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الزوراء/ مصطفى فليح:
اكـدت وزارة البيئـة ان هنـاك نوعني من 
أنواع التلوث يف العاصمـة بغداد، ويف حني 
شخصت األسـباب واملعوقات، اشارت اىل 
ان التغـريات املناخية سـببها دولة العالم 
متـرضر  والعـراق  الصناعيـة  املتقدمـة 
وعىل الدول دعمه فنيا وماديا ولوجسـتيا 
ملواجهته.وقـال مدير عـام الدائرة الفنية 
يف وزارة البيئـة، عيىس الفياض، يف حديث 

لـ“الـزوراء“: ان ”التلـوث يف بغـداد عـىل 
نوعـني، تلوث مائي وهوائ، فتلوث الهواء 
إذا ما نظرنا فهو ناتج عن الزيادة يف اعداد 
السيارات الكبري جدا وهذا يؤدي اىل ارتفاع 
نسبة الكاربون اىل درجة عالية، باالضافة 
اىل وجـود بعـض املصانع واملعامـل التي 
تحيـط ببغـداد، وهـذا ادى اىل ان تكـون 
نوعية الهواء بالجو ذات تأثريات سلبية“.

بغداد/ الزوراء:
العـايل والبحـث  التعليـم  قـررت وزارة 
العلمي إعادة تطبيـق نظام االمتحانات 
الحضـوري واإللكرتونـي يف الجامعات، 
وذلك اسـتجابة ملخاطبـات النائب االول 
لرئيـس مجلـس النواب حاكـم الزاميل.
وذكـر املكتـب االعالمي للزامـيل يف بيان 
التعليـم  ”وزارة  ان  الـزوراء“  تلقتـه“ 
اسـتجابت ملخاطبـة األخـري واملتعلقـة 
بإعادة العمل بنظام االمتحانات النهائية 
الحضوريـة  االمتحانـات  آليـة  وفـق 
وااللكرتونيـة، ومـا جـرى العمـل به يف 

امتحانات الكـورس األول للعام الدرايس 
الحايل 2021/2022“.ونوه الزاميل، وفقا 
للبيـان، ان ”القـرار الـذي اتخذته لجنة 
العمداء بفـرض االمتحان الحضوري يف 
جميع املواد مخالـف لتعليمات الوزارة، 
وسـيؤدي إلرباك اداء الطلبـة العلمي“، 
مبينا ان ”وزير التعليم العايل وجه مدير 
الدراسـات والتخطيـط بمتابعـة  عـام 
الجامعات وفقا إلعمام الوزارة، وإجراء 
االمتحانات بنفـس الطريقة التي جرى 

اعتمادها يف الفصل الدرايس األول“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس االثنني، 
حالة الطقس لأليام املقبلة، فيما توقعت 
ارتفاعاً بدرجات الحرارة األسبوع الحايل.
وذكـر بيان للهيئة، تلقتـه ”الزوراء“: أن 
”طقس البالد اليوم الثالثاء سيكون مغرباً 
يتحـول اىل صحـو يف املنطقة الوسـطى، 
فيما سيكون الطقس مغرباً يف املنطقتني 
الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة 
فستكون مقاربة لليوم السابق يف املنطقة 
الوسطى، وترتفع قليالً عن اليوم السابق 
يف املنطقة الشـمالية، يف حني ستنخفض 
املنطقـة  يف  السـابق  اليـوم  قليـًال عـن 
الجنوبية مـن البالد“.وأضـاف البيان أن 
”طقس يوم غد األربعاء سـيكون صحواً 
بينمـا سـيكون  الوسـطى،  املنطقـة  يف 
طقـس املنطقـة الشـمالية صحـواً مع 

بعض القطع من الغيوم، وسيكون مغرباً 
يتحـول اىل صحـو يف املنطقـة الجنوبية، 
أمـا درجـات الحـرارة فسـرتتفع قليـًال 
عن اليوم السـابق يف االقسـام الوسـطى 
والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق 
يف القسـم الشـمايل مـن البالد“.وبني أن 
”الطقس ليوم الخميس سـيكون صحواً 
يف املنطقتني الوسـطى والجنوبية، بينما 
سيكون طقس املنطقة الشمالية صحواً 
مع بعـض القطع من الغيـوم، ودرجات 
الحـرارة تكـون مقاربـة لليوم السـابق 
يف االقسـام الوسـطى والجنوبيـة، فيما 
سرتتفع قليالً عن اليوم السابق يف القسم 
الشـمايل مـن البالد“.وأوضح أن ”طقس 
البالد ليوم الجمعة املقبل سيكون صحواً، 
ودرجات الحرارة ترتفـع قليالً عن اليوم 

السابق بعموم البالد“.

عمان / متابعة الزوراء:
وقعـت سـلطنة عمان وإيـران عىل 8 
مذكـرات تفاهم وأربعة برامج تعاون 
يف مجاالت عدة، وفـق ما نقلت وكالة 
األنبـاء العمانية، فيمـا اتهم املتحدث 
باسم الحرس الثوري اإليراني، رمضان 
رشيف، إرسائيل بتنفيذ عملية اغتيال 

ضابط الحرس الثوري حسـني صياد 
خدائي، قائال: ”سـينالون جزاءهم“.

العمانيـة  األنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
بـأن ”سـلطنة عمـان والجمهوريـة 
اإلسالمية اإليرانية وقعتا بقرص العلم 
العامـر، امـس االثنـني، عـىل ثمانـي 
مذكرات تفاهـم وأربعة برامج تعاون 

يف مجـاالت النفـط والغـاز، والنقـل، 
والتدريب،  الدبلوماسـية  والدراسـات 
العايل  واإلذاعة والتلفزيـون، والتعليم 
والبحـث العلمي واالبتـكار، والزراعة 
والثروة الحيوانية والسمكية، ووقاية 
النباتات والحجر الزراعي، واملواصفات 
واملقاييس وتقييم املطابقة.وأوضحت 

أن ”البلدين الصديقني وقعا عىل برامج 
تعاون، تعلـق األول بمجاالت التجارة 
والثانـي  والخدمـات،  واالسـتثمار 
بربنامـج تنفيـذي للتعـاون الفني يف 
والثالـث  والتشـغيل،  العمـل  مجـايل 
بربنامـج تنفيـذي للتعـاون يف مجال 
البيئة، بينما جـاء الربنامج التنفيذي 

الرابـع للتعـاون يف مجـال الرياضـة 
الخارجية  للعامني“.هـذا وأكد وزيـر 
العمانـي، بـدر بن حمد البوسـعيدي، 
وجـود حزمـة أخـرى مـن مذكـرات 
التفاهـم وبرامـج العمـل التنفيذيـة 

ستوقع مع الجانب اإليراني الحقا.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت محكمـة التمييـز، امـس االثنـني، أن القضاة 
امللتحقني بركب السياسـة وأضواء اإلعالم ال يمثلون 
القضاء، فيما اشـارت اىل ان هـؤالء ألّد اعداء القضاء 
العراقي ألنهم خانوا ما سعت اليه املؤسسة القضائية.

وقال نائب رئيس محكمة التمييز االتحادية، القايض 

كاظـم عبـاس، يف بيان صـادر عن املجلـس القضاء 
األعـىل تلقته «الـزوراء»: إن «العمـل بالقضاء يتميز 
بخصوصيته ورضورة االبتعاد عن اإلعالم والسياسة 
واألضـواء»، مبيناً ان «الكثري مـن القامات القضائية 
العراقية دخلت القضاء وخرجت منه وال يعرف شكله 
ورسـمه وذلـك اللتزامه بثوابـت الخلـق القضائي».

واضاف ان «القايض رهني محبسني: املحكمة، وداره، 
وألنه اخـذ يف حسـاباته أن التقييـم الحقيقي لعمله 
القضائي وسـلوكه من الوسـط القضائي فقط وأي 
تقييم له من خارج هذا الوسـط حتى لو كان ايجابيا 
يعد جرحـاً لكرامته، وعـىل هذا فإن ابتعـاد القايض 
عن اإلعالم والسياسـة والشهرة يتناسب عكسياً مع 

القيمـة والقامة الحقيقية له»، مشـريا اىل انه «كلما 
أبتعد القايض عن اإلعالم والسياسـة واضواء الشهرة 
كانت قيمته وقامته لدى الوسط القضائي أكثر وأكثر 
والعكـس ليس صحيحاً فقط بل كارثة بكل ما تعنيه 

الكلمة تخل بسمعة القضاء والقضاة».

طوكيو / متابعة الزوراء:
عىل وقـع تصاعد التوتر بشـكل غري 
مسبوق بني الواليات املتحدة وروسيا، 
العسـكرية  العمليـة  خلفيـة  عـىل 
الروسية عىل األرايض األوكرانية، وجه 
الرئيس األمريكي، جو بايدن ،رسائل 
قوية إىل الكرملني وبكني عىل السواء. 

وحذر بايدن، امس اإلثنني، يف طوكيو 
من أن الواليات املتحدة سـتدافع عن 
تايوان عسكرياً إذا قامت بكني بغزو 
الجزيرة ذات الحكم الذاتي، مؤكداً أن 
الصني «تلعب بالنـار»، فيما انتقدت 
الخارجية الصينية ترصيحات بايدن 
وقالت إنه يتعني عىل الواليات املتحدة 

عدم الدفاع عن اسـتقالل تايوان.أما 
يف مـا يتعلق بالصني، التي انحازت يف 
مواقفها األخرية إىل جانب موسـكو، 
ملقيـة اللوم عـىل الغرب يف تسـعري 
النـزاع الـرويس األوكرانـي، فاعتـرب 
بايـدن أنها تلعب بالنـار يف ما يتعلق 
بملـف تايوان.كما حذر من أن بالده 

سـتدافع عن الجزيرة املتمتعة بحكم 
ذاتـي إذا غزتهـا بكني. وقـال بايدن 
عندما سـئل عما إذا كانت واشـنطن 
ستتدخل عسـكرياً ضد أي محاوالت 
صينية لالستيالء عليها بالقوة: «نعم 

هذا التزام قطعناه».
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بغداد/ الزوراء:
 ارتفعـت أسـعار النفـط، امـس االثنـني، بعـد 
ارتفـاع الطلب عـىل الوقود يف الواليـات املتحدة، 
وشـح اإلمدادات وتراجع طفيف للدوالر إىل دعم 
السوق.وارتفعت أسعار النفط، امس االثنني، إذ 
أدى الطلب عىل الوقود يف الواليات املتحدة، وشح 
اإلمدادات وتراجع طفيف للدوالر إىل دعم السوق 
يف الوقت الذي تستعد فيه شنغهاي إلعادة الفتح 
بعد إغالق دام شـهرين، مما أثار مخاوف بشأن 
تباطـؤ حـاد يف النمو.وارتفعـت العقـود اآلجلة 
لخام برنت 82 سـنتا إىل 113.37 دوالرا للربميل 
بحلول السـاعة 0126 بتوقيـت غرينتش، بينما 
ارتفعـت العقـود اآلجلـة لخام غرب تكسـاس 

الوسـيط دوالرا إىل 111.28 دوالرا للربميـل، مما 
زاد من مكاسـب األسـبوع املايض الصغرية لكال 
العقدين.وقال سـتيفن إينيـس، الرشيك اإلداري 
يف (إس.بي.آي) إلدارةاألصول: ”يتم دعم أسعار 
النفـط حيـث تظـل أسـواق البنزين شـحيحة 
وسـط طلب قوي يتجه إىل ذروة موسـم القيادة 
يف الواليـات املتحدة“.وأضـاف ”املصايف عادة ما 
تكون يف وضع تكثيف لتلبية االحتياجات الكبرية 
للسـائقني األمريكيني يف محطـات الوقود“.يبدأ 
موسـم ذروة القيادة يف الواليات املتحدة تقليديا 
يف عطلة نهاية األسـبوع ليـوم الذكرى يف نهاية 
مايـو/ أيار وينتهي يف عيد العمال يف سـبتمرب /

أيلول.

بغداد/ الزوراء:
أكدت منظمة الصحة العاملية أنه يمكن وقف انتقال 
عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه.. يأتي هذا  
بعد أن رجحـت ارتفاع اإلصابات حـول العالم.كما 
طمأنـت الخائفني إىل أن الفريوس الطارئ مسـتقر 
وال يبـدو أنـه يميـل إىل التحور.وأوضـح روزاموند 
لويس، رئيس أمانة ”مرض الجدري“، وهي جزء من 
برنامج الطوارئ للمنظمة التابعة لألمم املتحدة، يف 
إحاطة امس االثنني، أنه ال توجد أي دالئل عىل تحور 
الفـريوس، بحسـب ما نقلـت رويرتز.مـن جهتها، 

قالت املسـؤولة عن األمراض الناشئة لدى املنظمة، 
ماريا فان كريخوف ”نريد وقف انتقال العدوى بني 
البرش“، مؤكدة أنه يمكن القيام بذلك يف الدول التي 
لم يتفش فيها. كما شـددت عـىل أن الوضع الحايل 
يمكن السـيطرة عليه.إىل ذلك، أضـاف أن األمراض 
املعديـة املتوطنـة يف غـرب ووسـط إفريقيـا تميل 
إىل عـدم التغيري.بدورهـا، أوضحت وكالـة الصحة 
األوروبية أن خطر انتشار جدري القرود عىل نطاق 

واسع ضئيل للغاية. 
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الزوراء/ حسني فالح:
أكـد االتحـاد الوطنـي الكردسـتاني 
برهـم  الدكتـور  برتشـيح  تمسـكه 
الجمهوريـة، وفيما  لرئاسـة  صالح 
ابدى رفضه ألي مرشـح تسوية لهذا 
املنصـب، اعلن الحـزب الديمقراطي 
يف  الخالفـات  انتهـاء  الكردسـتاني 
البيـت الكـردي حول االسـتحقاقات 

االنتخابية املقبلة.
وقالت مستشـارة املكتب السـيايس 
لحزب االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
حديـث  يف  دلـري،  شـيخ  ريـزان 
لـ“الـزوراء“: ان الزيـارة التـي قام 
بها نائـب رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني ورئيس اقليم كردستان 
نجريفـان بارزاني اىل االتحاد الوطني 
االحـزاب  واغلـب  الكردسـتاني 
الكردي تأتي مـن اجل حل الخالفات 
منصـب  بشـأن  لحلـول  والتوصـل 
رئيس الجمهورية.واضافت: ان هذه 
مبادرة قام بهـا الحزب الديمقراطي 
الكردستاني من اجل تقارب االحزاب 
الكردية الن حالة االنسـداد السيايس 
التـي يعيشـها البلـد حاليـا سـببها 
الكرد بسـبب عـدم توافقهم بشـأن 
الجمهورية.واشارت  رئيس  مرشـح 
اىل: ان االتحاد الوطني الكردسـتاني 
متمسك حتى هذه اللحظة بمرشحه 
الدكتـور برهم صالـح ملنصب رئيس 
الجمهورية، وال يوافق عىل أي مرشح 

تسوية.من جهته، اعلن عضو الحزب 
ريبـني  الكردسـتاني،  الديمقراطـي 
الكرديـة  الخالفـات  انتهـاء  سـالم، 
بعـد زيـارة رئيـس إقليم كردسـتان 
نيجريفـان بارزانـي إىل السـليمانية.
وقـال سـالم يف حديث لـ“الـزوراء“: 
إن الزيارة األخرية لبارزاني أسـفرت 

األحـزاب  بـني  الجليـد  إذابـة  عـن 
الكرديـة، وتحديدا بـني الديمقراطي 
الوطنـي. واالتحـاد  الكردسـتاني 
وأضاف: أنه من حق املكون الشـيعي 
التفاهـم فيما بينهـم الختيار رئيس 
الـوزراء يف املرحلـة املقبلـة، ونحـن 
ليسـت لدينا مشـكلة يف االسـم الذي 

يطرحونه واألهـم أن يكون باالتفاق 
فيما بينهم.ورحبـت عدد من القوى 
السياسـية باملبـادرة التـي اطلقهـا 
الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب 
للتقارب مع االتحاد الوطني واالتفاق 
عىل مرشح رئاسة الجمهورية.وأبدى 
النائب السـابق عضو حركة عصائب 

اهل الحـق، نعيم العبـودي، ترحيبه 
الحزبـني  بـني  والحـوار  بالتقـارب 
الكرديني، الديمقراطي الكردسـتاني 
الكردستاني.وكتب  الوطني  واالتحاد 
نعيـم العبـودي يف تغريـدة بموقـع 
تويرت: ”نرحب بالتقارب والحوار بني 
الحزبـني الكوردّيني، كمـا نتمنى أن 
يصال إىل وحدة قرار، بناًء عىل أولوّية 
مصلحـة البلد، وبمـا ينعكس إيجابا 
السياسـية“.واضاف  العمليـة  عـىل 
العبودي ان ”الحوار واللقاء من شأنه 
أن يذلّل الصعوبات ويقّوي اللّحمة بني 
أبناء الوطن الواحد“، وفقاً للتغريدة.

يشـار اىل ان رئيس إقليم كردسـتان 
نجريفان بارزاني زار، االحد (22 ايار 
2022)، مدينة السـليمانية لحضور 
مراسـيم تخرج الدفعة 16 من طلبة 
الكلية العسـكرية الثالثة - قالجوالن 
- السـليمانية، فضال عـن لقاء قادة 
السـليمانية. األول ألحـزاب  الصـف 

اقليـم  رئيـس  زيـارة  وتتضمـن 
كردسـتان، نيجريفـان بارزانـي، اىل 
محافظة السـليمانية، عقد لقاء مع 
رئيس االتحاد الوطني الكردسـتاني، 
بافـل طالبانـي، وصـالح الدين بهاء 
الدين، األمني العام لالتحاد اإلسالمي 
الكردستاني، وعمر سيد عيل، منسق 
حركـة التغيـري، وعيل بابـري، رئيس 
حزب العدالة الكردستانية (الجماعة 

االسالمية سابقاً).

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc
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بغداد/ الزوراء:
 أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، أن كفالة 
يف  مقبولة  والداخلية  الدفاع  وزارتي  منتسبي 
والقروض. السلف  انواع   جميع  عىل  التقديم 
ورد  بيان  يف  للمرصف  االعالمي  املكتب  وقال 
كفالة  قبول  قرر  املرصف  إن  «الزوراء»:  اىل 
انواع  لكل  والداخلية  الدفاع  وزارتي  منتسبي 
والرشوط  الضوابط  وحسب  والقروض  السلف 
منح  ان  اىل:  مشريا  الكفاالت.  بنظام  الخاصة 
السلف والقروض يكون عرب فروع املرصف كافة 

املتواجدة يف بغداد واملحافظات.

@ bœá€a@=èn‰fl@Ú€b–◊@fiÏj”
üÎã‘€aÎ@—‹è€a@Û‹«@ÚÓ‹Çaá€aÎ

@%b»€a@fiÎÜ@Ï«ám@Ú˜Ój€a@ÒäaåÎ
@÷aã»€a@·«Ü@∂g@Úflá‘næa@ÚÓ«b‰ó€a
@ÚÓÇb‰æa@pa7Ãn€a@ÚËuaÏæ

@pb„bznfl¸a@‚bƒ„@’Ój�m@áÓ»�m@·Ó‹»n€a
pb»flbßa@¿@Ô„Î6ÿ€�aÎ@äÏõ®a

@pbuäÜ@¿@ b–mäa@ZÚÌÏßa@ıaÏ„˛a
Ô€b®a@ Ïjé˛a@fi˝Ç@Òäaã®a

@Âfl@l6‘mÎ@ b–mä¸a@›ñaÏm@¡–‰€a@äb»éc
›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@114@äÏzn‹€@›Ó∫@¸@ÒÜã‘€a@äáu@ZÚÓæb»€a@Úzó€a

›Ó˜ö@ÈÓì–m@ã�ÇÎ

%b»€a@fiÏy@Èi@pbibñ�a@ b–mäa@ozuä@Êc@á»i

ÔéÎä@á‰u@Û‹«@ÒbÓ®a@Ùáfl@Âvè€bi@Ôõ‘m@ÚÓ„aã◊Îc@Ú‡ÿ´

ÜaáÃi@äb�fl@∂g@µ‰†aÏæa@p˝v«@fiÏÇá€@Ú�Ç@Üaá«hi@ÔñÏm@›‘‰€a4@ô
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@Ü˝j€a@oiãö@ÒáÌáí@ÚÓiaãm@Ú–ñb«
bË„ÎáznÌ@ÜÎá0a@›Çá€a@lbzñcÎ@êflc

@paäb�æa@÷˝ÀgÎ@pb”b‰nÇa@›Óvèni@ojjèm

بغداد/ الزوراء:
مـن  وعـدد  بغـداد  العاصمـة  شـهدت 
املحافظات، امس االثنني، عاصفة ترابية 
شديدة تسـببت بتسجيل اختناقات بعدد 
من املستشفيات وتعليق الرحالت الجوية 
يف املطـارات وتقييـد الحركـة املروريـة 

بسبب انعدام الرؤية القل من ٤٠٠ مرت.
ورغـم التحذيـرات التي اطلقتهـا وزارة 
الصحـة ومديريـة الدفاع املدنـي بتجنب 
الخروج قـدر االمـكان خـالل العاصفة 
إال ان اصحـاب الدخـل املحـدود تحـدوا 
أعمالهـم  ملزاولـة  وخرجـوا  الظـروف 
اليومّية من أجل لقمة العيش.وقال مدير 
اعالم الهيئة العامة لالنواء الجوية، عامر 

الجابري، يف ترصيـح صحفي: إن «البالد 
شـهدت منذ سـاعات الصباح االوىل ليوم 
امس موجة غبار شـديدة ادت اىل انعدام 
املناطق».واضـاف ان  الرؤيـة يف بعـض 
«هـذه املوجة سـتبدأ بالـزوال ابتداًء من 
مسـاء امس».وأعلنـت األمانـة العامـة 
ملجلـس الـوزراء تعطيل الدوام الرسـمي 
امس االثنني بسبب سوء األحوال الجوية، 
كمـا أعلنت وزارة النقـل إيقاف الرحالت 
الجوية يف مطارات العـراق امس.وأكدت 
وزارة الصحة اسـتعداد كوادرها للتعامل 
مع الحـاالت املرضية الناجمة عن موجة 

الغبار وتوفري جميع املستلزمات.

ÊÎb»m@wflaãi@4Î@·Áb–m@paã◊âfl@8@Û‹«@Êb»”Ïm@Êb‡«@Ú‰�‹éÎ@ÊaãÌg
@äÏr€a@ëã®a@¿@áÓ‘«@fibÓnÀbi@›Óˆaãég@o‡Ëma

بغداد/ الزوراء:
بسبب  االثنني،  امس  ابوابها،  بغداد  العاصمة  يف  الرئيسية  البورصة  اغلقت 
اقليم  يف  الدوالر  اسعار  انخفضت  فيما  العراق،  اجتاحت  التي  الرتابية  العاصفة 
كردستان.وقال مصدر إن بورصتي الكفاح والحارثية املركزيتني يف بغداد اغلقتا 
ابوابهما، امس، بسبب العصافة الرتابية فضال عن اعالن السلطات تعطيل الدوام 
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق  أن اسعار  الرسمي.وأوضح 
املحلية يف بغداد التي فتحت البعض منها ابوابها، حيث بلغ سعر البيع 148500 
دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار 
لكل 100 دوالر.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر 
انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر، وبلغ سعر الرشاء 

148000 دينار لكل 100 دوالر.

@ÜaáÃi@ÚñäÏi@’‹Ãm@ÚÓia6€a@@Ú–ñb»€a
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ÚÌäÎãæa@Ú◊ã®a@áÓÓ‘mÎ@paäb�æa@÷˝ÀgÎ@pb”b‰nÇa@›Óvèni@ojjèm

ÜaáÃi@Ú‡ñb»€a@¿@tÏ‹n€a@ aÏ„c@oó�Éí

bË„ÎáznÌ@ÜÎá0a@›Çá€a@lbzñcÎ@êflc@Ü˝j€a@oiãö@ÒáÌáí@ÚÓiaãm@Ú–ñb«

@ÚÓÇb‰æa@pa7Ãn€a@ÚËuaÏæ@÷aã»€a@·«Ü@∂g@Úflá‘næa@ÚÓ«b‰ó€a@%b»€a@fiÎÜ@Ï«ám@Ú˜Ój€a@ÒäaåÎ

@ÊÏ‘zn‹æa@Òbõ‘€a@ZçÓÓ‡n€a@Ú‡ÿ´
@‚˝«�a@ıaÏöcÎ@ÚébÓè€a@k◊ãi

ıbõ‘€a@@ÊÏ‹r∫@¸

@bfl@aÏ„bÇ@·Ë„˛@ıaá«˛a@�á€c@ı¸˚Á@Êc@pá◊c
ÚÓˆbõ‘€a@Úèé˚æa@ÈÓ€g@o»é

بغداد/ الزوراء:
املحافظات،  بغداد وعدد من  العاصمة  شهدت 
تسببت  شديدة  ترابية  عاصفة  االثنني،  امس 
املستشفيات  من  بعدد  اختناقات  بتسجيل 
وتقييد  املطارات  يف  الجوية  الرحالت  وتعليق 
الحركة املرورية بسبب انعدام الرؤية القل من 

400 مرت.
الصحة  وزارة  اطلقتها  التي  التحذيرات  ورغم 
قدر  الخروج  بتجنب  املدني  الدفاع  ومديرية 
الدخل  ان اصحاب  إال  العاصفة  االمكان خالل 
ملزاولة  وخرجوا  الظروف  تحدوا  املحدود 

أعمالهم اليومّية من أجل لقمة العيش.
وقال مدير اعالم الهيئة العامة لالنواء الجوية، 
عامر الجابري، يف ترصيح صحفي: إن ”البالد 
امس  ليوم  االوىل  الصباح  ساعات  منذ  شهدت 
يف  الرؤية  انعدام  اىل  ادت  شديدة  غبار  موجة 

بعض املناطق“.
ابتداًء  بالزوال  املوجة ستبدأ  ان ”هذه  واضاف 

من مساء امس“.
تعطيل  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  وأعلنت 
سوء  بسبب  االثنني  امس  الرسمي  الدوام 
األحوال الجوية، كما أعلنت وزارة النقل إيقاف 

الرحالت الجوية يف مطارات العراق امس.
وأكدت وزارة الصحة استعداد كوادرها للتعامل 
مع الحاالت املرضية الناجمة عن موجة الغبار 

وتوفري جميع املستلزمات.
بغداد  مستشفيات  من  عدد  وسجلت 
الذين  لالشخاص  اختناق  حاالت  واملحافظات 
بسبب  التنفيس  الجهاز  يف  مشاكل  يعانون 

املوجة الغبارية.
مبارشة  املدني  الدفاع  مديرية  أعلنت  ذلك،  اىل 
شوارع  يف  االختناق  حاالت  بإسعاف  فرقها 

جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املديرية  وذكرت 
متمثلة  الرصافة،  يف  املدني  الدفاع  ”مديرية 
الشوارع  اإلنعاش بارشت بجوالتها يف  بمفارز 
واألماكن  واألسواق  السكنية  واملناطق  العامة 
لغرض  املواطنون،  يرتادها  التي  األخرى 
مع  تزامناً  للمواطنني  اإلنعاش  خدمات  تقديم 

العاصمة الرتابية“.
 ويف وقت سابق، أكدت  وزارة الصحة استعداد 

كوادرها للتعامل مع الحاالت املرضية الناجمة 
عن موجة الغبار.

سيف  الصحة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
البدر، يف ترصيح صحفي: إن ”الكوادر الصحية 
عىل استعداد تام عىل مدار 24 ساعة الستقبال 
واوقات  االعتيادية  األيام  يف  الطارئة  الحاالت 

العواصف الرتابية والغبار“. 
االن  الصحية  املؤسسات  ”جميع  أن  وأضاف 
أي موجة غبار“،  للتعامل مع  تام  استعداد  يف 
مؤكدا أنه ”تم توفري كافة االدوية واملستلزمات 
يف  اإلسعاف  وسيارات  واالوكسجني  الطبية 

جميع املؤسسات الصحية“.
أن ”عىل املترضر  إىل  املواطنني  وأشار مخاطباً 
منهم االتصال بالرقم املخصص لالسعاف 122 
أن  مبينا  االختناق“،  حاالت  جميع  الستقبال 
”اغلب حاالت االختناق التي تصل اىل املؤسسات 
ومتوسطة  بسيطة  حاالت  هي  الصحية 
ذاته  الوقت  ويف  لكن  الطبيعيني،  لالشخاص 
يعانون  الذين  هناك حاالت شديدة لالشخاص 
املزمن  كالربو  تنفسية  وأمراض  مشاكل  من 
باالرشادات  االلتزام  وعليهم  القلب،  وأمراض 
الصحية من ارتداء كمامات وعدم الخروج من 

املنازل لحني زوال العاصفة“.
وشدد البدر عىل ”رضورة اخذ العالجات املضادة 

لالختناق تحت ارشاف الطبيب املختص“.

