسـتثمر 
الرشكة األم لـ«فيسبوك»، ويخطط 
للتنحـي عن مجلـس إدارتهـا هذا 
العام للرتكيز عىل مشـاريع أخرى. 

لكـن لم يكـن مـن الواضح مـا إذا 
ناقشوا مستقبل «تروث سوشيال» 
املتعثـر، علمـاً بـأن ثيل هـو داعم 
رئييس ملوقع «رامبل» املتخصص يف 
صور الفيديو، الذي يحظى بشعبية 
لدى املحافظني، ويقّدم ملوقع ترمب 

خدمات تقنية.
«تـروث  تعثـر  رغـم  حـال،  أي  يف 
سوشيال» فإن االشرتاك فيه يمنح 
ترمب بعض االمتيازات، كاالستفادة 
من أرقام الهواتـف وعناوين الربيد 
اإللكرتونـي ملجموعـة واسـعة من 
املحتملني».  والناخبـني  «املانحـني 
وتجدر اإلشـارة هنا إىل أن التطبيق 
واجـه مشـاكل مماثلـة تعرضـت 
لهـا الشـبكات االجتماعيـة األكرب 
مثل «فيسـبوك« و«تويرت»، لناحية 
إغراقـه بمعلومـات خاطئة وصور 
جرى التالعـب بها ونـرش دعايات 
لحكومـات أجنبية. كذلك اشـتكى 
بعـض املسـتخدمني، بمـن فيهـم 
روجر سـتون، أحد أكـرب الداعمني 
لرتمـب، مـن أن التطبيـق فـرض 
رقابـة عـىل منشـوراتهم. ومع أن 
التطبيق يشبه يف تصميمه «تويرت» 
إىل حـد كبـري، ويسـمي تغريداتـه 
مـن  العديـد  فـإن  بـ«الحقائـق»، 
املتخصصني يف متابعة املنشـورات 
عىل وسـائل التواصـل االجتماعي، 
وجدوا املوقع «غارقـًا» يف ادعاءات 
يتعلـق  فيمـا  خصوصـاً  مذهلـة، 
بالحـرب األوكرانيـة. واملفارقة أن 
تلك الحرب اندلعت يف الفرتة نفسها 
تقريبـاً مـن إطالق التطبيـق، الذي 
وعد مديـره نونيس بأنه سـيكون 
جاهزاً للعمل بكامل طاقته بحلول 

نهاية مارس (آذار) املايض.
ويمكـن هنـا اإلشـارة إىل أن بعض 
التغريدات تحدثت عن أن هنرت بايدن، 
نجل الرئيس جو بايدن، يشـارك يف 
بناء وتشـغيل مختـرب بيولوجي يف 
أوكرانيا، وبأن وكالة االسـتخبارات 
إيـه»)  آي  (الــ«يس  املركزيـة 
ومؤسسة «مراكز ضبط األمراض» 
(يس دي يس) «منخرطتـان بعمق» 
يف هـذا املختـرب. وبـني التغريـدات 
العديدة األخرى املثرية للجدل، ادعت 
تغريدة أن فريوس «كوفيد - ١٩» لم 
ينشأ يف الصني بل يف قرية أوكرانية. 
وزعمـت تغريدة أخـرى أن أوكرانيا 
تخطط السـتخدام طائرات مسرّية 
ملهاجمة روسيا بمسببات األمراض 
من مختربات األسـلحة البيولوجية 
التي تمّولها أمريكا، وثالثة أن الغزو 
الـرويس ألوكرانيـا بـدأ مـن خـالل 
عمليـة «العلم الـكاذب» لـ«يس أي 
إيه» بتمويل من جورج سـوروس، 
ورابعة أن «النازيني الجدد» انضموا 
الفيـدرايل  التحقيقـات  مكتـب  إىل 
(الـ«إف بي آي») من أجل التسلل إىل 
مبنى الكابيتـول يف ٦ يناير (كانون 
اقتحامـه،  يف  وشـاركوا  الثانـي) 
كمـا ذهبت خامسـة إىل حـد القول 
إن «النازيـني الجـدد» األوكرانيـني 
سـيطروا عىل مدينة ماريوبول قبل 
غزو الـروس لها. كل هذا فضالً عن 
الكثري مـن التغريدات التـي تتناول 
مسـؤولني أمريكيني وتنـرش صوراً 
وفيديوهـات مفربكـة عنهـم وعن 
مسؤولني أجانب، بدا أنها ال تخضع 
ألي رقابـة عـىل املحتـوى. (عـن/

صحيفة الرشق االوسط)

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

’Ój�n€a@ãubnfl@Âfl@Ô–n¶@Übÿm@C6ÌÏmDÄ€@Úèœb‰æa@kflãm@Úó‰fl@CfibÓíÏé@tÎãmD

 باريس/متابعة الزوراء:
طغت املعلومات املضللة واالدعاءات الكاذبة عىل النقاشـات 
السياسـية املرتبطة باالنتخابات الرئاسـية الفرنسـية التي 

تقام جولتها األوىل اليوم.
ولعّل الشائعة األبرز كانت الرتويج الستخدام وزارة الداخلية 
الفرنسـية معـدات تصويـت إلكرتونيـة كندية مـن ماركة 
«دومينيون» لفرز األصـوات يف الجولة األوىل من االنتخابات 

اليوم.
وانتـرش هذا االدعـاء آالف املـرات عىل صفحـات منارصي 
مرشـَحي اليمـني املتطـرف، مارين لوبـان و إريـك زيمور، 

واملرشح اليساري، جان لوك ميالنشون.
وكانـت الرشكـة الكندية قـد اتهمـت زوراً من قبـل أنصار 
الرئيس األمريكي السـابق دونالد ترامب، بتسهيل «عمليات 
تزوير واسـعة النطاق خـالل انتخابـات ٢٠٢٠ التي أدت إىل 

فوز الرئيس الحايل جو بايدن».
ولطاملـا نفـت الرشكـة هـذه املزاعـم، التي ال أسـاس لها، 

وطالبت فيما بعد بتعويضات بماليني الدوالرات بسـبب هذا 
التشهري.

مـن جهتها نفـت وزارة الداخلية الفرنسـية بشـكل قاطع 
اسـتخدام أنظمة «دومينيون» أصالً، وقالـت باريس إنها ال 

تلجأ إىل خدمات خارجية لفرز األصوات.
كذلـك انترش قبل أيام اسـتفتاء، قيـل إن صحيفة «لو تان» 

السـويرسية تقـف خلفـه، وقد أظهـرت نتيجـة التصويت 
أن الرئيـس الفرنـيس الحايل إيمانويل ماكـرون لن ينجح يف 
الوصـول إىل الجولة الثانية من االنتخابات، وأنه سـيهزم يف 
الجولة األوىل. لكن الصحيفة كذبت الخرب عرب أحد صحفييها 
سيدريك غاروفيه عىل تويرت، قائلة إنها لم تجر أي استطالع 

للرأي، وال عالقة لها بالنتائج املنشورة.
اإلشـاعات التـي ال أسـاس لهـا مـن الصحة حـول «تزوير 
االنتخابات»، أو التالعب بنتائجها شـائعة يف أوروبا وظهرت 

أخرياً قبيل االنتخابات يف كل من أملانيا وهولندا.
وحـّذر الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون، يف وقت سـابق 
مـن أن املعلومـات الخاطئة عـن االنتخابات تشـكل تهديداً 
للديمقراطية، وقال إن املسـؤولني عن نـرش «أخبار كاذبة» 

عرب اإلنرتنت يجب أن يحاسبوا وربما يقدمون إىل العدالة.
وأنشـأت الحكومـة الفرنسـية العام املـايض وكالة خاصة 
ملكافحـة التضليـل األجنبي، بينمـا كّثف مراقبـو الحقائق 

املستقلون جهودهم قبل انتخابات إبريل/نيسان.

هونغ كونغ/ا.ف.ب:
أوقفت رشطة األمن القومي يف هونغ كونغ 
اإلثنني، صحفًيا مخرضًما من هونغ كونغ 
بتهمـة «التآمـر بهدف نرش مـواد تحرض 
عىل الفتنة»، بحسـب ما أفـاد به مصدر يف 

الرشطة ووسـائل إعالم محلية.
وُيعـّد هذا التوقيـف أحدث انتهـاك لحرية 
الصحافـة املحليـة يف هونـغ كونـغ، التي 
تراجعـت بشـكل ملحـوظ منذ اسـتعادت 

بكني هذه املنطقة.
وأوقـف فجـر اإلثنـني آالن أو (٥٤ عاًمـا)، 
وهـو صحفـي وأسـتاذ يف الصحافـة، من 
قبـل عنارص رشطة األمن القومي يف هونغ 

كونغ، بحسـب مـا ذكرتـه وسـائل إعالم 
محلية عدة.

وأّكـد مصـدر رفيـع املسـتوى يف الرشطة 
لوكالـة فرانـس بـرس أن توقيـف آالن أو 
حصـل بتهمـة «التآمـر بهدف نـرش مواد 

تحرض عىل الفتنة».
املوقـع  افتتاحيـة يف  أو كاتـب  آالن  وكان 
اإلعالمي املؤيد للديمقراطية «ستاند نيوز» 
الذي اضطّر إىل اإلغالق يف أواخر ديسـمرب/
كانون األول بعد تعرّضه لسلسلة مداهمات 
وتوقيف سبعة أشخاص بتهمة «نرش مواد 

إلثارة الفتنة».
وُوّجهـت تهم املسـاس باألمـن القومي إىل 

قطـب اإلعالم مؤسـس موقع «آبـل دييل» 
جيمي الي وسـتة من العاملني السـابقني 
يف صحيفتـه املؤيـدة للديمقراطيـة، والتي 

اضطرت أيًضا إىل اإلغالق العام املايض.
وبعيـد إغالق «سـتاند نيـوز»، بـدأ آالن أو 
يكتب عبارة «صباح الخري» كّل صباح عىل 

فيسبوك ليؤّكد أنه بأمان.
وكان قد نرش عام ٢٠١٧ كتاًبا حول الرقابة 
يف هونغ كونـغ. وألكثر من ١٠ أعوام، كان 
مسؤوًال عن برنامج إخباري يف قناة هونغ 
كونغ العامة. وُطرد العام املايض من القناة 
بعدما عدلت السلطات برامجها لجعل هذه 
املؤسسـة املسـتقلّة يف خطهـا التحريري، 

تتبع نهج السلطة.
ويعاقـب عـىل جريمـة «التحريـض عـىل 
الفتنة» بالسجن ملدة عامني بموجب قانون 
يعود إىل العـام ١٩٣٨. وأُهمل هذا القانون 
بعدما سنته سلطات االستعمار الربيطانية 
لقمع أنصار الصني الشـيوعية. ويف ١٩٩٧، 
عندما استعادت الصني السيادة عىل هونغ 
كونغ مـن اململكة املتحدة، كان تطبيق هذا 
القانـون متوقفاً منذ عقود. لكن سـلطات 
املدينـة قـررت العمل به يف الفـرتة األخرية 
كجـزء من حملة قمع ضـد الحركة املؤيدة 
للديمقراطيـة فيمـا فرضت بكـني قانون 

األمن القومي الجديد الصارم عام ٢٠٢٠.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلنت منظمة «هيومـن رايتس ووتش»، 
أن األمـن العام اللبناني احتجز الصحافية 
نـدى الحمـيص لـدى وصولهـا إىل مطار 
بريوت، ورفض دخولها إىل البالد، وهددها 

بالرتحيل.
وقالـت باحثة لبنان والبحرين يف «هيومن 
رايتس ووتش»، آية مجذوب، عرب حسابها 
يف «تويـرت»، إن «عىل األمـن العام اللبناني 
توضيح سـبب منع دخـول ندى الحميص 
وإعطاءهـا فرصـة حقيقيـة للطعـن يف 

القرار».
وأوضح حسـاب «تجمع نقابة الصحافة 
البديلة» عىل «تويرت» أن «الحميص اقتيدت 
إىل مكتب الرتحيل بحجة وجود قرار إداري 
بمنع دخولها إىل األرايض اللبنانية»، وأشار 
إىل أن «هـذا القرار غري معلل قانونياً وغري 

مستند إىل أي حكم قضائي».
وطالب «تجمع نقابـة الصحافة البديلة» 
بـ»إطـالق رساح الزميلـة نـدى الحميص 
فوراً، والرتاجع عن قرار ترحيلها، واحرتام 

حقها باإلقامة يف لبنان».
وقالـت محامية الحميص، دياال شـحادة، 
إن موكلتهـا «تدفع ثمـن موقفها املدافع 
عن حقوقها القانونية برفض ترحيل غري 

قانوني مستند إلشارة من شعبة معلومات 
األمـن العام التـي ال تتضمـن أي توضيح 
وأي سـبب». وأضافـت أن «األزمـة بدأت 
مـع ندى الحميص بحجـة أنها رفعت علم 

فلسـطني عىل رشفة منزلهـا يف األرشفية 
(رشق بـريوت)، علمـًا أنهـا متزوجة من 
الجئ فلسـطيني مـن أم لبنانية ومقيم يف 

لبنان».