الزوراء/ مصطفى فليح:
نوعني  هناك  ان  البيئة  وزارة  اكدت 
العاصمة  يف  التلوث  أنواع  من 
األسباب  شخصت  حني  ويف  بغداد، 
التغريات  ان  اىل  اشارت  واملعوقات، 
العالم املتقدمة  املناخية سببها دولة 
وعىل  مترضر  والعراق  الصناعية 
ولوجستيا  وماديا  فنيا  دعمه  الدول 

ملواجهته.
وقال مدير عام الدائرة الفنية يف وزارة 
حديث  يف  الفياض،  عيىس  البيئة، 
لـ“الزوراء“: ان ”التلوث يف بغداد عىل 
فتلوث  وهوائ،  مائي  تلوث  نوعني، 
عن  ناتج  فهو  نظرنا  ما  إذا  الهواء 
الزيادة يف اعداد السيارات الكبري جدا 
وهذا يؤدي اىل ارتفاع نسبة الكاربون 
وجود  اىل  باالضافة  عالية،  درجة  اىل 
تحيط  التي  واملعامل  املصانع  بعض 
ببغداد، وهذا ادى اىل ان تكون نوعية 

الهواء بالجو ذات تأثريات سلبية“.
املياه  تلوث  يخص  ”وفيما  وأضاف 
ان  هي  بغداد  يف  الرئيسة  فاملشكلة 
املياه  ترمي  املجاري  معظم محطات 
يسبب  وهذا  معالجة  دون  بالنهر 
شح  مع  خصوصا  كبرية  مشكالت 

املياه يف الوقت الحايل“. 
يف  الصحي  ان“الرصف  عن  وكشف   
 3 لـ  االستيعابية  طاقته  تبلغ  بغداد 
ماليني شخص وكذلك مياه محطات 
االمطار 3 ماليني لكن بسبب الكثافة 
االمطار  محطات  اصبحت  السكانية 
مجاري  محطات  كلها  واملجاري 
ترمى مياهها يف النهر دون معالجة، 
وعندما تسقط االمطار بنسبة كبرية 
هذه  تستوعب  ال  املحطات  هذه  فإن 
وكل  مشكالت،  فتحدث  الكميات 
محطات االمطار يف العاصمة اصبحت 
عدد  بسبب  صحي  رصف  محطات 

السكان الكبرية“.
وأشار ”نحن نرفع تقريرا شهريا اىل 
رئيس الوزراء بهذا الشأن واملوضوع 
تحتاجها  كبرية  بميزانيات  يتعلق 
امانة بغداد حتى تعالج هذا املوضوع 
وخطط  اموال  اىل  يحتاج  النه  املعقد 

وبرامج وامكانيات“. 
ان  تتمثل يف  ابرز ”املعوقات  ان  وبني 
واملصانع  واملعامل  املؤسسات  بعض 
ترمي املياه بدون معالجة، لهذا فإننا 
للقضاء“، مضيفا  نحيلها  او  ننذرها 
نسبة  ستزيد  املياه  شح  مع  ”لكن 
السابق  يف  التلوث  نسبة  الن  التلوث 

مع وفرة املياه ال تظهر“. 
املشاريع  عىل  ”نعمل  وتابع   
املستقبلية فنحن نناقش امانة بغداد 
بشأن استخدام مياه الرصف الصحي 
بعد معالجتها يف سقي االشجار غري 
هناك  وحاليا  بغداد،  حول  املثمرة 

ملعالجة  املنصور  بلدية  يف  مرشوع 
بالسقي  واستخدامها  املجاري  مياه 
املقيد حتى نكافح موضوع التصحر 

والعواصف ”.
شائك  التصحر  ”موضوع  ان  وبني   
تغري  منها  كثرية  اسباب  وله  وكبري، 
كما  الحرارة،  درجات  وارتفاع  املناخ 
العالم  انه موضوع مشرتك بني دول 
للعواصف  املصدر  هو  ليس  والعراق 

الغبارية فهناك الدول املجاورة“.
بشكل  املياه  ”استخدم  اىل  ودعا 
امثل حتى نستطيع زيادة مساحات 
الغطاء النباتي وستقل هذه العواصف 
إذا رسنا بهذه الخطوات“، مستدركا 
األمثل  بالطريقة  املاء  استخدام  ”ان 
لتحقيق  الغذاء  توفري  يف  سيساهم 
مشكلة  ومواجهة  الغذائي  االمن 

نقصه“.
مواجهة  يف  الدوليني  الرشكاء  وعن 

”هناك  ان  أوضح  الظواهر،  هذه 
تعاونا دوليا، فالعراق ضمن اتفاقية 
هناك  تكون  ان  واملفرتض  باريس 
بهذه  العراق  من  واسعة  مشاركة 
التي  التصحر  فاتفاقية  املؤتمرات، 
يعد العراق طرفا فيها والتي أقيمت يف 
ساحل العاج فقد شارك العراق فيها 
بوزارة  ممثال  واحد  بشخص  فقط 
يؤرش  ”هذا  ان  مؤكدا  الخارجية“، 
ضعفا فاملفرتض ان يذهب خرباء من 
املشكلة  هذه  يعرضوا  حتى  العراق 
 . دويل“  دعم  عىل  الحصول  اجل  من 
بسبب  يتحقق  لم  ان“ذلك  اىل  مشريا 
عدم اقرار املوازنة وقلة التخصيصات 
”التغيريات  ان  اىل  املالية“ولفت 
العالم املتقدمة  املناخية سببها دولة 
وبالتايل  العراق،  وليس  الصناعية 
دعم  الدول  وعىل  مترضر  العراق 

العراق فنيا وماديا ولوجستيا“.

بغداد/ الزوراء:
امس  التمييز،  محكمة  أكدت 
امللتحقني  القضاة  أن  االثنني، 
اإلعالم  وأضواء  السياسة  بركب 
اشارت  فيما  القضاء،  يمثلون  ال 
القضاء  اعداء  ألّد  هؤالء  ان  اىل 
العراقي ألنهم خانوا ما سعت اليه 

املؤسسة القضائية.
وقال نائب رئيس محكمة التمييز 
القايض كاظم عباس،  االتحادية، 
يف بيان صادر عن املجلس القضاء 
األعىل تلقته ”الزوراء“: إن ”العمل 
بخصوصيته  يتميز  بالقضاء 
اإلعالم  عن  االبتعاد  ورضورة 
ان  مبيناً  واألضواء“،  والسياسة 
القضائية  القامات  من  ”الكثري 
وخرجت  القضاء  دخلت  العراقية 
ورسمه  شكله  يعرف  وال  منه 
الخلق  بثوابت  اللتزامه  وذلك 

القضائي“.
رهني  ”القايض  ان  واضاف 
وألنه  وداره،  املحكمة،  محبسني: 
التقييم  أن  حساباته  يف  اخذ 
الحقيقي لعمله القضائي وسلوكه 
وأي  فقط  القضائي  الوسط  من 
الوسط  هذا  خارج  من  له  تقييم 
جرحاً  يعد  ايجابيا  كان  لو  حتى 
ابتعاد  فإن  هذا  وعىل  لكرامته، 
والسياسة  اإلعالم  عن  القايض 
مع  عكسياً  يتناسب  والشهرة 
له“،  الحقيقية  والقامة  القيمة 
مشريا اىل انه ”كلما أبتعد القايض 
واضواء  والسياسة  اإلعالم  عن 
وقامته  قيمته  كانت  الشهرة 
لدى الوسط القضائي أكثر وأكثر 
بل  فقط  صحيحاً  ليس  والعكس 
تخل  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  كارثة 

بسمعة القضاء والقضاة“.
يف  القضائي  ”التاريخ  ان  وتابع 
العراق يحدثنا أن معظم القامات 
العراقي  القضاء  يف  الشامخة 
الرفيعة  املكانة  ذي  العريق 
القويم  والسلوك  الغزير  والعلم 
االوساط  يف  فقط    معروفون   -
لديهم،    معروفون  فهم  القضائية 

وغري  مشهورين  غري  ولكنهم 
األخرى  االواسط  يف  معروفني 
من  وهذا  والسياسة،  االعالمية 
نتاج خلق قضائي رفيع تمسكوا 

به ولم  يسعوا إىل الشهرة“.
القضاة  ”بعض  ان  واوضح 
عن  خرجوا  الذين  من  وخاصة 
بمحض  القضائية  املؤسسة 
والتحقوا  خيارهم  وهذا  ارادتهم 
واضواء  السياسة  أتون  بركب 
القضاء  يمثلون  ال  اإلعالم فهؤالء 

العراقي الرصني مطلقا“.
ألّد  واعترب القايض عباس ”هؤالء 
اعداء القضاء العراقي ألنهم خانوا 
ما سعت املؤسسة القضائية عىل 
عليه  تربيتهم  من  التاريخ  مر 
الذات  اوال بنكران  التحيل  بوجوب 
الشهرة  هاوية  إىل  االنجرار  وعدم 

الزائفة“.
واشار اىل انهم ”تنكروا لعناونهم 
القضائي املقدس واصبحوا نجوما 
مشهورين يف الفضائيات ومواقع 
ينافسون  اإلجتماعي  التواصل 
والفنانات  الفنانني  شهرتهم  يف 
والرياضيني ورجال املال واألعمال 
القانونية  ارائهم  يتلونون يف  وهم 
حال  ملقتضيات  وفقا  وغريها 
السياسة  السلطة  عىل  القابض 
هو  املعيار  فهذا  موازينها،  وتغري 
بمن  واملقرتنة  بآرائهم  الحاكم 
يدفع لهم أكثر، فضال عن قيامهم 
طريق  عن  العام  الرأي  بتضليل 
وبأهواء  بالتعليق  املنصات  هذه 
القضائية  االحكام  عىل  شخصية 
العراقي  القضاء  يصدرها  التي 

العادي والدستوري“.
عمل  القضائي  ”العمل  ان  واكد 
مضٍن وجهد كبري يصدر احكامه 
القضاء  الشعب من منصة  باسم 
التواصل  منصات  من  وليس 
مشدداً  املنافق“،  االجتماعي 
هي  القضاء  ”منصة  أن  عىل 
الحصن الحصني للدولة واملجتمع 
لهو  االجتماعي  التواصل  ومنصة 

وتضليل“.
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طوكيو / متابعة الزوراء:

عـىل وقع تصاعـد التوتر بشـكل غري 

مسبوق بني الواليات املتحدة وروسيا، 

العسـكرية  العمليـة  خلفيـة  عـىل 

الروسية عىل األرايض األوكرانية، وجه 

الرئيس األمريكي، جو بايدن ،رسـائل 

قوية إىل الكرملني وبكني عىل السواء. 

وحـذر بايدن، امس اإلثنني، يف طوكيو 

مـن أن الواليات املتحدة سـتدافع عن 

تايوان عسـكرياً إذا قامت بكني بغزو 

الجزيـرة ذات الحكم الذاتي، مؤكداً أن 

الصـني ”تلعب بالنـار“، فيما انتقدت 

الخارجيـة الصينية ترصيحات بايدن 

وقالت إنه يتعني عىل الواليات املتحدة 

عدم الدفاع عن استقالل تايوان.

أما يف ما يتعلق بالصني، التي انحازت 

يف مواقفها األخرية إىل جانب موسكو، 

ملقيـة اللـوم عـىل الغرب يف تسـعري 

فاعتـرب  األوكرانـي،  الـرويس  النـزاع 

بايـدن أنهـا تلعب بالنـار يف ما يتعلق 

بملف تايوان.

كمـا حذر مـن أن بالده سـتدافع عن 

الجزيرة املتمتعة بحكم ذاتي إذا غزتها 

بكني. وقال بايدن عندما سئل عما إذا 

كانت واشنطن ستتدخل عسكرياً ضد 

أي محاوالت صينية لالسـتيالء عليها 

بالقوة: ”نعم هذا التزام قطعناه“.

إىل ذلـك، أوضـح أن الواليـات املتحدة 

اتفقـت مع بكـني عىل مسـألة وحدة 

البـالد، لكنـه أردف ”أن أخـذ تايـوان 

غـري  فكـرة  ببسـاطة  هـي  بالقـوة 

مقبولة“.

يشار إىل أن العالقات الصينية األمريكية 

من جهة، والصينية اليابانية من جهة 

أخرى كانت تدهورت يف الفرتة األخرية، 

عـىل خلفيـة امللـف األوكرانـي وملف 

تايوان أيضاً.

كمـا توعد بايدن مـن طوكيو، الرئيس 

الـرويس فالديمري بوتني بأنه سـيدفع 

الثمن لفرتة طويلة، بحسـب ما نقلت 

رويـرتز، فيمـا دعـت وزارة الخارجية 

الصينية بايدن إىل عدم إسـاءة التقدير 

أو ”التقليل من تصميم بكني الراسـخ 

عىل حماية سيادتها وشؤونها“.

فبعـد أن تفادت خالل األسـابيع األوىل 

للعملية العسكرية الروسية يف أوكرانيا، 

انتقاد موسـكو، عادت وحملت الغرب 

ودول الناتـو املسـؤولية عـن تفاقـم 

يف  الحلـف  توسـع  بسـبب  الـرصاع، 

الرشق األوروبي، دون األخذ يف االعتبار 

املخاوف األمنية للدول املعنية السـيما 

روسيا.

لكـن الـرد الصينـي لـم يتأخـر عـىل 

الترصيحـات التـي أدىل بهـا الرئيـس 

األمريكـي جـو بايـدن، مـن طوكيـو، 

امس االثنني، حول عـزم بالده التدخل 

عسكرياً لحماية جزيرة تايوان يف حال 

غزتها بكني.

فقـد دعـت وزارة الخارجيـة الصينية 

أو  التقديـر  إسـاءة  عـدم  إىل  بايـدن 

”التقليل من تصميم بكني الراسخ عىل 

حماية سيادتها وشؤونها“.

وحـث وانغ ويـن بني، املتحدث باسـم 

الخارجية، الواليات املتحدة عىل تجنب 

إرسال إشـارات خاطئة إىل القوى التي 

تشجع االنفصال يف جزيرة تايوان.

جاءت تلك الترصيحـات الصينية، بعد 

أن حـذر الرئيس األمريكي من أن بالده 

سـتدافع عـن تايـوان إذا قامت بكني 

بغـزو الجزيـرة ذات الحكـم الذاتـي، 

مؤكدا أن الصني ”تلعب بالنار“.

ويف رده عـىل مـا إذا كانـت واشـنطن 

سـتتدخل عسـكريا إن حاولـت بكني 

السـيطرة عـىل الجزيرة بالقـوة، قال 

بايـدن ”هذا هو التعهد الـذي قطعناه 

عىل أنفسنا“.

كما رأى خالل مؤتمر صحفي مشرتك 

مع رئيـس الـوزراء اليابانـي فوميو 

يف  مطـول  اجتمـاع  عقـب  كيشـيدا 

طوكيـو، أن الصينيني ”يلعبون بالنار 

حالياً عرب التحليق بالقرب من تايوان 

مع كل املناورات التي يقومون بها“.

اليابـان  أن  كيشـيدا  أعلـن  حـني  يف 

وأمريكا ”سـرتاقبان أنشطة البحرية 

الصينية مؤخرا، فضال عن التحركات 

املرتبطـة بالتدريبـات املشـرتكة بني 

الصـني وروسـيا“. وقـال ”نعـارض 

بشـدة محاوالت تغيري الوضع القائم 

بالقوة يف بحر الصـني الرشقي وبحر 

الصني الجنوبي“.

كما أضاف ”اتفقنـا عىل التعامل مع 

املتعلقـة بالصني  القضايـا  مختلـف 

مًعا، بما يف ذلك حقوق اإلنسان“.

عـدم  مـن  الرغـم  عـىل  أنـه  يذكـر 

اعرتاف واشـنطن باستقالل الجزيرة 

وانفصالهـا كليـاً عن بكـني، إال أنها 

التزمـت بنظـام حكمهـا الذاتي منذ 

إقرار قانون العالقات مع تايوان عام 

1979، والذي ينص عىل تزويد تايبيه 

بوسـائل الدفـاع عن نفسـها ضد أي 

عدوان من بكني.

كمـا عمـدت اإلدارة األمريكيـة خالل 

الفـرتة املاضيـة إىل إجـراء تدريبـات 

عسكرية ومناورات معها، ما أغضب 

املارد الصيني.

السـيما أن الصني تعترب تايوان جزءا 

ال يتجـزأ مـن أراضيهـا، وقـد كثفت 

خـالل العامـني املاضيـني الضغـوط 

لتأكيـد  والدبلوماسـية  العسـكرية 

مطالبهـا بالسـيادة عـىل الجزيـرة، 

مـا أثار الغضـب يف تايبيـه والقلق يف 

واشنطن.

لكن الصني، التي تعترب أكرب مصدر يف 

العالـم، وأكرب رشيك تجـاري لالتحاد 

األوروبي، وأكرب مورد أجنبي للبضائع 

للواليـات املتحدة، ال تـزال رغم التوتر 

تحـاذر االنـزالق إىل صـدام مفتـوح 

مع واشـنطن أو الـدول األوروبية، ملا 

سريتد عليها من آثار.

عـىل الرغـم مـن أن أي ضغـط عـىل 

التجارة الصينية سيكون له يف املقابل 

تأثـريات اقتصادية غري مبارشة أيضا 

عىل أمريكا وحلفائها.

أمـا يف ما يتعلق بتايـوان، فلهذا امللف 

جذور قديمـة. فعىل الرغـم من عدم 

اعـرتاف أمـريكا باسـتقالل الجزيرة 

وانفصالهـا كليـاً عن بكـني، إال أنها 

التزمـت بنظـام حكمهـا الذاتي منذ 

إقـرار قانـون العالقـات مـع تايوان 

عـام 1979، والذي ينص عىل أن تزود 

الواليات املتحدة تايبيه بوسائل الدفاع 

عن نفسها ضد أي عدوان من بكني.

كما عمـدت خالل الفـرتة املاضية إىل 

إجـراء تدريبات عسـكرية ومناورات 

معها، ما أغضب املارد الصيني.

السـيما أن الصني تعترب تايوان جزءا 

ال يتجـزأ مـن أراضيهـا، وقـد كثفت 

خـالل العامـني املاضيـني الضغـوط 

لتأكيـد  والدبلوماسـية  العسـكرية 

مطالبهـا بالسـيادة عـىل الجزيـرة، 

مـا أثار الغضـب يف تايبيـه والقلق يف 

واشنطن.

بغداد/ الزوراء: 

أكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، امـس اإلثنـني، أهمية توسـع 

نطـاق عمـل بعثـة االتحـاد األوروبـي يف 

العراق.

وذكـر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء، يف 

بيان تلقتـه ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل وفداً 

من الربملان األوروبي برئاسة رئيسة لجنة 

األمن والدفاع ناتايل لويزو“.

ورّحب الكاظمي، بحسب البيان، بـ“الوفد 

األوروبـي“، مؤكـداً ”إيالء العـراق أهمية 

كبرية للعالقة مـع دول االتحاد األوروبي، 

وسـعيه الحثيث إىل تطوير سـبل التعاون 

املشـرتك مـع االتحـاد يف مجـال مكافحة 

اإلرهـاب، والحـرب عىل داعـش، وتطوير 

القـدرات العسـكرية للقـوات العراقية يف 

مجال التدريب والجهوزية“.

وأكـد ”أهميـة توسـيع نطاق عمـل بعثة 

االتحـاد األوروبي االستشـارية بالعراق يف 

بناء القدرات املؤسساتية لألجهزة األمنية 

ملـف مكافحـة  يف  والتعـاون  العراقيـة، 

الهجرة غري الرشعية، والجريمة املنظمة، 

ومكافحـة االتجـار باملخـدرات، والبنـاء 

عـىل التقـدم الذي حققـه العـراق يف هذه 

املجاالت“.

من جانبها، أشـارت لويزو إىل أن ”االتحاد 

األوروبي ينظـر إىل العراق بوصفه رشيكاً 

أساسـياً ودولًة مهمًة يف الرشق األوسـط 

وعامالً مهماً من عوامل استقرار املنطقة“، 

مؤكدة ”استعداد أوروبا لالستمرار بتقديم 

املسـاعدة للعراق يف محاربة بقايا الخاليا 

اإلرهابية“.

وأعربـت رئيسـة لجنـة األمـن والدفـاع 

بالربملـان األوروبي عن ”تطلـع أوروبا إىل 

تعزيز االسـتقرار يف العراق، والسـيما بعد 

االنتخابـات الترشيعية األخرية شـهد لها 

ممثلـون عـن الربملـان األوروبي بحسـن 

وسالمة التنظيم“.

األوضـاع  ”تطـورات  الطرفـان  وناقـش 

اإلقليميـة والدوليـة، والحرب بني روسـيا 

وأوكرانيـا، وآثارهـا عـىل  أمـن أوروبـا 

ومستقبلها، وعىل سـوق الطاقة وأسعار 

املواد الغذائية عاملياً“.

كييف/ متابعة الزوراء:

حكـم القضـاء األوكرانـي بالسـجن مدى 

فاديـم  الـرويس  الجنـدي  عـىل  الحيـاة 

شيشـيمارين (21 عاما) املتهـم ”بانتهاك 

لقانون وأعراف الحـرب ينطوي عىل القتل 

عمدا“.وقالـت املحكمـة يف قرارهـا، امس 

االثنـني: إن الجندي يعتـرب ”مدانا بارتكاب 

جريمة منصوص عليها يف الجزء الثاني من 

املادة 438 مـن القانون الجنائي األوكراني 

ويحكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة“.

وحسـبما نقلـت وسـائل إعالم عـن قاعة 

املحكمة، اعرتف شيشيمارين بذنبه وأعرب 

عن ندمه عىل فعلته.

من جانبـه، أكد محامي الجنـدي الرويس، 

بعد جلسة املحكمة، أنه يعتزم تقديم طلب 

اسـتئناف ضد الحكم.وهذه هي املرة األوىل 

التـي تدين فيهـا محكمـة أوكرانية جنديا 

روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 

يف 24 فرباير املايض.

وكانـت املدعيـة العامـة األوكرانيـة إيرينا 

فينيديكتوفـا قالت إن شيشـيمارين متهم 

بقتـل مدنـي يف مقاطعة سـومي بشـمال 

البالد أواخر فرباير. 

ويف وقـت سـابق مـن امس، قـال املتحدث 

باسم الرئاسـة الروسية ديمرتي بيسكوف 

تعليقـا عـىل محاكمـة شيشـيمارين، إن 

روسـيا ليس لديهـا الكثري مـن اإلمكانات 

للدفـاع عن الجنـدي يف املـكان يف أوكرانيا، 

لكـن سـيتم اتخاذ إجـراءات ”عـرب قنوات 

أخرى“.

عمان / متابعة الزوراء:
وقعت سـلطنة عمـان وإيران عىل 
8 مذكـرات تفاهم وأربعـة برامج 
تعـاون يف مجـاالت عـدة، وفق ما 
نقلت وكالـة األنباء العمانية، فيما 
اتهم املتحدث باسم الحرس الثوري 
اإليراني، رمضـان رشيف، إرسائيل 
بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الحرس 
الثوري حسني صياد خدائي، قائال: 

”سينالون جزاءهم“.
وذكـرت وكالـة األنبـاء العمانيـة 
بأن ”سـلطنة عمـان والجمهورية 
اإلسـالمية اإليرانيـة وقعتا بقرص 
العلـم العامـر، امـس االثنني، عىل 
ثمانـي مذكـرات تفاهـم وأربعـة 
برامـج تعـاون يف مجـاالت النفط 
والدراسـات  والنقـل،  والغـاز، 
الدبلوماسـية والتدريـب، واإلذاعة 
العـايل  والتعليـم  والتلفزيـون، 
والبحث العلمي واالبتكار، والزراعة 
والسـمكية،  الحيوانيـة  والثـروة 
ووقايـة النباتات والحجر الزراعي، 
وتقييـم  واملقاييـس  واملواصفـات 

املطابقة.
وأوضحـت أن ”البلديـن الصديقني 
وقعـا عـىل برامـج تعـاون، تعلق 
األول بمجاالت التجارة واالستثمار 
بربنامـج  والثانـي  والخدمـات، 
تنفيـذي للتعـاون الفنـي يف مجايل 
العمل والتشـغيل، والثالث بربنامج 
تنفيـذي للتعاون يف مجـال البيئة، 

التنفيـذي  الربنامـج  جـاء  بينمـا 
الرابـع للتعاون يف مجـال الرياضة 

للعامني“.
هـذا وأكد وزير الخارجية العماني، 
بـدر بن حمـد البوسـعيدي، وجود 
حزمة أخـرى من مذكرات التفاهم 
وبرامـج العمل التنفيذية سـتوقع 

مع الجانب اإليراني الحقا.
ووصـل الرئيس اإليرانـي، إبراهيم 
رئيـيس، امس االثنني، إىل مسـقط، 
بدعوة من سلطان عمان، هيثم بن 

طارق آل سعيد.

ويف سياق اخر، اتهم املتحدث باسم 
الحـرس الثـوري اإليراني، رمضان 
رشيـف، امـس االثنـني، إرسائيـل 
بتنفيذ عملية اغتيال ضابط الحرس 
الثوري حسني صياد خدائي، األحد. 
وقال يف بيان ”سينالون جزاءهم“.

وقال رمضان رشيف، يف بيان نقلته 
وكالـة أنبـاء فـارس: ”سـينالون 

جزاءهم“.
بدوره، اتهم أمني مجلس أمن البالد 
ومسـاعد وزيـر الداخليـة اإليراني 
للشؤون األمنية، مجيد مريأحمدي، 

تـل أبيـب بالوقـوف وراء االغتيال، 
وفق ما نقلت وكالـة ”إرنا“. وقال 
إن ”عـىل املجرمـني الذيـن ارتكبوا 
مثل هـذه الجريمة، االنتظار لتلقي 
ألن  إیـران،  مـن  قاسـیة  صفعـة 
انتقامهـا سـيكون قاسـياً لدرجة 

سيجعلهم نادمني عىل أفعالهم“.
كمـا أوضح أنـه تم تشـكيل لجنة 
األمنيـة  األجهـزة  مـن  مشـرتكة 
التحقيقات،  ملتابعـة  والعسـكرية 

عىل أن تعلن النتائج بعد انتهائها.
أتى ذلك، بعدما ربطت االستخبارات 

الحـرس  اغتيـال عقيـد  اإليرانيـة 
الثـوري اإليراني، وسـط العاصمة 
جواسـيس  بخليـة  طهـران، 

إرسائيلية.
كما توعـد الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئييس أيضا باالنتقـام، قائال: ”إن 

الثأر لدم خدائي آٍت ال محالة“.
وكانـت دائـرة العالقـات العامة 
اإليرانـي،  الثـوري  الحـرس  يف 
أكـدت مقتـل العقيـد خدائي، يف 
بيـان نرشته يف وقت سـابق. كما 
أضافت أن الضابط القتيل تعرض 
إلطـالق نار يف أحـد األزقة املؤدية 
إىل شارع مجاهدي اإلسالم رشق 

العاصمة.
يذكر أن خدائي غـرق بدمائه أمام 
عـرص  طهـران،  رشق  يف  منزلـه 
األحد، بعد أن أطلق عليه مسـلَّحان 
يستقالن دراجة نارية 5 رصاصات، 
وفرا من عني املكان دون أن تتمكن 
الرشطة من إلقاء القبض عليهما.

فيما عثرت الحقاً زوجته عىل جثته 
غارقة يف الدماء، يف سيارته البيضاء 

أمام املنزل.
ويعد هـذا الهجوم الذي يسـتهدف 
شخصية إيرانية عىل أرايض إيران، 
األبرز منذ نوفمرب 2020، حني قتل 
العالم النووي محسـن فخري زاده 
بإطالق نار اسـتهدف موكبه قرب 
العاصمة، يف عملية اّتهمت طهران 

إرسائيل بتنفيذها.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت منظمة الصحـة العاملية أنه يمكن 
وقف انتقال عـدوى جدري القرود خارج 
دول تفشـيه.. يأتي هـذا  بعد أن رجحت 

ارتفاع اإلصابات حول العالم.
كمـا طمأنـت الخائفـني إىل أن الفريوس 
الطـارئ مسـتقر وال يبـدو أنـه يميل إىل 

التحور.
وأوضـح روزاموند لويس، رئيـس أمانة 
”مرض الجدري“، وهي جزء من برنامج 
الطوارئ للمنظمة التابعة لألمم املتحدة، 
يف إحاطة امـس االثنني، أنـه ال توجد أي 
دالئـل عىل تحـور الفريوس، بحسـب ما 

نقلت رويرتز.
من جهتها، قالت املسـؤولة عن األمراض 
الناشئة لدى املنظمة، ماريا فان كريخوف 
”نريـد وقف انتقال العـدوى بني البرش“، 
مؤكـدة أنه يمكـن القيام بذلـك يف الدول 
التي لم يتفش فيها. كما شـددت عىل أن 

الوضع الحايل يمكن السيطرة عليه.

املعديـة  األمـراض  أن  أضـاف  ذلـك،  إىل 
املتوطنة يف غرب ووسط إفريقيا تميل إىل 

عدم التغيري.
الصحـة  وكالـة  أوضحـت  بدورهـا، 
األوروبية أن خطر انتشـار جدري القرود 
عـىل نطاق واسـع ضئيل للغايـة. وقالت 
مديـرة الوكالة أندريا أمـون: إن ”معظم 
الحـاالت الراهنـة ترافقـت مـع أعراض 
مرض خفيفة، وبالنسبة إىل العامة، فإن 

احتمال االنتشار منخفضة للغاية“.
لكنهـا حـذرت مـن أن احتمـال انتشـار 
الفـريوس عـرب ”االتصـال الوثيـق بـني 
أشخاص ذوي رشكاء جنسيني متعددين، 

مرتفع“.
يذكـر أن الصحـة العاملية كانـت أعلنت، 
السبت، أنه تم اإلبالغ عن 92 حالة مؤكدة، 
و28 حالـة يشـتبه بإصابتهـا بجـدري 
القرود يف 12 دولـة عضو ال يتوطن فيها 
الفـريوس عـادة، الفتـة إىل أنها سـتقدم 
مزيـدا من اإلرشـادات والتوصيات للدول 

حول كيفية الحد من انتشار العدوى.
وتنتقـل هـذه العـدوى من إنسـان آلخر 
بني أشـخاص عىل اتصال جسـدي وثيق، 
السـيما مع الحـاالت التي تظهـر عليها 
أعراض، بحسـب مـا أوضحـت املنظمة 

األممية.
إال أنهـا أكدت يف رسـالة طمأنة أن تفيش 
هـذا املرض ال يشـبه عىل اإلطـالق وبأي 
شـكل األيـام األوىل لجائحـة كوفيد 19- 

ألنه ال ينتقل بسهولة.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
قـررت وزارة التعليـم العايل، امس 
نظـام  تطبيـق  اعـادة  االثنـني، 
االمتحانات الحضوري وااللكرتوني 
ملخاطبات  اسـتجابة  بالجامعات، 
النائب االول لرئيس مجلس النواب 
حاكـم الزامـيل. مـن جانـب اخر، 
كشـفت الـوزارة عـن دخـول ٦٥ 
جامعـة عراقيـة ضمـن التصنيف 
العاملي للجامعات، بعد أن كانت يف 
٢٠١٥ جامعة واحدة داخلة ضمن 

التصنيف.
للنائـب  االعالمـي  املكتـب  وذكـر 
االول لرئيس مجلس النواب حاكم 
الزامـيل يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
إن «وزارة التعليـم العـايل والبحث 
العلمي اسـتجابت ملخاطبة النائب 
النـواب  مجلـس  لرئيـس  االول 
حاكـم الزامـيل، واملتعلقـة بإعادة 
العمل بنظـام االمتحانات النهائية 
وفـق آلية االمتحانـات الحضورية 
وااللكرتونيـة، وماجـرى العمل به 
يف امتحانات الكـورس األول للعام 

الدرايس الحايل ٢٠٢٢/٢٠٢١».
ونـوه الزامـيل، وفقـا للبيـان، ان 

«القرار الذي اتخذته لجنة العمداء 
بفـرض االمتحـان الحضـوري يف 
جميـع املـواد مخالـف لتعليمـات 
اداء  إلربـاك  وسـيؤدي  الـوزارة، 

الطلبة العلمي».
مبينا ان «وزير التعليم العايل وجه 

مدير عـام الدراسـات والتخطيط 
بمتابعـة الجامعات وفقـا إلعمام 
الوزارة، وإجراء االمتحانات بنفس 
الطريقـة التي جـرى اعتمادها يف 

الفصل الدرايس األول».
وجـاء ذلك بعد مناشـدة عدد كبري 

مـن طلبـة الجامعـات اىل الزاميل، 
وزارة  بمفاتحـة  ومطالبتهـم 
التعليم لتغيـري قرارها األخري لهذا 
العـام فقـط، والخـاص باعتمـاد 
الحضوريـة  االمتحانـات  نظـام 
لجميـع املواد، بعد ان طبقت نظام 

االمتحانات حسب املواد االساسية 
التـي شـملت بالـدوام الحضوري 
لطلبة الجامعات منذ بداية العام .

مـن جانـب اخـر، كشـفت وزارة 
التعليـم العـايل والبحـث العلمـي، 
 ٦٥ دخـول  عـن  االثنـني،  امـس 
جامعـة عراقيـة ضمـن التصنيف 
العاملي للجامعات، بعد أن كانت يف 
٢٠١٥ جامعة واحدة داخلة ضمن 

التصنيف.
وقال مدير إدارة الجودة واالعتماد 
األكاديمي يف الوزارة، خالد شناوة، 
يف ترصيـح صحفـي: إن ”جهـود 
الـوزارة أسـفرت عـن إدخـال ٦٥ 
جامعـة عراقيـة ضمـن التصنيف 
العاملـي للجامعـات“، مبينـا أنـه 
بابـل  جامعـة  كانـت   ٢٠١٥ ”يف 
هـي أول جامعة عراقيـة تدخل يف 

التصنيف».
وأضاف شناوة أن ”الوزارة وضعت 
خطة سـرتاتيجية للسنوات املقبلة 
للعمـل عىل تحقيـق مراتـب أعىل 
ضمن تلك التصنيفات، إذ سـتكون 
هنـاك متابعة من قبل قسـم إدارة 

الجودة واالعتماد األكاديمي“. 
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت مديريـة املـرور العامـة، امس 
االثنـني، عـدم وجـود أي اسـتثناء من 
غرامة عدم ارتداء حزام األمان، يف حني 
أشـارت إىل إنجـاز إجـراءات مـرشوع 
توحيـد اللوحات.وقـال مدير اإلعالم يف 
املديريـة، محمد عبد الكريم الزيدي: إن 
«مرشوع اللوحـات املوحدة اقرتب من 
نهايته، حيـث أكملت جميع االجراءات 
الخاصـة باملـرشوع، وأصبحـت وزارة 
الداخليـة ملزمـة بانجـازه»، مبيناً أن 
«إقليم كردستان رشع بانجاز املرشوع 
وسبقونا يف ذلك، حيث تم اعداد لوحات 
اإلقليـم مـن قبلنا».وتابـع الزيـدي يف 
حديـث صحفـي: أنـه «خـالل شـهر 
أو شـهرين سـيتم الـرشوع بمرشوع 
توحيـد اللوحـات املروريـة يف بغداد».

وبشأن غرامة عدم ارتداء حزام األمان، 

أكـد الزيدي «عـدم وجود اي اسـتثناء 
من هـذه الغرامـة، فالجميـع خاضع 
لضوابط ارتـداء حزام األمان»، الفتاً إىل 
أن «هذه الفقرة تشمل كذلك السيارات 
القديمة، إذ أنهـا تخضع للمادة رقم ٨ 
لسـنة ٢٠١٩ وللمـادة ٢٥ ثالثا، اللتني 
توجبـان تغريم الراكب والسـائق ممن 
اليرتـدون حـزام االمان». وقـال مدير 
االعـالم يف املديرية، محمـد عبد الكريم 
التـي  الغرامـات  الزيـدي: إن «مبالـغ 
تفرض عىل املخالفني ليست ثابتة، حيث 
إن قيمـة بعضها منخفضـة واآلخرى 
مرتفعة حسـب نوع املخالفـة»، مبيناً 
انه «ال توجـد هناك إحصائيـة بمبالغ 
الغرامات، وهي أموال سيادية تذهب إىل 
خزينة الدولة».ودعـا الزيدي املواطنني 
إىل»االلتزام بالقوانني ومسـاعدة رجال 

املرور يف تطبيق القانون».

وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» 
نسـخة منه: ان «مفارز مكتب الزهور 
ملكافحـة اإلجـرام يف مديريـة مكافحة 
اجرام بغـداد تمكنت من الكشـف عن 
جريمـة قتل غامضة سـجلت عىل أنها 
االنتحـار حرقا لرجل داخل داره ضمن 
منطقة الحسينية شـمال رشق بغداد، 
وملجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل 
واالنتقال اىل محل الحادث وبعد التحري 
وجمع ما له مساس بالجريمة تبني أن 

الحادث جنائي وليس انتحارا». 
وبينـت املديرية انـه» لدى اسـتجواب 

زوجـة املجنى عليـه والتحقيـق معها 
مـع  باشـرتاكها  واعرتفـت  انهـارت 
شـخص آخـر يف التدبري لقتـل زوجها 
وحرق جثتـه إلخفاء معالم الجريمة»، 
مشـرية اىل انـه» مـن خـالل اعرتافات 
املتهمـة تـم التوصل اىل املتهـم الهارب 

والقبض عليه». 
فيمـا «تم تدويـن أقوالهمـا باالعرتاف 
ابتدائيـا وصدقت قضائيـا وقرر قايض 
التحقيق توقيفهما وفـق أحكام املادة 
لينـاال  العقوبـات  قانـون  مـن   ٤٠٦

جزاءهما العادل».

بغداد/ الزوراء: 
تمكنت قوة حماية مستشـفى الزعفرانية، امس 
االثنني، من إلقاء القبض عىل شخصني العتدائهما 
عىل طبيبة داخل ردهة طوارئ املستشفى.وذكر 
اعالم املستشـفى يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: ان « قوة حماية مستشفى الزعفرانية العام 
ضمن أعمال قاطع حماية منشـآت املدائن، احد 

مفاصل مديرية حماية املنشـآت والشـخصيات 
يف بغـداد، تمكنت من إلقاء القبض عىل مواطنني 
اثنني بسبب قيامهما باإلعتداء والتجاوز بااللفاظ 
عىل طبيبة داخل ردهة طوارئ املستشفى».فيما 
تـم التحفظ عـىل املعتديـن وتسـليمهما اصوليا 
إىل الجهـة املختصة لغرض اسـتكمال االجراءات 

القانونية بحقهما.
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بغداد/ الزوراء:

تمكنـت قوة مـن امـن اسـتخبارات اللواء 

الثاني بالحشد الشـعبي، امس االثنني، من 

القـاء القبض عىل مطلـوب بتهمة اإلرهاب 

رشق االنبار.

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت «الزوراء» 

نسخة منه: أن ”ذلك جاء بناء عىل معلومات، 

حيـث تمكنت القوة من القـاء القبض عىل 

املدعـو (ل خ إ) املطلوب وفـق احكام املادة 

٤ إرهـاب  ضمـن قاطع املسـؤولية برشق 

األنبار».

وأضـاف البيان أنه ”تـم اتخـاذ اإلجراءات 

القانونية واالصوليـة بحق املعتقل من قبل 

القوة“. 

بغداد/ الزوراء:
قالـت وزارة التخطيـط إن إجراء التعداد الســـكاني 
العـام أمـر مـرتوك للحكومـة الجديدة، بينمـا حددت 

إجراءه يف شهر ترشين الثاني من العام املقبل.
وأفاد رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء يف الوزارة، ضياء 
عواد كاظـم، بأن «اآلونـة األخرية شـــهدت وتيــرة 
متصاعــدة بشـــأن االســـتعدادات إلجراء التعداد 
العـام للسـكان، بعد أن اقـرتح رئيس الهيئـــة العليا 

للتعدادوزيـــر التخطيط خالد البتـال هــذا املوعد»، 
مشـــريا إلـــى أن «األمـر فـــي النهايـة متــروك 
للحكومــة الجديــدة التخاذ قــرار نهائي ورسـمي 

بشأن تنفيذه».
وأضــاف أن «الـــوزارة أمنت املتطلبــات املالية عن 
طريـق املبالغ املرصـودة له ويجري العمـل عىل توفري 
جميع األمــور الفنية واللوجســتية الخاصة بتهيئة 
املعـدات، فضــال عن تدريـب الكوادر املشـــاركة يف 

إجرائه».
وأكـد كاظـم أن «حقل القومية الذي أثار جدال واسـعا 
عـام ٢٠٠٩ وحـــال دون إجرائه قـد ارتــأت الوزارة 
حذفه من أسـئلة االسـتبيان الخاصـة بالتعداد القادم 
حتى يبتعـد التعداد عـن التسييس».يشـار اىل أن آخر 
تعـداد ســـكاني يف البــالد أجري عـام ١٩٩٧، وعىل 
مدى السـنوات التي تلت سـقوط النظـام املباد فــي 
العـام ٢٠٠٣ لـــم تتوافق القـوى السياســـية عىل 

إجـراء التعداد الذي ُيعد األسـاس يف توزيـع الثروات يف 
البالد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع 

الخطــط الصحيحة إلعــادة اإلعمار. 
وتبلـغ نفوس العراق حالياً أكثر من ٤١ مليون نسـمة 
بزيـادة سـكانية سـنوية تـرتاوح بـني ٨٥٠ الـف اىل 
مليون شـخص وسـط تحذيرات من انفجار سـكاني 
وضغط عىل الخدمات والبنى التحتية مع شـحة املوارد 

الطبيعية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس 
االثنـني، عن صـدور أمر اسـتقدام 

بحقِّ النائب األول ملُحافظة نينوى.
وذكـر بيـان لدائـرة التحقيقات يف 
الهيئة تلقته «الزوراء»: أن «محكمة 
ـة بقضايا  تحقيـق نينـوى املُختصَّ
النزاهة أصدرت أمر اسـتقدام بحقِّ 
النائب األول ملُحافظة نينوى»، مبيناً 
أن «املُتَّهم أقدم عىل إصدار املُبارشة 
بالدوام ملُدير ناحية املحلبية؛ بالرغم 
من ثبـوت قيامه بتزوير شـهادته 

للدراسة اإلعداديَّـة».
وأضاف البيان أن «أمر االستقدام 
تحقيـق  محكمـة  الصادرعـن 
ة بقضايا النزاهة  نينوى املُختصَّ
صدر وفق أحـكام املادة (٣٢٩) 
العراقي  العقوبـات  من قانـون 
رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) املُعدَّل»، 
الفتـًا اىل أن «املـادة (٣٢٩) مـن 

قانـون العقوبات تتضمن إيقاع 
عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى 
ھاتیـن العقوبتین لـكل موظف 
أو مكلـف بخدمة عامة اسـتغل 

وظیفته يف وقف أو تعطیل تنفیذ 
األوامر الصادرة عن الحكومة أو 
أحكام القوانین واألنظمة، أو أي 
حكـم أو أمـر صادر عـن إحدى 

املحاكـم أو أيـة سـلطة عامـة 
مختصـة، أو يف تأخیـر تحصیل 
ونحوھـا  الرسـوم  أو  األمـوال 

املُقرَّرة قانوناً».

بغداد/ الزوراء:
اتفقت وزارة العمل والـشـؤون 
رشكات  مـع  االجتماعيـة 
البـالد  يف  العاملـة  االتصـاالت 
عىل تزويد األرس املسـتفيدة من 
النسـاء  التـي تعيلها  اإلعانـات 
مجانا.وقالت  اإلنرتنت  بخدمات 
رئيس هيئة الحماية االجتماعية، 
ترصيـح  يف  سـجاد،  هـدى 
صحفـي: إنه «من األساسـيات 

التـي تعمل عليهـا الهيئة والتي 
طرحتهـا لـرشكات االتصـاالت 
العاملة يف البالد هي تزويد األرس 
التـي تعيلها نسـاء  املسـتفيدة 
ولديها أطفال يف سـن الدراسـة 
املجانيـة  اإلنرتنـت  بخدمـات 
مـع إمكانيـة إعطـاء تلك األرس 
أجهزة تابلت مـن أجل مواصلة 
الدراسـة». التعليم وتجنب ترك 
وأضافـت أنـه «تم االتفـاق مع 

ممثـيل رشكات الهاتـف النقال 
آسيا سـيل وكورك وزين العراق 
عىل تزويـد تلك العائـالت بهذه 
أن  موضحـة  الـخـدمــات»، 
للبلـد  االقتصاديـة  «الظـروف 
زادت من نسـبة وعـدد الفقراء 
يف العـراق ووصلت إىل ما يقارب 
يعيشـون  عراقـي  مليـون   ١١
تحت خط الفقر بحسـب وزارة 
.وتـابـعـت سـجاد  التخطيط» 

أن «رئــيـــس هيئة اإلعــالم 
األســدي  محمـد  واالتصـاالت 
هيئـة  لتوجـه  دعمـه  أبــدى 
الحمايـة يف مسـعاها للتخفيف 
عن الفئات األشـد فقـرا، فضال 
عن ممثيل رشكات الهاتف النقال 
الذين أعلنوا اسـتعدادهم لتنفيذ 
إيــصـــال خــدمــات  فكرة 
اإلنـتـرنـت املـجـانـيـة لألرس 

الفقرية».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت مديريـة الرشطـة املجتمعيـة يف دائرة 
الداخليـة، امـس  العالقـات واإلعـالم بـوزارة 
االثنـني، عن إيقاف ١٥ حـاالت ابتزاز الكرتوني 
يف غضون ٧٢ سـاعة.وذكرت مفارز الرشطة يف 
بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: ان» مفارز 
الرشطة يف محافظات (بغداد والبرصة وكركوك 
وذي قار والديوانية وميسان والنجف األرشف) 
تمكنـت من إيقاف (٩) حاالت ابتزاز الكرتوني، 
مـن بينها ابتـزاز طليقتني من قبـل طليقيهما 
بداعي االسـتجابة لرغباتهما الدنيئة أو التنازل 
عـن حقوقهما، وابتزاز والد البنه بسـبب تركه 

(بغـداد  يف  مفارزهـا  تمكنـت  كمـا  للمنـزل». 
والبـرصة واألنبار) من إيقـاف (٦) حاالت عنف 
أرسي، (٣) منهـا يف العاصمـة بغـداد، و (٢) يف 

االنبار، وواحدة بمحافظة البرصة.
ويف األثناء اتخذت الرشطة املجتمعية اإلجراءات 
الالزمة بحق املبتزين بعد قيامها بحذف محتويات 
الضحايا،وأكـدت  حسـابات  وتأمـني  االبتـزاز 
املجتمعية أنها «قدمت الدعـم النفيس واملعنوي 
لضحايـا التعنيف واتخـذت االجـراءات الالزمة 
بحـق املعنفـني»، مبينـة «أنها سـتنظم زيارات 
دوريـة ملنـازل ضحايـا التعنيـف لالطـالع عىل 

أوضاعهم والوقوف عىل احتياجاتهم».

بغداد/ الزوراء:
وقال وكيل الوزارة فالح القييس، 
يف ترصيـح صحفـي: إن «لجنـة 
الرتبيـة  وزارتـي  بـني  شـكلت 
والتعليـم العايل والبحـث العلمي 
بشأن امتيازات طلبة املتميزين».

واضـاف ان «اللجنة قد تعلن عن 
االمتيازات خالل االسبوع القادم 
حال انجـاز الوزارتني لها».يذكر 
ان وزارة الرتبيـة نفـت، يف وقت 
سابق، ما أشيع حول حرص قبول 
الطلبـة املتميزين يف كليات الطب 
وطب األسـنان.من جانـب اخر، 
ردت وزارة الرتبيـة عـىل حادثـة 
«اإلعتـداء املشـني» عـىل مرشف 
تربوي قـرب مركـز امتحاني يف 
مديريـة الرصافـة الثالثة رشقي 
الوكيـل  بغداد.وقـال  العاصمـة 
االداري للـوزارة عادل البصييص 
يف ترصيـح صحفي:»مـن املؤكد 
ان مديرية الرتبية التي وقع فيها 
اإلعتداء عىل أحد األساتذة ستتخذ 
اإلجـراءات القانونيـة بحـق من 

اعتـدى عليه».وبنّي انـه «ووفقا 
للقانـون الذي يتبـع املرحلة فاذا 
كانـت املرحلـة ثانويـة العقوبة 
التعليـم  لقانـون  وفقـا  تكـون 
مجلـس  اجـراء  ويتـم  الثانـوي 

تحقيقي يف املدرسـة، وال نستبعد 
ان تصل العقوبة اىل الفصل بحسب 
النظـام لكل من يعتدي عىل معلم 
او مدرس».وكانت نقابة املعلمني 
العراقيني/ املركز العام استنكرت 

«السلوك الالاخالقي الذي تعرض 
له املرشف الرتبوي االسـتاذ خالد 
قاسـم يف املديرية العامـة لرتبية 
الرصافـة الثالثة خـالل مغادرته 

املركز االمتحاني».

بغداد/ الزوراء:
أوصـت وزارة النقل، امـس االثنني، سـلطة الطريان 
املدنـي بإعـداد خطـة لدخـول عجـالت املواطنني اىل 
مطار بغداد، فيما أشـارت إىل اتخاذ إجراءات صارمة 

بحق املتجاوزين عىل السكك الحديد.
وقـال وزير النقل نارص الشـبيل يف ترصيح صحفي: 
إن «مطـار بغـداد الدويل لم يسـمح بدخـول عجالت 
املواطنني إليه، لوجود عجالت خاصة تنقل املسافرين 
تابعة إىل وزارة النقل»، مبيناً أن «قرار دخول العجالت 

قديم ولم يتم العمل فيه حتى اآلن».

وأضاف الشـبيل أن «سـلطة الطريان املدني يجب ان 
تدرس وتضع خطة لدخول عجالت املواطنني املطار»، 
مشـرياً إىل أن «مطار النجف االرشف يسـمح بدخول 

العجالت اىل املوقف املخصص».
وبشـأن التجاوزات عىل السـكك الحديد، أكد الشـبيل 
أن «هنـاك اجـراءات صارمـة وقويـة اتخـذت بحق 
املتجاوزيـن بالتعـاون مع األجهـزة األمنية حيث تم 
اغالق األسـيجة بعد أن كانت مفتوحـة»، الفتا إىل أن 
«الوزارة قامت بإنشاء سياج جديدة (بي ار يس) عىل 

السكك».

من جانـب اخـر، عـزت وزارة النقل، امـس االثنني، 
إيقـاف مرشوع التكيس النهري يف بغداد واملحافظات 
بشكل كامل، إىل ضعف اإلقبال عليه من قبل املواطنني 

وانخفاض مناسيب املياه يف نهري دجلة والفرات .
وقال مديـر اإلعالم يف الوزارة، حسـني جليل، يف بيان 
اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة وخالل السـنوات 
األخـرية كانـت تعمـل عـىل تفعيل مـرشوع التكيس 
النهـري لكونـه مرشوعاحيويا ويعـود بالفائدة عىل 
املواطـن، إال أن جائحـة كورونـا أوقفتـه ألكثـر من 
عامني، يضاف إىل ذلك انخفاض مناسيب نهري دجلة 
والفرات التي منعت تنقل الزوارق ضمن خطة السري 
املعـدة بني املحطـات املخصصة لها، مـا أدى إىل عدم 

تفعيله خالل العام الحايل».
وأضـاف جليل: أن الوزارة تمتلـك أكثر من ٣٠ زورقا 
حديثـا وآمنا وبأحجام مختلفـة وبمواصفات عاملية 
تتسـع ألكثر مـن ٤٠ راكبا، فضال عـن وجود طواقم 

نهرية متخصصة وعىل درجة عالية من املهنية .
وأشـار إىل أن ”من األسباب األخرى التي تضاف إىل ما 
سـبق ذكره، هو ضعف اإلقبال عىل استقالل التكيس 
النهري من قبـل املواطنني، األمر الذي دعا الوزارة إىل 
الرتيث يف إعـادة تفعيل املرشوع وإيقافه، بل وإعادة 
دراسـة الجـدوى االقتصاديـة منه يف الوقـت الحايل، 

السيما يف محافظة بغداد“.
الظـروف  العمـل بـه حـال توفـر  مؤكـدا ”إعـادة 
االقتصاديـة واملناخية املناسـبة، لفائدتـه الكبرية يف 
تقليل الزحام يف الشـوارع، واختصـار الوقت والجهد 

عىل املواطنني“. 
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت وزارة الخزانة االمريكية، امس 
االثنـني، عن ارتفاع حيـازة العراق من 
السـندات االمريكية ألكثـر من ملياري 

دوالر خالل شهر اذار/ مارس املايض.
وقالـت الخزانـة يف احـدث جـدول لها 
اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: ان ”حيازة 
العـراق من سـندات الخزانة االمريكية 
لشـهر اذار مـن عـام 2022 ارتفعـت 
بمقـدار ملياريـن و117 مليـون دوالر 
بنسبة %8.79 لتصل اىل 26.203 مليار 
دوالر بعد ان كانت 24.086 مليار دوالر 

يف شهر شباط املايض“.
وبينت ان ”هذه السندات ارتفعت ايضا 
عـن نفس الشـهر مـن العـام املايض 
2021 عندمـا كانت حيـازة العراق من 

السندات تبلغ 17.8 مليار دوالر“.
واضافت ان ”السـندات العراقية منها 
ضمانات طويلة االمد بمقدار 11,348 
مليـار دوالر وضمانات قصـرية االجل 
بمقدار 14,855 مليار دوالر“، مشـرية 
اىل ان ”هذه السـندات تمثل %0.3 من 

سندات العالم“.
السـعودية يف مقدمـة  تأتـي  وعربيـا 
الدول االكثر حيازة للسندات االمريكية 
ورفعـت حيازتها لتصـل اىل 115.461 

مليار دوالر، وتأتي الكويت ثانيا بواقع 
46.815 مليـار دوالر، واالمـارات ثالثا 
45.640، ومـن ثم العراق رابعا وعمان 
خامسـا بواقع 5.690  مليار دوالر، ثم 

املغرب بواقع 3.672 مليار دوالر.

واشارت الوزارة االمريكية اىل ان ”اكثر 
الـدول حيازة للسـندات االمريكية هي 
ترليـون   1.232.382 بواقـع  اليابـان 
دوالر، تليها الصني بواقع 1.039.590 
ترليون دوالر، واململكـة املتحدة بواقع 

634.948 مليـار دوالر، ومـن ثم تأتي 
ايرلندا بواقع 315.858 مليار دوالر“.

وأظهرت، يف وقت سابق، بيانات وزارة 
الخزانة األمريكية انخفاض استثمارات 
روسيا يف السندات الحكومية األمريكية 

النصـف تقريبـا يف شـهر مـارس  إىل 
املايض.

ووفقا لبيانات الـوزارة األمريكية، بلغ 
حجـم االسـتثمار يف السـندات طويلة 
األجل، يف شـهر مارس، 2 مليون دوالر 
يف املحفظـة الروسـية، كما يف الشـهر 
السـابق، والسـندات قصـرية األجل – 
2,001 مليار دوالر مقابل 3,751 مليار 

دوالر يف فرباير.
ونـرشت وزارة املاليـة بيانـات شـهر 
مـارس، وإحصاءات فرباير يف منتصف 

أبريل.
يذكر أن حجم االستثمارات الروسية يف 
السـندات األمريكيـة يف أكتوبر املايض، 
قدر بـ 3.720 مليار دوالر، ويف سبتمرب 

- 3.918 مليار دوالر.
تجـدر اإلشـارة إىل أن روسـيا ليسـت 
مـن بـني أكـرب املسـتثمرين يف الديون 
األمريكيـة، فقـد بـدأت محفظتهـا يف 
االنخفاض بشـكل حـاد يف عام 2018، 
حـني بلغـت قيمتهـا 96 مليـار دوالر. 
الخزانـة  سـندات  معظـم  وتتواجـد 
األمريكية لدى اليابـان والصني، اللتني 
بلغت اسـتثماراتهما يف نهاية الخريف 
املـايض 1,34 و1,081 تريليـون دوالر 

عىل التوايل.
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السعراملادة
 3000 دينارزيت الطعام الدار ( 1 لرت )

  10500 دينار رز محمود ( 5 كغم )

 8,500 ديناررز العربة ( 4,5 كغم) 

 1,250 دينارسكر ( 1 كغم ) 

2000 دينارمعجون طماطم ( كبرية)

 2,500 دينارفاصوليا ( 1 كغم )

 2,500 دينارلوبيا ( 1 كغم )

 2,500 دينارباقالء( 1 كغم )

 2,000 دينارعدس( 1 كغم )

 2,750 دينارحمص( 1 كغم )

 1,250 ديناربرغل طبخ ( 1 كغم )

2,250 دينارماش( 1 كغم )

@ÂuaÎá€aÎ@‚Ïz‹€a@äb»éc
السعراملادة

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

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

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

3500-4000 ديناردجاج عراقي حي ( 1 كغم ) 
8500 – 9000 دينارسمك كـارب حي  ( 1 كغم ) 

4000 دينار فخذ دجاج عراقي ( 1 كغم )

4000 دينار فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

4500 ديناراجنحـة مستـوردة  ( ١كغم )

4500 ديناراجنحـة عراقيــــة  ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج عراقي ( ١كغم )

6500 دينارصدر دجاج مستورد ( ١كغم )

4,500 – 5,000 دينارطبقة البيض  العراقي

ãõ©aÎ@È◊aÏ–€a@äb»éc

بغداد/ الزوراء:
سجلت االسـواق املحلية، امس االثنني، ارتفاعاً يف أسعار الذهب 

العراقي واالجنبي.
وقال مصدر إن أسـعار الذهب يف أسـواق الجملة ب   شارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سـجلت صباح امس، سـعر بيع للمثقال الواحد 
عيـار ٢١ من الذهب الخليجي والرتكـي واألوروبي بلغ ٣٨١ الف 
دينار، وسعر رشاء ٣٧٧ الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم 

امس االحد ٣٧٩ الف دينار.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار ٢١ من الذهب العراقي 
سـجل ارتفاعاً أيضاً عند ٣٤١ الف دينار، وبلغ سعر الرشاء ٣٣٧ 

ألف دينار.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع 
مثقـال الذهـب الخليجي عيار ٢١ يـرتاوح بـني ٣٨٠ الف دينار 
و٣٩٠ ألفـاً، فيما تراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقي بني 
٣٤٠ الفاً و٣٥٠ الف دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب 

خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
 حافظت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، امس االثنني، عىل ارتفاعها 
بشـكل متفاوت لتقرتب من ٢١٦ مليـون دوالر.وذكر مصدر أن «البنك 
املركزي شـهد امس خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، تراجعا 
يف مبيعاتـه من الدوالر لتصـل اىل ٢١٦ مليونـا و٥٤٦ ألفا و١٤١ دوالر 
أمريكي غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.

واضـاف ان معظم املبيعات كانت عىل شـكل حـواالت خارجية والتي 
بلغـت ١٧٤ مليونـا و٩٤٦ ألفا و١٤١ دوالرا، فيما ذهـب املبلغ املتبقي 
البالـغ ٤١ مليونـاً و٦٠٠ ألـف دوالر بشـكل نقدي.وأشـار إىل ان ٣٢ 
مرصفـا قام بتلبية طلبـات تعزيز االرصدة يف الخـارج، و١٦ مصارف 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ١٤٤ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت لجنـة الخدمـات يف مجلس النـواب، امس االثنـني، عن عزمها 
فتح ملفات املشـاريع غري املنجزة واملتلكئة يف أمانة بغداد ومحاسـبة 
املقرصين والفاسدين.وقال نائب رئيس اللجنة، باقر كاظم الساعدي، 
يف ترصيح صحفي: إن ”اللجنة سـتحقق يف تلكؤ املشاريع غري املنجزة 
يف امانة بغداد والدوائر الخدميـة األخرى.“، مبينا ان ”العاصمة بغداد 
وعدد من املحافظات تعاني من تدهور يف الخدمات وتلكؤ يف املشـاريع 
االستثمارية والخدمية».وأضاف الساعدي ان ”تأخر تشكيل الحكومة 
يلقي بضالله عىل املواطنني نتيجة توقف املشاريع الخدمية منذ أشهر 
”، الفتا اىل ان لجنته ”عازمة عىل فتح ملفات املشاريع املتلكئة يف أمانة 
بغداد ومحاسـبة املقرصين ”.وكان رئيـس حكومة ترصيف االعمال، 
مصطفـى الكاظمـي، خول، يف وقت سـابق، وكيل امانـة بغداد عمار 

موىس بتسيري اعمال األمانة بعد اقالة األمني السابق عالء معن. 