كانـت الحمـيص قد نرشت عرب حسـابها 
عىل «تويرت»، اليوم اإلثنني، صوراً، وكتبت 
باإلنكليزية: «أفتقد زوجي وقطَتي. أتمنى 

رؤيتهم مجدداً قريباً».
يذكـر أن الحمـيص التي تحمل الجنسـية 
األمريكية أوقفت لنحو شهر العام املايض، 
قبل إطالق رساحها يف ٨ ديسـمرب/كانون 
األول، بعـد مطالبـات أطلقتهـا منظمات 
حقوقيـة عـىل رأسـها «هيومـن رايتـس 
ووتش» و»منظمة العفـو الدولية» اللتان 

وصفتا احتجازها بـ»التعسفي».
وأصدر األمن العام اللبناني بياناً بعد إطالق 
رساح الحميص، قـال فيه إنه «تبنّي خالل 
املتابعة من قبـل الدوائر املختصة يف هذه 
املديريـة حيـازة األمريكية نـدى الحميص 
عىل جواز سفر أمريكي ثاٍن يثبت دخولها 
وإقامتها يف األرايض الفلسـطينية املحتلة 
كانـت قد أخفتـه عن السـلطات اللبنانية 

املختصة».
وذكر البيان أّنه «بعد تركها بسـند إقامة، 
صدر قرار مدير عام األمن العام برتحيلها، 
خاصـة أن األنظمـة اللبنانية تمنع دخول 
وإقامـة األجانب من أصـل عربي يف لبنان 
إذا كانوا مقيمني أو دخلوا سابقاً األرايض 

الفلسطينية املحتلة».
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الرباط/ متابعة الزوراء:

ال تفتأ القناة األمازيغية تقدم شبكة محتويات متنوعة خالل شهر رمضان املبارك، من 

أفالم ومسلسـالت وبرامج دينية وثقافية واجتماعية، مما يجعل نصيب حضورها قويا 

يف اإلعالم الوطني.

وتعـرف القناة منذ افتتاحها سـنة ٢٠١٠ تنوعـا يف الربامج املقدمـة بلهجات أمازيغية 

املغرب من ”تريفيت“ و“تمازيغت“ و“تشلحيت“، مع إسهامات أبرز املنتجني واملخرجني 

عـىل الصعيد الوطني، مما يجعل شـبكة برامجها متجّددة دائما، ووترية مشـاهدتها يف 

تصاعد مستمر.

رمسـيس بولعيـون، مدير رشكـة إنتاج ”مـار برود“، قـال: ”تعرف القنـاة األمازيغية 

خالل شـهر رمضان املبارك تقديم شـبكة برامج متنوعة ونوعية، تلبي بشـكل كبري ما 

ينتظره املشاهد املغربي، سـواء داخل الوطن أو خارجه، خصوصا املتحدثني باللهجات 

األمازيغية“.

وعـن تجربـة اشـتغاله هـذه السـنة، قـال بولعيـون يف حديثـه إىل جريدة هسـربيس 

اإللكرتونية: ”اشـتغلنا عىل برامج متنوعة، منها برنامج خاص بالطفل، يتم من خالله 

اكتشـاف أنشطة ومهن ومشاركة أطفال آخرين تجارب جديدة، كما توخينا من خالله 

تحفيز األطفال عىل القيام بأنشطة واملغامرة واالكتشاف“.

وأضـاف قائـال: ”اشـتغلنا كذلـك عـىل برنامج مهم خـاص بدعـم املقاولني الشـباب، 

حيـث اسـتحرضنا مقاوالت صغرى وشـبابية وأفكارا فريدة مـن نوعها كفندق خاص 

بالحيوانات، ومرشوع الدراجة السـياحية، ومآوى سـياحية بيئية يف قرى شـبه نائية، 

ومجموعة من املشـاريع يف مناطق مختلفة من املغرب. كمـا ركزنا خالل هذا الربنامج 

عىل مشاريع يف جماعات قروية وصحراوية“.

وباإلضافة إىل ذلك، يتابع بولعيون، ”أعددنا برنامجا خاصا باملواهب السـينمائية، فتح 

الباب ملجموعة من الشباب إلبراز قدراتهم ومواهبهم يف هذا املجال ولقاء الجمهور، كما 

فتح الطريق أمامهم للمشاركة يف مهرجانات وطنية ودولية“.

وأوضـح املتحـدث ذاته أنهم اشـتغلوا أيضا عـىل ”برنامج ”رد البـال“ الخاص بحماية 

املسـتهلك، الذي نجح سعيد أبرنوص، وهو صاحب الفكرة واملساهم يف كتابة الربنامج، 

من خالله، يف تمرير رسـائل ونصائـح إىل املواطنني بطريقة كوميدية وهزلية“. ينضاف 

إىل ذلك، يقول بولعيون، كبسـولة أخرى ”أمو غا نك“، وهي خاصة بالتجارب الفريدة يف 

مجال البيئة والتنمية املستدامة“.

وأكد بولعيون أن ”املسلسـالت الدرامية كذلك يف القناة األمازيغية أصبحت تنافس بقوة 

يف الساحة املغربية، مكتسبة نسبا عالية من املشاهدة، باإلضافة اىل إثارتها نقاشا كبريا 

لدى الرأي العام“.

وأبـرز املتحدث ذاتـه أن ”حوايل ١٢ سـنة منذ تأسـيس القناة األمازيغيـة كانت كفيلة 

بإظهار القناة مدى نجاحها وتميزها اليوم وبشكل كبري عىل مستوى تحقيق مجموعة 

من املكتسـبات املهمـة“، مضيفا أن ”الوقت حـان النطالقة ثانية وأكثر قوة بالنسـبة 

للقنـاة، مـن أجل تلبية طلب املشـاهد األمازيغي، الـذي يعي جيدا نوع وجـودة املنتوج 

التلفزي الذي يريده“.

وختـم بولعيـون ترصيحه قائـال إن ”التفعيـل الرسـمي لألمازيغية يحتـم عىل جميع 

املسـاهمني يف امليدان السـمعي البرصي االشـتغال أكثر وبجهد مضاعف من أجل امليض 

نحو األفضل يف هذا القطاع إسهاما يف تطور محتوى اإلعالم الوطني بشكل عام“.
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يف  نجـاح  اخ  بـك  وسـهال  اهـال   *
حوارنا املوسع ونحن نستعرض فيه 

مسريتك الفنية .
-اهال وسهال بكم وبجريدتكم الغراء 
وانا مـرسور بهـذا اللقـاء الذي من 
املؤكد سيكون حوارا نافعا وجميال .

*حدثنا اوال عن نشاتك االوىل والبوادر 
الفنية االوىل ملسريتك ؟

-   انا من مدينة  الربتقال دياىل وعىل 
وجه التحديد مدينة السـعديه ولدت 

فيها  الفنان  يف ١٩٦٣/١/٤  .
حاصـل عىل دبلـوم فني مـن معهد 
عـام  بغـداد  النغميـة   الدراسـات  
١٩٨٤.. و معظـم عائلتي  يمتلكون 
يف  واالداء  الجيـد  الصـوت  موهبـة 
القـرآن الكريـم واملدائـح النبوية يف 
ناحيـة السـعديه.. وكلكـم تعرفون 
شـقيقي الفنان الراحـل صالح عبد 

الغفور رحمه الله .
* طيب وملا وجد نجاح نفسه يمتلك 
موهبة فنية كيف حاول ان يصقلها 
وينظمها بالشـكل الفني الذي نراه 

اليوم ؟
-     ملـا عرفـت اننـي امتلـك صوتـا 
والغنـاء  املقامـات  ألداء  يؤهلنـي 
بشكل عام حاولت ان انمي موهبتي  
اكاديميا بعد دخويل معهد الدراسات  
النغميـة وتتلمـذت عـىل يـد كبـار 
املوسـيقيني من التدريب مثل الفنان 
االسـتاذ روحـي الخمـاش  والفنان 
الكبـري شـعوبي  أبراهيـم  والعالمه  
الشـيخ  جالل الحنفـي.. عام ١٩٧٠ 
الفاصلـة يف حياتـي  املحطـة  كان  
الفنية حيث شاركت يف برنامج ركن  
الهـواة   وقبل يف هذا الربنامج  كهاو  
وكان مـن تقديـم  املرحـوم كمـال 

عاكف. ..
ويف عام ١٩٧٨   اشرتكت يف  مهرجان 
املقـام العراقـي مـع مجموعـة من 
العراقـي  وسـمي  مطربـي املقـام 
املهرجـان القبنجي  تيمنـا  بالفنان 
الكبري محمـد  القبنجي   وكنت  من 
الثالثه االوائل  وسط مشاركة كبرية  
لعـدد  مـن مطربـي املقـام العراقي 

املميزين. 
* وماذا كانت نتائج املشاركة ؟

-    حصلت  عىل الشهادة   التقديرية 
ودرع  املهرجـان  كان مـن تصميـم 
غنـي   محمـد   املرحـوم   الفنـان  

حكمت.
ثم شاركت باسم العراق يف املهرجان 
الفرقـة  مـع  تونـس  يف  نسـتور 
املوسـيقية انذاك والتي شـارك فيها 
عدد كبري مـن الفنانني املشـهورين 
منهم الدكتور هيثم شعوبي أبراهيم 
والدكتـور صبحـي أنور رشـيد  وقد 
نلت درع  املهرجان  وشـهادة تقدير 

 .
* هل تتذكر اسماء املهرجانات التي 

شاركت بها ؟
- نعم شاركت بالعديد من املهرجانات  
الفنيه  يف تونس  وسـويرسا  وتركيا 
ولبنان  وغريها من الدول..  ونلت  ٢٥  

درعا وأكثر من ٣٥ شهادة تقدير .
* حدثنا عن اعمالك الفنية االخرى؟

-   بعد ان حاولت ان اصقل موهبتي 
ابدعـت يف العزف عىل آلة القانون ثم 
أسسـت  مع مجموعة من الشـباب 
املوسـيقني فرقه باسم الراحل ناظم 
الغزايل عام ١٩٩٦ وهو من ضمنها..

وقد شـاركت هذه الفرقه  يف العديد 
من املهرجانات الفنية داخل وخارج 
العـراق  وهـي  تقـدم الفـن الخالد 
الـذي أداه ناظـم الغـزايل   إضافـة  

إىل اغانـي  املربـع البغـدادي واملقام  
وهي مسـتمرة إىل اآلن يف نشاطاتها 

بإرشافه. 
* حدثنـا عـن امكاناتـك يف مجـال 

التلحني ؟
-    قدمـت ألحانـا ألبـرز الفنانـني  
العراقيـني من بينهم الفنـان الكبري 
املرحـوم صالح عبد الغفور  والفنان 
الكبـري فاضل عـواد  والفنان الكبري 
املرحوم رياض احمد  والفنان الكبري 
حميـد منصـور والفنانـة الكبـريه 
أمل خضري  والفنان عارف محسـن  
والفنانة  فينـوس * وللعلم انا كنت 
ضمن الفرقة املوسيقية  التي عزفت 
مع الفنانني  وديـع الصايف  والفنان  
عبـد الله رويشـد  والفنانـة  نزهت 
يونـس  وغريهم،  ولـدّي  العديد من 
االلحان قدمتهـا  للوطن  وابتهاالت  
دينيـه يف مناسـبة شـهر رمضـان 

الكريم.
* وهل شـاركت مع فرق موسيقية 

معروفة ؟
-  كنـت عضـوا يف الفرقـة العراقية 
املوسـيقية الذي كان يـرشف عليها 
الفنان الراحل منري بشري. ..وعضو يف 
فرقة  الرتاث الذي كان يرشف  عليها 
الراحل منري بشـري أيضا . وعضو يف 
الفرقـه النغميه املركزيـة الذي كان 

يرشف عليها الفنان فاروق هالل. .
وكنـت مديـرا لفرقـة ناظـم الغزايل  

التابعة إىل دائرة الفنون املوسيقية 
الدكتـوراه  شـهادة  عـن  ومـاذا   *

الفخرية ؟
-   انا حاصل عىل شـهادة الدكتوراه  
الفخريـة مـن معهـد التاريـخ  من 
ملشـاركاتي  نتيجـة  اوزباكسـتان 