بغداد/ الزوراء:
اصدر مرصف النهرين االسـالمي الحكومي، امس 
االثنـني، تعديالت بتعليماتـه يف منح موظفي دوائر 
الدولـة مرابحة لـرشاء عقـار، ليصل الحـد االعىل 

للمنحة ١٠٠ مليون دينار عراقي.
إن  «الـزوراء»:  اىل  ورد  بيـان  يف  املـرصف  وقـال 
«التعليمـات الخاصـة برشاء العقار هـو ان يكون 
الحـد االعىل لـرشاء العقار ١٠٠ مليـون دينار، وان 
يكون مدة السـداد ١٥ سـنة وبمرابحة ٢٪ سـنوياً 
بكفيل واحـد أو كفيلني صايف راتبهم يغطي ضعف 
القسط الشهري مع طرح االلتزامات املبارشة وغري 

املبارشة».
واضـاف أنه «ضمن التعديالت فتح حسـاب للبائع 
وايـداع مبلغ البيـع املقرر مـن قبل لجنـة املنح يف 
حساب (وديعة تحت الطلب) مقيد بعد فتح البيان، 
وتوقيـع العقد الـذي يتضمن تعهـده أي (البائع) 
بعدم سحب مبلغ الوديعة لحني استكمال اجراءات 

تحويـل ملكية العقار بشـكل نهائي واصدار سـند 
املداينة مـؤرش عليه الرهـن التاميني مـن الدرجة 

االوىل لصالح املرصف».
وأشـار إىل أن «من ضمـن التعديالت يخـول البائع 
املرصف سـحب املبلـغ املـودع يف حسـاب الوديعة 
(الحسـاب املقيـد) مـن قبـل املـرصف بالكامل يف 
حال عدم االسـتمرار بعملية البيع وعدم استكمال 
اجـراءات تحويل ملكيـة العقار الي سـبب كان»، 
مضيفـاً أن «مـن بـني الـرشوط ان يكـون طالـب 
التمويـل والكفيل من موظفي دوائر الدولة واملثبت 
عىل املالك مع مراعاة سـنوات الخدمة لالحالة عىل 

التقاعد».
وبـني أن «مـن ضمن التعديالت يسـتحق القسـط 
االول بعـد ٣٠ يوماً مـن تاريخ اطالقه مـن االدارة 
العليا بعد استكمال اجراءات تحويل امللكية ووضع 
اشـارة الحجز عـىل العقار لصالـح املرصف (مبلغ 

التمويل +املرابحة)».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اسـتبعد صندوق النقـد الـدويل إمكانية 
حدوث ركـود عاملي، وذلك عىل الرغم من 
تـأزم األوضـاع املاليـة وتباطـؤ اقتصاد 

الصني.
وقالـت مديـرة صنـدوق النقـد الـدويل، 
كريسـتالينا غورغيفـا، امـس االثنـني: 
إن تـأزم األوضاع املاليـة وارتفاع الدوالر 
وتباطؤ اقتصاد الصني كلها عوامل تؤثر 
عىل االقتصاد العاملي، لكن صندوق النقد 

ال يتوقع ركودا عامليا.
وقالـت غورغيفا يف حديـث متلفز: «كل 
هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات 
أمر وارد، وبالنسـبة لبعـض الدول هناك 
خطر متزايد من الركـود، لكننا ال نتوقع 

ركودا عامليا».
وكتبـت املديـرة العامـة لصنـدوق النقد 
يف مدونـة مشـرتكة مـع مسـؤولني يف 
الصنـدوق: «بينما يتوجه صّنـاع القرار 
السيايس وأصحاب الرشكات إىل دافوس، 

يواجه االقتصاد العاملي عىل األرجح أكرب 
اختبار له منذ الحرب العاملية الثانية».

وبعـد توقـف ملـدة سـنتني بسـبب وباء 
السياسـّية  النخـب  تعـود  كوفيـد-١٩، 
واالقتصادية يف العالم للحضور شخصيا 
حيـث  العاملـي  االقتصـادي  املنتـدى  إىل 
ينصب االهتمام عـىل تداعيات الحرب يف 

أوكرانيا.
وشـّدد مسـؤولو صنـدوق النقـد الدويل 
عـىل «تنامـي خطـر التفتـت الجغرايف-

االقتصـادي» مشـددين يف املقابـل عـىل 
فوائد العوملة.

ولفـت مسـؤولو صنـدوق النقـد الدويل 
رأس  تدفـق  يف  التغـري  إىل  مدونتهـم  يف 

مـدى  عـىل  والخدمـات  والسـلع  املـال 
العقود الثالثة املاضية مدفوعا بانتشـار 
الحديثـة، مضيفني:»لقـد  التكنولوجيـا 
عـززت قـوى التكامـل هـذه مسـتوى 
املعيشـة واالنتاجيـة وضاعفـت حجـم 
االقتصـاد العاملـي ثالث مرات وانتشـلت 

١٫٣ مليار شخص من الفقر املدقع».
 إال أن هذا التقدم مهدد اليوم بفعل الحرب 
يف اوكرانيـا ومـا صاحبها مـن عقوبات 
وقيود، إذ فرضت قيود عىل تجارة األغذية 
والطاقـة واملواد الخام األخـرى يف حواىل 

٣٠ بلدا، بحسب الصندوق.
ومن شـأن تقليص العوائـق التجارية أن 
يسـاعد يف تخفيف النقـص يف اإلمدادات 
وخفض أسـعار املواد الغذائية واملنتجات 

األخرى.
الـدول  الـدويل  النقـد  ونصـح صنـدوق 
والرشكات بتنويع وارداتها لضمان تدفق 
اإلمدادات و»االستفادة من فوائد التكامل 

العاملي للرشكات».

بغداد/ الزوراء:
أكـد عضو لجنـة االقتصـاد والصناعة النيابية، سـوران 
عمـر، امس االثنـني، أن هناك امتعاضـاً واضحاً من عدم 
شفافية عقود النفط يف إقليم كردستان العراق، مشريا اىل 
ان عقود الرشاكة بـني الرشكات األجنبية واالقليم مهددة 

بالفسخ من قبل املحكمة الدولية.
وقـال عمر يف حـوار اطلعت عليـه «الـزوراء»: إن ”تنفيذ 
القرارات املتعلقة باملحكمة االتحادية بحاجة إىل تشـكيل 
الحكومة الجديدة املقبلة، لكون الحكومة الحالية ال تتمتع 
بالصالحيـات الكافيـة لهـذا الغرض، ونعتقـد أن ترشيع 
قانـون النفـط والغاز يف هـذه الـدورة االنتخابيـة الحل 
الوحيد الـذي يمثل نقطة تحول لحل األزمات السياسـية 

واالقتصادية يف البلد».
وأضاف أن ”اإلقليم إذا ما سـّلم النفط إىل رشكة (سومو) 
فسـتكون أرباحه أكثر من الوقـت الحايل، رشط أن تكون 
وارداتـه شـفافة وكذلك إقـرار قانون املوازنـة االتحادية 

وضمان حق الكرد وحصة اإلقليم املقررة».
وأشـار إىل أنه ”يجب إعادة صياغـة العقود النفطية التي 

أبرمتهـا الـرشكات مع اإلقليم مـن جديد، ألنهـا لم تكن 
باملستوى املطلوب كعقود الحكومة االتحادية“.

 مؤكـداً أن ”عىل الحكومة االتحاديـة وحكومة اإلقليم أن 
تجدا حالً مشرتكاً لخدمة الشـعب واملواطنني، وأن تكون 

الواردات شفافة وواضحة».
وأوضح عمر أن ”الرشكات النفطية األجنبية لها مصالح 
ورشاكات مـع اإلقليم، ويف حالة وجود أزمة بني الحكومة 
وتلك الرشكات يف اإلقليم فإن املحكمة الدولية يف لندن هي 
التي تقرر إمكانية فسـخ تلك العقود، ويف هذه الحالة لن 
تكون هذه الصيغ والقرارات من صالح إقليم كردستان“. 
وبنّي أن ”هناك امتعاضاً واضحاً من عدم شـفافية عقود 

النفط يف اإلقليم“. 
من جانب متصل، أكد عضو لجنة التخطيط االسرتاتيجي، 
محمـد البلداوي، امس االثنني، أن الشـعب لم يعد يتحمل 
بقاء رئيس الـوزراء ترصيف األعمال مصطفى الكاظمي 
يف السلطة، مبينا ان الكاظمي أدخل البلد بخطر اقتصادي 

وشيك.
وقـال البلـداوي يف حديث صحفـي: ان حكومة الكاظمي 

فشـلت فشـال ذريعا يف اتخـاذ إجراءات للحـد من الرضر 
الذي لحق الرشائح الفقرية .

واضـاف: ان الحكومـة الحاليـة لـم يكن لديهـا برنامج 
حكومي واضح وقلناها منذ الدورة النيابية السـابقة بأن 

الحكومة اعتمدت مبدأ رفع األسعار. 
وأشـار إىل: أن الشـعب العراقـي لـم يعـد بإمكانه تحمل 
الحكومة التي فشـلت يف انتشال األزمة االقتصادية جراء 

ارتفاع األسعار .

µó€a@Übón”a@˚†bjmÎ@ÚÓ€bæa@ böÎ˛a@‚ådm@·Àä

ŸÓíÎ@Übón”a@ã�Ç@¿@á‹j€a@o‹ÇÜc@ÚflÏÿ®a@ZÔvÓma6é¸a@¡Ó�Én€a

Ôæb«@Übón”a@ÜÏ◊ä@tÎáy@ÚÓ„bÿflg@á»jnèÌ@Ô€Îá€a@á‘‰€a@÷Îá‰ñ

ÊbnéÜã◊@·Ó‹”g@¿@¡–‰€a@ÜÏ‘«@ÚÓœb–í@‚á«@Âfl@\Úõ»nø^@ÚÓibÓ‰€a@Übón”¸a@

@ÚÓˆaâÃ€a@ÜaÏæa@äb»éc

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000-1500 دينارالربتقال4.000 دينارالباميا

6000 دينارالو750-1000 دينارالطماطة

1500-2000 دينارالتفاح1000دينارالبطاطا

1000-1500 دينارالليمون1000 دينارالخيار

1500-2000 ديناراللنكي1000دينارالفلفل

1000 دينارنارنج1000 دينارالباذنجان

1250 ديناراملوز500-750 دينارالبصل

3500 ديناررمان1250دينارالجزر

500-750 ديناررقي3000 دينارفاصوليا

750 ديناربطيخ750 دينارلهانة

3000 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1500 ديناركريب فروت1250 دينارشجر

1500-2000 دينارالكيوي1000 دينارخس

1500 دينارالسندي750 دينارشلغم

1500 دينارعلبة فراولة750 دينارشونذر

2500 ديناراللوبيا

500 دينارباقالء
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Úq˝qNN@Êb‰qaNN@áyaÎ  كـم هو محظوظ  منتخبنـا االوملبي الحايل*
بوجود  اربعة  من  املع نجوم الكرة العراقية  
عـىل رأس هرمـه  موزعني  بالتسـاوي بني  
الجانبني االداري والفني  واعني هنا املرشف 
عـىل املنتخـب  غانم عريبـي  واملدير االداري 
مهـدي كريم  مـن جهـة  واملدرب املسـاعد 
عبـاس عبيـد ومـدرب الحـراس  ابراهيـم 
سـالم من جهة اخرى  والحقيقة  ان  مجرد  
التمعن  يف هذه االسـماء  ومـا تتمتع به من 
خـربة كبـرية و حضـور مؤثـر وروح ابوية 
يدعـو للتفاؤل  بان املنتخب  سـيكون بعيدا 
عن املشـاكل  واملنغصات  وعىل هذا االساس 
ارجـو  مخلصـا  كمـا هـي رغبـة الكثريين 
مـن امثايل بان  تتم معالجـة موضوع احمد 
رستيب  بارسع وقت  وبروح العطف  واالبوة  
حتى لو تتطلب  االمر  حجب الرقم 10  الذي 
كان اساس املشـكلة فاملنتخب اليوم  احوج 
مايكون  اىل  توحيـد الجهود وتنقية االجواء  

لكي  يدخل الحدث القاري املرتقب  منافسـا 
ال مشـاركا  السيما وان الفرتة الفاصلة  عن 
املغادرة اىل  طشـقند بـدات تتقلص بانتظار 
وضع اللمسات االخرية بعد  تجريبيتي  بغداد  
امـام  االوملبي االيراني , نعـم رستيب  اخطأ   
وسـبحان مـن اليخطأ  لكـن  الصفح  يبقى  
من سمات الشجعان  واالمر  مرتوك لدوليينا 

االربعة .
*ركالت جـزاء وهميـة  احتسـبت واخـرى  
حقيقية لم تحتسب  ورايات اخطأت فذبحت 
فرصا حقيقية للتسجيل واخرى  صمتت  يف 
وقـت وجـب عليها النطـق   وبالعموم  يبدو  
بان  املوسـم الحايل  سـيكون  االكثر اخطاءا 
تحكيمية  مؤثرة مقارنة باملواسـم السابقة 
، نعـم  االخطـاء جـزء مـن اللعبـة والحكم 
بـرش  وليس بمعصـوم  ولكن  مـن يعّوض 
ضحايـا  تلك االخطاء  واكثرها  كانت مؤثرة  
ارتقت بفـرق واطاحت  باخرى ؟ وهنا ياتي 

الجـواب بان الخـالص من اخطـاء التحكيم 
لن يتحقـق اال بوجود تقنيـة ( الفار ) فهي 
السـبيل الوحيد  الحقاق الحق و منع الحيف 
فلمـاذا  تأخر اتحـاد الكرة عـن توفري  هذه 
التقنيـة  عـىل االقل  ليحمي  قضـاة املالعب 
ولجنتهـم   من سـهام النقد  الـالذع  ؟  وملن 
يتحجج  بصعوبة  توفري (الفار ) نقول له ان 
هذه التقنية  قد وصلت  املالعب الشـعبية يف 
البرصة قبل ان تصل ملباريات  الدوري املمتاز  
ومن يشـكك بذلك فليذهب اىل  هناك  ويراها 

بأم عينه !!
* كلمـا امعـن النظر بجـدول ترتيـب فرق 
الـدوري املمتـاز ال اكاد اصدق عينـاي  بان 
املينـاء يقبع يف املركـز  قبل االخري مما يعني 
هبوطـه اىل الدرجـة االوىل حتـى لو سـلّمنا 
بان اتحاد الكرة سـيرتاجع عـن قرار هبوط 
اربعـة فـرق وسـيكتفي بنصفهـا كما هو 
الحال يف املواسم السابقة ، نعم امليناء يعاني 

وال اريـد ان القـي بالالئمة  عىل من تسـببوا 
بمعانتـه  ولكن اقول هنـا ان هناك بصيص 
أمـل يف نهايـة النفـق فعـىل  جميـع من له 
عالقـة بكتيبـة السـفانة  ان يتمسـك بهذا 
البصيـص ويعمـل بكل تفانـي ونكران ذات  
وصـوال اىل  اخـراج  الفريق مـن محنته بما 
يقـوده اىل البقاء يف مصـاف  الكبار  كخطوة 
اوىل ومـن ثم  تجاوز اسـباب  هذا الرتاجع يف 
املوسم الالحق ، امليناء تنتظره ست مباريات 
مناصفة بني  داخل الديار وخارجها  جميعها 
صعبـة  لكنها ليسـت مسـتحيلة  ومن هنا 
يتطلب مـن االدارة والجهاز الفني والالعبني 
والجمهـور كل من موقعه االنطالق من خط 
رشوع جديـد اساسـه  عدم الركـون للياس  
واالستبسـال  داخـل امللعـب حتـى اللحظة 
االخرية  ويقينا فالكرة سـتنصف تاريخ هذا 
الفريـق العمـالق الـذي يعد ركنـا مهما من 

اركان الكرة العراقية .
áËæa@áj«@Å˝ñ
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@Ú€b”g@Ô–‰m@›Óiäc@Üb„@ÒäaÜa
ëÎã´@äaç„@äÏè€a

بغداد/ متابعة الزوراء
نفـت إدارة أربيـل الريايض إقالة املدرب السـوري نـزار محروس، بسـبب تدهور نتائج 
الفريق مؤخرا يف الدوري املمتاز.وقالت إدارة أربيل يف بيان، عرب صفحة النادي الرسـمية 
عىل «فيسـبوك» ننفي كافة األخبار املتعلقة بإقالة السـوري نزار محروس، املدير الفني 
للفريق».وأضـاف البيـان «نؤكد اسـتمرار محـروس يف منصبه لثقتنا الكبـرية باملدرب، 
وقدرته عىل تحسني النتائج يف الجوالت املتبقية».ورغم البداية القوية ملحروس مع أربيل، 
يف انطالقة مرحلة اإلياب، إال أنه تعرض الربع هزائم متتالية يف الجوالت املاضية، ليرتاجع 

الفريق إىل املركز الثاني عرش برصيد ست وثالثني  نقطة.

ãºcÎ@ã–ñc

@bÓée@lãÀ@Ú€Ï�j€@aÜaá»néa@ÈmbjÌäám@›ñaÏÌ@p¸bó€a@Òãÿ€@Ïè‰€a@kÉn‰æa

بغداد / نوار الركابي
عقـد االتحـاد العراقـي للركبي 
انتخـاب  بعـد  االول  اجتماعـه 
املكتـب التنفيـذي وتم تسـمية  
كل من محمـد حنون الجزائري 
امينا عاما لالتحاد ومحمد ايمن 

صادق امينا ماليا .
فريـق  االتحـاد  رئيـس  واكـد 
هزاع  ان التسـمية جـاءت بناء 
االتحادات  عىل تطبيـق قانـون 

الرياضية ٢٤ لسـنة ٢٠٢١ الذي 
ينص عىل تعيـني االمني العام و 
املايل مـن قبل املكتـب التنفيذي 

لالتحاد املنتخب .
حنـون  اختيـار  ان  واضـاف 
وايمن جـاء كونهمـا يمتلكون 
خـربة ادارية وماليـة وهما من 
مؤسـيس اتحـاد الركبـي وكان 
دورهما كبـري يف العمل وتحويل 

اللجنة اىل أتحاد.

@ÊÏ‰y@äbn≤@=◊ã€a@Üb•a
fibæaÎ@ãè‹€@µ‰Óflc@Â∫aÎ

Êbfl¸a@ãi@∂a@äÏ‘ó€bi@fiÏñÏ€a@›ua@Âfl@…Ó‡ßa@—mbÿm@xbnÆ@Z7ru

بغداد/ جمعة الثامر
يواصـُل منتخبنـا الوطنّي النسـوي لكرِة 
الصـاالت تدريباته املُكثفـة يف قاعِة نادي 
وحدتـني  وبواقـِع  الريـايض،  األعظمّيـة 
تدريبيتـني صباحية ومسـائية اسـتعداداً 
لبطولِة كأس غرب آسـيا التي ستنطلُق يف 
مدينـِة جدة يف اململكِة العربية السـعودّية 

ُمنَتصف الشهر املقبل.
وحَرض الوحـدة التدريبّيـة  ُعضو االتحاد 
العراقّي لكـرِة القدم املُرشف عـىل اللجنِة 
النسـوية، فراس بحـر العلوم، الـذي نقَل 
إىل الالعبـاِت واملالكني التدريبـي واإلداري 
تحيـات وزير الَشـباب والرياضـة رئيس 
عدنـان  القـدم  لكـرِة  العراقـّي  االتحـاد 

درجال.
وأشـاَد بحـر العلـوم باسـتعداِد الالعبات 
واندفاعهـن يف الوحـداِت التدريبيِة، ووعَد 

بتذليل جميع املعوقاِت التي تواجُه املنتخَب 
قبل الدخوِل يف بطولِة غرب آسـيا مبيناً إن 
الفرصة مؤاتيـٌة لتغيري الصورِة السـلبّية 
املرسـومة عىل الكرِة النسـوية، وذلك من 
خـالل االهتمـاِم الكبرِي الذي يوليـه اتحاُد 
الكرة بالكرِة النسـوية، وكذلك التعاقد مع 
مـالٍك تدريبي يحظـى بسـجٍل مميٍز عىل 

ُمستوى كرِة الصاالت آسيوياً.
من جهتها، عّربت ُمدربة املنتخب النسوي 
لكـرِة الصـاالت، اإليرانيـة شـاهناز، عن 
ارتياحهـا لزيـارِة ُمرشف الكرة النسـوية 
فـراس بحـر العلـوم للوحـدِة التدريبّيـة 
ودعمـه املتواصل مـن أجل نجـاِح مهمة 
املنتخـب موضحًة إن الوحـدات التدريبّية 
أفرزت بشـكٍل واضـٍح اسـتعداَد الالعبات 
للتطـور مـن خـالل تفاعلهـن والتجاوِب 

الكبري يف الوحدات التدريبّية.
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بغداد/ ماهر حسان
يحتضـن ملعـب املدينـة الـدويل يف تمام 
الساعة السادبعة والنصف مساء املباراة 
الودية االوىل بني منتخبنا االوملبي ونظريه 
االيرانـي يف اطـار تحضـريات املنتخبني 
للمشاركة يف نهائيات بطولة اسيا تحت 
سن ثالثة وعرشين عاما والتي ستقام يف 

اوزبكستان مطلع شهر حزيران املقبل.
وأقيـَم، امـس االثنـني، املُؤتمـُر الفني 
األوملبـي  منتخبنـا  بمبـاراِة  الخـاّص 
ونظـريه اإليرانـي التـي سـتقاُم اليوم 
الثالثاء يف ملعِب املدينة الدويلّ، بحضوِر 
النائـِب األول لرئيـِس االتحـاد رئيـس 
اللجنـة التنظيميـة عـيل جبـار وُممثل 
الوفـد اإليراني وممثـيل األجهزِة األمنّية 

والطبّية واإلدارّية.
ورحـَب النائـُب األول لرئيـِس االتحـاد 
بوفِد املُنتخب اإليراني، متمنياً لهم طيَب 
اإلقامة واالستفادة الفنّية من املباراتني 
الوديتـني أمـام منتخبنـا األوملبـي قبل 

خوِض غمار نهائياِت آسيا.
وتـّم االتفـاُق يف املؤتمـِر عـىل ارتـداِء 
منتخبنـا اللـون األخـرض الكامـل. أما 
املنتخُب اإليراني فسريتدي اللوَن األحمر 

الكامل.
وأقيَم، امس االثنـني، املؤتمُر الصحفي 
ملدرِب منتخبنا األوملبي سوكوب، والعب 
املنتخـب وكاع رمضـان، للحديـِث عن 
مباراة إيـران الودية قبـل خوِض غمار 
النهائياِت اآلسـيوية، وحرضت املؤتمر 

العديد من وسائل اإلعالم.
وتحدَث املُدرب سوكوب عن  تأثرِي غياب 
الالعبني عن املنتخِب بداعي اإلصابِة مثل 
زيـدان إقبـال الذي كان وجوده يشـكُل 
قوًة مضاعفـًة للمنتخـِب، ولكن ثقتي 
عاليـٌة بالالعبـني املوجوديـن لتعويِض 

غياب زمالئهم.
وأوضـَح مـدرب املنتخـب األوملبـّي إن 
االنضباط وااللتزام بالتعليماِت من أهم 
رشوِط نجـاح أي فريٍق، لذلك نعمُل عىل 
فرِض االنضباط من أجل تحقيق الهدف 
األسـمى املُتمثـل باإلعـداِد الفني املميز 
واالنضبـاط  التـام ليكونـا مـن مالمح 

التفوق يف امللعِب والفوز.
وعن مباراِة اليوم أمام املنتخب اإليراني، 
االسـتفادِة  إىل  نسـعى  سـوكوب  بـنّيَ 

منهـا بشـكٍل كبـرٍي والتعرف عـىل أداِء 
يف  للواجبـات  وتطبيقهـم  الالعبـني 
الجانبني الدفاعي والهجومي، ألنها آخُر 
محطـة ملنتخبنا قبل خـوِض النهائيات 
اآلسيوية، السيما أنها مع منتخٍب قوي 

مثل املنتخِب اإليراني.
وبشـأِن تطلعاتـه للمنتخـِب يف بطولة 
آسـيا، أجاَب نمتلُك مجموعًة جيدًة من 
الالعبـني، ونتطلُع إىل تحقيـِق الفوز يف 
جميع املباريـات والوصـول اىل املراحل 
مبـاراٍة  أي  ويف  البطولـة،  يف  املتقدمـِة 

نلعبها فإن تفكريي ينصُب عىل الفوز.
من جهته، قاَل العـب املنتخب األوملبي، 
وكاع رمضـان نشـعُر بدافـٍع معنـوي 

قـوي لتقديِم أفضل مسـتوى فني أمام 
املنتخـِب اإليرانـي بمسـاندِة جمهورنا 
الـويف الكريـم، والفائـدُة مـن املبـاراة 
سـتكون كبريًة لتشـخيِص السـلبيات 
وتقديـم األفضل يف نهائياِت آسـيا التي 
علينـا أن ندخـَل مبارياتها بشـخصّيِة 

البطل.
ومن جهته أشاَد ُمدرب املُنتخب األوملبّي 
اإليرانـي، مهـدي مهديفيكيا، بحسـِن 
االسـتقباِل وكـرِم الضيافـة مـن قبـل 
االتحـاِد العراقّي لكرِة القـدم، جاَء ذلك 
يف املؤتمـِر الصحفـي الذي أقيـَم امس، 
واملُخصـص ملبـاراِة منتخبنـا األوملبـي 
ونظريه اإليراني التي تقاُم اليوم الثالثاء 

يف ملعِب املدينة الدويل.
وقاَل مـدرُب املنتخب األوملبـي اإليراني 
سـعداء بالتواجـِد يف العـراق، ونشـكُر 
االتحـاَد العراقـّي عـىل كـرِم الضيافـة 
النجـاح  ُمسـتلزماِت  جميـع  وتوفـري 

والراحة أثناء التدريِب ويف إقامِة الوفد.
وأضـاَف ندرُك قـوَة املنتخـب العراقي، 
وسـبَق أن شـاهدت مبارياتـه يف دبـي 
يف  والضعـف  القـوة  نقـاَط  ونعـرُف 
املنتخِب العراقي، ونسـعى إىل أن تخدم 
املباراُة املنتخبني فنياً، وسعادتنا باللعب 
يف بغداد كبريٌة ملعرفتنا بالحضوِر الغفري 

املُتوقع للمباراِة من قبل الجمهور.
وأشاَر مهدي إىل إن اللقاءات التي تجمع 

الكرتـني العراقّيـة واإليرانّيـة دائماً ما 
تتسـُم بالقوِة واإلثارة وتقديم اللمحات 

الجميلة.
وأوضـَح إن مباراة اليـوم فرصٌة طيبٌة 
ملعرفـِة قـوة منتخبنـا والتأكيـد عـىل 
األسلوِب الذي سنتبعُه يف نهائياِت آسيا، 
مع األمنيـاِت بتأهل املنتخبـني اإليراني 

والعراقي إىل األدواِر املُتقدمة.
من جانبـه، أكَد العـب املنتخب األوملبي 
اإليراني، محمد خودا بندلوه إن املنتخب 
العراقي يعدُّ من املنتخبـاِت املتقدمِة يف 
آسيا، وجمهوره رائٌع ومميٌز ما يتطلُب 
مـن العبينـا بـذل املزيـد مـن الجهـوِد 

لتحقيِق الفوز.

بغداد/ متابعة الزوراء
قـدم نادي القـوة الجويـة الريايض، امس اإلثنـني، جهازه 
الفنـي الجديد بقيـادة املدرب قحطان جثري، بعد اسـتالمه 

للمهمة التدريبية بدال من املستقيل حكيم شاكر.
ويتألـف الجهاز الفنـي الجديد، من قحطـان جثري مدربا، 
ويسـاعده مؤيد جودي، فيما سـيكون حسن هادي مدربا 

لحراس املرمى، وأحمد جمعة مدربا للياقة البدنية، واملحلل 
الفني رافد سـالم، فيما بقـي أحمد خضري مرشفا للفريق.

وسـيقود جثري وطاقمـه الفريق يف املباريـات املتبقية من 
الـدوري  املمتـاز، إىل جانـب بطولة الكأس التي سـيواجه 
يف ثمـن النهائي منافسـه التقليـدي الزوراء.وقال جثري يف 
ترصيـح مقتضـب نقلها املكتـب اإلعالمي للنـادي ”القوة 

الجويـة تاريـخ كبـري، أرشف عـىل تدريبـه خـرية مدربي 
العراق، ونحتاج إىل تكاتف الجميع يف ظل الظروف الصعبة، 
والقادم أفضل إن شـاء الله“.وبـارش جثري عمله مع القوة 
الجوية، امس، وقاد املران األول بمشـاركة جميع الالعبني، 
استعدادا للمباراة املقبلة أمام النجف، غدا األربعاء يف ملعب 
الشـعب الـدويل، يف لقاء مؤجل من الجولـة 28 من الدوري 

املمتاز.فيما سـيحل ضيفا ثقيال عىل نفط البرصة بالجولة 
33 التي سـتقام يف ال 29 من الشـهر الجاري.وعىل صعيد 
متصـل، قدم املدرب املسـاعد مثنى خالـد اعتذاره عن عدم 
االسـتمرار مع الفريق، رغم إعالن اإلدارة بقائه مع الطاقم 
الفنـي الجديد.وعمـل خالد مدربـا مؤقتا وسـاهم بقيادة 

الصقور لهزيمة أربيل بنتيجة (1-2) يف الجولة املاضية.
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االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل مقـدم الربامج الرياضية يف 
القناة العراقية العامـة الزميل محمد صربي ، 
وذلك لوفاة املغفور لها والدته ... سـائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة 
ويسـكنها جنات الفردوس ويرزق اهلها ومحبيها 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
  ******************

الزميـل االعالمـي احمـد التميمـي قـرر خوض 
تجربـة جديـدة بعد انضمامه رسـميا اىل ارسة 
قناة الرابعة الرياضية من خالل تقديم برنامج 
يومـي بعنـوان (click) ، كل االمنيـات لزميلنا 

التميمي بتحقيـق النجاح وترك بصمة مميزة يف 
مهمته املهنية الجديدة.