الكثرية ومؤلفاتي املوسـيقية .
* كنـت واحدا ممـن اجـادوا املقام 
العراقـي وابدعـت فيـه حدثنـا عن 

رحلتك مع املقام ؟  
-مريتي يف مجال املقام والتلحني عرب 
سـنني من التواصل  الفنـي الغنائي 
والتلحـني وعـىل وجـه الخصـوص  
املقـام  العراقـي  السـاحر  حافلـة 
بالعديـد مـن االبداعات فقـد  اجدت  
املقـام العراقـي بإمتيـاز  وبحرفيه  
ومهارة  واسـتطعت ان انال اعجاب  
عشاق املقام العراقي  ألن  املقام هو 
هوية فنيـه بغداديه  عراقيه  للرتاث  
الفنـي العراقي األصيل ، وبشـهادة 
كبـار املؤديـن للمقـام فقـد اجدته 
بتقنيـة فائقـه  وبنجـاح الحدود له  
ناهيـك عـن تفوقي باأللحـان  التي  

اديتها بجدار . 
* يذكـر ان نجـاح عبـد الغفـور يف 
بداياته شـارك يف برامـج تلفزيونية 

شهرية ما هي تلك الربامج ؟
برنامـج  يف  شـاركت   ١٩٧٥ -عـام 
ركـن الهواة الذي كان يعده ويقدمه 
الفنـان كمـال عاكف وقبلـت يف هذا 

الربنامج كهاٍو للغناء .
وعـام ١٩٧٨ اشـرتكت يف املهرجـان 
االول للمقام العراقي وسـمي وقتها 
( مهرجـان القبنجي ) مع مجموعة 
مـن قراء املقـام املتميزيـن ( صالح 
حميـد / جواد محسـن / لـؤي عبد 

املجيـد / محمود حسـني / جاسـم 
محمـد عبد القادر / نصيف جاسـم 
حمـد / نجم عبود النجـار / فاروق 

قاسم هاشم ).
وشـاركت يف مهرجانـات فنيـة يف ( 
تونـس / لبنـان / االردن / قطـر / 

تركيا / سويرسا ).
مشـاركاتك  اوىل  تتذكـر  هـل   *

الغنائية؟
املراحـل  يف  بداياتـي  كانـت  -نعـم 
الدراسـية االوىل حيـث كنت اشـرتك 
الطالبية واملناسـبات  املهرجانات  يف 
واألعياد مـع مجموعة مـن الطلبة، 
وكمـا ذكـرت سـابقا اننـي بعدهـا 
التحقت للدراسة يف معهد الدراسات 
النغميـة لصقـل موهبتـي يف العزف 
الغنـاء  أصـول  وملعرفـة  والغنـاء 
العراقي .. ارشف عىل دراستي يف تلك 
املرحلـة كبار الفنانني واملوسـيقيني 
العراقيني وهم اصحاب الفضل عيل، 
كانـت اول مشـاركاتي يف مهرجـان 
للمقام العراقي يف أواخر السبعينات 
بحضور عميد املقام العراقي االستاذ 
(محمـد القبانجـي) وبعدها قدمت 
ألحـان عديـدة يف عقـد الثمانينـات 

لكبار املطربني واملطربات .
* قلت يف بداية حديثك انك مؤسـس 

لفرقة ناظم الغزايل ؟
-نعم تخليـداً للفنان الكبـري الراحل 
ناظم الغزايل وإحياء لذكراه العطرة 
أسسـت فرقة تحمل اسـمه ( ناظم 
الغـزايل ) وهـي فرقـة مؤلفـة مـن 
املوسـيقيني  األسـاتذة  مجموعـة 
الكبـار ، تقـدم الفرقـة يف الحفالت 
واملهرجانـات مجموعـة من األغاني 
عـدة  ولهـا  الرتاثيـة،  العراقيـة 

مشاركات محلية وعربية.
* ونحن نعيش عام ٢٠٢٢ نستطيع 
ان نقـول ان االغنيـة العراقيـة قـد 
تحجمـت كثـريا لكنهـا انتـرشت يف 

اعوام سابقة ملاذا ؟
- ما يميز الغناء العراقي تنوع ألوانه 
وأطـواره ، فالغنـاء العراقـي ينبع 
مـن تضاريسـه الجغرافيـة ، فتجد 
الغناء الريفي يغنى بأطوار سلسـلة 
محببة وبهدوء يرمز اىل الهور والنهر 
واملشـاحيف، وتجد الغناء يف املنطقة 
الغربية هو ( البداوة ) وتجد يف شمال 
العراق الغناء ( الجبيل ) الرخيم ، اما 

يف بغداد فهناك املقـام العراقي الذي 
تفـرد بهذا النـوع من الغنـاء عربياً 
، فهـذه األلـوان واإلشـكال جعلـت 
انتشـار االغنية العراقية وسـماعها 
يف جميـع الدول العربيـة انذاك النها 
تحمـل هوية حقيقـة أصيلة، كذالك 
هنـاك دور مهم للفنانـني العراقيني 

اللذين كانوا يحيون الحفالت يف عدد 
من الـدول العربية وغناؤهم لألغاني 
العراقية الرتاثية اضافة اىل فرسـان 
االغنيـة العراقية اللذيـن لهم قاعدة 
أمثال (سـعدون  جماهرييـة عربية 
جابـر ، فـؤاد سـالم ، يـاس خـرض 
، سـعدي الحـيل ، كاظـم السـاهر) 

وغريهم .
* حدثنا عن تضلعك يف اداء االبتهاالت 

الدينية ؟
-قدمت العديـد من االعمـال الفنية 
مـن خـالل مشـاركاتي يف عـدد من 
املهرجانات املحلية (مهرجان االغنية 
العراقية) ومهرجان (املقام العراقي) 
و(مهرجـان النـرص الكبـري) الـذي 
قدمت به عـدد من األغاني الوطنية، 
اضافة اىل تقديمي (ابتهاالت دينية) 
يف شـهر رمضـان املبـارك ، وكانـت 

من أعمـايل تقديم قصيدة عن االمام 
قنـاة  يف  وعرضـت  (ع)  الحسـني 

العراقية يف شهر محرم الحرام .
* الـذي نعرفـه ان الفنان نجاح عبد 
الغفـور يعزف عىل آلـة القانون هل 

كنت متاثرا بأحد من العازفني ؟
- تأثـرت بعازيف القانـون من العرب 

عبـدو صالـح واحمـد فواد حسـن 
والعراقيـني سـالم حسـني وخضري 
الشـبيل وحسـن الشـكرجي وبارع 

هاشم الرجب. 
الفنـان  نجـاح  مقومـات  اهـم   *

برايك؟
- ان أهم مقومات اي فنان أن يكون 
محبا لفنه يعشقه ويسعى من أجل 
أن يقدم االفضـل دائما لكي يحافظ 
عىل حـب جمهوره له لـذا مطربات 
العـراق يف جيـل الزمن السـابق كان 
لهـن هدفهن االول أسـعاد الناس يف 
اختيار املفردة الغنائية وامللحن الذي 
يمكـن بحسـه املرهف أيصـال ذلك 
الصوت اىل أكرب عدد من املسـتمعني 
االذاعـة  كانـت  عندمـا  والسـيما 
الوسيلة الوحيدة فعدد من الفنانات 
كـن يقدمن االغانـي يف املالهي املهم 

أن يسمع الناس، وهكذا ظلت اسماء 
الكثـريات خالدة يف الذهـن ومن منا 
اليتذكـر أو يردد اىل االن (كلبك صخر 
جلمود، غريبة من بعد عينج يا يمه، 
أدير العني ماعندي حبايب وعرشات 
االغاني هذا هو سـبب بقائها خالدة 

اىل يومنا هذا.
* اذن كيـف يمكـن ان نرتقي لغناء 

راق ؟
- االعمال املوسيقية الجيدة موجودة 
اآلن ولكن شحيحة مقارنة مع (الزبد 
الذي يذهب جفاء)، ولكي نسـتطيع 
الوصـول اىل االصيل البـد من البحث 
والجهد من خالل املعاهد املوسـيقية 
يف صقـل املواهـب بالتعلـم أضافـة 
اىل االكثـار مـن برامـج املسـابقات 
لالصوات الشـابة لكي نكتشـف من 

بينهم الجيد.
* هـل كان ألخيك الراحل صالح عبد 

الغفور دور يف مستوى االداء ؟
- اخـي رحمـه الله كان يشـجعني 
باسـتمرار خاصـة يف مجـال الغناء 
الرتاثي وقف بجانبـي واخذني بيده 
لالختبـار اىل برنامج (ركـن الهواة) 
الـذي كان يعـده ويقدمـه الفنـان 
املرحـوم (كمال عاكف) وذلك يف عام 
املخالـف،  (١٩٧٢)  وغنيـت مقـام 
وكان شـقيقي صـالح مـرددا عـىل 
مسـامعي ويقول يل «الفن ليس فيه 
واسـطة اذهب انت وقدم فنا جميال 
وسـوف تجتاز لجنة االختبار»  فعال 
نجحـت باالختبار ومن الذين نجحوا 

معـي يف الربنامـج املطـرب الريفي 
فرج وهـاب، واعتمدنـا ضمن فرقة 
االنشاد، اما اول اجر تقاضيته دينار 

واحد يف احد االعياد».
- حدثنـا عن اسـتضافتك يف امللتقى 

االذاعي والتلفزيوني ؟
مـن  جـدا  كبـري  عـدد  بحضـور   -
االسـاتذة والفنانـني الـرواد ونجوم 
الفـن واالعالميـني ووسـائل االعالم 
الفضائية واملقروءة، احتفى امللتقى 
املوزع  بالفنان  والتلفزيوني  االذاعي 
املوسـيقى وامللحـن وحافـظ الرتاث 
العراقـي نجـاح عبـد الغفـور وادار 
الجلسـة الدكتـور صالـح الصحـن 
وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد 
لقـراءة سـورة الفاتحـة اسـتذكارا 
للفنان فؤاد سالم يف ذكراه السنوية 
الثانية ثم رحب الصحن بالحارضين 

بكلمة مخترصة أكد فيها عىل حرص 
امللتقى عىل التواصـل الدامة النجاح 
عىل املحبـة والرقي مـن أجل تكريم 
املبدعني من الفنانـني الرواد وصناع 
املحبة والحياة، ثم قدم الصحن رسدا 
موجـزا عن حياة الفنـان نجاح عبد 
الغفـور وأهم محطات حياته بعدها 
رحـب بالضيـف ودعـاه إىل منصـة 
الجواهـري ليقـدم نفسـه ورشحـا 
مخترصا عن حياتـه الفنية  ثم ابتدأ 
الفعاليـة بنشـيد عن املولـد النبوي 
بمناسبة مولد سيد الكائنات.. بعدها 
لبى طلبات الحضـور بغناء مقاطع 
مـن الغنـاء العراقـي االصيـل مـن 
مقامات وابوذيات والشعر الفصيح 
ثم ختمها بانشـودة عـن بغداد وقد 
تداخـل عـدد مـن الحضـور واثـروا 
الجلسة ببعض الكلمات الجميلة ويف 
ختام الجلسـة قدم الشـاعر عدنان 
الفضـيل درع االبـداع للفنـان نجاح 
عبـد الغفـور وقـدم املخـرج وناس 
رايض باقة ورد امللتقى وقدم الشيخ 
فيصل العبد اللـه درع إمارة زبيد له 
ثم تم تقديم شـهادات التقدير لعدد 
من االعالميني املشاركني يف نشاطات 
امللتقـى والتقـاط عـدد مـن الصور 

التذكارية لتوثيق الحدث.
* اخر اعمالك؟

- ابتهـال رمضـان النـور  وهي من 
كلمات الشـاعر راسـم كمـال ومن 
الحانـي وغنائي . وقـد قدمته هدية 
الفضائيـات  للعراقيـة وعـددا مـن 

العراقية.
* اين انت اآلن؟

- انـا اآلن يف بلدي العراق الحبيب بلد 
التاريح والحضاره والسالم .

*كلمة اخرية.
تسـتضيفني  ان  يل  كبـري  رشف   -
هذه الجريـده للحديث عن تاريخي 

الفني.
* ما امنيتك ؟

- امنيتـي ان يسـود السـالم والحب 
والوئام وان يعـم الخري يف كل العالم 
ال  طمأنينـه  يف  النـاس  ويعيشـون 
حـروب وال دمـار  وان يسـود الحب 

والسالم بني الناس .
* شـكرا لـك د نجـاح عبـد الغفور 
متمنـني لـك االسـتمرار يف العطـاء 

والصحة الدائمة .
- الف شكرل لك وللجريدة املعطاء .
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هذه البيئة تعلم العديد من االغاني الجميلة بصوته املقتدر .
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واغنية (الرحيل) من كلمات كريم العراقي .
قدم للفنان فاضل عواد اغنية (اسف عىل اليل جرى) من كلمات مكي الرباعي، وقدم للفنان رياض احمد اغنية (ما 
اريد اشوفك بعد) من كلمات الفنان سعدون قاسم.. نجاح عبد الغفور حاصل عىل عدد كبري من الشهادات التقديرية 

بالفعاليات واملهرجان وهو  بالعطاء وكذلك خالل مشاركاته  تاريخ حافل  والدروع تقديرا ملا قدمه من 
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هل تعانـني من نفـاد الصرب ورسعة 

الغضب يف شهر رمضان؟ سواء كانت 

طبيعة شخصيتك غري صبورة، أو كنِت 

تعانني من اإلرهاق الشديد يف رمضان 

بسـبب كثرة املهام ونقص الكافيني، 

فالعصبيـة وعدم الصـرب قد يؤدي إىل 

مشاكل كبرية يف عالقتك بزوجك، وقد 

يهدد زواجك باالنهيار، لذا من املهم أن 

تحاويل ضبط نفسك والتحيل بالصرب 

والهـدوء حتى تسـتمتعي مع زوجك 

باألجـواء الروحانية لشـهر رمضان، 

وتعربي بعالقتك إىل بر األمان.

تابعي القـراءة لتحصيل عىل 3 طرق 

تساعدك عىل التحيل بالصرب والهدوء 

مع زوجك يف شهر رمضان. 

1. ابحثـي عـن السـبب الرئيس وراء 

فقدان صربك

هنـاك أسـباب واضحـة وراء فقدان 

صربك يف شـهر رمضـان، مثل ضيق 

الوقـت، أو اإلرهـاق الشـديد بسـبب 

الصيام أو عدم الحصول عىل قسـط 

كاف مـن الراحـة، أو نقص الكافيني 

النيكوتـني، لكـن هنـاك أسـباب  أو 

تكون خفية مثل انخفاض مسـتوى 

التواصـل بينـك وبـني زوجك بسـبب 

انشـغالكما وضيـق الوقـت، وبالتايل 

تشـعرين بأنكما غري متفاهمني، ما 

يجعلِك أقل صرباً.

2. حددي نقطة االنفجار

السـلبية  املشـاعر  داخلـِك  ترتاكـم 

وتشـعرين بالغضـب، ولكـن هنـاك 

نقطة االنفجار التي تعربين فيها عن 

كل هذا الغضب بطريقة غري صحّية.

حـددي الوقت الـذي تصلـني فيه إىل 

نقطـة االنفجـار، حتـى تعـريف متى 

تفقدين صربك، وبالتايل تتمكنني من 

التوقف عن ردود الفعل غري املحسوبة 

عرب تجنب الوصول لنقطة االنفجار.

مثالً عندما تشـعرين أنِك عىل وشـك 

فقـدان الصـرب، توقفي عـن النقاش 

فوراً، واطلبي مـن زوجك هدنة حتى 

تستعيدي هدوءك وتستأنفي الحديث 

بحكمة وهدوء.

3. كوني رحيمة بنفسك

إذا كانـت شـخصيتك غـري صبـورة، 

فقـد تخفقـني يف بعـض األحيان وال 

تتمكنني من السيطرة عىل انفعاالتك، 

يف هذه الحالة كوني رحيمة بنفسـك، 

يكفي أنِت تحاولني.

الهنـد  ُيسـتخرج زيـت جـوز 
مـن ثمـرة فاكهة جـوز الهند 
التـي تنمـو يف املناطـق الحارة 
والرطبـة، مثـل: آسـيا وجـزر 
الباسـيفيك، وأمريكا الوسطى 

وكالدونيا الجديدة.
زيت جـوز الهند ميلء بالفوائد 
الصحية، إذ يحتوي عىل كميات 
كبرية من فيتامـني ”أ“A الذي 
يحارب الجذور الحرة، وفيتامني 
لألكسـدة،  ”إي“Eاملضـاد 
الدهنية  والعديد من األحماض 
املشّبعة املالئمة للعناية بالجلد 

والشعر.
انتبهي للرتكيبة!

أفضـل زيـوت جـوز الهند هي 

تلـك التـي ُتعـرص بالطريقـة 
البـاردة مـن لـّب ثمـرة جـوز 
الهند الطازجة. ويفضل الزيت 
املعدل.  العضـوي غـري  البكـر 
ويمكن اسـتخدامه عىل أنحاء 
الجلـد كافـة لعـالج الجفاف، 
والتخلـص من البقـع الجلدية 
غـري املرغوب بهـا، والرتطيب، 
وعـىل بـرشة الوجـه، للحفاظ 
عىل الصحة الجلديـة والوقاية 

من الشيخوخة املبّكرة.
ويصبـح الزيت متجّمـًدا تحت 
درجة حـرارة 22 مئوية، ويتم 
بتمريـر  سـائل  إىل  تحويلـه 
العبـوة تحـت املـاء السـاخن. 
متاجـر  مـن  رشاؤه  ويمكـن 

املواد العضوية أو من السـوبر 
ماركات.

للتخلص من القمل والصيبان
زيت جـوز الهند رائع للتخلص 

مـن القمـل والصيبـان، هـذه 
الطفيليات الصغـرية املزعجة. 
حيث يوضع عىل الشـعر كامًال 
الشـعر  يغّطـى  ثـم  كغطـاء، 
منشـفة،  أو  الحمـام  بقبعـة 
وُيرتك طوال الليل. ويف الصباح 
ُيغسل الشعر باملاء الدافئ قبل 

وضع الشامبو.
ملعالجة الحروق البسيطة

بعـد تعـرّض الجسـم ألشـعة 
الشـمس، يعمـل زيـت جـوز 
الهند عند تطبيقـه عىل الجلد، 
عىل إصـالح البرشة السـاخنة 
والجافـة التـي تـرضرت مـن 
البنفسـجية،  فـوق  األشـعة 
ويمكن استعماله كذلك ملعالجة 

الخفيفـة،  الشـمس  حـروق 
واحمرار الجلد.

عالج لـ تساقط الشعر
قد تتسبب املشاكل الهرمونية، 
املختلفة،  النفسـية  والحـاالت 
مثـل: القلـق، والتوتـر النفيس 
واالكتئاب بتساقط الشعر. لذا، 
سيكون زيت جوز الهند مفيًدا 
يف هـذه الحالـة، كونـه مليًئـا 
للشـعر،  املهمـة  بالربوتينـات 
فيعمل عىل تغذيته وتقويته ما 

يحول دون تساقطه.
نصيحة: ال تشـرتي زيت جوز 
الهند املستخرج من جوز الهند 
املجفـف، ألنه يفقد جـزًءا من 

فعاليته.

 مع قدوم الشهر الفضيل تسعي الحامل إىل معرفة افضل األطعمة 

والتى يمكن أن تتناولها الحامل خالل فرتة السحور وذلك من أجل 

تجنب الجوع والعطش وخصوصاً ومع طول فرتة النهار وإرتفاع 

درجـة الحـرارة ، لذلك تعـايل معنا نتعـرف عىل أفضـل األطعمة 

واألكالت التي يمكن أن تتناولها الحامل يف فرتة السـحور من أجل 

تجنب الجوع والعطش، ومن هذه األطعمة:

الفـول املدمس مـن األطعمـة الغنيـة بالربوتينات والتـي تمكن 

الجسـم من هضم الطعـام ببطئ مما يشـعر الحامل خالل نهار 

رمضان بالشبع وعدم الشعور بالجوع .

وتسـاهم الفواكـه يف جعـل الحامل ال تشـعر بشـعور الجوع أو 

العطـش ومن ضمن تلك الفواكه التفاح الغني باأللياف الطبيعية 

والتي تشـعر الحامل بالشـبع كما أنه يحتوي عىل نسب من املاء 

والتي تسـاهم يف ترطيب الجسم خالل فرتة الصيام ، باإلضافة إىل 

ثمار املوز واملحتوية عىل معدن البوتاسيوم والذي يساهم ىف عدم 

شـعور الحامل بالعطش الشـديد باإلضافـة إىل الفواكه املجففة 

والتي تمنح الحامل مصدراً جيداً للطاقة 

ويحتوي الخيار عىل نسـب من املعادن مثل البوتاسيوم باإلضافة 

إىل احتوائـه عىل نسـب كبرية مـن املاء والذي يسـاهم يف ترطيب 

الجسم خالل فرتة الصيام .

ويعد الزبادي من األطعمة التى يمكن تناولها خالل فرتة السحور 

فهـو غني بالعنـارص املعدنيـة والفيتامينـات والتـي تعمل عىل 

ترطيب جسم الحامل خالل نهار رمضان .

وتعد من األطعمة التي تجنب الحامل الشـعور بالجوع والعطش 

وخاصة إذا كانت ال تحتوي عىل نسبة عالية من األمالح .

ويعد الشـوفان غنـي باألليـاف الطبيعية والتي تشـعر الحامل 

بالشـبع فتناول الشـوفان يحفظ عىل مسـتوى نسـب السـكر 

بالدم.

وتتميـز الجبن القريش عن غريها من الجبن بأنها ال تمر بمراحل 

التصنيـع كغريهـا من الجبـن باإلضافة إىل أنها قليلـة األمالح ما 

يجعلها ذات قيمة غذائية مفيدة للحامل خالل ساعات الصيام .
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املقادير: 
- 3   أكواب طحني
- 3    أكواب سكر

-  كوب من جوز الهند املبشور
-  كوب من الزيت

-  كوب من املاء
- 3  مالعـق كبرية من العسـل 

األسود
- نصـف ملعقـة صغـرية  من 

الهيل 
- ملعقـة صغرية  من السـمن 

الذائب
طريقة التحضري:

- ضع السكر مع املاء و العسل 
والزيت يف قدر عىل النار،

- قلّب املحتوى قليال
- يف وعاء كبـري امزج الطحني 

مع جوز الهند و الهيل
الطحـني  مزيـج  أضـف   -

تدريجيا إىل مزيج السـكر، مع 
التقليـب املسـتمر إىل أن يغلظ 

قوام الخليط
- ارفعه من عىل النار

- حـّم الفرن عـىل 150 درجة 
مئوية

-  ادهـن الصينية بالسـمن، و 
رّش يف القـاع كميـة من جوز 

الهند املبشور حتى يغطيه

- اسـكب املزيـج فـوق جـوز 
الهند

- انثر جوز الهند فوق العجني
- ادخلـه الفرن حتى ينضج و 

تظهر الرائحة 
- افتـح مشـواة الفـرن حتى 

يتحمر وجه الصينية
- اخرجـه مـن الفـرن و دعه 

ليربد ثم قطعه مربعات.

ألـم تتسـاءل من قبل عن سـبب 
عدم توافق السـنة الدراسـية مع 
السـنة التقويميـة امليالديـة؟ قد 
ُيفاجئك الجـواب، لكن يف الواقع، 
فإن التقويم املـدريس يتوافق مع 
الجـدول الزمنـي للزراعـة! نعم، 

حتى املدرسة!
ُيمكـن  ال  أنـه  املعـروف  مـن  إذ 
يف  إال  الزراعـة  بأعمـال  القيـام 
فصل الربيـع والصيف والخريف. 
لذلـك، كانت العائـالت يف األرياف 
والُقرى بحاجة ملساعدة األطفال 
يف هـذه الفرتة من السـنة إلتمام 
أعمال الزراعة. لهذا السـبب كان 
تعليمهـم يتـم يف األشـهر الباردة 

عادًة يف الوقت املايض.
أما يف املُدن، فكانت الحياة تختلف 
عن حيـاة الريف ولـم تعتمد عىل 
الزراعة لكسـب الرزق. لذلك، كان 
النـاس قديًمـا يف املُدن ُيرسـلون 
أبناءهـم إىل املدرسـة طيلة العام 
تقريًبـا، مع أخذ إجـازات قصرية 

خالل السنة.
وعندمـا أصبـح التعليـم ذا قيمة 
كبـرية يف املجتمـع، كان ال بد من 

وضـع قواعـد صارمـة لتوحيـد 
املدينـة  بـني  الـدرايس  النظـام 

والريف.
أصبحـت  1852م،  عـام  ويف 
ماساتشوسـتس أول والية تقوم 
بسن قانون إلزامي للتعليم العام، 
ألزم املناطـق الريفية والحرضية 
عـىل حـٍد سـواء بتقديـم التعليم 
املـدريس لألطفال. أما اآلباء الذين 
إرسـال أطفالهـم  امتنعـوا عـن 
للمدرسـة، فقـد ُفرضـت عليهم 

غرامة مالية.
وبعد ذلك بوقٍت قصري، تم التوصل 

إىل حل توفيقي بني أنظمة املدارس 
الحرضيـة والريفية لتوحيد وقت 
ذهـاب األبنـاء للمدرسـة من كل 
عـام. وتـم االتفـاق عـىل أن تبدأ 
السـنة الدراسـية مـن الخريـف، 
يف شـهر سـبتمرب تقريًبـا. وذلك 
ليتمّكن األطفال من املسـاعدة يف 

املزرعة خالل فصل الصيف.
الحًقا، تم اعتماد هذا النظام عىل 
سـياق عاملـي وانتهجـت معظم 
الـدول نفـس األسـلوب يف تقويم 
السنة الدراسية، حتى تلك التي ال 

تعتمد عىل الزراعة.