بغداد/ حسني الشمري 
واصل منتخبنا بكرة السلة عىل الكرايس املتحركة عروضه املميزة محققا فوزه 
الثالث عىل التوايل بعد االنتصار عىل املنتخب السعودي بنتيجة 54/35 نقطة يف 
التايلندية وهي ثالث مباراة  بطولة اسيا اوشينا املقامة حاليا يف مدينة بوكيت 
والسعودية  واالمارات  الفلبني  منتخبات  جانب  اىل  ضمته  التي  املجموعة  يف  له 
وافغانستان وسيالقي اليوم الثالثاء املنتخب االفغاني يف اخر جولة  بمجموعته.

وقال رئيس الوفد عبد الكريم باقر نحمد الله ونشكره عىل هذه النتائج الجيدة 
واالداء املتصاعد من مباراة اىل اخر وهو ما يؤكد احقية منتخبنا باملنافسة عىل 
ان  بعد  حسب  واالسياد  العالم  كاس  بطاقة  عىل  التنافس  وليس  االوىل  املراكز 
ارتفع سقف طموحاتنا اىل اعىل واصبحنا يف طور املنافسة عىل املراكز االوىل يف 

البطولة الحالية.
اما مدرب املنتخب رافد عبد الحسني فقال انا سعيد بهذه النتائج التي تحققت 
وهي معززة باداء رائع نال استحسان الحضور ونسعى ملواصلة االداء نفسه يف 
املباريات املقللة التي سنالقي فيها خرية منتخبات اسيا ويف مقدمتها منتخبات 
ايران واسرتاليا والصني وهذا ما سيحفزنا اىل تقديم اداء وجهد مضاعف النتزاع 

الفوز والدخول طرفا باملنافسة عىل املراكز االوىل يف البطولة .

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بسم الله الرحمن الرحيم

وجه  ويبقى  فاٍن  عليها  من  (كل 
ربك ذو الجالل واالكرام)
صدق الله العيل العظيم

الوطنية  األوملبية  اللجنة  تتقدم 
التعازي  كلمات  بأصدق  العراقية 
إتحاد  الرياضية، وألرسة  لألوساط 
العداء  لوفاة  وذلك  القوى،  ألعاب 
ناهز  عمر  عن  داغر  شبيب  البطل 

الخامسة وسبعني عاماً.
يف  برز  الراحل  العداء  وكان 
الطويلة  املسافات  منافسات 
بأركاض الضاحية والخمسة آالف 
حقق  حيث  مرت  آالف  والعرشة 
العرب  بطولتي  يف  الذهبي  الوسام 

املركز  نال  كما  العسكري  والعالم 
الرابع قارياً.

والصرب  للراحل،  والغفران  الرحمة 
والسلوان ألهله وأحبته وذويه وإّنا 

لّله وإّنا إليه راجعون.
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قال دافيد أالبا، مدافع ريال مدريد، إن امللكي يمكنه 
التفوق عىل ليفربول، يف نهائي دوري أبطال أوروبا، 
من خالل الثقة بالنفس وكذلك الشخصية الفريدة.

وأضاف أالبا يف ترصيحـات ملجلة كيكر: ”نحن ريال 
مدريد. بهذه الثقة بالنفس، سنذهب إىل باريس من 

أجل الفوز“.
واستعاد ريال مدريد، توازنه بعد الهزيمة 4-3 أمام 
مانشسرت سيتي يف ذهاب الدور قبل النهائي، وقلب 

املوازين لصالحه بالفوز 1-3 يف اإلياب.
وتابع: ”هذه املباراة وغريها من العروض التي قدمها 
الريـال مؤخرا عىل املسـتوى األوروبي، تلقي الضوء 

عىل شخصية الفريق تحت قيادة أنشيلوتي“.
ولفت: ”لدينا روح مميزة وشخصية تنافسية، وقد 
اسـتعرضنا هـذا يف األدوار اإلقصائيـة. نحن فريق 

يعود دائما وال يستسلم عىل اإلطالق“.
لكن أالبا يدرك مدى الكفاءة التي يتمتع بها ليفربول، 

الذي تنافس مع مانشسـرت سيتي عىل لقب الدوري 
اإلنجليزي حتى املرحلة األخرية.

وقال أالبا: ”ليفربول فريـق يقدم كرة قدم إبداعية، 
واألهم أنه يتمتع بقوة هائلة“.

وأتم: ”مع يورجن كلوب، لديهم مدرب يستغل هذه 
القوة يف قيادة الفريق يف املسار املأمول“.

من جهة أخرى، تأكد غياب أحد مهاجمي ليفربول، 
عـن مواجهة ريال مدريد السـبت املقبـل، يف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
فـإن  ديبورتيفـو“،  ”مونـدو  صحيفـة  وحسـب 
البلجيكـي ديفوك أوريجي، مهاجـم الريدز، تعرض 

إلصابة وتأكد غيابه عن موقعة ريال مدريد.
وأشـارت الصحيفة اإلسبانية إىل أوريجي لم يتمكن 
أيضا من اللعب ضد وولفرهامبتون، يف ختام الدوري 

اإلنجليزي املمتاز بسبب اإلصابة.
يذكر أن ليفربول حصد املركز الثاني يف جدول ترتيب 

الربيمريليـج برصيـد 92 نقطـة، خلف مانشسـرت 
سيتي صاحب اللقب بنقطة وحيدة.

وزعمت العديد من التقارير، أن أوريجي لديه اتفاق 
مع ميالن، وسيوقع مع الروسونريي مبارشة عقب 

نهائي دوري أبطال أوروبا.

قاد سـتيفن كوري وأندرو ويغنز فريقهما 
غولـدن سـتايت ووريـرز إىل وضـع قـدم 
األمريكـي  السـلة  كـرة  دوري  نهائـي  يف 
للمحرتفـني ”أن بـي ايـه“، بفـوزه عـىل 
 109-100 مافريكـس  داالس  مضيفـه 
وتقدمه عليـه -3صفر يف نهائـي املنطقة 

الغربية.
وبـات ووريـرز بحاجـة إىل فـوز واحـد،  
ليحجـز بطاقـة الـدور النهائـي ومالقاة 
الفائز بنهائي املنطقة الرشقية بني ميامي 

هيت وبوسطن سلتيكس .(2-1) 
وتألـق الثنائـي كـوري (31 نقطـة و11 
تمريـرة حاسـمة) والكنـدي ويغنـز (27 
نقطـة و11 متابعـة) يف تشـكيلة املـدرب 

سـتيف كري الباحـث عن اسـتعادة فريقه 
أمجاد العقد املايض.

ولم ينجـح أي فريق يف 75 عاماً من تاريخ 
الـدوري، يف قلب تأخـره صفر3- يف األدوار 

االقصائية (بالي أوف).
وساهم أيضاً يف تحقيق فوز ووريرز العائد 
مـن إصابـة طويلـة كالي تومسـون (19 
نقطـة)، درايمونـد غريـن (10) والبديـل 

جوردان بول .(10) 
ومرّة جديدة، لم ينفع أداء هائل من النجم 
السـلوفيني لوكا دونتشـيتش (40 نقطة 
و11 متابعـة) يف تجنيـب داالس خسـارة 

ثالثة.
قال كوري بعـد الفوز: ”كان فوزاً جماعياً 

رائعـاً. عندمـا تتقـّدم -2صفر ثـم تفوز 
خـارج أرضك، يمنحك ذلك سـيطرة كبرية 

عىل السلسلة. هذا أمر هائل“.
تابـع: ”ندرك تمامـاً أّن املهمة لم ُتحسـم 
بعد، لكن من الجميل خوض مباراة الثالثاء 
(الرابعـة يف أرض داالس) دون أي ضغوط 

ومحاولة حسم السلسلة“.
وأشـاد كري بالدور الذي لعبه املوزع 

املخرضم كوري صاحب 5 ثالثيات 
من 10 محاوالت: ”كان سـتيف 

رائعـاً الليلة. مسـتوى تكّيفه 
خـارق. يحلّق دفاعياً ثم يقّدم 

أداء هجوميـاً رهيبـاً. مـن الجميل أن 
تشاهده يلعب“.

عىل الطرف املقابل، رفض دونتشـيتش 
اإلقـرار بانتهاء السلسـلة منطقياً: ”لم 
تنتـه بعـد، لكنها لـن تكون سـهلة. لن 
يمنحـك ووريـزر شـيئاً عـىل طبـق من 

فضة“.
تابـع: ”لـم يتوقعنا أحـد هنـا يف نهائي 
املنطقة الغربيـة. لكني أعتقد ان ووريرز 
يلعـب بطريقة ال ُتصـّدق. الجميع يعرف 

دوره“.
أضاف العب ريال مدريد اإلسباني السابق: 
”هم متحـدون، ويلعبون سـوياً منذ فرتة 
كمـا يقّدمون سـلة جميلة. لـذا أعتقد أّن 

األمر سيكون صعباً“.
ختـم: ”كانـت املباريـات الثـالث األخـرية 

فائقة الصعوبة“.

وبعد تقدمـه 47-48 بني الشـوطني، قّدم 
ووريرز أداء دفاعيـاً صلباً يف الربع الثالث. 
زرع كوري 11 نقطة ضمن سلسلة تفوق 
فيهـا املضيـف 21-30، لريفـع تقدمه إىل 

عرش نقاط 78-68.
ن  يلعـب كا كـي  جيـداً  الفـارق 

ووريـرز بأريحيـة يف الربع 
األخـري ويبّدد آمـال الضيف 

بالعودة.
كـرة  األخـري  الربـع  وشـهد 
سـاحقة (دانـك) رائعـة من 
فـوق  واحـدة  يبـد  ويغنـز 
دونتشـيتش. ألغيت السـلة يف 
بادىء األمر، لكن تحدّي املدرب 
كـري أعـاد األمـور إىل نصابها 

والفارق إىل 93-83.
علّـق كـري عـىل هـذه الكـرة 
السـاحقة: ”لقـد  كانت كرة 
فوجئـت  رائعـة.  سـاحقة 
بالقرار لكني سعيد بالعودة 

عنه“.
بعدهـا  ويغنـز  حصـل 
رميـات  ثـالث  عـىل 
حـرة إثر خطأ من 

دونتشـيتش ليتقدم فريقـه 89-102 قبل 
أربع دقائق عىل نهاية الوقت األصيل.

وتزعزعـت ثقة ووريـرز يف نهايـة املباراة 
مع ثالثية لسـبنرس دينويدي، صاحب 26 
نقطة، قلصـت الفـارق إىل 104-99، لكن 
ووريـزر رّد بقـوة عـرب ثالثيـة بـول الذي 
استعاد التقدم بثماني نقاط قبل 54 ثانية 

عىل النهاية الوقت.

تـّوج ميالن بلقـب الـدوري اإليطايل 
لكرة القدم عقـب فوزه عىل مضيفه 
ساسولو -3صفر يف الجولة األخرية.

وسـجل كل مـن الفرنـيس أوليفيـه 
جـريو (17 و32) واإليفـواري فرانك 

كيسيه (36) أهداف ميالن.
وبعـد غياب دام 11 عامـاً، عاد كبري 
إيطاليا يف أوروبا إىل منصات التتويج 

محرزاً اللقب للمرة 19 يف تاريخه.
وأكمل ميالن الدوري متصدراً برصيد 
عـن  نقطتـني  وبفـارق  نقطـة   86

غريمه وجاره إنرت.
وانترص إنرت عىل سامبدوريا -3صفر 
نابـويل عـىل  فـاز  النتيجـة  وبـذات 

مضيفه سبيزيا.
وغـادر كاليـاري دوري األضواء بعد 
تعادله سلباً أمام فينيزيا فيما ضمن 
سالرينيتانا البقاء رغم هزيمته أمام 

ضيفه أودينيزي صفر4-.
ıaÏö˛a@äÎÜ@äÜbÃÌ@Ú†b„ãÀ

تمكـن قـادش مـن ضمـان مكانـه 

يف دوري األضـواء عقـب فـوزه عىل 
أالفيس صفر1-  مضيفه ديبورتيفو 
الـدوري  مـن  األخـرية  الجولـة  يف 

اإلسباني.
وسـجل أنطوني لوزانو هدف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 76.
واحتـل قادش املركـز 17 برصيد 39 

نقطة.
دوري  غرناطـة  غـادر  املقابـل،  يف 
الدرجـة األوىل بتعادلـه مـع ضيفـه 
إسـبانيول سلباً واحتالله للمركز 18 

برصيد 38 نقطة.
ومـن جهـة أخـرى، فـاز إلتيش عىل 
خيتـايف 1-3 وريـال مايـوركا عـىل 

أوساسونا -2صفر.
يف  موسـمه  مدريـد  أتلتيكـو  أنهـى 
بالفـوز خـارج  اإلسـباني  الـدوري 
قواعده عىل ريال سوسـييداد 1-2 يف 

الجولة األخرية من الليغا.
ضمـن  كان  الـذي  أتلتيكـو  ورفـع 
مسـبقاً مقعداً لـه يف دوري األبطال، 

رصيـده إىل 71 نقطة يف املركز الثالث 
برشـلونة  خلـف  نقطتـني  بفـارق 
الثاني الـذي خرس يف مباراته األخرية 
عـىل أرضه أمام فياريـال (صفر2-) 
وسـجل كل مـن ألفونسـو بيـدرازا 
(41) ومويسيس غوميز (55) هديف 
الغواصـات الصفراء، يف حـني تجّمد 
 62 عنـد  سوسـييداد  ريـال  رصيـد 
نقطـة يف املركز السـادس، ما يؤهله 

للمشاركة يف الدوري األوروبي.
سـجل هـديف أتلتيكـو األرجنتينيـان 
رودريغو دي بول (51) وأنخيل كوريا 
(69) وجون غوريدي (3+90) هدف 

سوسييداد.
ويف مبـاراة ثانية فاز إشـبيلية الذي 
األبطـال  دوري  يف  أيضـاً  سـينافس 
املوسـم املقبـل، عـىل أتلتيـك بلبـاو 
بهـدف دون مقابل سـجله رافا مري 
يف الدقيقـة 68، لريفع رصيده إىل 70 

نقطة يف املركز الرابع.
@µ–„7Á@Û‹«@åÏ–€a@’‘±@äb‡ÿ€c

تأهـل ألكمـار إىل نهائـي تصفيـات 
املؤتمـر  دوري  لبطولـة  املؤهلـة 
األوروبي بفـوزه الثمني (0-2)، عىل 
هرينفني، يف إيـاب الدور قبل النهائي 
مـن هـذه التصفيـات املقامة ضمن 

منافسات الدوري الهولندي.
ويلتقـي ألكمار يف النهائي مع الفائز 
مـن املواجهة األخـرى ، والتي تجمع 
بني فيتيسـه آرنهيم وأوتريخت علما 
بـأن األخري فاز عـىل ملعبـه (3-1) 

ذهابا.
نهائـي  إىل  طريقـه  ألكمـار  وشـق 
التصفيـات بالفـوز عـىل هرينفـني 
(3-4) يف مجمـوع املباراتـني، حيث 
سـبق لهرينفـني أن فاز عـىل ملعبه 

(2-3) ذهابا.
وأنهى ألكمار الشـوط األول لصالحه 
يف  ويـت  دي  دانـي  سـجله  بهـدف 
الدقيقة الخامسـة، ثم أحـرز زكريا 
أبـو خالل الهـدف الثانـي للفريق يف 

الدقيقة 88.

7الرياضي
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يعقـد الفرنيس كيليان مبابـي، نجم باريس 
سـان جريمـان، مؤتمرا صحفيـا، للحديث 

عن تجديد عقده يف حديقة األمراء.
وانتهـى العقـد القديـم ملبابي يف املوسـم 
الحـايل، وثـار الكثـري مـن الجـدل حول 
إمكانية رحيله إىل ريال مدريد عرب صفقة 

مجانية.
لكن باريس سـان جريمان، أعلن السبت 
املايض، توقيع مبابي عىل عقد جديد حتى 

صيف عام 2025.
مبابـي  إن  الشـرينجيتو،  برنامـج  وقـال 
سيعقد مؤتمرا صحفيا، عىل شبكة تويتش، 

للحديث عن تجديد عقده.
ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ فإن املؤتمر سيعقد 
يف حديقـة األمـراء، بحضـور نـارص الخليفي 

رئيس النادي البارييس.
وبحسب صحيفة سبورت، فإن مبابي سيحصل 
عىل 50 مليون يورو يف املوسم الواحد مع باريس، 

بجانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.
وباإلضافة إىل ذلك، سـيحصل الالعب الفرنيس عىل 

نسبة %100 من حقوق الصور الخاصة به.

ذكرت تقاريـر صحفية أن برشـلونة يضع أنظاره 
عىل مدافع تشيليس، ماركوس ألونسو، الذي يرغب 
يف العودة إىل إسبانيا.وبحسـب صحيفة ماركا، فإن 
اإلدارة الرياضيـة لربشـلونة تعمل عـىل تقييم عدة 
أسـماء، لكن ألونسـو يتصـدر القائمة.وأشـارت إىل 
أن التعاقد مع ألونسـو لن يكون باألمر السـهل، ألن 
الظهـري األيرس ال زال أمامه سـنة عـىل انتهاء عقده 
مع البلوز، ويتعني عىل البارسـا، التفاوض عىل سعر 
االنتقال.وذكـرت ماركا أن ألونسـو يريد الرحيل عن 
تشـيليس، ويرغب يف االنتقال للكامب نو، مشرية إىل 
أن العرض الذي يقدمه له البلوجرانا يلبي تطلعاته.

وأشـارت الصحيفـة إىل أن تطلعات الالعب ليسـت 
معقدة، وترتكز بشكل أسايس عىل رغبته يف الرحيل 

عن تشيليس والعودة إىل إسبانيا.

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a ÔˆbË‰€a@“äbìfl@Û‹«@åãÌäÎÎ@Êb»õÌ@ç‰ÃÌÎÎ@äÏ◊
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تحـدث تقريـر صحفي، عن 
سبب تأخر برشلونة يف حسم 
صفقـة الربازيـيل رافينيا، جناح 

ز  ليـد
يونايتد.

وارتبـط 
فينيـا  ا ر
حـب  صا
 2 5 لــ ا
ًمـا  عا
باالنتقال 

منـذ عـدة  برشـلونة  إىل 
أشـهر، لكـن توقـف 
املتعلقـة  األخبـار 
يف  بالصفقـة 
بيع  سـا أل ا

Ú„Ï‹íãi@Âfl@l6‘Ì@åáÓ€@k«¸@bÓ‰Óœaä

fiÏiã–Ó€@Û‹«@åÏ–‹€@êÌäbi@∂g@kÁâ‰é@áÌäáfl@fibÌä@ÂÆ@Zbi¸c

Ô„bjé�a@äÎá€a@¿@ëäby@›õœc@Ï„Ïi@µébÌ

انتقد بيني زاهايف، وكيل روبرت ليفاندوفسكي، 
نجـم بايـرن ميونيـخ، إدارة النـادي األملاني، 
بسـبب عدم السـماح لالعب بالرحيل يف إطار 

املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهـي عقـد ليفاندوفسـكي مـع بايـرن يف 
صيف 2023، ويسـعى برشـلونة لضمه وقدم 
له عرضا بالفعل، يف األيام األخرية، لكن النادي 

البافاري رد بالرفض.
ويف هـذا الصدد قال زاهـايف، خالل ترصيحات 
أبرزتها صحيفة مريور الربيطانية: ”بالنسـبة 
لليفاندوفسـكي، بايرن هـو التاريخ.. لم يكن 

هناك عرض من بايرن من أجل التجديد“.
وتابـع: ”روبرت يريد فقط مغادرة النادي بعد 
8 سـنوات، إنه يبلغ من العمر 34 عاما ويريد 
تحقيـق حلمه.. يريد ليفا الرحيل هذا الصيف، 

ال أحد منا يهتم باملال“.
وواصـل: ”الحقيقـة أنـه لـم يشـعر باحرتام 
مجلـس اإلدارة منذ بضعة أشـهر.. لقد خرس 
وكشـخص  كالعـب  ليفاندوفسـكي  بايـرن 

أيضا“.
وتابع: ”روبرت لديه فرصة لالنتقال إىل النادي 
الـذي طاملـا حلم به.. ملـاذا يحرمـه بايرن من 

هـذه الفرصـة؟ يف الحقيقة لم تكن 
لدي خطة للتحدث علنا، لدي احرتام 

كبري لناد تاريخـي مثل بايرن، لكنني 
لم أستطع مساعدة نفيس سوى بالرد 

عىل ترصيحات النادي األخرية“.
واختتم زاهايف: ”يمكن لبايرن االحتفاظ 

بليفاندوفسـكي لعام اخر، لكن هذا يشء 
ال أنصح بـه.. روبرت رجـل ذكي ويعرف 

مـا يـدور حوله، ومـا كان يخطـط بايرن 
لـه.. كان يعلـم أن النـادي يريد اسـتبداله 

بهاالند“.

أحرز الدويل املغربي ياسني بونو، 
حـارس مرمـى فريق إشـبيلية، 
جائـزة زامورا ألفضـل حارس يف 
الدوري اإلسـباني لكـرة القدم يف 
موسـم 2022-2021.وبات بونو 
بذلـك أول حـارس عربـي وثاني 
إفريقي يحـرز هذه الجائزة.وأكد 
جولني لوبيتيجي مدرب إشبيلية، 
أن هذا املوسـم كان األصعب بني 
املواسـم الثالثـة، التـي قضاهـا 

حتـى اآلن مع الفريـق األندليس.
وقاد لوبيتيجي، الفريق األندليس 
الـدوري  يف  نقطـة   70 لجمـع 
اإلسـباني هـذا املوسـم، لينهـي 
إشبيلية، البطولة يف املركز الرابع.
”الجمهور  لوبيتيجـي:  وأوضـح 
لعب دورا كبريا هذا املوسم، وكان 
حـارضا بقـوة، وهـو ما سـاعد 
الفريق عـىل املنافسـة والثقة يف 
يف  األهداف“.وأضـاف  تحقيـق 

مؤتمـر صحفـي عقب مبـاراة 
بيلباو: ”كنـا يف املراكز املتقدمة 
عـىل  حافظنـا  العـام،  طـوال 
مسـتوانا بـكل الصور“.وتابع: 
”فخور بالالعبني واملجهود الذي 
بذلوه، جائزة زامورا التي حصل 
عليها بونو لهـا قيمة جماعية 
الفريق ككل  بفضل مشـاركة 
يف الدفـاع. نحن فريـق يدافع 

بحثا عن مرمى املنافس“.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
أصـدرت الهيئـة الوطنيـة للصحافة بمـرص بياناً عن 
نتيجـة التحقيـق اإلداري واملـايل الـذي أجرتـه الهيئة 
بواسـطة لجنـة ضمـت عنـارص صحفيـة وقانونيـة 
ومالية وإدارية تحت ارشاف نائب رئيس مجلس الدولة 
واملستشـار القانونـي لرئيـس الهيئة فيمـا أثري حول 
واقعة إضطهاد املرحوم عماد الفقي الصحفي بجريدة 

األهرام وحرمانه من الحوافز واملستحقات املالية.
وأكـد بيـان الهيئـة أنها بـادرت اىل إجـراء التحقيقات 
التي تضمنت اسـتدعاء املسـؤولني بمؤسسـة األهرام 
بقطاعـات إدارة التحريـر والشـؤون املالية وشـؤون 
العاملني الحاليني والسـابقني ، باإلضافة اىل مدير عام 
املؤسسـة والتحقيق معهم يف ضوء مالبسـات الواقعة 
واملذكرة املقدمة من األسـتاذ عـالء ثابت رئيس تحرير 
جريدة األهرام.وبعد فحص جميع املسـتندات واألوراق 
الرسـمية املعتمـدة والـواردة مـن مؤسسـة األهـرام 
والخاصـة باملرحـوم، وسـماع أقوال املسـؤولني، تبني 
للجنـة التحقيق ما يـيل :-أوالً: أن املرحوم عماد الفقي 
حصل عىل الحوافز السنوية كاملة، دون أية خصومات 
عىل مدار السـنوات األربـع األخرية، حيـث كان آخرها 

الحوافز التي تم رصفها له يف فرباير ٢٠٢٢ .
ثانيـاً: فيما يتعلق باألبناط الشـهرية، فقد تبني للجنة 
أنه لـم يخصم منـه أبناط عىل مـدار السـنوات األربع 
األخرية، باسـتثناء ثالث مرات، جاءت كالتايل:• شهري 

سبتمرب وأكتوبر ٢٠١٩ .
• شهر فرباير ٢٠٢٠.

وذلـك طبقاً لضوابـط ولوائح املؤسسـة املنظمة لذلك، 
شـأنه يف ذلك شأن أقرانه.ثالثاً: فيما يتعلق بالرتقيات ، 
فقـد ثبت للجنة أن آخر ترقية حصل عليها الراحل هي 
نائـب مديـر تحرير عام ٢٠١٢ ، وفقاً ملـا هو ثابت من 
ملف خدمته ، مثله مثل زمالء آخرين .وأشـارت الهيئة 
يف بيانهـا اىل أن مبادرتهـا إلجـراء التحقيقات املشـار 
اليها استهدفت بيان الحقيقة لألرسة الصحفية والرأي 
العام ورداً عىل ما تناولته وسـائل التواصل االجتماعي 
مـن شـائعات.والهيئة تؤكد حرصها عـىل توافر املناخ 
الصحـي للصحافـة والصحفيـني كي تـؤدي الصحف 
القوميـة دورها املنوط بهـا يف توعية الرأي العام وعدم 

انجراره وراء الشائعات.
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بغداد/ الزوراء:
 هنـأ نقيب الصحفيني العراقيني، 
رئيـس اتحاد الصحفيـني العرب، 
الالمـي  احـالم  الالمـي،  مؤيـد 
انتخابـات  يف  فوزهـا  بمناسـبة 
نقابـة املحامـني العراقيـني التي 

جرت مؤخرا.
وبعـث الالمـي باقـة ورد وبرقية 
يرسنـي  فيهـا:»  جـاء  تهنئـة 
ويسعدني أن أتقدم اليكم بخالص 
التربيـكات  وأجمـل  التهانـي 
بمناسـبة فوزكـم بمنصب نقيب 
املحامـني العراقيني يف االنتخابات 
االخرية التي جرت مؤخرا، متمنًيا 
لكـم دوام املوفقيـة والنجـاح يف 
اداء مهـام عملكـم وبمـا يحقق 
طموحاتكـم يف دعم عمل القضاء 
يف العراق لضمـان العدالة يف بلدنا 

العزيز «.
نقيـب  أعربـت  جانبهـا،  مـن 
املحامني العراقيني، احالم الالمي، 
عـن شـكرها وتقديرهـا لنقيـب 

الصحفيـني العراقيـني لتهنئتـه. 
مؤكدة عىل رضورة التواصل ومد 
جسـور اإلحـرتام والتعـاون بني 

الجانبني .
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 بعـد ظهور معظم املذيعـات واإلعالميات 
عـىل شاشـات أفغانسـتان، بالنقـاب، أو 
كاشـفات عـن عيونهـن فقـط، تطبيقـاً 
للقوانـني الجديـدة التي فرضتهـا حركة 
عـىل  املذيعـني  مـن  عـدد  رد  طالبـان، 

طريقتهم.
فقد أبدى العرشات من العاملني يف محطات 
تلفزيونيـة مسـاء أمـس، تضامنهـم مع 
زميالتهم، وظهروا عىل الشاشة الصغرية، 
السـيما يف شـبكة طلوع نيوز، بالكمامة 

السوداء.
فيما تداول عرشات الناشطني عىل مواقع 
التواصل تلك الصور، مؤكدين أن الشـعب 
األفغاني الشـجاع لـن يستسـلم لقوانني 

طالبان املتشددة، بل سيقاوم.
أتت تلك الخطوة، بعد أن أطلت اإلعالميات 
عيونهـن  عـن  فقـط  كاشـفات  أمـس 
وجبينهـن، يف قنـوات عـدة مثـل «تولـو 
نيوز» و»شامشـاد تـي يف» و»وان تي يف» 

و»أريانا».
فيمـا أوضحت سـونيا نيـازي، املذيعة يف 
قنـاة «تولو نيوز»، لوكالـة فرانس برس، 
أن القنـاة تعرضت لضغوط، بعد أن أكدت 
الحركة أن أي مذيعة تظهر عىل الشاشـة 
دون أن تغطي وجهها يتعني عليها البحث 

عن وظيفة أخرى».
فيمـا أكـد ذبيـح اللـه مجاهـد، املتحدث 
باسم الحركة يف مقابلة مع «العربية»، أن 
السلطات لم تفرض الربقع عىل املذيعات، 

وال تنوي إجبارهن عىل ترك وظائفهن.
يشـار إىل أن طالبـان، ورغـم تأكيد ذبيح 
اللـه، كانـت أمـرت سـابقاً بطـرد كافة 
العامـالت يف املؤسسـات العامـة يف حـال 
مخالفتهن للقواعد الجديدة التي فرضتها 
مطلع الشهر الحايل (مايو ٢٠٢٢)، ومنها 
تغطية الوجـه، مفضلة ارتداءهن الربقع، 
بعـد أن ألزمتهن سـابقا بوضـع الحجاب 