يسّبب انخفاض نسـبة السوائل 
يف الجسـم خـالل شـهر رمضان 
ارتفـاع  مـع  مرتافًقـا  املبـارك 
الحرارة بجفاف البرشة.  درجات 
فتبـدو برشتك شـاحبة ومرهقة 
خاصـًة.  عنايـة  تتطلـب  لذلـك 
وسـنعرض يف هذا املقال نصائح 
بسيطة للتغلب عىل هذه املشكلة 
باإلضافـة إىل 4 خلطات طبيعية 

يمكنك تحضريها يف املنزل.
مـن الناحية الغذائيـة، ال تفوتي 
فرصـة تنـاول كـوب مـن اللبن 
الزبادي عـىل األقل خـالل وجبة 
السـحور وقلّيل من رشب الصودا 
والقهـوة والشـاي التـي تحتوي 
عـىل الكافيـني الـذي يزيـد مـن 

جفاف الجسم والبرشة.
عـىل اإلفطـار، احـريص عـىل أن 
تكون الوجبة غنيـة بالخضار ال 
سـيما الخيار والجـزر والربوكيل 
الغنيـة  والجـزر  والسـبانخ 
بالفيتامينـات مع رضورة إدراج 

طبق  الحساء ضمن الوجبة.
وخالل سـاعات اإلفطار، ارشبي 
8 أكـواب من املياه مـع التنبه إىل  
رضورة تقسيمها بشكل متوازن 
عـىل مـدار تلـك الفـرتة تجّنًبـا 

لإلصابة بالتسمم املائي.
كذلـك، تجّنبي التعـرض املبارش 
ألشـعة الشـمس وابتعـدي عـن 
الرياضة خالل ساعات  ممارسة 
الصيـام عىل أن تسـتحّمي بمياه 

فاترة وليست شديدة السخونة.
وال تهمـيل أخذ قسـط كاف  من 
النوم ألّن قلة النوم تسبب شحوب 
البـرشة وتزيـد فـرص تعرضها 
للجفـاف، واإلصابـة بالتجاعيـد 

املبكرة. 
مـن الناحية الجماليـة، العنرص 
األسـايس للعنايـة يف البرشة هو 
الكريـم املرّطـب. اجعليه رفيقك 
الدائـم. ولكن عليـك أن تختاريه 
مالئًمـا لنـوع برشتـك مـن دون 
أن تنـيس غسـل وجهك بغسـول 
يحتوي عـىل مواّد مرّطبـة أيًضا 
وتطبيق ماسـكات تجعل برشتك 

نرضة وشابة.

وإليك 4 خلطات طبيعية تساهم 
يف التغلب عىل مشكلة الجفاف:

ماسك زيت االفوكادو واملوز:
ضعيه ملدة 20 دقيقة، ثم اغسيل 

وجهك جّيًدا باملاء البارد.
طريقـة التحضري: خلـط ملعقة 
مـن املـوز املهـروس مـع نصف 
ملعقة مـن زيت األفوكادو، ثالث 
قطـرات من زيت الجـزر، ملعقة 
كبرية من العسـل وملعقة كبرية 

من زيت جوز الهند. 
ماسـك السـكر األسـمر وزيـت 

الزيتون:
طّبقيـه عـىل  وجهك مـن خالل 

حركات دائرية.
طريقـة التحضري: خلـط ملعقة 
وزيـت  األسـمر  السـكر  مـن 

الزيتون
ماسك الجزر وزيت الزيتون:

ضعيه ملّدة 10 دقائق ثّم اغسـيل 
يمكنـك  البـارد.  باملـاء  وجهـك 

اللجوء إليه مرتني يف األسبوع.
طريقة التحضري:

خلط عصري 3 حّبـات من الجزر 
الطحـني،  مـن  ملعقتـني  مـع 
وملعقتـني مـن قشـدة الحليب، 
وبياض بيضة واحدة، وملعقتني 
صغريتـني مـن زيـت الزيتـون، 
باإلضافـة إىل القليـل من عصري 

الطماطم. 
ماسك اللوز والعسل:

افركـي وجهـِك بالقنـاع لبضـع 
دقائق ثم اغسليه باملياه الباردة.

طريقـة التحضـري: طحن نصف 
كوب من اللـوز ومزجه جيداً مع 
معلقتني من العسـل وملعقة من 

زيت الزيتون.

إذا كان طفلك قد وصل إىل سـن تسـمح له 
بتحّمـل الصيـام، فهـذا خـرب سـعيد، لكن 
الصيام قد يؤثر سـلباً عىل صحته ويعرّضه 
لإلصابة بالجفـاف، إذا لم تتجنبي األخطاء 

التالية.
1. عدم إمداد الطفل بكمية كافية من املياه

رمضـان  بأجـواء  طفلـك  ينشـغل  قـد 
واالحتفاالت واللعب، فينىس رشب املاء، لذا ال 
تعتمدي عىل رغبته يف رشب املياه، واحريص 
عىل إمداده بما ال يقل عن 10 أكواب من املاء 
من فرتة اإلفطار حتى السـحور، واحريص 
عىل تقديم العصائر والشوربة عىل اإلفطار، 

والحليب عىل السحور.
غنيـة  أطعمـة  الطفـل  تنـاول  عـدم   .2

بالسوائل
تنـاول الطفـل األطعمـة املقليـة والجافة، 
يعرّضـه لإلصابة بالجفاف، لذا من املهم أن 
تشـمل وجبتا اإلفطار والسـحور األطعمة 
الغنية باأللياف والسوائل، مثل الخرضوات 

والفواكـه الطازجـة، حيـث تسـهم هـذه 
األطعمـة يف شـعور طفلك بالشـبع ألطول 
فرتة ممكنة، عالوة عىل حمايته من اإلصابة 

بالجفاف.

3. تناول األطعمة الغنية بالتوابل
التوابـل والبهـارات وامللـح تطـرد املاء من 
الجسـم، وبالتايل عند تناول األطعمة الغنية 
بالتوابل، يزيد شـعور الطفل بالعطش، وقد 

ُيصـاب بأعراض الجفاف خالل الصيام، لذا 
تجنبـي تقديـم األطعمة التـي تحتوي عىل 

توابل وبهارات زائدة أو ملح زائد للطفل.
4. املبالغة يف تناول الحلويات

الحلويـات تحتـوي عـىل نسـبة عالية من 
السـكر، ما يزيد شـعور طفلـك بالعطش، 
ويعرّضـه لإلصابة بالجفاف، لـذا قليل من 
تقديم أصناف الحلويات لطفلك، واستبدليها 
بالفواكه الطازجة، والعصائر الطازجة غري 

املحالة.
5. النشاط البدني الزائد تحت أشعة الشمس 

املبارشة
شهر رمضان ال يعني التوقف عن التمارين 
الرياضية والنشـاط البدني، ولكن النشاط 
البدني الزائد، خاصة تحت أشـعة الشـمس 

املبارشة، يعرّض طفلك لإلصابة بالجفاف.
والوقت املثايل للتمارين الرياضية و النشاط 
البدني يف شـهر رمضان، يكـون يف فرتة ما 

بعد اإلفطار.
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هل تعلـم ان التجاعيد املوجـودة يف أصبع 
السـبابة تكشـف الكثـري عنـك هـل أنـت 
منضبـط ونظامـي إىل حـدِّ كبـري؟ أم أنك 
إنسـان مـرن تتأقلـم مع كافـة الظروف. 
هل أنت حديس تتبع حاجاتك وأهوائك؟ أم 
تغلـب منطق العقل عـىل القلب يف قراراتك 

وحياتك؟ 
أنظر إىل سـبابتك وحّدد أي شـكل تشبهه 
مـن األشـكال التالية لتتعـرف إىل صفاتك 

الشخصية.
1. الخطان مسـتقيمان: تشـري التجاعيد 
املوجودة يف أصبع السبابة والتي هي بشكل 
مستقيم إىل أنك إنسـان منضبط ونظامي 
اتجـاه  االشـياء التـي تحتاجهـا وترغـب 
القيام بها، ممـا يعطيك القدرة عىل امليض 
قدماً وبسـهولة. وعندمـا يتعلق املوضوع 
بالعالقات فأنت حذر جـداً. وننصحك بأن 

تكون أكثر عفوية.
والعليـا  ملتويـة  السـفىل  التجعيـدة   .2
مستقيمة: يشـري هذا الشكل اىل أنك تميل 
إىل اتبـاع حاجاتـك. أنـت شـخص حديس 
بامتيـاز، تقـدر التواصـل الجسـدي مـع 

اآلخرين، مما يجعلك شخصاً حنوناً، وتحب 
التفكري خارج األمـور املتعارف عليها مما 

يجعل منك شخصاً مميزاً يف عيون الغري.
والسـفىل  ملتويـة  العليـا  التجعيـدة   .3
مستقيمة: يشـري هذا الشكل إىل أنك تفكر 
بالعقـل أكثـر من القلـب، ممـا يجعلك يف 
بعـض األحيـان سـلبي ولكـن كل خطوة 
تقـوم بهـا تكون مدروسـة بشـكل حذر. 
ننصحك بعدم الخوف من سـماع ما يمليه 

عليك قلبك أيضاً!
-4 الخطان ملتويان: يشـري هذا الشكل إىل 
أنك شخُص مرن، تملك القدرة عىل التأقلم 
مع كافة الظروف. ومن جهة أخرى تحاول 
أن تكـون منطقـي وتوجد لنفسـك فرص 
أكثـر من التي يمكنك الحصول عليها. أنت 
شخص عفوي وعطوف. ولكن ننصحك أن 
تكون أكثـر جدية عندمـا يتعلق املوضوع 

بالعالقات!

العربيـة  أمثالنـا   مـن أجمـل 
”الصـرب مفتاح الفـرج“ لكنه 
أصعـب  مـن  الوقـت  بنفـس 
يف  فنحـن   ، تطبيقـاً  األمثـال 
عاملنا العربـي نعاني تماماً من 
القفـز  االسـتعجال وسياسـة 
املسـتمر ، ونرفـض إال أن نبدأ 
القمـة رافضـني أن نعرتف بأن 
الهـرم بني من حجـره األول يف 

الدور األريض.
وسـيلة  أفضـل  إن  يقولـون 
إلقنـاع النـاس تكـون برضب 
األمثلـة، وأحـاول هنـا رضب 
بعـض قصص الصـرب التي قد 
ال نعرفهـا (وبالتـايل لـن يكون 
هناك ذكر للقصص املشـهورة 

يف عاملنا العربي):
- عمـل دانييل ويبسـرت ملدة 36 
عامـاً مـن أجل وضع نسـخته 
األوىل مـن القاموس الشـهري ” 
ويبسـرت“، وهو أشهر قاموس 

لغة يف العالم.
- راجع أرنست همنغواي روايته 
الشهرية ” الشيخ والبحر (يمكن 
تسـميتها العجـوز والبحـر) ” 
80 مـرة لتكـون النتيجة فوزه 

بجائزة نوبل لألداب.
- أفلـس والـت ديزنـي مع أوىل 
رشكاتـه وتجاربه، ثم تم طرده 
من عملـه ألنه ال يملـك الخيال 
الكايف.. ديزني بعد ذلك جعل كل 

العالم يتخيل!
سـتيفن  األمريكـي  الكاتـب   -
كينـغ، عندمـا كتـب أول رواية 
لـه ”كاري“ تم رفضها من قبل 
بعـض دور النـرش فلـم يكمـل 
العمـل عليهـا وقـام برميها يف 
سـلة املهمـالت .. لكـن زوجته 

أعادتها له وطلبت منه أن يكمل 
العمل ليكون انطالقته كأفضل 
التشـويق  مجـاالت  يف  كاتـب 

والرعب يف العالم.
- اعرتف مايكل جوردان أفضل 
العب سلة يف التاريخ أنه يف أكثر 
مـن 9000 تصويبـة يف حياته، 
لكنـه كان يعود ويصـوب ألنه 
كان يعـرف بـأن الفشـل هـو 

التوقف!
يقول أحد الفالسـفة ولألسـف 
فشلت باستذكار اسمه : ”ادخل 

للحيـاة مـن البـاب الضيـق“ ، 
ويقصـد بكالمه أن تبدأ باألمور 
الصغـرية وتكون صابـراً حتى 
تحقـق أحالمـك ، وال ترص عىل 
تحقيـق األحـالم بيـوم وليلـة 
وتذكـر أن كل من تـراه عظيماً 
كان يوماً مثلـك لكنه عمل عىل 

بناء نفسه بالتدريج.
 : أحدهـم  يقـول  النهايـة  يف 
”ال يهـم كـم مرة أن تفشـل يف 
التجربة حتى تبدأ بلوم األخرين 

، عندها ستكون فاشالً“.
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اعرف شخصيتك من تجاعيد السبابة

أشهر قصص الصبر التي قادت إلى النجاح

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
حاربني زماني وألدهر غــــــــــــدار

ونحسات ألليايل أبحزن خلـــني
مجروح وأبد مايهده جرحي أويـاك

وحرساتي أخاف أبيوم يعمـــني
دكتوري ولك من شاف جرحي أحتار

مأيس گام عني وأبتعد منــــــي
رايض بالحزن والقهر وأهمــــــــوم

وال فد يوم رايس أگبالك أيحني
أسمع بالفرح ماشفته شوف ألعــني

ال يوم األجاني وال سأل عنــــي

عىل  الحرَب  تعلن  العثمانية  الدولة   -  1663
من  56 عاماً  بعد  املقدسة  الرومانية  اإلمرباطورية 
معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت الحرب السابقة 
بينهم، وكان سبب الحرب هذه املرة هو بناء األملان 

قلعة حصينة عىل الحدود مع الدولة العثمانية.
واليات  يف  األمريكية  األهلية  الحرب  بدء   -  1861

الجنوب.
قاعة  يف  دويل  معرض  أول  تعقد  اليابان   -  1872

يوشيما.
1877 - تأسيس جامعة طوكيو.

1937 - السري فرانك ويتل يخترب أول محرك نفاث وهو 
عىل األرض واملصمم لتشغيل طائرة يف ”مصنع بريتش 

تومسون هيوستون“ يف ”مدينة رجبي“ يف إنجلرتا.
فرانكلني  املتحدة  الواليات  رئيس  وفاة   -  1945
روزفلت، ونائبه هاري ترومان يتوىل الرئاسة خلًفا 

له ليصبح الرئيس الثالث والثالثون لها.
1954 - فيتنام الشمالية تحصل عىل اعرتاف فرنسا 

بها.
جاجارين  يوري  السوفيتي  الفضاء  رائد   -  1961
متن  عىل  الفضاء  إىل  إلنسان  رحلة  بأول  يقوم 

السفينة فوستوك 1.
سحاب  ناطحة  أول  أعمال  من  االنتهاء   -  1968
يف  طابًقا   36 من  وتتكون  مرتًا   147 بارتفاع 

كاسوميغاسيكي يف طوكيو.
1980 - اللجنة األوملبية األمريكية توافق عىل طلب 
األلعاب  دورة  بمقاطعة  كارتر  جيمي  الرئيس 

األوملبية التي تستضيفها موسكو يف 19 يوليو وذلك 
بسبب الغزو السوفيتي ألفغانستان.

1981 - الرحلة األوىل ملركبة الفضاء كولومبيا.
1988 - جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها 
استخدام  بعد  الفرئان  من  جديدة  ساللة  إنتاج  يف 

الهندسة الوراثية ألول مرة.
الربيطانية  الجوية  الخطوط  طائرة   -  1989
الكونكورد تفقد جزًءا كبريًا من دفتها يف رحلة بني 

كرايستشريش وسيدني.
املالهي  ملدينة  األوروبي  الفرع  افتتاح   -  1992
األمريكية الشهرية ديزني الند، وقد أقيمت املدينة يف 
فرنسا خارج العاصمة باريس وحملت اسم يورو 

ديزني.
دوبروف“  ”جيسيكا  األمريكية  الطيارة   -  1996
البالغة من العمر سبع سنوات تتوىف خالل محاولة 
أنحاء  يف  يحلق  شخص  ألصغر  قيايس  رقم  وضع 

الواليات املتحدة.
2007 - تفجري جرس الرصافية يف بغداد.

2012 - بدء رسيان وقف إطالق النار يف سوريا وفق 
خطة كويف أنان، ولم ينفذ وقف إطالق النار بشكل 

كامل ولم يصمد ألكثر من أسبوع.
2020 - دول مجموعة أوبك+ ُتعلن خفًضا قياسًيا 
برميل  مليون   20 إىل   12,5 بني  ما  النفط  إلنتاج 
إلعادة  وروسيا،  السعودية  رعته  باتفاق  يوميًّا، 
بسبب  تأثرت  التي  العاملية  النفط  ألسواق  التوازن 

جائحة فريوس كورونا.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
أبـــــــراج

تحـاول اليـوم البحـث يف ملفاتـك القديمة عن 
معلومات رسية تخص أرستك. ال شك أن اإلنرتنت 
سيسـاعدك اليـوم يف التعـرف عىل كل مـا ال تجد له 
إجابة يف ملفاتك الخاصة. األصدقاء سيكون لهم دور 

أيضا يف هذا املوضوع.

ستشعر باإلحباط وخيبة األمل بسبب تعرضك 
ملوقف محرج خالل األيام املاضية. لديك أكثر من 
خطة تريد أن تنفذها يف املستقبل، ولكن الحالة التي 

تعيشها اليوم قد تجعل من الصعب تنفيذ أي خطة.

التي  املشاكل  بعد  مشوش.  تفكريك  أن  اليوم  تشعر 
املاضية، ستفكر يف أخذ قسط  الفرتة  حدثت يف عملك 
من الراحة يف املنزل. قد يكرر عدد من الزمالء بعض األسئلة 
السخيفة اليوم التي ال تريد اإلجابة عليها، فهم يعتقدون أنهم 
مضحكون بهذه الطريقة. اسرتح قليال وكل يشء سيكون عىل 

ما يرام.

ومثقف  عميل  شخص  أنك  دائما  نفسك  ترى 
شخص  ولكنك  واملعرفة،  بالحكمة  وتتحىل 
غامض ىف حني أن لديك رسعة البديهة التى تساعدك 
املشاعر  حقيقة  ومعرفة  األشخاص  من  االقرتاب  عىل 

التى تكمن داخلهم.

حذرا  كن  املنافسة!  جو  تحب  شخص  أنت 
ال  أعمالك يف وقت مبكر حتى  تنهي  أن  وحاول 
قبلك وعواطفك  يتأثر  أن  قبل  بك.  اآلخرين  تشمت 
العقل  تستخدم  أن  يجب  ما،  ملوقف  التعرض  عند 

واملنطق حتى تصل إىل حل سليم يف النهاية.

إىل  الذهاب  يف  رغبتك  اليوم  تقاوم  أن  عليك 
تشرتي  ربما  فعلت  فإذا  بمفردك،  التسوق 
أغراضا ال حاجة لك بها. بأي حال من األحوال، أن 
تريد أن تفعل ذلك اليوم لتعوض نقص معني يف حياتك. 
بدال من أن تخرس أموالك، عليك أن تحاول التوصل إىل 

حل ملشكلتك. مارس أي نوع من الرياضة.

إصالح  طريق  ىف  العقبات  بعض  اليوم  تقف 
مع  التأقلم  حاول  الحبيب،  وبني  بينك  األمور 
العقبات  تلك  من  التخلص  عىل  والعمل  العالقة 
شيئا فشيئا. قد تساعدك االتصاالت التى قمت بها من 
املرضية،  النتائج  لتحقيق  بعملك  املتعلقة  املهام  أجل 

ويساعدك هذا األمر عىل الشعور بالسعادة.

عقلك مشغول اليوم بمشاكل اآلخرين، وتفكر 
معظم الوقت يف خدمتهم ومساعدتهم. تأكد أوال 
يخص  فيما  فكر  ثم  اليوم،  أعمالك  كل  أنهيت  أنك 
اآلخرين. أحد األصدقاء قد يطرح فكرة ما ويطلب منك 
املساعدة. قبل أن تلزم نفسك بأي عهود، فكر أكثر من 

مرة.

فال  تماما  يتجاهلونك  األصدقاء  من  هناك مجموعة 
تجعل هذا األمر يؤثر عىل أعصابك وحاول أن تفي بكل 
التى  األجل  طويلة  املرشوعات  اليوم  تكمل  االلتزامات. 
األرباح  تحقيق  من  تتمكن  حتى  املايض  األسبوع  منذ  أجلتها 
نفسك  عىل  التحامل  من  احذر  ولكن  األهداف،  نحو  والتقدم 

حتى ال تصاب باإلرهاق.

ولكنك  قريبا،  يرام  ما  عىل  ستكون  املهنية  األمور 
ما زلت غري متأكد هل ستستمر يف عملك أم ستبحث 
تبدو  ولكنك  اختيار  من  أكثر  أمام  أخرى.  وظيفة  عن 
ليس  منك.  أكثر  خربات  فلديهم  أرستك  أفراد  استرش  مرتددا. 
من الرضوري أن تقرر اآلن. ال تأخذ أي خطوة قبل أن تتأكد 

أنك مقتنع بها تماما.

احذر التطرف يف الـكالم، وتجنب فرض وجهة 
نظـرك يف هـذا اليـوم، بإمكانـك طـرح األفكار 
بسـهولة مـن دون أن تواجه معارضـة أو عقبات. 
االنطباع السائد مع الرشيك يثبت أنك قادر عىل معالجة 
أي مشاكل بهدوء. التوتر الدائم الذي ينتابك أمام أبسط 

األمور يسبب لك مشاكل أنت بغنى عنها. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـوف تشعر بالسـعادة البالغة وتنتابك حالة 
شـديدة من الفرح نتيجة تحسـن وضعك املاىل، 
هذا األمـر الذى سيسـاعدك عىل إنجـاز الكثري من 
األمور الشـخصية التى كنت تسعى إليها ولكن لم تأت 
الفرصة، من املمكن أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة 

تساعدك عىل إدارة تلك األموال بشكل جيد.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊رأيس
1.وحدة معلومات يف الكمبيوتر - نبات صحراوي.

2.يؤوي ويعطي األمان -مسؤول - متشابهان.
3.عملة عربية (جمع ومعكوسة) - دمر وقلب رأسا عىل عقب.

4.مؤنس - فول سوداني.
5.من اوالد آدم - ندرة (معكوسة).

6.من االطراف - استحسنه.
7.تدعو للخجل - وزراء امللك وحاشيته.

8.جهنم (معكوسة) - وبخ.
9.توقف - من يعطي الناس دينا مقابل فائدة.

10.مجموعة (كلمتان).
أفقي

1.نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية الشاي أو للعالج - قوام.
2.فضة سائلة - أرشد - نصف فارغ.

3.طائر اسطوري يحيا بعد احرتاق - كثري جدا.
4.إمارة عربية.

5.ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا وجوا.
6.انخفـاض درجـة الحـرارة - نصـف رايـة - العـزوة واملكانة 

العائلية.
7.احد الوالدين - صباحك مثله - يابسة.

8.نبـات طيـب يف السـلطة - منطقة متنـازع عليهـا يف جنوب 
مرص.

9.قبول حسن.
أو  الشـكل  اثنـني يف  توافـق  يقـال يف  قديـم  10.مثـل عربـي 

الشخصية.