فقط.
كمـا وجهت بمعاقبة الرجـال العاملني يف 
الوظائـف العامة إن تخلّفـت زوجاتهم أو 

بناتهم عن االلتزام بقرار تغطية الوجه.
ومنـذ وصولهـا إىل السـلطة يف منتصـف 
أغسطس املايض، قلّصت طالبان تدريجياً 
من حريات وحقوق املرأة، وفرضت أشكاًال 
عدة من التمييز بني الجنسني، كما حرمت 
العديد مـن الطالبات من التعليم، بانتظار 
فـرض قوانني جديدة تحكـم توجههن إىل 

مقاعد الدراسة ثانية.
القنـوات  أبـرز  يف  املذيعـات  وظهـرت 
التلفزيونّية األفغانية وهن يرتدين النقاب 
غـداة تحّد لقرار اتخذته سـلطات طالبان 

يلزمهّن بتغطية وجوههّن خالل البّث.
ومنـذ وصولها إىل السـلطة يف أغسـطس 
٢٠٢١، قلّصت طالبان تدريجاً من حريات 
املـرأة وفرضـت أشـكاًال مـن التمييز بني 
الجنسني وفق تفسريها الصارم للرشيعة. 
ومطلـع الشـهر الحـايلّ، أمـرت الحركـة 
النسـاء بتغطيـة وجوههـن يف األماكـن 
العامـة، واألفضل بارتـداء الربقع. وكانت 

الحركـة فرضـت عىل النسـاء حتـى اآلن 
وضـع الحجاب فقط، ما يعني ترك الوجه 

ظاهرًا.
وطلبـت وزارة األمـر باملعـروف والنهـي 
عن املنكـر من املذيعات االلتـزام بقرارها 
األخـري ابتداء من السـبت. لكـن، وخالفاً 
لذلك، ظهرت املذيعات يف قنوات تلفزيونية 
بوجـوه مكشـوفة خـالل البـّث املبـارش 
موقفهـن  عـن  عدلـن  واألحـد  السـبت. 
ووضعـن النقـاب كاشـفات فقـط عـن 
”طلـوع  قنـوات  يف  وأجبنهـن  عيونهـن 
نيوز“ و“شامشـاد تي.يف“ و“وان تي.يف“ 
و“أريانا“.وأكدت سـونيا نيازي املذيعة يف 
”طلوع نيـوز“ ”قاومنا وكنا ضـد ارتداء 
تعرضـت  ”القنـاة  وأضافـت  النقـاب“. 
لضغـوط، وقالـت طالبـان إن أي مذيعـة 
تظهر عىل الشاشة دون أن تغطي وجهها 
يتعـني عليها البحث عـن وظيفة أخرى“.
بـدوره قـال مديـر قنـاة ”طلـوع نيوز“ 
خبلواك سـاباي إن القنـاة ”أُجربت“ عىل 
تنفيذ القرار، موضحاً ”قيل لنا: عليكم أن 
تفعلوا ذلك. عليكـم االمتثال. ال يوجد حل 

آخر“. وأضاف ”لقد تم االتصال بي هاتفياً 
وطلـب مني بعبارات صارمـة االمتثال إىل 
ذلك. لذا فإن ذلك لم يتم باختيارنا، ولكننا 

مكرهون ومجربون“.
وقال املتحّدث باسم وزارة األمر باملعروف 
والنهـي عـن املنكر محمد صـادق عكيف 
إجبـار  تنـوي  ال  السـلطات  إن  مهاجـر 
املذيعـات عىل ترك وظائفهن. وأكد لوكالة 
فرانس بـرس ”نحن سـعداء ألن القنوات 

مارست مسؤوليتها بشكل صحيح“.
وأمرت سـلطات طالبان بطـرد العامالت 
يف املؤسسـات العاّمة يف حـال مخالفتهّن 
الرجـال  ويواجـه  الجديـدة.  للقواعـد 
العاملـون يف الوظائف العاّمة خطر الطرد 
إن تخلّفت زوجاتهم أو بناتهم عن االلتزام 

بالقرارات.
ومنـذ عودتهـا إىل السـلطة يف أغسـطس 
٢٠٢١، تعّهدت طالبان يف البداية أن تكون 
أكثر مرونة من نظامها السابق بني عامي 
النسـاء  حرمـت  عندمـا  و٢٠٠١   ١٩٩٦
مـن كل الحقـوق تقريبا. لكّنهـا رسعان 
مـا تراجعت عـن التزاماتها، واسـتبعدت 
النسـاء إىل حد كبري من الوظائف العامة، 
وحرمتهن من االلتحاق باملدارس الثانوية 

وقّيدت حقهن يف السفر.
وكانـت الحركة فرضت عىل النسـاء حتى 
اآلن وضـع الحجاب. لكنهـا كانت تويص 
بشدة بارتداء الربقع الذي سبق أن فرضته 
 ١٩٩٦ بـني  األوىل  حكمهـا  فـرتة  خـالل 
و٢٠٠١. ومنذ اإلطاحـة بنظام طالبان يف 
عام ٢٠٠١، استمرت العديد من النساء يف 
املناطق األكثـر عزلة ومحافظـة يف البالد 
يف ارتـداء الربقـع. لكن الغالبيـة العظمى 
مـن األفغانيـات كـن محّجبات بوشـاح 
فضفاض.كما توّقفت القنوات التلفزيونّية 
عن بّث املسلسـالت التي تشـارك النسـاء 

بالتمثيل فيها التزاما بقرارات طالبان.
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تونس/متابعة الزوراء: 
شـهد احتفال اإلعالم العاملـي أخرياً 
بـ«اليـوم العاملي لحريـة الصحافة» 
جـدالً يف العديـد مـن الـدول، بينهـا 
تونس، حول واقع اإلعالم... وحصيلة 
قـرن ونصف مـن «توظيـف» صّناع 
القرار السـيايس واالقتصـادي له يف 
خدمة أجنداتهـم وأولوياتهم. وفيما 
يـيل نعـرض لخصوصيـات تجارب 
اإلعـالم يف تونس التي شـهدت باكراً 
إصـدارات بالجملة لصحـف ناطقة 
باللغات العربية العربية والفرنسـية 
واإليطالية وأّسسـت فيها أول إذاعة 

وطنية منذ ١٩٣٨.
سجّل تاريخي

املناسـبة  لقـد تزامـن إحيـاء تلـك 
العامليـة بإصـدار كتـاب جديد تحت 
عنـوان «قرن ونصف مـن الصحافة 
يف تونس» أعده اإلعالمي واألكاديمي 
التونيس الصحراوي قمعون عن تاريخ 
الصحافـة التونسـية منـذ تأسـيس 
 .١٩ القـرن  أول صحيفـة منتصـف 
وأوضح قمعون، الذي سبق له أن توىل 
مسـؤوليات عىل رأس عدة مؤسسات 
إعـالم وتوثيـق رسـمية يف لقـاء مع 
«الرشق األوسـط»، أن دراسـاته عن 
اإلعـالم والحياة السياسـية يف تونس 
املعّمقة  الدراسـات  لتتابـع  «جـاءت 
التـي أعدها كبـار أسـاتذة اإلعالم يف 
تونـس يف الجامعـة التونسـية خالل 
العميديـن  مثـل  املاضيـة،  العقـود 
السـابقني لكليـة الصحافـة املنصف 
الشنويف ومحمد حمدان، والجامعيني 

التونسيني».
صدور كتـاب قمعون تزامن مع نرش 
دراسـات جديـدة بعـدة لغـات حول 
تاريـخ الصحافـة العربيـة والعربية 
والفرنسـية يف تونـس. ويعترب املؤلف 
أن كتابه الجديد جاء ليسلّط األضواء 
كذلك عىل تطور املشـهد اإلعالمي بعد 
١٩٨٨. أي بعـد إعـالن الطـور الثاني 
من التعدديـة اإلعالميـة والحزبية يف 
عهـد الرئيس األسـبق زيـن العابدين 
بـن عـيل، ثـم بعـد منعـرج ٢٠١١. 
صحفيـة  «تعدديـة  البـالد  ودخـول 

غري مقيـدة»، ممـا أدى إىل تأسـيس 
مئـات العناويـن الصحفيـة واملواقع 
اإللكرتونية وعرشات القنوات اإلذاعية 
والتلفزيونيـة، اختفـى الكثـري منها 
الحقاً بسبب الصعوبات املالية وتعّقد 
العرشيـة  خـالل  السـيايس  املشـهد 

املاضية».
تراجع هامش الحريات

من ناحية أخرى، رغم إصدار منظمات 
والدوليـة  التونسـية  الصحفيـني 
تقاريـر جديـدة حّذرت ممـا وصفته 
«تدهـور أوضاع الحريـات يف تونس، 
بعـد إعـالن اإلجـراءات االسـتثنائية 
وإسـقاط الربملـان والحكومـة يف ٢٥ 
يوليو (تموز) أاملايض»، فإن التقارير 
نفسـها أكدت أن «هامـش الحريات 
الصحفية يف تونس بني األفضل عربياً 
حالياً». ويف هذا السـياق يعترب أستاذ 
اإلعـالم هانـي مبـارك أن «التعدديـة 
الفكرية والسياسية يف اإلعالم التونيس 
مرتبطة بخصوصية االنفتاح الفكري 
والثقـايف املبّكر يف تونس ويف وسـائل 

اإلعالم التونسية».
وحقـاً، يسـجل الصحـراوي قمعون 
أن دراسـاته عـن تاريـخ الصحافـة 
التونسـية «تؤكـد العالقـة الجدليـة 
لوسـائل اإلعالم بمحيطها السـيايس 

والفكري،  واالجتماعـي  واالقتصادي 
طـوال قـرن ونصف مـن الوجود منذ 
إنشـاء صحيفـة (الرائـد التونـيس) 
عـام ١٨٦٠. حـني كانـت الصحافـة 
صوت حركة اإلصـالح وتيار النهضة 
تواصـل  ولقـد   .«(١٨٨١  -  ١٨٦٠)
توظيف اإلعـالم «يف املعركة الوطنية» 
من قبل الزعماء الوطنيني يف مرحلتي 
االسـتعمار الفرنيس ومعركة الحرية 
واالنعتـاق (١٨٨١ - ١٩٥٦)، وبنـاء 
سياسـات  ودعـم  الوطنيـة  الدولـة 
الديمقراطية  التنمية واالنتقال نحـو 

(من ١٩٥٦ إىل اليوم ٢٠٢٠).
للمسـارات  الدراسـات  وتكشـف 
التاريخيـة للصحافـة يف تونـس أنها 
األفـكار  «نـرش  مجـاالت  تصـدرت 
النهضـة  بدايـة  يف  اإلصالحيـة 
الفكريـة لتونس، قبـل وبعد انتصاب 
االسـتعمار». كما كانت منرباً لألقالم 
«التصـدي  مسـار  تصـدرت  التـي 
القلـم والنضال  لالسـتعمار بسـالح 
الفكري، وصوالً إىل تحقيق االستقالل 
وبناء الدولة الوطنية بمختلف عهودها 
وتوجهاتها السياسية واآليديولوجية، 
املرتاوحـة بـني األحاديـة والتعدديـة 
اإلعالمية والسياسـية، واستحقاقات 
«االنتقال الديمقراطي» ويف مقدمتها 

حرية الصحافة والرأي والتعبري».
الصحافة الهزلية

من ناحيـة أخرى، نّظم أخرياً وسـط 
العاصمـة تونـس معـرض وثائقـي 
كبـري لتاريـخ الصحافـة الهزليـة يف 
البـالد. وكشـف املرشفـون عـىل هذا 
املعـرض أن مـن بني مميـزات تاريخ 
الصحافـة يف تونـس الحضـور املهم 
للصحافـة الهزليـة التي تطـّورت إىل 
«ظاهرة اجتماعية سياسية». واعترب 
اإلعالمـي واألكاديمي سـامي املالكي 
أن الصحافـة الهزليـة «سـاهمت يف 
تشـكيل الوعي الوطني خالل املرحلة 
االستعمارية عرب الرسم الكاريكاتريي 
واملقاالت الساخرة والشعر الشعبي». 
وسـاهم يف هـذه التجـارب عـدد من 
أبرز مثّقفي تلك الحقبة، مثل الشاذيل 
الفهري مؤّسـس جريدة «الرسدوك» 
أي «الديـك» التـي أّسسـت يف ١٩٢٢ 
وتوّقفت يف ١٩٣١. وتظّل أشـهر هذه 
الصحـف الهزليـة التونسـية جريدة 
«الرسور» التي أطلقها األديب والكاتب 
التونيس الشهري عيل الدوعاجي ما بني 

الحربني العامليتني.
ولقد وّثق املعرض املنعقد أخرياً لخمس 
وأربعني صحيفة هزلية تونسية، من 
خالل تقديـم صفحاتها األوىل مرفقة 

بأسـماء نارشيهـا وتواريخ صدورها 
وبعض مضامينها، وسـنوات توّقفها 
عـن الصدور. ويمكن هنـا أن نالحظ 
أن الفرتة االستعمارية - عىل ما فيها 
من قمع - سمحت بصدور الصحافة 
الهزليـة بينمـا منـع معظمهـا بعـد 
االسـتقالل عام ١٩٥٦. كما لم تنجح 
تجـارب بعض الصحـف الهزلية التي 
صدرت بعد ثـورة ٢٠١١ ورسعان ما 

اختفت.
يف الوقت نفسه تكشف آخر الدراسات 
أن اليهود التونسـيني لعبوا دوراً كبرياً 
الناطقـة  التونسـية  الصحافـة  يف 
بالعربية والعربية والفرنسـية، سواًء 
عـرب ترؤسـهم مؤسسـات إعالميـة 
تجاريـة أو عرب الصحـف التي كانت 
تدافـع عن حقـوق اليهـود يف تونس 

وخارجها.
ولقـد ازدهـرت الصحافـة العربية يف 
تونس يف القرن ١٩ والنصف األول من 
القرن ٢٠، وتباينت توجهاتها سياسياً 
واقتصادياً بني أقىص اليمني إىل أقىص 
الصحافـة  كذلـك عرضـت  اليسـار. 
اليهوديـة  الطائفـة  واقـع  العربيـة 
وعالقاتهـا  الداخليـة  ومشـاكلها 
وباملسـتعمرين  املسـلمة  بالغالبيـة 
وبدورهـا،  وبإرسائيـل.  األوروبيـني 
مـرّت الصحافـة العربيـة يف تونـس 

بثالث مراحل كربى:
«مرحلـة  كانـت  األوىل  املرحلـة   -
التأسـيس». ففي عام ١٨٧٨، صدرت 
أول صحيفة عربية تحت اسم «العمالة 
(أي الوالية) التونسـية»، وكانت ذات 
طابـع ثقايف. وامتدت هذه املرحلة إىل 
عام ١٩٠٤ واتسمت بمعاناة الصحف 
العربيـة من صعوبـات مادية وتقنية 
إضافـة إىل املعّوقات السياسـية التي 
فرضها االستعمار بعد إقراره قانون 
الصحافة عـام ١٨٨٤. وفرضه رشط 

«ضمان مايل» إلصدار الصحف.
- املرحلـة الثانيـة، بعد عـام ١٩٠٤، 
وهـو تاريـخ إلغـاء «الضمـان املايل، 
شـهدت الصحافة العربيـة يف تونس 
عرصهـا الذهبـي، وتكاثرت الصحف 
اليومية والسياسـية اليهودية بشكل 

املجـالت  ظهـرت  كذلـك  ملحـوظ. 
والصحـف  املتخصصـة  اليهوديـة 
التوّجهـات  وبـرزت  الجهويـة. 
السياسـية للصحف بوضـوح، فبات 
ألنصـار الحركة الصهيونية صحفهم 
وليهود تونس الوطنيني صحف أخرى 
خاصـة بهـم. واختارت عـدة صحف 
عربيـة أسـلوب «الصحافـة الهزلية» 
والنقد االجتماعـي، فازدهرت وأثرت 
والفرنسـية  العربيـة  الصحـف  يف 
الهزلية والسياسـية. واستمر ازدهار 
هذا النوع من الصحف إىل أن عصفت 
األزمـة االقتصاديـة العامليـة (١٩٢٩ 
- ١٩٣٠) بأحـالم أصحـاب الصحف 

اليهودية واملطابع العربية.
- املرحلة الثالثـة. يف الثالثينات برزت 
صحف يهودية جديـدة وتراجعت مع 
اندالع الحـرب العامليـة الثانية. وكان 
آخر عدد لجريدة عربية تونسية صدر 
يف مايـو (أيار) ١٩٤٠ ثـم بعد احتالل 
أملانيا النازية لتونس يف نوفمرب (ترشين 
الثانـي) ١٩٤٢. لكـن بعـض أثريـاء 
يهـود تونـس - الذين أصبـح أغلبهم 
يحمـل كذلك الجنسـية الفرنسـية - 
تخلوا عن اللغة العربية واسـتثمروا يف 
الصحافة الناطقة بالفرنسية، وبينها 
أسسـها  التـي  «البريـس»  صحيفـة 
عـام ١٩٣٦ الطبيـب اليهـودي الثري 
هنري سـماجا. وظلت «البريس» من 
أبـرز صحـف البـالد بعد االسـتقالل. 
وأممت عـام ١٩٦٧ بقرار من الرئيس 
الحبيب بورقيبة والسلطات بعد اتهام 
صاحبها بتهريـب األموال إىل الخارج. 
وأصبحت هـذه الصحيفـة، منذ ذلك 
التاريخ، كربى الصحف الناطقة باسم 

الحكومة التونسية.
الصحافة الجهوية

بـرزت منذ النصـف األول مـن القرن 
املايض صحف جهوية (محلية) عديدة 
ناطقة بالعربية والعربية والفرنسية. 
لكن الصحف الجهوية «األكثر مهنية» 
برزت يف السبعينات من القرن املايض 
بدعم مـن رجال أعمال ونشـطاء من 
املجتمع املدني يف املحافظات والجهات 
السـياحية والصناعيـة الكـربى مثل 

صفاقس، العاصمة الصناعية الثانية 
للبالد، وسوسـة العاصمة السـياحية 
والتجارية للسـاحل التونيس، وجزيرة 
ومدينـة  جنوبـاً،  السـياحية  جربـة 
بنـزرت السـياحية شـمايل العاصمة. 
ومن أبرز الجرائـد واملجالت الجهوية 
- وراجـت كذلـك يف العاصمـة تونس 
ومـدن أخـرى - صحـف «الجزيـرة» 
يف جزيـرة جربة و«شـمس الجنوب» 
يف  الوسـط»  و«مـرآة  صفاقـس  يف 
سوسـة و«القنال» يف بنـزرت. كذلك، 
صـدرت يف املـدن التاريخيـة الداخلية 
صحـف اجتماعية ثقافية مـن بينها 
«الحنايـا» يف مدينة زغوان. كما برزت 
صحـف جهوية ثقافيـة اجتماعية يف 
محافظات القريوان سـليانة وقفصة 

والقرصين.
صمود الصحافة املكتوبة

االجتماعيـة  املواقـع  نجحـت  ولـنئ 
ومحطـات  اإللكرتونيـة  واملنصـات 
«راديـو السـيارة» يف السـيطرة عـىل 
املشـهدين اإلعالمي والسيايس اليوم، 
فـإن «الصحافـة املكتوبـة الورقيـة 
إىل  صامـدة  تـزال  مـا  واإللكرتونيـة 
اليوم»، حسـب الصحـراوي قمعون. 
إال أن أسـتاذ اإلعـالم واالتصال صالح 
«ارتفـاع  أن  يعتـرب  الدريـدي  الديـن 
وبـروز  الصحفيـة  العناويـن  عـدد 
تعدديـة شـكلية بعـد ثـورة ٢٠١١ ال 
يعنـي أن اإلعالم التونـيس نجح يف أن 
يلعب دور السـلطة الرابعة يف مراقبة 
وتصحيـح  الثـالث  السـلطات  أداء 

مساراتها».
ألداء  املتفائلـة  للتقييمـات  وخالفـًا 
«الهيئات التعديلية املستقلة لإلعالم»، 
وبينها هيئة اإلعالم السمعي البرصي، 
يعترب اإلعالمي والرئيس السابق لوكالة 
األنبـاء التونسـية العموميـة الطيـب 
اليوسـفي أن بعـض هـذه الهيئـات 
«لعبت منـذ ٢٠١١ دور رشطة مراقبة 
اإلعـالم وانشـغلت بالتعيينـات ولعبة 
املواقـع والكـرايس» وليـس بتكريس 

التعددية اإلعالمية وتطوير املهنة.
 - االوسـط  الـرشق  (عن/صحيفـة 

كمال بن يونس
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النارصة /متابعة الزوراء:
دعـت مجموعة من الفنانـني والكتاب والشـخصيات 
االعتبارّية يف الغرب، منهم عىل سـبيل الذكر ال الحرص:  
بيدرو أملودوفار، وسوزان ساراندون، وتيلدا سوينتون، 
ومـارك روفالو، وإريك كانتونـا، ومرييام مارجوليس، 
وجيـم جارمـوش، ونعومـي كاليـن، وبيـرت غابرييل 
دعت إرسائيل التخاذ ”تدابري هادفة لضمان املسـاءلة 
عن مقتل الصحفّية الفلسـطينّية شـريين أبو عاقلة، 
األسـبوع املـايض يف مخيـم جنـني، وجميـع املدنيـني 

الفلسطينيني اآلخرين“.
 وندد أكثـر من مائة فنان، وبالتحديد ١٢٦، بمن فيهم 

نجوم هوليوود ومؤلفون وموسـيقيون بارزون، بقتل 
إرسائيل للصحفية الفلسـطينية املحرتمة شـريين أبو 
.(Artists for Palestine U.K) عاقلة، كما أفاد موقع

وتابـع املوقـع قائـًال إّن املمثلني سـوزان سـاراندون، 
تيلدا سـوينتون، مـارك روفالو، كاثرين هان وسـتيف 
كوجان هم من بني املوقعني عىل رسالة مفتوحة تدعو 
إىل ”املسـاءلة الكاملة ملرتكبي هـذه الجريمة وكل من 

شارك يف اإلذن بارتكابها“.
وتابع املوقع قائالً: ُقتلت أبو عاقلة، املشهورة يف جميع 
أنحاء العالم العربي لتقاريرها عن االحتالل اإلرسائييل 
ونظام الفصل العنرصي، بالرصاص األسـبوع املايض 

بينما كانت ترتدي سـرتة صحفيـة، ودحضت منظمة 
(بتسيلم) اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان محاوالت القادة 

اإلرسائيليني التنصل من املسؤولية.
ويف بيـان مشـرتك، انضـم املخرجـون السـينمائيون 
بيـدرو أملودوفار، وكارول موريل، وبوتس راييل، وآصف 
كاباديـا، ومايـكل وينرتبوتـوم إىل املوسـيقيني تـوم 
موريلـو، وماسـيف أتاك، وبن أوفو، وسـيون كوتي يف 
دعم دعوات مجموعات حقوق اإلنسـان الفلسـطينية 
إىل ”اتخاذ تدابري متناسبة وموجهة“، تشمل محاسبة 
إرسائيـل عـىل جرائمهـا، وتضـع حـًدا  إلفالتهـا من 

العقاب.



ولكي نتعـرف عىل ما قدمتـه مديرية 
انتاج املوسيقى وما قدمه الفنان خليل 
ابراهيم عباس عكاب مديرها السـابق 
مـن خدمـات للفـن العراقـي اتصلت 
الزوراء بالفنان العراقي املغرتب خليل 

ابراهيم، فتحدث عن نفسه قائال:
-انا الفنان خليل ابراهيم عباس عكاب 
اختصـاص املوسـيقى والغـزف وقـد 
بدأت االختصاص موسيقيا وبالتأليف 
املوسـيقي والعـزف عـىل آلـة الكمال 
والعـود، اضافـة لذلـك وبعـد مرحلة 
معينـة اصبحـت مخرجـا موسـيقيا 
واقصـد بهـا اننـي رصت ارشف عـىل 
تسـجيل واخراج املعزوفات املوسيقية 
واالغانـي التي من تأليفي وليس فقط 
اخـراج ألغانيي ومؤلفاتي املوسـيقية 
بل كنـت اخرج اغاني ومؤلفات الكثري 
من الفنانني العراقيـني املعروفني مثل 
فاضل عواد وياس خرض وفؤاد سـالم 
ومائدة نزهت واخرين. أما اختصايص 
العلمي فأنا حاصـل عىل دبلوم عاٍل يف 
املوسـيقى والغنـاء من معهـد الفنون 
الجميله ولدي شـهادة من كاليفورنيا 
كليـة كويوماكا تعـادل خريـج كلية، 
متزوج ولدي ستة ابناء اسكن حاليا يف 

كاليفورنيا ساندياكو .
•بدايات رحلتك الفنية ؟

-ولـدت يف بغداد شـارع الرشـيد راس 
القرية، وكان والـدي مهتما يف تعليمي 
فأدخلنـي اوال مـدارس متقدمـة هـي 
مدرسـة الراهبات قرب عكد النصارى 
وفيهـا كنـا نتلقـى دروسـا يف اللغـة 
الفرنسـية والعربيـة والرتبيـة وتنمية 
الـذوق العـام فيسـمعوننا معزوفـات 
راقيـة بالكـورال والبيانـو، بعدهـا تم 
ادخايل يف مدرسـة مدام عادل اللبنانية 
وكنـا مـن خاللهـا نتلقـى دروسـا يف 
العلوم واملوسـيقى وكانت تلك املدرسة 
تستضيف افضل االسـاتذة باملوسيقى 
والغنـاء مثـل االسـتاذ جميـل بشـري 
وغريه .. كل تلك االمور كان لها التأثري 
الكبري عنـدي بحب املوسـيقى والغناء 
وكان تأثري بما كنت اتلقاه من دروس 
ومعلومـات كبـريا لهـذا ترانـي عندما 
املتوسـطة  دراسـتي  وانهيـت  كـربت 
الفنـون  معهـد  يف  للقبـول  قدمـت 
الجميلة .. ومما زاد من حبي وشـغفي 
باملوسـيقى هو وجود عمـي الذي كان 
يعيش معنا يف البيت وكان يمتلك صوتا 
رائعا ومقلـدا للفنان الكبري محمد عبد 
الوهاب وكان متابعا ألفالم املوسـيقار 
محمـد عبد الوهاب وكان يحاول يوميا 
ان يسمعني ويسمع العائلة بعضا من 
اغاني املوسـيقار، كل ذلك كان بمثابة 
املوسـيقى  بحـب  يل  قويـة  شـحنات 
والغناء مما كنت اردد معه واحفظ تلك 

االغاني برغبة شديدة .
•وهل كانت لك ابداعات موسيقية قبل 

دخولك املعهد ؟
انـا  مـا  يف  راغـب  والـدي غـري  -كان 
اتوجـه اليـه مـن فعاليات موسـيقية 
ممـا اضطرنـي اىل ان ادرس يف اعدادية 
التجـارة الفـرع االنجليـزي وبعد فرتة 
قدمـت اىل معهد الفنـون الجميلة وتم 
قبويل يف قسـم املوسـيقى، وال انس ان 
اقـول انني وخـالل فرتة وجـودي قبل 
املعهد كنت اتدرب وادرس املوسيقى يف 
معاهد اهلية، فمثال درسـت املوسيقى 
يف املعهـد االهيل التابع اىل االسـتاذ عبد 
الفتـاح حلمـي وتعلمـت مـن خاللـه 
املوسـيقى والعزف عـىل آلـة العود ثم 
درسـت عنـد االسـتاذ جميـل سـليم 
وتعلمـت منـه النظريـات املوسـيقية 
وكتابة النوتة كل تلك املراحل استفدت 
منهـا كثـريا يف تعليم املوسـيقى، وبما 
انني امتلك املوهبة والرغبة العالية فقد 
كنت بحاجـة اىل صقـل مواهبي ولهذا 
قمت مع مجموعة من زمالئي بتشكيل 
فرقة موسـيقية كنا مـن خاللها نقدم 
الكثري من االغاني واملعزوفات املوسيقة 
ونقدمها امام طلبة واساتذة متوسطة 
البتاويني بعد ذلـك بدأت املرحلة املهمة 
يف حياتي الفنية وهي دراستي يف معهد 

الفنون الجميلة .
•حدثنـا عـن الدراسـة يف املعهـد وهل 
كانـت لـك ابداعـات فنيـة سـيما انك 
تدربت وتعلمت شـؤون املوسيقى قبل 

دخولك املعهد ؟
-قبـل دخويل معهد الفنـون تم تعييني 
يف دائرة السـينما واملرسح وكنا يف هذه 
الدائـرة كعازفـني للكمـان ويف الدائرة 
تم تشـكيل فرقة للموسيقى نقدم من 
خاللها معزوفات واغاني يف االحتفاالت 
التـي تقيمهـا الدائـرة ويف تلـك الفرتة 
اوفدنـا اىل العديد من الدول للمشـاركة 

يف احيـاء مهرجانـات وفنون شـعبية 
وكان عمـري ال يتجاوز العرشين عاما 
ويف عـام ٧٢ تـم قبـويل يف املعهـد لتبدأ 
دراستي التخصصية يف املوسيقى، بدأنا 
يف املرحلـة االوىل يف املعهد بتلقي دروس 
عـن املوسـيقى يف الدراسـة املسـائية 
وكانت دراستنا للمراحل االوىل والثانية 
دروس  تلقـي  عـن  عبـارة  والثالثـة 
نظرية يف املوسـيقى. امـا عند وصولنا 
اىل املرحلـة الرابـع والخامـس فقد كنا 
نشارك يف بعض الفعاليات عىل املرسح 
وكنا ايضا نتلقى دروسا يف علم النفس 
والعزف الجماعي كيـف يتعلم الطالب 
العـزف الجماعـي اما مرحلـة التخرج 

فكانت عام ٧٢ .
•وماذا بعد التخرج ؟

-بما انني كنت موظفا يف دائرة السينما 
واملـرسح اقرتح عيل بعض املسـؤولني 
االنتقـال اىل دائرة االذاعـة والتلفزيون 
باعتباري موسـيقيا وفعـال تم نقيل اىل 
مديريـة املوسـيقى والغنـاء يف الدائرة 
وكان حينهـا االسـتاذ الراحـل وديـع 
خونـده مديرا للدائرة وبعـد انتقايل اىل 
الدائرة تـم تثبيتي ألكـون احد اعضاء 
وكنـت  للمديريـة  املسـيقية  الفرقـة 
خاللها اشـارك مـع الفنانـني القدامى 

بالكثري من املعزوفات .
•وهـل اضافـت لك تلـك الفـرتة خربة 

جديدة مع الفنانني القدامى ؟
-بما انهم كانـوا فنانني اصحاب خربة 
طويلـة يف العزف فقد اسـتفدت منهم 
كثـريا فتعلمت العـزف للمقام العراقي 
وتعلمـت االطـوار العراقيـة الخاصـة 
بالعـراق والفولوكلور البغدادي االصيل 

اضافـة اىل تعلمـي االطـوار الجنوبية 
والغناء الريفي 

•وهل كنت تميل اىل لون معني يف العزف  
؟

-كنت من خالل تواجدي يف هذه الفرقة 
العتيـدة احاول جاهـدا ان اتعلم واجيد 
الفن البغدادي االصيل اضافة اىل ما كنا 
نمارسـه يوميـا من الـوان فنية كثرية 
منها ألـوان للفن الجنوبـي والبغدادي 
والكـوردي ايضـا مما اكسـبني خربة 
كبرية يف معرفـة جميع االطوار وادائها 
موسـيقيا، وبما ان فرتة السـبعينيات 

كانت املوسيقى العراقية تلقى اهتماما 
كبـريا لذا تـم تشـكيل فرقـة فنية من 

الشباب خريجي املعاهد الذين لديهم 
القدرة عىل كتابة النوتة املوسيقية، 

فكنت أنا احد اعضاء هذه الفرقة .
•وماذا كانت تقدم هذه الفرقة ؟

-بمـا ان هذه الفرقـة تتخصص يف 
قـراءة النوتة فقد كانـت لها القدرة 
عىل قراءة االلحان واملعزوفات، لهذا 
كانت مهمة الفرقـة اداء املعزوفات 
بشـكلها الصحيـح والناجح وكانت 
الفرقـة تخضـع اىل رئيـس الفرقة 

لقيادة الفرقة وادائها السليم .
•بما انـك امتلكت الكثري مـن الخربات 
هل قمت بتأليف معزوفات او مؤلفات 

موسيقية ؟
اسـمها  اسـمها   كان  -اول معزوفـة 
املؤلفـات  توالـت  بعدهـا   ( اوهـام   )

املوسـيقية فألفـت معزوفـة دالل وقد 
سجلتها لالذاعة عام ٦٧ .