ما أحلى االخالق 
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بعد انتقاله بأسـابيع، وخالل 
تنقلـه بالبـاص، كان أحيانـاً 
كثرية يسـتقل نفـس الباص 

بنفس السائق.
وذات مـرة دفع أجـرة الباص 
وجلس, فاكتشـف أن السائق 
أعـاد له 20 بنسـاً زيـادة عن 

املفـرتض مـن األجـرة.
فكر املسـلم وقال لنفسـه أن 
عليـه إرجاع املبلـغ الزائد ألنه 

ليس من حقه.
ثم فكـر مرة أخـرى و قال يف 
نفسـه : ”إنَس األمـر، فاملبلغ 
زهيد و ضئيـل , ولن يهتم به 

أحد.
كما أن رشكة الباصات تحصل 
عىل الكثـري من املال من أجرة 
الباصات ولـن ينقص عليهم 

شيئاً بسبب هذا املبلغ.
 إذن سأحتفظ باملال و أعتربه 

هدية من الله و أسكت ”.
توقف الباص عند املحطة التي 
يريدها املسـلم، ولكنه قبل أن 

يخرج من الباب..
توقف لحظة ومد يده وأعطى 

السـائق العرشين بنساً وقال 
له: تفضل, أعطيتني أكثر مما 

أستحق من املال!!!
ابتسـم  و  السـائق  فأخذهـا 
وسأله: ”ألست الساكن املسلم 

الجديد يف هذه املنطقة ؟
إني أفكر منذ مـدة يف الذهاب 
للتعـرف عـىل  إىل مسـجدكم 
اإلسـالم، ولقد أعطيتك املبلغ 
الزائد عمداً ألرى كيف سيكون 

ترصفك“!!!!!
مـن  املسـلم  نـزل  وعندمـا 
يف  بضعـف  شـعر  البـاص، 
ساقيه وكاد أن يقع أرضاً من 

رهبة املوقف!!! 
فتمسك بأقرب عامود ليستند 

عليه، ونظر إىل السماء ودعا
باكيا :

يا الله, كنت سـأبيع اإلسـالم 
بعرشين بنساً!!

أحياناً ما نكـون نحن النافذة 
اآلخـرون  منهـا  يـري  التـي 
األسالم يجب أن يكون كٌل ِمنَّا 
مَثالً و قـدوة لآلخرين ولنكن 

دائماً صادقني أمناء.



قالت املمثلة املرصية، أنوشكا، يف ترصيحات خاصة 
درامي  بعمل  باملشاركة  انها فخورة  «الفن»  ملوقع 
من كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، ألنه يحمل 
إىل  مشرية  للجمهور،  املبارشة  الرسائل  من  العديد 
أنها ال تهتم بحجم الدور الذي تقدمه ولكن البد أن 
يكون مؤثرا بشكل حقيقي ويرتك بصمة بالجمهور 

والعمل عىل حد سواء.

املسلسل  أن  ترصيحاتها،  يف  «أنوشكا»  وأضافت 
يسلط الضوء عىل العنف األرسي، والذي يتسبب يف 
ضياع الحقوق، والبد من توافر لغة الحوار حتى بني 
األشقاء، الفتة إىل أن شخصية «ريفة» ملستها وهو 

ما جعلها تتحمس لتقديمها.
خالد  املمثل  مع  بالعمل  استمتعت  أنها  وأوضحت 
قبل  من  معه  التعاون  تتمنى  كانت  والذى  النبوي، 
ولكن لم تكن الفرصة مناسبة، حتى توافرت جميع 
وطاقم  وكتابة  اخراج  من  تتمناه  التي  العنارص 
العمل، موضحة أن ردود أفعال الجمهور طمأنتها 

عىل أنهم يسريون يف الطريق الصحيح.
«راجعني يا هوى» بطولة خالد النبوي، أحمد بدير، 
نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، إسالم جمال، 
سلمى أبو ضيف، رشيف حافظ، نور النبوي، تأليف 
محمد سليمان عبد املالك عن رائعة الكاتب الراحل 

أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سالمة.

صربي،  رامي  النجم  كشف 
يجمعه  جديد  تعاون  عن 
أصالة  السورية  النجمة  مع 
صورة  نرش  حيث  نرصي، 
أحد  داخل  من  تجمعهما 
حسابه  عرب  االستيديوهات 
الشخيص بموقع إنستجرام، 
يف  يجلسان  وهما  وظهرا 
كواليس أحد األعمال الفنية، 
واكتفى صربي بكتابة كلمة 
حماس  إلشعال  «قريًبا» 

متابعيه.
السورية  الفنانة  وحرصت 
عىل االحتفال بشهر رمضان 
عىل  ايام  منذ  الكريم، 
برسالة  الخاصة،  طريقتها 
العراقي  امللحن  لزوجها  حب 
عرب  وأبنائها،  حسن  فائق 

بموقع  الشخيص  حسابها 
«كّل  وكتبت  انستجرام، 
بخري  اإلسالمية  واألُّمه  سنة 
وسالم  وسعادة  وصّحه 
يعيده  الله  الكريم  بالشهر 
عىل الجميع باليمن والربكات، 
بحياتنا  الغوايل  يحفظ  الله 
فيهم  جمعتنا  رمضان  زينة 
وأهيل  ووالدي  الغايل  جوزي 
يحفظهم  الله  وأصحابي 
جميعاً ويحفظكم وكّل سنة 

وكلنابخري».
وسبق وكشفت النجمة أصالة 
تجمعها  صورة  عن  نرصي 
بزوجها حسن فائق، وتغزلت 
لتوضح  حسن  يف  أصالة 
السعادة  مدى  لجمهورها 
برفقته،  فيها  تعيش  التي 

حيث علقت عىل الصورة التي 
نرشتها من خالل االنستجرام 
معك   » قائلة  بها  الخاص 
غّمض  بقدر  إّني  حّسيت 
محّبتك   .. وأميش  عيوني 
بنتني من جديد .. اليوم معك 

بيسوى سنني .. معك مايف يش 
تعرّفت  واألمان  مّنه  بخاف 
يا  شكراً  عرفتك..  وقت  عليه 
هاالهتمام  عىل  الحنون  أبي 
وهوّه  ببساطه  بتعمله  الّيل 

كان حلم بحلم عيشه».

يبدو أن التقارب بني رشكة روتانا ومنصة 
من  سنوات  أربع  بعد  والعودة  أنغامي 
لنرش  السعودية  بالرشكة  دفع  «الطالق»، 
بعد  وذلك  التعاون؛  هذا  فيه  تؤكد  بيان 
قبل  من  روتانا  له  تعرضت  كبري  ضغط 
الفنانني املنتسبني إليها والذين استاؤوا من 
ومالكها  مؤسسها  فرضها  التي  الرشاكة 
معظم  عىل  طالل  بن  الوليد  األمري  سمو 
التي  الفرنسية،  ديزر  رشكة  مع  الفنانني 
السعودية  الرشكة  مع  التعاقد  يف  تستمر 

ولو من بعيد وتعيد أرشيفها إىل أنغامي.
اللواتي  الفنانات  أكثر  من  إليسا  وكانت 
ترضرن جراء هذا التعاقد واختفاء ماليني 

املتابعني من حيث االستماع والتعليقات.
املوضوع بني روتانا وأنغامي وجد طريقه 
الذين  الفنانني  معظم  وسرييح  الحل  إىل 
لبقائهم يف منصة عربية مثل  يريدون حالً 

أنغامي.

إليسا التي أعلنت خيارها بعد ذلك وقررت 
ألبومها  يبرص  أن  عىل  لنفسها،  تنتج  أن 
يوليو/تموز  يف  النور  إنتاجها  من  األول 
املقبل، لكن السؤال يطرح بعد عودة روتانا 
الرشكة  إىل  هي  تعود  فهل  معاً.  وأنغامي 

السعودية؟

رحمة  العراقية  الفنانة  نرشت 
جديدة  صور  مجموعة  رياض 
موقع  عىل  الخاص  حسابها  عرب 

التواصل اإلجتماعي.
بأناقة  رياض  رحمة  وظهرت 

أسود  فستانا  واختارت  تامة، 
ماكياجا  وطبقت  أنيقا،  اللون 
جمالها،  تفاصيل  أظهر  ناعما 
وبصورة أخرى بدت الرومانسية 
بني رحمة رياض وزوجها املمثل 

كبرية  علوم  ألكسندر  العراقي 
املنشور  رحمة عىل  وعلقت  جدا. 
الذي نرشته والذي تضمن صورة 
السعودية  واملذيعة  املمثلة  مع 
إلهام عيل يف برنامجها الرمضاني 

املمثل  ومع  رمضان  ليايل 
السعودي خالد صقر و ألكسندر 
«تونسنا  رحمة:  وقالت  علوم، 
ليايل  يف  الحلوه  بهالليلة  وياكم 

رمضان».

النجمة  اللبنانّية  تصّدرت 
«الرتيند»  قائمة  صليبا  ستيفاني 
السعودّية،  العربّية  اململكة  يف 
انطالق  عىل  قليلة  أّيام  بعد  وذلك 
الذي  الجريش»  ُمسلسل «سنوات 

إىل جانب  البطولة  دور  فيه  تؤدي 
حياة  الخليجّية  الشاشة  سّيدة 
الشاشة  نجوم  من  ونخبة  الفهد 
يف الخليج.  وأطلّت ستيفاني عرب 
حسابها عىل تويرت من خالل فيديو 

سعادتها  عن  خالله  من  عّربت 
بتداول رّواد مواقع التواصل وسم 
اسمها ( #ستيفاني_صليبا ) الذي 
اإلشادة  عبارات  من  الكثري  حمل 
الدراما  يف  أدوارها  أّول  يف  بأدائها 
الخليجّية. كذلك شكرت ستيفاني 
املحّبة  هذه  إظهار  عىل  الجمهور 
تصّدرها  أّن  إىل  ُمشرية  الكبرية 
الرتيند يف اململكة تحديداً، هذا البلد 
الذي ُتحّبه كثرياً، يعني لها الكثري. 
«سنوات  أّن  بالذكر   والجدير 
الجريش» ُمسلسل درامّي تاريخّي 
يتناول فرتة الحرب العاملّية الثانية 
الدول  من  عدد  عىل  وانعكاساتها 
العربّية، وتدور أحداثه عام ١٩٤٠ 
واملُعاناة  املرير  الواقع  وينقل 

تلك  يف  الشعوب  عاشتها  التي 
محّمد  تأليف  من  وهو  الفرتة، 
عبدال  مناف  وإخراج  النابليس 
وإنتاج «مدينة عجمان اإلعالمّية» 
ُتطّل  لإلعالم».  دبي  و»مؤّسسة 
صليبا  ستيفاني  خالله  من 
فائقة  عربّية  سّيدة  لينا  بدور 
يف  الربيطانّيون  ُيجّندها  الجمال 
داخل  للعمل  الحاسوبّي  جهازهم 
إحدى  يف  اإليطايلّ  عدّوهم  خطوط 
األفريقّي  القرن  يف  املُستعمرات 
لرصد  للقاّرة  الرشقّي  الجنوب  يف 
يف  والبحرّية  الجوّية  التحرّكات 
رشيط املُحيط الهندّي الذي يّتصل 
ومداخلها  العربّية  بالجزيرة 

البحرّية.
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ستيفاني صليبا تتصدر «التريند» في السعودية
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تويتر يختبر نظاما جديدا يتيح 
إلغاء ”المنشن“ من التغريدات

@µÓ„áæa@Âfl@ıbõœ@·”b†@fiÎc@fiÏñÎ
ÚÓ€Îá€a@ıbõ–€a@Ú�´@¿

انضمت كبسـولة سـبيس إكس 
دراجون عـىل متنهـا أول طاقم 
فضاء خاص بالكامل إىل محطة 
وانطلقـت  الدوليـة.  الفضـاء 
املجموعـة الرباعيـة مـن مركز 
كينيدي للفضـاء يف فلوريدا دون 
أي عوائـق كبـرية، واسـتغرقت 
الفضـاء  محطـة  إىل  رحلتهـم 
الدولية حوايل 20 ساعة.  وواجه 
توجيـه  يف  مشـكلة   Dragon
الفيديـو قبـل أن يبـدأ تسلسـل 
اإلرساء، مما تسبب يف تأخري ملدة 
45 دقيقة حيث ظل عىل بعد 20 
مرتًا تقريًبا مـن محطة الفضاء 
 SpaceX قيـام  أثنـاء  الدوليـة 
ومـن  املشـكلة.  باستكشـاف 
املتوقـع أن يقيض أفـراد الطاقم 
- قائد ورائد الفضاء السـابق يف 
ناسا مايكل لوبيز أليجريا ورجال 
وإيتـان  كونـور  الري  األعمـال 
ستيب ومارك باثي - ثمانية أيام 

يف املحطة الفضائية. 
علميـة،  تجـارب  وسـيجرون 
أنشـطة  مـع  جنـب  إىل  جنًبـا 
التجاريـة،  التوعيـة واألنشـطة 
كما سـيقومون أيًضـا بإحضار 
بعض العينات العلمية إىل األرض 

لصالح وكالة ناسا أيًضا.
وتعـد  مهمـة AX-1 ، هي أول 
مهمـة مدنية بالكامـل لرشكة 
Axiom Space ، وهى األوىل من 
بـني عدة بعثـات خاصة ملحطة 
الفضاء الدولية تخطط الرشكة 

إلطالقها يف السنوات القادمة. 
وستقوم ببناء أول وحدة تجارية 
ىف املحطة الفضائيـة باإلضافة 
إىل وحدة تضم سـاحة رياضية 
واسـتوديو أفالم، ومـن املتوقع 
أكسـيوم  محطـة  تنفصـل  أن 
ووحدة استوديو األفالم املرفقة 
عـن محطة الفضـاء الدولية ىف 

عام 2028 .