•هل تتذكر مؤلفاتك املوسيقية ؟
-لـدي الكثري مـن املؤلفات املوسـيقية 
ومنهـا معزوفة دالل ورقصـات الندى 
وموسيقى يف الحلم وخواطر ومعزوفات 

اخرى ال اتذكر اسماءها حاليا .
•يبـدو انـك كنت اضافـة اىل تخصصك 
تخـرج  كنـت  والغنـاء  املوسـيقى  يف 
بعض االغانـي للمطربني العراقيني هل 

تتذكرها ؟

-املقصود باالخراج لالغاني يقع ضمن 
هندسـة الصـوت وتسـجيل االغاني يف 
االستوديو وتنظيمها فنيا والتعامل مع 
التسـجيل فنيا من حيث ظهور االغنية 
برنج خاص ومستوى فني رائع متمري 
لدى املسـتمع فمثال اخرجت الكثري من 
االغانـي منها اغاني اغاني فاضل عواد 
ومائـدة نزهـت وياس خـرض وطالب 

القرغويل وعدد كبري من املطربني .
•متـى توليت مديـرا لدائرة املوسـيقى 

والغناء يف االذاعة والتلفزيون ؟
-عند نقـيل اىل املديريـة اختارني وديع 
خوندة كمعاون لـه يف املديرية ويف عام 
٩٨ اقـرتح عيل عدد من االخوة املديرين 
ان اتـوىل مسـؤولية املديريـة بعـد ان 
اصبحـت قسـما فتوليـت املسـؤولية 
وبذلـت جهـودا معينة يف اعـادة فرقة 
االنشـاد وفرقـة الريف واسسـنا فرقة 
للبنات وفيها آالت موسـيقية شـاركت 

بأدائها عدد من الفنانات .
•هـل تتذكـر ابرز عمل قمـت به خالل 

وجودك كمدير ؟
-قمت بتشكيل لجنة لفحص النصوص 
ولجنة لفحص االلحان وكان فيها ابرز 
الفاحصـني منهم فـاروق هالل وغانم 
حـداد وعبد الـرزاق العزاوي ومحسـن 
فرحـان واسـتطاعت هـذه اللجنة ان 
تفحـص وتقـوّم العمل الـذي يقدم اىل 

االذاعة والتلفزيون .
•الدائرة الغت وجود قسـم املوسـيقى 

والغناء، ولهذا يدعو الكثري من الفنانني 
لعودة هذا القسم هل تؤيد ذلك ؟

-نعم االغنية رسـائل للناس ويجب ان 
تتضمـن الرسـالة كل مقومات الكمال 
لذا فإلغاء هذا القسـم يعـد خلال كبريا 

يف عالم االغاني واملوسيقى مما اضطر 
الفنـان ومؤلـف املوسـيقى اللجوء اىل 
االسـتوديوهات االهليـة التـي ال تهتم 

بالضوابط والرشوط الفنية املطلوبة .
•متى غادرت العراق وملاذا ؟

-غادرت العراق بعد ٢٠٠٣ سـافرت اىل 
سـوريا ألسـباب فنية وبقيـت فيها ٤ 
سنوات خاللها بذلنا نشاطات وتعاونت 
مع مكاتـب فنية ووضعت املوسـيقى 
التصويريـة ملسلسـالت كثـرية بعدها 
كاليفورنيـا  سـاندياكو  اىل  سـافرت 

وفيهـا نظمت حياتـي وحيـاة اوالدي 
اوال ثم فتحت معهدا لدراسة املوسيقى 
تعلـم من خـالل هذا املعهـد الكثري من 
املتلقـني املوسـيقى من الجنسـني كما 
احييت امسـيات فنية موسيقية ومنها 
ليلـة ألم كلثـوم واخرى لناظـم الغزايل 
وعبـد الحليم حافـظ ووردة الجزائرية 
حرضتهـا عوائل عراقيـة وغري عراقية 
وألقيت دروسا تعليمية يف مجال الغناء 
واملقامات واالغانـي العراقية وما ازال 

حاليـا اسـكن كاليفورنيـا اضافـة اىل 
تأسـييس لربنامج اسـمه ذفويز دخل 

كأعضاء فيه ملسـابقات ناجحة وكان 
العوائـل  بمتابعـة  يحظـى  الربنامـج 

العراقية .
•هـل لديـك رغبـة ان يواصـل ابنـاؤك 

مسريتك الفنية ؟
-ولـدي االوسـط ابراهيم عـگاب احب 
آلـة الكمـان متأثـراً بوالـده فأدخلته  
مدرسة املوسـيقى والباليه يف املنصور 
مـن األول االبتدائـي اىل حـد الخامـس 
عشـنا  سـوريا  اىل  سـفرنا  وبسـبب 
فيهـا اربع سـنوات بعدهـا هاجرنا اىل 
سندييگو -كاليفورنيا وبعد استقرارنا 
ودخولهم املدارس فيها اشـرتيت له آلة 
كمـان وقمت باالرشاف عـىل تمريناته 
ومالحظته وبسبب التمارين املتواصلة 
ارشكتـه بالعـزف مـع فرقـة جديـدة 
لربنامـج ذا ڤويـس، وبعـد ان فتحـت 
معهداً لتدريس املوسيقى كنت ادعوهم 
للحضور هو واخوه الصغري احمد الذي 
وجهته لتعلـم األورگ بإرشاف اسـتاذ 
بشـكل عميل ،فبدأت املنافسة الجميلة 

عىل التقدم فأخـذوا يحفظون مختلف 
وهـذه  والعربيـة،  العراقيـة  االغانـي 
الخطـوات جـاءت برغبتهـم وتأثرهم 
وحبهم للموسـيقى وهم اآلن بمستوى 
جيد جداً. أما ابنتي األكرب رشا عگابفقد 

تأثـرت بتوجهاتـي وهوايتـي القديمة 
بالرسم فانطلقت باتجاه دراسة الفن 
التشـكييل يف كليـة الفنـون وتخرجت 
لُتَدرس الرسم يف معهد الفنون الجميلة 
وهي اآلن مع عائلتها الجميلة يف املانيا 
يف  ومشـاركاتها  نشـاطاتها  لتقـدم 
معارض عربيـة ويف اوروپـا. أما هدى 
ابنتي الوسـطى فقد تخرجـت بامتياز 
فكانـت رسـالتها االخـرية تقديـم فلم 
بعنوان «رسقة آثـار بالدي « كمخرجة 
سـينمائية فرتكـت هـذا وهـي قريبة 

منـي تعيـش مـع عائلتها. امـا يارس 
عگاب الشـاب االكرب قـد داوم يف معهد 

االذاعـة  يف  يصاحبنـي  وكان  الفنـون 
واسـتوديوهاتها فتعلـم فيهـا واصبح 
اعالميـًا جيداً فعمل يف قناة السـومرية 
مقدماً لعدد من الربامج، واصبح مديراً 
إلذاعـة اليوم ببغداد، كذلك قدم معي يف 
كاليفورنيـا برنامـج TheVoice،  وما 

زال جاهداً يف خطه االعالمي.
•اآلن نبـدأ بطـرح اسـئلة لهـا عالقـة 
بحياتـك وممارسـاتك وما هـي رؤيتك 

للحياة ؟
-تفضل فانا حارض. 

 * من أنت ؟
- أنـا فنان وانسـان والفـن عندي هو 
الديدن االسـاس لجميع مـا اهوى وما 
احـب. امـا االنسـان فأنـا يف الحقيقة 
امـارس حياتـي بعالقـات احـرص ان 
اجعـل منهـا محبوبـة لـدى الجميع ، 
وعائلتـي  اوالدي  انـىس  وال  امارسـها 
ومـا يجب ان اوفـره لهم من سـعادة 

وطمأنينة .

* ومـا دمت فنأنا كيف ترى التأمل هل 
هو ترف أم ذكاء أم ماذا ؟

- التأمل رضورة لفهـم الحياة ، أما إذا 
سـألتني عما اتامله لنفـيس فأنا اتامل 
ألوالدي الخـري واتأمل لنفيس ان احقق 
مـا اصبو اليـه مـن تأليـف ملعزوفات 

جديدة ضمن واقعي الجديد .
* هل تؤمن باملغامرة ؟

- نعـم يف العمـل املوسـيقي فكثريا ما 
دخلت املغامرة ونجحت . 

* هل انت راض عن نفسك اآلن ؟
- نعم راض كل الرضا .

* طفولتك كيف كانت ؟
- إرصار عـىل التعلـم خاصـة بعـد ان 

دخلت العديد من مدارس الفن .
* الرأي عناد أم ثقة ؟

- أؤمن بمقولة اإلمام الشافعي» قولنا 
صواب يحتمل الخطأ وقول غرينا خطأ 
يحتمل الصواب ومن جاء بأحسن منه 

قبلناه». 
* املرأة؟ 

- املرأة هي الحياة .
* العنف ضد املرأة؟

- العنف ضد املرأة عمل غري إنساني.
* الدنيا ؟

- الدنيا غابة .
* النجومية والرضيبة

- مـن يصـل إىل النجوميـة البـد له من 
تحمل الرضيبة.

* الفرصة؟
- كل إنسـان يواجـه يف الحيـاة فرصا 

عليه ان يستغلها.
* االنتهازية حاجة ام ماذا ؟

- االنتهازية مرض .
* شخص يمدحك بغري حق ؟

- مـن يمدحنـي بغـري حق ال بـد أن له 
هدفا يسعى إليه عن طريقي.

* الضحك عاليا يف السيارات او املحافل 
العامة؟

- دليل عىل سوء األخالق.
* الفلوس كيف تراها ؟

- الفلوس تفسـد العالقات اإلنسـانية 
وهي واسطة وليس هدفا رئيسيا .

* لـو منحك الله العـودة إىل الصبا ماذا 
تريد ؟ 

-لـو عـدت إىل الصبا الخـرتت الطريق 
نفسه .

* الزوجة صديقة أم زوجة ؟
- الزوجة صديقة .

* األغاني القديمة .
- أحـب األغاني القديمة واسـمعها كل 

يوم .
* الكرم – النظافة – األناقة ؟

- النظافة مطلوبة دائما وهي أهم من 
األناقة. أمـا الكرم فيجـب إن يكون يف 

محله .
* حفظ الرس إىل أي مدى عندك ؟

- حفظ الرس دليل عىل األخالق وحسن 
الرتبية والتمسك بالدين.

بيتهـا  امـرأة غـري متعلمـة تقـود   *
بامتياز؟

- الكثـري مـن النسـاء غـري املتعلمات 
يقدن بيوتهن بامتياز .

* اخر هدف تسعى له ؟
-ان احقق كل ما اسـعى اليه اآلن وهو 
تأليف معزوفات يف بايل وسعادة عائلتي 
وان يستقر بلدي ليكون بأحسن حال .

•ازاء كل هذه الرحلة الطويلة هل لديك 
رأي معني تـود ان تقوله قبل ان نختتم 

الحوار ؟
-اود ان اشـكر جريـدة الـزوراء واخي 
االسـتاذ جمـال الرشقي ألنهـم اتاحوا 
يل فرصـة تقديـم اسـتعراض لصـورة 

مخترصة عن مسريتي الفنية. 
يف ختام هذا الحوار لك األماني بتحقيق 
مـا تصبو اليه والعودة اىل وطنك سـاملا 

معاىف .
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كلما سألت فنانا ماذا تتمنى من االذاعة والتلفزيون اجابك ان تعود مديرية انتاج املوسيقى والغناء مثلما 
كانت، تلك املديرية التي كانت احدى اهم دوائر االذاعة والتلفزيون بعد ان ترأسها عمالقة الفن العراقي 
ومنهم الفنان الكبري وديع خونده زوج الفنانة العراقية مائدة نزهت وصوال اىل الراحل طالب القرغويل واىل الفنان 
خليل ابراهيم (ضيف الزوراء اليوم) واىل من بعده وانتهاًء بغلق هذه املديرية بعد ٢٠٠٣ ، وكلما نسمعه من اغاني 
ياس خرض وفاضل عواد وسعدون جابر واغاني الريف واملقام العراق و ٩٠٪ من االغاني العراقية  كانت قد انتجت 
يف هذه املديرية ولها، فأماني املطربني مرشوعة اليوم بعد أن صاروا تحت رحمة االستوديوهات االهلية وصارت 

االغنية العراقية تعاني االهمال وقلة الضوابط .
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الزوجـة املتطلبـة هـي التي ال تشـعر 

بالـرىض مهما قـدم لهـا زوجها وبذل 

الجهـد من أجلها، فهـي ال تتوقف عن 

انتقاده ولومه ودفعه للشـعور بالذنب 

والتقصـري، وهذا النوع مـن الزوجات 

يصيـب األزواج باإلحبـاط، ومع مرور 

الوقت يتوقف الـزوج عن بذل مجهود 

مـن أجـل زوجتـه ألنـه يعلـم أنها لن 

تـرىض أبداً، كما يتدنـى تقديره الذاتي 

ألنه يشعر بأنه غري كاِف، وهذا مؤرش 

خطري ينذر بانتهاء الزواج.

مـن خـالل قـرارة السـطور القادمة، 

يمكنـِك التعـرف إىل سـمات الزوجـة 

املتطلبة، وتجنب هذه األسـاليب تماماً 

يف عالقتـك بزوجك، حتى تحافظي عىل 

صحة واستقرار وسعادة زواجك.

-1 الزوجـة املتطلبـة نظرتها محدودة 

وتركز عىل السلبيات

ال يوجد شخص مثايل يحسن الترصف 

يف جميـع األوقـات، نحـن جميعاً برش 

نخطـئ ونصيب، والصحيـح أن تكون 

نظـرة الزوجـة لزوجها شـمولية، أي 

وبالتـايل  عمومـاً،  لترصفاتـه  تنظـر 

التغـايض عـن  مـن  تلقائيـاً  تتمكـن 

أخطائه البسـيطة ألنه تستطيع رؤية 

الكثـري من اإليجابيات التي يفعلها من 

أجلها.

أما الزوجة املتطلبة، فنظرتها محدودة، 

هي تركز فقط عىل السـلبيات، ومهما 

فعل زوجها أمـوراً عظيمة من أجلها، 

أو قدم تضحيات كبرية، فإنها تتجاهل 

كل هـذا، وتركـز فقـط عـىل أخطائه 

البسـيطة، وال تتوقف عـن تذكريه بها 

ولومه عليها.

-2 الزوجة املتطلبة مترسعة يف الرد

من الحكمة أن تنصت الزوجة باهتمام 

لحديـث زوجهـا، وتفكـر جيـداً قبـل 

أن تـرد عليـه حتى ال تزيد النقاشـات 

حدة وتتضخم املشـاكل بينهما، ولكن 

الزوجـة املتطلبة ال تحـاول التفكري يف 

ردودها، فكل ما يشـغلها هو الرد عىل 

زوجها بأي كلمات تشعرها باالنتصار، 

حتـى لو كانت هـذه الكلمـات ال تحل 

املشكلة، بل تضاعف حجمها.

-3 الزوجة املتطلبة اعتمادية

الشخصية السـوّية تعتمد عىل نفسها 

لتحقـق جـزءاً مـن سـعادتها، ولكن 

الزوجة املتطلبة اعتمادية، فهي تحّمل 

زوجها مسـؤولية إسعادها مهما كان 

مشـغوالً أو ظروفـه ال تسـمح، وهي 

ال تقبـل بأي مـربرات، هي فقط تضع 

رغباتهـا واحتياجاتها نصـب عينيها، 

وعـىل زوجهـا تحقيقهـا مهمـا كان 

الثمن.

-4 الزوجة املتطلبة تبني توقعات داخل 

عقلها دون أن تتحقق منها

تعتمـد الزوجـة املتطلبة عىل أسـلوب 

اللـوم واالنتقاد، لذا فهي تميل إىل خلق 

سيناريوهات تدين زوجها طوال الوقت 

حتـى لـو كانت هـذه السـيناريوهات 

مجرد توقعات لـم تتحقق منها، فهي 

ال تحـاول التواصل مع زوجها من أجل 

توضيـح الحقيقـة، هـي فقـط تبني 

توقعات داخـل عقلهـا، وتترصف مع 

زوجها بناء عىل توقعاتها.

-5 الزوجة املتطلبة تيسء الظن

ألن هدفها املسـتمر هـو وضع زوجها 

يف قفـص االتهـام بالتقصـري ودفعـه 

للشـعور بالذنـب تجاههـا، فالزوجة 

املتطلبـة تـيسء الظن بزوجهـا طوال 

الوقت، وال تحاول وضع نفسها مكان 

زوجهـا حتى تسـامحه عـىل تقصريه 

أبداً.

قومي بغسـل وجهـك وجففيه جيـدا حتى 

تتأكـدي من عدم وجود أي مواد زيتية أو أي 

رطوبـة يف املنطقة التي حـول عينيك، كذلك 

تأكدي أن جفنيك ليسـت رطبة.تشكو كثري 

مـن الفتيات من عدم ثبـات الكحل يف العني 

لفرتة طويلة، فهو إما أن يتلطخ أو يسيل.

عدم ثبات الكحل يف العني من أكثر املشكالت 

التـي تواجـه النسـاء وخاصـة إذا كانت يف 

حفلة أو خروجة.

 فهـي تلجـأ إىل مراجعة الكحـل كل فرتة أو 

تسأل إحدى صديقاتها من حني آلخر إن كان 

يحتـاج إىل تعديل؟ لذا إليـك بعض النصائح 

التي ستسـاعدك عىل ثبـات الكحل يف عينيك 

ألطول فرتة ممكنة.

١- قومي بغسل وجهك وجففيه جيدا حتى 
تتأكـدي من عدم وجود أي مواد زيتية أو أي 

رطوبـة يف املنطقة التي حـول عينيك، كذلك 

تأكدي أن جفنيك ليست رطبة.

٢- ضعـي طبقة من البودرة املضغوطة عىل 

املنطقـة التي حول عينيك حتـى تمتص أي 

بقايا زيوت طبيعية عىل برشتك.

٣- طبقـي الكحـل ولكـن راعـي أن يكـون 

كثيفـا يف منتصف الجفن السـفيل وخفيفا 

عند األطـراف والركن الداخيل للعني ألن هذه 

املناطـق هـي األكثر عرضة لتلطـخ الكحل. 

أيضـا حاويل اختيـار ماركة جيـدة ويمكنك 

اللجـوء إىل الكحل املضاد للماء ألنه يسـتمر 

فرتة أطول بكثري من األنواع العادية.

٤- ارسـمي خطـا رفيعـا من ظـل الجفون 

بمحـاذاة خط الرموش لجفنك السـفيل ألن 

ذلك يقلل من احتمالية سيالن الكحل.

٥- اجعـيل دائمـا أعـواد قطنيـة يف حقيبتك 

حتى تسـاعدك عـىل إعادة تصحيـح الكحل 

بسهولة.
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”إنـه وقـت النـوم!“ عبـارة 
يرردها األهل ألطفالهم مراراً 
وتكـراراً كل يـوم. النوم هو 
وقـت مفيد جـداً وخصوصاً 
للطفـل، إذ يسـتمد الطاقـة 

بعد يوم طويل من الدراسـة 
واللعب.

النـوم يسـاعد الطفـل عـىل 
النمو بشـكل سليم وصحي، 
هرمونـا  الجسـم  يفـرز  إذ 

خاصا للنمو.
األجهـزة  مـن  تخلـيص   -
التكنولوجيـة يف غرفة النوم 
ألنهـا تؤثر سـلباً عـىل نومه 
وتفقده تركيـزه قبل الخلود 

اىل النوم.
- حددي وقتا معينا ملشاهدة 
التلفزيون، ومـن األفضل أن 
تغلقي التلفزيون قبل ساعة 
واحدة من النـوم. فليخلد اىل 

الفراش ويقرأ قصة.
نومـه،  سـاعات  نظمـي   -
ليـده نظـام يومي  ليصبـح 

يتبعه.
- حـاويل أن تنامي أنت باكراً 
كـي يقتنع أن النوم هو فعالً 
مفيـد من خـالل رؤيتك أنت 

تخلدين اىل فراشك باكراً. 

املقاديرلتحضري الكيكة:
75 جرام دقيق كيك

 25جرام كاكاو
75 جرام سكر بودرة

ملعقة كبرية ماء ساخن
3بيض مخفوق

لتحضري كريمة الكيكة:
100 جـرام زبـدة غـري مملحـة 

ولينة 100
 100  جـرام شـيكوالتة مذوبـة 

جرام سكر بودرة
كوب رقائق شوكوالتة للتزيني

طريقة التحضري: -
حمـي الفـرن عـىل حـرارة 200 
درجـة مئويـة. - اخفقي البيض 
الخـالط  بواسـطة  السـكر  مـع 
الكهربائـي حتـى يتكاثف املزيج 

ويصبح كريمياً.
الجافـة  املكونـات  اخلطـي   -
تدريجيـاً  املـاء  وأضيفيهـا مـع 
فوق املزيج يف الخالط. - اسـكبي 
مسـتطيلة  صينيـة  يف  الخليـط 
مغطاة بورق الزبدة واخبزيه من 

10 إىل 12 دقيقة.

 - انثـري مـا تبقـى مـن سـكر 
البـودرة عـىل قطعـة مـن ورق 

الزبدة.
الفـرن  مـن  الكيـك  أخرجـي   -
واقلبيه عىل ورقة الزبدة ثم لفيه 

بواسطتها واتركيه يربد جانباً.
اخفقـي  الكريمـة:  لتحضـري   -
الزبدة والسـكر بواسطة الخالط 
الكهربائـي للحصـول عىل مزيج 

خفيف.
 - أضيفـي الشـيكوالتة املذوبـة 
واخلطي حتى تتجانس املكونات 
ويصبـح لديك كريمـة. - افتحي 
الكيكـة وادهنـي الكريمـة عـىل 

وجهها ثم لفيها من جديد.
- للتزيـني: مـدي مـا تبقـى من 
الكريمة عىل السويرسول وزينيه 

برقائق الشيكوالتة.
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يتناول الكثري من األشخاص مرشوبات 
الطاقـة املليئـة بالكافيـني املتواجدة يف 
املحـالت، والتـي تدعـي توفـري الطاقة 
لـألداء الريـايض أو الرتكيـز العقـيل أو 

حتى زيادة اليقظة بشكل عام.
وبحسـب الخرباء فإن هـذه املرشوبات 
تحتـوي عـىل 150 ملليغـرام أو أكثـر 
مـن الكافيني لكل علبـة، والكافيني هو 
”مساعد مولد للطاقة“، غالبا ما يعتمد 
عليه يف نوبات من النشـاط البدني عىل 

أمل إطالة مدة أو شدة التمرين.
ومع ذلـك فقد تم ربط تنـاول الكافيني 
الزائد بزيادة معدالت القلق، واإلجهاض، 
واضطراب النوم، وانخفاض حساسـية 
األنسولني، وارتفاع كوليسرتول الربوتني 
الدهنـي منخفض الكثافـة، واضطراب 

نظم القلب.
وبحسـب املختصني إن الطريقة األكثر 
مبارشة وراسـخة وصحية السـتخراج 
الطاقة مما نرشبه هي من خالل مصدر 
الكربوهيـدرات  للكربوهيـدرات  جيـد 
هي مصـدر الوقود املفضل ألجسـامنا: 
فهي أول مدخـالت الطاقة من وجباتنا 
الغذائيـة، والتـي تسـتخدم لتغذية كل 
يشء مـن وظائف األعضاء املناسـبة إىل 

النشاط البدني.
مـن  الكربوهيـدرات  مصـادر  وأهـم 
املرشوبـات هو الفركتـوز، وهو مصدر 
الفاكهـة  يف  وفـري  للسـكر،  طبيعـي 
وعصـري الفاكهـة، وثبـت أن الحصول 
عـىل الوجبتـني املـوىص بهمـا أو أكثر 
من الفاكهة يوميا أمر صعب بالنسـبة 

ملعظمنا.
وأفادت مراكز السـيطرة عىل األمراض 
والوقاية منها أن واحدا فقط من كل 10 
منا يلبي هـذا املطلب، ويمكن الحصول 
عىل حصة واحدة مـن الفاكهة كل يوم 
مـن خـالل كأس سـعة 8 أونصات من 

عصري الفاكهة الطبيعية 100٪.
ومن أهم عصائر الفاكهة التي تسـاعد 
عـىل توفـري طاقـة موثوقـة إىل جانب 

طعمها اللذيذ:
عصري تفاح

عصري الربتقال
عصري الرمان
عصري العنب

وأشـار الخـرباء إىل أهميـة جعـل هذه 
املشـاريب طبيعيـة %100 دون إضافة 

أي مواد صناعية أو محليات، فيما يمكن 
دمجهـا مـع مكونـات طبيعيـة أخرى 

تسـاهم يف الحفاظ عىل طاقة الجسـم، 
ودعم الصحة العقلية والجسدية.

يخطئ الكثري من املرىض عند تناول األدوية، مما يؤثر بالسلب عىل 
املادة الفّعالة املوجودة بداخلها، بل وُيمكن أن يصل األمر إىل بطالن 

فاعليتها تماماً. 
ويف هذا السـياق أكد املختصون يف هـذا أن املاء هو أفضل مرشوب 
لتناول األقراص والحبوب والكبسـوالت، وذلك ألن عصائر الفواكه 
مثـًال، تحوي الكثري من املركبـات النباتية الثانوية التي قد تتفاعل 

مع املادة الفّعالة املوجودة باألدوية.
وأن اسـتخدام القهـوة لتنـاول األدويـة ُيمكن أن يتسـبب أيضاً يف 
التأثـري عىل فاعلية الدواء نتيجة مـا تحتويه من مواد، الفتًة إىل أن 
نفس اليشء يرسي عىل الحليب الحتوائه عىل الكالسيوم، وأشارت 
فينـك إىل أن تناول األقـراص الدوائية بعصري جريـب فروت ُيعد يف 
غايـة الخطورة، ألنه يعمل عىل تغيري الكثري من األدوية لدرجة أنه 

ُيفقدها فاعليتها تماماً .
كما ال يجوز تقسيم القرص الدوائي أو الكبسولة إال إذا كانت عبوة 
الدواء مرسـوما عليها خط تقسـيم القرص، وكان القرص نفسه 
يحتوي عىل هذا الخط، ذلك أن قيام املريض بتقسـيم أحد األقراص 
الدوائية التي ال يجب تقسـيمها، ُيعرضه لعواقب سـيئة، وأشارت 
إىل أن بعـض األقـراص الدوائية تغطى بطبقة مـن الحماية تتمتع 
بمقاومة تجاه العصارة الهضمية باملعدة، وتعمل هذه الطبقة عىل 
أال يتم تحلل املادة الفّعالة املوجودة بالدواء إال عند وصولها لألمعاء 
الدقيقـة، لذا فإذا تم خدش هذه الطبقة، فسـتصل املـادة الفّعالة 
حينئـٍذ يف وقت مبكر إىل الجسـم، مما قد يـؤدي إىل حدوث عواقب 
سيئة للمريض.ووفقا ملعهد الجودة واالقتصادية بالقطاع الصحي 
بأملانيـا، فـإن هناك نوعيـات أخرى مـن األقراص الدوائية تتسـم 
بمـا ُيعرف بالتأثري املتباطئ، أي أنها تمد الجسـم باملـادة الفّعالة 
املوجودة بالدواء بشـكل تدريجي، لذا تحّذر فينك من تقسـيم مثل 
هذه األقراص ألنه قد يتسـبب يف ظهور فاعلية الدواء بشكل رسيع 
وقـوي للغاية. أمـا فيما يخص َمن يسـتخدم القطـرات الدوائية، 
ينصـح أخصائي الطب العام شـتيفان برنهـارد، برضورة الرتكيز 
جيـداً عند احتسـاب عـدد القطـرات ألن كل قطـرة بمثابة جرعة 
دوائيـة تحتوي عىل كمية معينة من املـادة الفّعالة، وأوصت فينك 
بالتخلـص من القطـرة، إذا ما تغري لونها، الفتـًة إىل أن ذلك يرسي 
أيضـاً يف حال تكّون رواسـب بالقطرة، ونصحت بـرضورة أال يتم 
اسـتخدام قطرات ومراهم العيون بعد أربعة إىل سـتة أسابيع عىل 

األكثر من فتحها، وإال قد تتكّون جراثيم بها وتنتقل إىل العني.