يختـرب تويـرت ميـزة جديـدة تتيح 
للمسـتخدمني إزالـة أنفسـهم من 
منشـور تم ذكرهم فيه ”املنشن“، 
الرسـائل  سالسـل  مـن  والهـرب 
الطويلة وغري املرغوب فيها، فكانت 
”Unmention“ ميـزة مطلوبة عىل 
نطاق واسع بني املستخدمني الذين 
تـم وضع عالمة عليهـم بانتظام يف 
التغريدات، وهو أمر أملحت الشبكة 

االجتماعية إىل إطالقه يف املايض.
عـىل  ومقتـرصة  تجريبيـة  امليـزة 
مسـتخدمي موقع تويـرت يف الوقت 
الحـايل، ولكن يمكـن تعميمها عىل 
منصات أخرى يف املستقبل.وكشف 
مصمـم الخصوصيـة عـىل تويرت، 
دومينيـك كامـوزي، ألول مـرة عن 
مفهـوم زر إلغاء اإلشـارة يف يوليو 
من العـام املايض، قائـًال ”يف بعض 
التحـدث، وأحياًنـا  األحيـان تريـد 
تريـد فقط ... أال تفعـل ذلك.“ هذه 
فـرتة تغيري بالنسـبة لتويرت، بما يف 

ذلـك إطـالق مجموعة مـن امليزات 
التي تهدف إىل تحسني الخصوصية 
أنه  والحمايـة للمسـتخدمني. كما 
السـتخدام امليـزة الجديـدة، عندما 
يتـم نرشهـا عـىل نطـاق أوسـع، 
حـدد ”ترك هـذه املحادثـة“ ضمن 
خيارات تغريدة إليقاف اإلشعارات. 
وتعـد امليزة متاحـة بالفعل لبعض 
املسـتخدمني، لكـن تويـرت يقـول 
إنـه ال يمكنه تحديد متى سـتكون 
امليـزة متاحـة عـىل نطـاق واسـع 
عـىل الويب، أو سـيتم إطالقها عىل 
الهاتف املحمول. ال تتم إزالة اسمك 
من التغريـدة عند إزالة اإلشـارات، 
فقـط إخطـارات التحديثـات مـن 
تلـك املحادثـة واسـمك يف تغريدات 
املتابعـة، وما عليك سـوى اختيار“ 
إلغـاء اإلشـارة إىل نفسـك من هذه 
املحادثـة ”مـن قائمـة“ مزيـد من 
املعلومات ”وسـتتم إزالة الرابط إىل 

ملفك الشخيص.

وظـف متجـر بريطانـي روبوت 
بطـول 8 أقـدام إلعـادة التدوير، 
حيـث يمكنه طباعة البالسـتيك 
املعـاد تدويـره ثالثـي األبعاد إىل 
خصيًصـا،  مصممـة  كائنـات 
وذلـك يف متجـر سـيلفريدجز يف 
شارع أكسـفورد بوسـط لندن، 
الـذى يطبع بـه الروبوت أشـياء 
مصنوعة من البالستيك مأخوذة 

من بحار العالم.
مجموعـة  يصنـع  الروبـوت 
متنوعـة مـن األشـياء املصممة 

ذلـك  يف  بمـا  البالسـتيك،  مـن 
املزهريـات والكـرايس واملقاعـد 
وأغطية املصابيـح، والتي يمكن 
للعمالء اختيارهـا ورشائها، وتم 
تصميم العنـارص من قبل رشكة 
Nagami، وهـي رشكة إسـبانية 
واألدوات  األثـاث  يف  متخصصـة 

املنزلية الراقية.
تسـتخدم الطباعة ثالثية األبعاد 
برنامًجا إلنشـاء تصميـم ثالثي 
األبعـاد قبـل طباعته بواسـطة 

املعدات الروبوتية.

روبوت بطول 8 أقدام يحول نفايات 
التلوث البالستيكي إلى مزهريات
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تستعُد نقابة الصحفيني العراقيني إلجراء انتخاباتها العامة يوم الجمعة 
املقبل املوافق ١٥-٤-٢٠٢٢ .

عرساً  سيكون  الذي  اليوم  هذا  اإلانتخابات،  ليوم  التنازيل  العد  بدأ  نعم.. 
خالل  من  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  تأريخ  يف  الله  شاء  إن  انتخابياً 
املشاركة الكبرية للزمالء الصحفيني واإلعالميني لإلدالء بأصواتهم، واختيار 
ومجلسها  الصحفيني  لنقابة  القادمة  املرحلة  لقيادة  مناسباً  يرونه  من 

ولجانها.
وباعتقادي فإن هذه االنتخابات تختلف عن سابقاتها نوعا ما، وذلك لرغبة 
املرشحني بالفوز، السيما الشباب منهم، الذين دخلوا املعرتك االنتخابي من 
أوسع أبوابه، وبذلك ستشتد روح املنافسة بني الجيل املخرضم من جهة، 

والجيل املتجدد والشباب من جهة أخرى.
الصحفيات  الزميالت  سيما  ال  املرشحني  الزمالء  طموح  يأِت  لم  أقول.. 
الصحفيني  نقابة  حققته  ملا  بل  فراغ،  من  الفوز  عىل  جميعا  وحرصهم 
العراقيني من نجاحات متواصلة عىل كل االصعدة «محليا وعربيا ودوليا».

نقابة الصحفيني العراقيني.. هذا الرصح الصحفي واإلعالمي الكبري الذي 
الرائع،  بشكلها  لينعموا  الصحفيني،  جميع  خيمته  وتحت  بظالله  يتفيأ 
وحدائقها املليئة بالحيوية والزهور، ونافورتها الراقصة التي ترس كل من 
يراها، ومرسحها املتألق كالقلب النابض الذي ال يتوقف، وبناية دجلة التي 

ابهرت كل من دخلها وتمعن فيها.
بفخر  نتطلع  الريادة  مشاريع  من  الكثري  وقيادتها  نقابتنا  جعبة  يف  إن 

إليها، وبمنح اعضائها ما يستحقون من اهتمام وتكريم.
واليوم نجد هذا «الرصح الصحفي واالعالمي الكبري» شامخا مزدهرا بوجود 
نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي.. 
هذه الشخصية التي تجاوزت افق بلدها «العراق» لتصبح شخصية عربية 

ودولية، تمثل العراق والدول العربية يف كل املحافل الصحفية الدولية.
بهم،  لقائه  خالل  من  واالعالميني  الصحفيني  مع  مستمر  الالمي  تواصل 
عملهم  ومعوقات  مشاكل  عىل  للوقوف  النقابة،  مقر  يف  مستمر  وبشكل 
الصحفي واالعالمي، وتذليلها لالرتقاء بمستوى العمل الصحفي يف البالد. 
إن نقابة الصحفيني العراقيني استطاعت الوصول اىل درجة متقدمة من 
الرقي والنجاح الذي ينسجم مع عراقتها وتاريخها املرشف، وحرصها 

عىل دفع عجلة التقدم اىل االمام.
نعم .. نجاح نقابة الصحفيني العراقيني لم يأِت من فراغ، ولم يتحقق 
عالية،  وهّمة  دؤوب،  وعمل  متواصل  جهد  نتيجة  وإنما  باألماني، 
له  يكتب  الذي  العمل  ملفاصل  دقيقة  ومعرفة  مسبق،  وتخطيط 

النجاح.
ومع أحلك الظروف الذي مر بها العراق والعالم أجمع نتيجة انتشار 
سلبية  آثار  من  اللعني  الفريوس  هذا  فرضه  وما  كورونا،  فريوس 
شملت مناحي الحياة املختلفة، وإجبار الناس عىل املكوث يف بيوتهم، 
وتقليص الدوام يف دوائر الدولة، واالرباك الحاصل يف الجانب االجتماعي 
مواصلة  استطاعت  الصحفيني  نقابة  ان  إال  والنفيس،  واالقتصادي 
الدوام، وتفقد جميع الزمالء، السيما الذين اصيبوا بالفريوس، وتقديم 
معهم،  التواصل  خالل  من  الكريمة،  عوائلهم  واىل  اليهم  املساعدة 

واالتصال بهم بشكل مبارش ومستمر، وتوفري كل احتياجاتهم.
إننا إذ نتحدث عن النجاحات الباهرة التي حققتها نقابة الصحفيني، ال 
يسعنا إال ان نتقدم إليها بالشكر الجزيل والعرفان عىل كل انجازاتها، 

لتكون بشكلها الجميل الحايل.
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يسرا تفاجئ الجمهور بعمل كوميدي من 
نوع خاص

@äáó�Ì@ïÏ�ÿi@áËfl
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Cëb„@¿D@ÒáÌáßa فريـدة هانـم أو يـرسا فاجأت

الجمهور هذا املوسم بعمل 
كوميدي من نوع خاص 

وهو «أحالم سـعيدة 
الذي يعرض عرب   »
منصـة  شاشـة 
شاهد اإللكرتونية 
خريطتهـا  يف 
نيـة  مضا لر ا

عن  نكشف  والذي 
كواليسـه من خالل 

بطلته يرسا.
كشفت يرسا عن تفاصيل 

خاصة بشخصية فريدة التي 
ظهرت بها ضمن أحداث مسلسـل 

أحالم سـعيدة، حيث قالت إن األزمة التي مرت 
بهـا فريـدة هي التـي جعلتهـا تشـعر بقيمة 
األصدقـاء يف حياتها بعد أن تتعـرض لإلصابة 
بالعمى ضمن األحداث؛ وهي شـخصية تعيش 
زمانها الخاص بطريقتها وأحالمها وتفكريها 

القديم.
وأضافـت يرسا عـىل هامش كواليـس تصوير 

املسلسـل أنهـا سـعيدة بأفـراد 
فريق عمـل املسلسـل كله 
الذي جمعتهـا به حالة 
خاصـة كثـرياً، حيث 
إن كالً منهـم يؤدي 
أكمـل  عـىل  دوره 
بدايـة مـن  وجـه 
غـادة عـادل الذي 
سـبق أن اجتمعت 
معهـا يف مسلسـل 
عابديـن»  «رسايـا 
الذي ُعـرض أيضاً عرب 
يس  بـي  الــأم  شاشـة 
وقتها، وشـيماء سـيف التي 
وصفتهـا بـ»الكوميديانـة القوية» 
والتـي أحبتهـا كثرياً بعـد التعـاون معها ألول 
مرة، ومي كساب التي أكدت أنها قدمت دورها 
عـىل أكمل وجه وبأسـلوب مختلـف كثرياً عن 
املألوف يف هذه النوعية مـن األدوار، باإلضافة 
إىل املخـرج املبدع عمـرو عرفـة والكاتبة هالة 
خليـل، مؤكـدة أنها محظوظـة بهـذا الفريق 

الرائع الذي اجتمعت به يف «أحالم سعيدة».

صدرت األغنية املُنفردة الجديدة للفّنان 
التونّيس الشـاّب مهـدي بّكوش بعنوان 
 Universal” نـاس“  مـع رشكـة ”يف 
أغنيـة  نـاس“  ”يف    .“Music MENA
رومانسـّية عاطفّية باللهجـة اللبنانّية 
الحقيقـّي  املعنـى  بكلماتهـا  ُتجّسـد 
للحيـاة والطباع املُختلفـة للبرش. وهي 
مـن كلمات أحمـد غانم وألحـان أحمد 
بركات وتوزيع زاهـر ديب، أّما امليكس 
واملاسـرتينغ فلُمصطفـى عبـد الرضا. 
وعـن ”يف نـاس“ قـال مهـدي بّكوش: 
”أردت أن ُتالمس هذه األغنية املشـاعر 
وأن ُتعّرب عن األحداث التي مرّت يف حياتنا 
وأن ُتحاكـي الجمهور بصـورة صادقة 
ورقيقـة. فالـ“دنـي حكايـات“ مليئة 
بالتجـارب واملُغامـرات التي ُتسـاعدنا 
عـىل فهم الحياة أكثـر“.  ُصّورت أغنية 
”يف نـاس“ عىل طريقة الفيديو كليب يف 
الشمال التونّيس تحديداً يف مدينة ”عني 
دراهـم“ التي تمتـاز بجمـال طبيعتها 
وغاباتها. أغنية ”يف ناس“ ُمتوّفرة عىل 
كاّفة التطبيقات املوسيقّية، أّما الفيديو 
كليب فعىل قناة مهدي بّكوش الخاّصة 

عىل موقع يوتيوب.