هـذا الحديث اليوم، سـيهّم كّل 
العربيـة  املنطقـة  يف  األمهـات 
حيث يعانـني كثرياً مـن الغبار 
ما يولّد لديهن ولـدى أطفالهن 
حساسية ومشاكل يف التنّفس.

الذيـن  أولئـك  إىل  بالنسـبة 
يعانـون مـن األجـواء املغـربة، 
يجب أن تكـون منازلهم مكاناً 
آمنـاً لوقايتهـم مـن مسـببات 
يمكـن  وبالتـايل  الحساسـية، 
اتخاذ تدابري وقائية لتقليل ردود 

الفعل تجاه امللوثات يف الهواء. 
يف التـايل عـدداً مـن نصائحهـا 
األساسـية للحد من مسـببات 
أثنـاء  املنـزل  يف  الحساسـية 
الطقـس املـرتب بهـدف توفري 

هواء داخيل نظيف للجميع.
اغتسلوا جيداً

األشـخاص الذيـن يعانون من 
الحساسية الشـديدة يواجهون 
صعوبـات كثـرية خـالل هـذا 
الوقت مـن العام، حيـث يخلق 
الغبـار أو غـريه مـن الجزيئات 
الدقيقة العديد من االضطرابات 
األنفيـة،  والجيـوب  األنـف  يف 
خاصًة أن أشهر الربيع والصيف 
يف املنطقـة هـي فـرتات الذروة 
للحساسية: لهذا  ُينصح بتغيري 
املالبس واالسـتحمام جيداً عند 
العـودة إىل املنزل لتفادي حبوب 
اللقـاح واألتربـة املتجمعة عىل 

مالبسـنا ومنعها من االنتشـار 
داخل املنزل.

السيطرة عىل الغبار
وفقـاً لبحـث أجرتـه كليـة تي 
اتش تشـان للصحـة العامة يف 
جامعة هارفـارد، يمكن للغبار 
الداخلية  املوجود يف املسـاحات 
واألماكـن املغلقـة أن يقلل من 
اإلنتاجيـة ويزيـد من الشـعور 
بالتعب. إلبعـاد الرمال واألتربة 
التي يمكن العثور عليها بكثافة 
عىل السـجاد واألماكن الضيقة 
األبـواب  أغلقـوا  منازلكـم،  يف 
والنوافذ فور دخولكم وغطوها 

برشيط الصق إذا لزم األمر.
تنقية الهواء

هنـاك حاجـة ماسـة إىل أخـذ 
تدابـري فعالـة ملعالجـة جـودة 
الهواء الذي نتنفسه يف منازلنا، 
ولذلك فقد جرى تطوير أجهزة 
-DustMa  تنقية الهـواء، مثل

باسـتخدام   ،net™ Blueair
املصممـة   التقنيـات  أحـدث 
جزيئـات  اللتقـاط  خصيصـا 
الهـواء  يف  املتطايـرة  الغبـار 
األرضيـات  إىل  وصولهـا  قبـل 
أجهـزة  تعمـل  واألسـطح. 
التنقية هذه عن طريق سـحب 
الهواء امللـوث داخل الجهاز من 
خالل مروحة بأسـلوب مشابه 
للمغناطيـس، ودفعه عرب فيلرت 

اللتقاط الجسيمات قبل إخراج 
الهواء النظيف، ويتميز الجهاز 
بتصميم إسكندنايف أنيق يضيف 

ملسة أنيقة إىل منزلك.
السيطرة عىل درجات الحرارة 

البيـوت الحـارة والرطبة  ُتعـد 
املـكان املفضـل لتكاثـر املـواد 
املسببة للحساسـية والبكترييا 
الرطوبـة  ألن  وذلـك  والغبـار، 
تسـمح  الهـواء  يف  املوجـودة 

للبكترييا بالتكاثـر والتحول إىل 
عوامل جد ضـارة. إليقاف نمو 
هذه املواد املسـببة للحساسية، 
يحبـذ الحفـاظ عـىل درجـات 
درجـة   22-23 بـني  الحـرارة 
الرطوبـة  وضبـط  مئويـة، 
النسبية بحيث ال تزيد عن 50٪ 
إذا أمكن. يعد التنظيف املنتظم 
ملجـاري التكييف أيضاً وسـيلة 
فعالـة لتقليـل انتشـار املـواد 

املسـببة للحساسـية يف جميع 
أنحاء املنزل.

رشب السوائل 
ارشبـوا الكثـري مـن السـوائل 
مـن  الكثـري  واسـتهلكوا 
الغنية  والخـرضاوات  الفواكـه 
جهـاز  لدعـم  بالفيتامينـات 
يف  واملسـاعدة  لديكـم  املناعـة 
الحفـاظ عىل الجهـاز التنفيس 
نظيفاً ورطباً ومنع آالم الحلق.
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 لتنجح يف اجتيـاز هذا االختبار 
يحـدد  الـذي  املذهـل  الغريـب 
شـخصيتك واولوياتك وأحبائك 
يف الحيـاة ،عليـك أال تطلع عىل 
اإلجابـات قط قبـل اإلجابة عن 
األسـئلة حتـى يكـون دقيقـاً 
وتحصل عىل النتائج الصحيحة 
فالدمـاغ  بالنظـر  ، وال تغـش 
كاملنطـاد يعمل بشـكل أفضل 
حـني يكـون مفتوحـاً ، كل ما 
تحتاجـه أثنـاء االختبـار هـو 
روقـة وقلم لتسـجيل إجابتك ، 
ولكن فكر جيداً قبل التسـجيل 
.. رتب هذه ا لحيوانات حسـب 

الرتتيب املفضل لك:
( بقرة - نمر- خروف – حصان 

– خنزير)
(2) اكتـب كلمـة واحدة تصف 

فيها كل مما يأتي
( كلـب – قطة – فأر – قهوة – 

بحر)

قريـب  شـخص  يف  فكـر   (3)
منـك يعرفـك ومهـم بالنسـبة 
إليك، وقم بكتابة أسـمه وضع 
بجانبـه لون من األلوان اآلتية ، 
مع مراعاة عدم تكرار أي اسـم 

أو لون مرتني.
أحمـر-  برتقـايل-  أصفـر-   )

أبيض- أخرض)
مشـاهدة  قبـل   : اإلجابـات 

اإلجابـات تأكد مـن أن أجوبتك 
هي بالضبط ما تريده حقا.

( 1 ) تفسـري ترتيب الحيوانات 
هي أهميـة األولويات يف حياتك 
مـن األهـم إىل األقـل أهميـة : 
املسـتقبل  إىل  ترمـز   : البقـرة 

املهني.
النمر : يرمز إىل عزة النفس

الخروف : يرمز إىل الحب

الحصان : يرمز إىل العائلة
الخنزيـر : يرمـز إىل املـال

يرمـز  للكلـب  وصفـك   (  2  )
لوصفك لشخصيتك

وصفك للقطة يرمز لشـخصية 
رشيك حياتك

وصفـك للفأر يرمز لشـخصية 
أعدائك

وصفك للقهوة يرمز إلحساسك 
تجاه الجنس

وصفـك للبحـر يرمـز لوصفك 
لحياتك

( 3 ) األصفر : شخص ال يمكنك 
أن تنساه أبدا

تعتـربه  شـخص   : الربتقـايل 
صديقاً حقيقياً لك

األحمر : شخص تحبه فعالً
األبيض : توأم روحك

األخرض: شخص سوف تتذكره 
لبقية حياتك.

يرضب للشـخص الذي يأخذ األمـور بالحزم 
ويتجنـب الحـرية والـرتدد يف جميـع أفعالـه 

وأعماله . 
أصلـه: أن ضيفا نزل عىل رجل يف بيته ، فقّدم 
الرجـل له طعاما ، وفاكهـة ، وحلوى وجلس 
معه يأكالن ويتسامران ، وكان للرجل دجاجة 
كبرية تصـول يف البيت وتجول .. وكان الرجل 

قد احتفظ ببعض الطعام يف ناحية ، خشـية 
أن يكـون الطعـام الـذي يـأكل منـه الضيف 
اليكفيهمـا ، فكانـت الدجاجة تأتـي إىل ذلك 
الطعام فتنقر فيه فيطردها الرجل بأن يصيح 
بها : ( كش .. كش!) . عىل عادة بعض الناس 
يف طرد الطيـور أو غريها.. وال تكاد الدجاجة 
تبتعد قليـال حتى تعود فتقـرتب من الطعام 

ثانيـة فتلتقط منه ، فيعـود الرجل فيطردها 
بقولـه : كش.. ( فزهك ) الضيف وقال للرجل 
: ( تايل وياك ؟ ) .. تظل الدجاجة تروح وتجي 
وانت بمكانك تصيح : كش ( أحسـن ماتگلها 
كـش .. إكـرس رجلهـا ) .. فتعّجـب الرجـل 
من حـزم صاحبه الضيف وحسـن معالجته 

لألمـور.. وذهـب ذلـك القـول مثـال.

صــــورة و حــــدث

مرفأ
www.alzawraapaper.com

670 - احرتاق معبد هوريو-جي 
بالكامل.

905 - الحصـول عـىل املوافقـة 
كوكـني  بكتابـة  اإلمرباطوريـة 

واكاشو.
الصليبيـة  الحملـة   -  1218

الخامسة تغادر عكا إىل مرص.
1247 - سـفارة مسـيحية مـن 
البابا إنوسـنت الرابـع إىل املغول 
تعـرض التعاون مًعـا يف القضاء 

عىل املسلمني.
يدخلـون  العثمانيـون   -  1571
موسـكو بعد معركـة دامية مع 
الـروس قتل فيهـا 8 آالف رويس، 
وقامـوا بعـد دخولهـم بإحـراق 
رساي كرملـني بمسـاعدة خـان 
القـرم دولـت كـراي األول الـذي 
حصـل عىل لقب تخـت آالن وهو 

يعني كاسب العرش.
العثمانـي  السـلطان   -  1841
عبـد املجيد األول يصـدر «فرمان 
مـرص» الـذي نـص عـىل إعطاء 
محمـد عـيل باشـا واليـة مرص 
والسـودان وراثًيـا، وقد بقي هذا 

الفرمان مرعًيا يف مرص كدستور 
حتـى نهايـة عـام 1914 حـني 

أعلنت الحماية الربيطانية.
1844 - مخرتع التلغراف صمويل 
يف  برقيـة  أول  يرسـل  مـورس 
التاريخ بني واشنطن وبالتيمور، 

وكتب فيها: «هذا ما عمل الله».
1883 - افتتاح جرس بروكلني يف 
مدينة نيويورك بعد 14 عاًما من 

البناء.
1937 - مجلس مديرية الدقهلية 
يف مـرص يمنـح شـعبة اإلخوان 
املسـلمون املنصورة دعًمـا مالًيا 
دعـم  أول  هـذا  وكان  سـنوًيا، 

رسمي منتظم ومعلن للجماعة.
رشق  إمـارة  إخـراج   -  1946
األردن مـن االنتـداب الربيطانـي 
عىل فلسـطني، وتأسيس الجيش 
بقيـادة جـون جلـوب  األردنـي 

باشا.
1960 - بداية العمل يف «مرشوع 
ميداس» األمريكـي لإلنذار املبكر 

للصواريخ.
1991 - إريرتيا ُتعلِن إسـتقاللها 

من إثيوبيا، وإثيوبيا تصبح دولة 
ُمغلقة بحرياً.

1993 -مايكروسـوفت تعلن عن 
ويندوز إن تي.

- كمني حزب العمال الكردستاني 
ضد جنود أتراك عزل.

2000 - إرسائيـل تبـدأ بسـحب 
جيشها من جنوب لبنان.

2004 - كوريا الشـمالية تحظر 
الهواتف املحمولة.

2009 - النـادي األهـيل املرصي 
يفـوز بالـدوري املرصي ملوسـم 
2008 / 2009 بعـد فـوزه عـىل 
نادي اإلسماعييل بمباراة فاصلة 
بـني الفريقني أجريت عىل سـتاد 

املكس يف اإلسكندرية.
اللبنانـي  الرئيـس   -  2014
ميشـال سـليمان يغـادر قـرص 
بعبدا الرئايس بعـد انتهاء واليته 
الدستورية دون أن يقوم بتسليم 
الرئاسـة بسـبب فشـل مجلـس 
بانتخاب رئيس  اللبنانـي  النواب 

جديد للبالد.
- نـادي ريال مدريد يفوز بدوري 

أبطـال أوروبـا 14-2013 للمرة 
العـارشة يف تاريخـه، وذلك أمام 
أتلتيكـو مدريـد بنتيجـة  نـادي 
4–1 عـىل ملعب اسـتاد دا لوز يف 

الربتغال.
2015 - فيلم ديبان للمخرج جاك 
أوديار يفوز بالسعفة الذهبية يف 
مهرجان كان السينمائي 2015.

2017 - تتويج مانشسرت يونايتد 
بلقـب الـدوري األوروبـي 2017 
ألول مـرة يف تاريخـه بعـد فوزه 
2–0 عـىل أياكـس أمسـرتدام يف 

النهائي.
2018 - إعصـار مكونـو يرضب 
جزيـرة سـقطرى وغريهـا مـن 
شـبه  مـن  الجنوبيـة  األجـزاء 

الجزيرة العربية.
الـوزراء  رئيسـة   -  2019
الربيطانيَّة ترييـزا ماي ُتعلن عن 
رغبتها يف االستقالة من منصبها 
- وزعامة حزب املحافظني - بعد 
فشـل ُحُكومتها يف تأمني صيغة 
ُمالئمة ِالنسحاب اململكة املُتحدة 

من االتحاد األوروپي.
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غزل عراقي
ــاس ــاي النـــــــــ ــدام ه ــذب ک ــک بلچ اضح
ــه مجروحـــ ــي  بروح ــدري  ت ــاس  الن ــاف  خ
ــراک ــب الف ــکد صع ــب وش ــارک مح ــه مف ان
ــه نوحــ ــک  الضح ــی  حت ــب  مح ــارک  واملف
ــل ــي اللــــي ــهر ان ــر مااس ــس البش ــه عک ون
ــه مفتوحـــــــــــــ ــي  وحالم ــر  وانتظ ــام  ان
ــني الع ــاب  ب ــى  حت ــل  واقف ــاي  ج ــوفک  واش
ــه روحـــــــــــــ ــد  بع ــن  م ــگ  التف ــني  وياع
ــتاک یش ــن  م ــب  الکل ــي  البواچ ــن  م ــوت  امي
ــه مرچوحـــــ ــکته  اتس ــه  ام ــوت  ومت ــل  طف
ــون اتهـــــ ــول  واک ــک  بغياب ــب  الکل ــر  اصب
ــه  ــه مفضوحــــ ــه بدمع ــي صفن ــس تغدرن ب
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لمن األولوية في حياتِك؟ 

أحسن ماتگلها كش ... إكسر رجلها 

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسـعة 
الصغـرية ، ثم أكمـل توزيع باقـي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقيـة يف املربع الكبري وال تسـتخدم الرقم اال مرة 

واحدة .

الكلمات العمودية
-1 قبـور -  خروج الكرة 

من حدود ميدان اللعب.
-2 انكـب عـىل وجهـه - 

نجعلها تنحني.
-3 مغنية لبنانية - اسـرت 

اليشء.
-4 مـن مراحـل القمر - 

للجزم – للنداء.
-5 مدينة أوكرانية - كثري 

(م).
-6 هضـاب - قادم (م) - 

أطراف ريال.
 - (م)  أوربيـة  -7عملـة 
للجر - سورة قرآنية (م).

-8 يفتتحه – صُلب.
-9من ثالثة إىل عرشة من 
الرجـال - وعـاء كالجرة 
لـه عروتـان يحمـل فيه 

الطني.
 - منفصـل  ضمـري   10-

منظم ومنسق.

الكلمات االفقية
رقـم  األمرباطـور   1-

125 لليابان – وىش.
-2 سلسلة كبرية شمال 

اململكة املغربية.
-3 مـن أشـهر معالم 
سـيدني  مدينـة 

األسرتالية.
-4 املال األصيل القديم 

املوروث.
-5 قلب أثـاث - حرف 

مكرر.
-6 خاف ورعب - اّتأَد 

ولم يرسع.
-7 والية أفغانية - أحد 

الوالدين.
-8 حرف أبجدي (م) - 

دولة عربية.
-9 مـن أشـهر معالم 

نيويورك.
-10 فيلم لخالد سليم 

و داليا البحريي.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

-هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.
-هـل تعلم أن دموع اإلنسـان عما يبكـي تحفز املخ عـىل إفراز مواد 

مسكنة لأللم. 
-هل تعلم أن قلب اإلنسان يضخ 2000 جالون من الدم يومياَ.

-هـل تعلم أن حواء سـميت بهذا االسـم ألنها أم كل حـي، وقيل ألنها 
ولدت الدم أربعني ولدا يف عرشين بطنا، ويف كل بطن ذكر وأنثى.

-هل تعلم أن يف الهند يولد مولود جديد كل ثانية.
-هـل تعلـم: الثعبان ليـس له آذان ظاهـرة ولكنه يسـمع عن طريق 

موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويرتجمها آلذانه الداخلية .
-هل تعلم: من الغريب واملدهش أن الرصصور، بعد احتكاكه باإلنسان، 

يسارع اىل مخبئه لتنظيف نفسه .
-هل تعلم: ذكر البعوض اليلسـع االنسان او أي حيوان النه يتغذى عىل 
عصـارات النباتات واالزهار. اما االناث فهـي التي تقلق نوم الكثريين 

منا ألنها تعيش عىل امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزاَ .
-هل تعلم: السـم املميـت الذي يفرزه أخطر أنـواع قنديل البحر، الذي 
يعيش قرب سـواحل اسـرتاليا، يقتل رجال خالل مـدة ال تتجاوز أربع 
دقائـق.. ومع ذلك فهذا الحيـوان الرخوي البحري تلتهمه السـالحف 

البحريه التي يشبه فمها املنقار، دون أن يلحق بها أي أذى .
-هل تعلم: لون دم جراد الحقل أبيض. 
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أبـــــــراج

ال تنزعـج برسعـة من مشـاكلك العاطفّيـة. توقع 
اليـوم مفاجأة مدهشـة من الحبيب، ولكن سـيكون 
رد فعلـك غريبا للوهلة األوىل، فأنت لسـت معتادا عىل أن 
تكون متلقيا للمبادرات الرومانسـية منه. عليك أن تتحىل 

بالقوة لكي تترصف بشكل يبتعد عن الزيف.

تشعر أنك مضغوط جدا بسبب كثرة األعباء. ربما 
ال تسـتطيع مواصلة العمل بسبب عدم قدرتك عىل 
الرتكيز. قد ينشأ خالف من الصعب تدراكه أو تسويته 
خاصة إذا كنت متمسـكا بوجهة نظرك. كلما كنت مرنا، 

أصبحت األمور سهلة من حولك.

ترغـب اليـوم يف السـفر للخـارج. لـن يتعاطف 
البعـض معـك يف هذا اليوم ألنـك ال تعرب عن حزنك 
بالـكالم ولكنك تتنهد فقـط! ننصحك بـأال تقص أي 
تفاصيل عن حياتك ألي شـخص. تذكـر أنه من املهم جدا 
أن تتعلم دروسـا من هـذه الحياة وأول هـذه الدروس أن 

تعرف متى تصمت ومتى تتكلم.

مزاجك متقلب إىل حد ما اليوم، فتارة تكون هادئا 
وأخـرى ترغب يف القتال. تسـتمتع بجمـال اليشء 
ومظهـره ولكنك ال تحـاول االهتمام بـه أو املحافظة 
عليـه. إعطاء هذا اليشء لشـخص آخر كهدية ربما يكون 
أفضل حل. ال تقطع اتصاالتك بمن حولك وسـتجد أن كل 

يشء عىل ما يرام.

تالحقك اليـوم بعـض األفـكار والهواجس التي 
تخـص عالقتـك العاطفية. تهتم اليوم باكتشـاف 
حقيقة عالقتك بشـخص ما ألن هذه العالقة ما زالت 
غامضة بالنسـبة لك. ال تعرف كيف تتواصل مع الحبيب. 
تنتظر وقتـا طويال حتى تتخذ أي قـرار ولكنك يف النهاية 

ستنفذه!

إن كنـت تعانـى مـن ضغوط بسـبب األقسـاط 
والديـون فتَحل بالشـجاعة ملواجهتها وابحث عن 
الحلفاء واملسـاندين. مرحلة مؤقتة والبّد للشمس أن 
ترشق مـن جديد. التركن لألفكار السـوداوية واسـتعمل 
عقلك لتجد املخرج املناسـب. ال تندفع يف تكوين صداقاتك 

كي ال تندم فيما بعد.

األصدقـاء واألرسة وكل مـن يهمك أمـره يعيش 
حالـة من الحـزن واألىس اليـوم. ربمـا تالحظ أن 
املحيطني بك جميعا غري قادرين عىل التواصل بوضوح 
بسـبب الظـروف التـي يمرون بهـا. حـاول أن تتحكم يف 
أعصابك حتى تتجنب االنفعال املفاجئ. ابتعد عن األجواء 

املتوترة بقدر املستطاع.

تحـاول أن تقـوم بعملـك اليوم عـىل أكمل وجه. 
تسـتطيع التعامل مع أي تحد يواجهـك اليوم بكل 
سهولة. أصعب يشء قد يواجهك اليوم هو التعامل مع 
األمـور العاطفيـة. تبحث عن الحب وتبحث عن شـخص 

يهتم بك وبمشاعرك.

أنـت متوتر جدا هذا اليوم بسـبب تغـري وتدهور 
بعض األوضاع العائلية. استعد للمعركة، فالبعض 
قد يخاف بمجرد أن ينظر خارج منزله ويرى ما يحدث 
حوله، ولكنك ال تخش شـيئا. الروح القوية الشجاعة هي 

سالحك الوحيد هذا اليوم.

مـن الصعـب جـدا أن يتعامل أي شـخص معك، 
خاصـة يف األيام األخرية. عليـك أن تتحدث بطريقة 
موضوعية وعقالنية. مشاعرك وعواطفك قد تسبب لك 
كارثة وربما تجعلك تخرج من مشـكلة إىل مشـكلة أكرب. 

كل ما تحتاج اليوم هو أن توازن بني العاطفة والعقل.

ربمـا تكون انفقـت أو ادخرت مبلغـا من املال يف 
الفـرتة املاضية. مـن الواضـح أنك سـتعيد ترتيب 
حسـاباتك حتى تحقق السـعادة واملتعة لنفسـك وملن 
حولك بدال من الشعور باإلحباط وخيبة األمل. تبدو غريبا 

اليوم وكأن عقلك انفصل عن باقي جسدك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت تجاهد من أجل تحقيق يشء ما اليوم. اهتم 
بالتعليقـات والنصائـح التي أخـربك بها اآلخرون 
خالل الفرتة األخرية بشأن انفعالك وعصبيتك الزائدة. 
ال تقلق فمن حولك سيسامحونك يف النهاية. ابذل قصارى 

جهدك حتى تتحكم يف أعصابك.

قصـة طريفة حدثـت أثناء فرتة االمتحانات عـام 1956 ألحد معلمي اللغة 
العربية واسـمه (أسـامة ).. فبعد انتهاء مادة البالغة قام األسـتاذ أسامة 
بتصحيـح أوراق االجابة .. ويف بعـض األحيان يلحظ أن بعض الطالب يرتك 
سـؤاالً أو سـؤالني بدون إجابـة،  وهو أمر معتـاد إال أن ما أثار اسـتغرابه 

ودهشته ورقة إجابة أحد الطالب تركها خالية…!؟
لم يجب فيها عىل أي سؤال ووضع بدل اإلجابة القصيدة التالية التي نظمها 

خالل فرتة االمتحان:
أسامة قل يل ما العمل .. واليأس قد غلب األمل

قـيـل امـتـحـان بالغــة .. فحسبته حان األجــــل
وفزعت من صوت املراقب .. إن تنحنح أو سعل

وأخذ يجول بني صفوفنا .. و يصول صوالت البطل
أسامة مـهـالً يـا أخـي . . ما كل مسألة تحـــــــــل
فـمـن الـبــالغة نـافـع .. ومن البالغة ما قتـــــــل

قـد كـنـت أبـلـد طالب .. و أنا و ربي لــــــــم أزل
فـإذا أتـتـك إجابتي .. فيها السؤال بدون حـــــــل

دعها وصحح غريها .. والصفر ضعه عىل عجل
فما كان من األسـتاذ (أسامة) سوى إعطائه درجة النجاح يف مادة البالغة 
ألن الهدف الذي يسـعى لتحقيقه من خالل تدريسـه ملادة البالغة متوفر يف 

هذا الطالب الذي استطاع نظم هذه القصيدة الطريفة والبديعة.
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املغربي  النجم  احتفل 
الشهري، سعد ملجرد، بوصول 
إىل مليار مشاهدة  أغنيته «ملعلم» 
عرب  إطالقها  من  سنوات   ٧ بعد 
عىل  حسابه  يوتيوب.وعرب  موقع 
مقطع  ملجرد  نرش  انستغرام، 
الشكر  بتوجيه  خالله  قام  فيديو 
بعد  وجمهوره  األغنية  لفريق 
ملجرد  الرقم.وقام  لهذا  وصلت 
ملك  إىل  األغنية  نجاح  بإهداء 
وجمهوره  سادس  محمد  املغرب 
أجمع. العربي  والعالم  املغرب  يف 

ملجرد  سعد  أن  بالذكر  والجدير 
مع  غنائي  دويتو  سعد  أطلق  قد 

الفنانة اللبنانية إليسا يحمل اسم 
«من أول دقيقة».

الذي  الدرامي  العمل  هو  بالعني»  العني 
تعود به سريين عبد النور إىل جمهورها 
مختلفة  درامية  تجربة  خالل  من 
وتجمعها  تقدمه،  عمل  كل  يف  كعادتها 
يف  عياش  رامي  ستار  بالبوب  األحداث 

أول عمل فني بينهما.
تدور  بالعني»  «العني  مسلسل  أن  وذكر 
فيها  تتورط  قتل  جريمة  حول  أحداثه 
النور  التي تجسدها سريين عبد  البطلة 
أثناء مهمة تصوير  وتحمل اسم «نورا» 

زوج صديقتها للكشف عن خيانته كونها 
الفوتوغرايف،  التصوير  مجال  يف  تعمل 
ُتفاجأ بمقتله فتتورط يف جريمة  لكنها 
يظهرالضابط  ذنب.وهنا  دون  من  قتل 
عزام أو البوب ستار رامي عياش ليتوىل 
رندة  املخرجة  تنهي  وحالياً  القضية.. 
تصوير  بداية  قبل  ما  تحضريات  علم 
شاشة  عرب  لعرضه  تمهيداً  حلقاته، 
 ١٥ خالل  اإللكرتونية  شاهد  منصة 
الجديد  الدرامي  املوسم  يف  درامية  حلقة 
بعد تأجيله أكثر من مرة.وكانت سريين 
عبد النور قد سافرت إىل أملانيا قبل أيام 
رسيعة  عطلة  لقضاء  زوجها  برفقة 
من  حيث  املسلسل،  تصوير  بداية  قبل 
إىل بريوت خالل ساعات  تعود  أن  املقرر 

استعداداً للتصوير.

هاني  العربي،  الفنان  أعلن 
اغاٍن  لتقديم  السعي  شاكر، 
ملحنني  مع  بالتعاون  عراقية 
اىل  أشار  فيما  عراقيني،  وكتاب 
بابل  بمهرجان  مشاركتي  أن 
يف  جديدة  فنية  ملرحلة  بداية 
العراق.وقال شاكر: إن «زيارتي 
املايض  العام  يف  العراق  اىل 
مهرجان  حفل  إلحياء  جاءت 

بابل الدويل  من أجمل الزيارات 
والحفالت التي ال تنىس»، مبيناً 
هي  كانت  الزيارة  «هذه  أن 
الثانية للعراق بعد ان زرتها منذ 

زمن طويل».
يف  «مشاركتي  أن  وأضاف 
مهرجان بابل الدويل كانت بداية 
العراق  يف  جديدة  فنية  ملرحلة 
الحبيب»، مشرياً إىل أن «الكلمات 

تخونني يف حب العراق والطيبة 
التي وجدتها يف عيون الجماهري 
بابل».  وذكر  وهم يحيونني يف 
أن «انطالقي يف عالم الفن كانت 
بالتمثيل بعيداً عن الغناء، اال أن 
نقطة التحول يف حياتي العملية 
امللحن  مع  لقائي  حني  كانت 
الذي  املوجي عام ١٩٧٢  محمد 
الغناء  يف  موهبتي  اكتشف 

بأغنيتي  للجمهور  وقدمني 
ثم  ومن  دنيا)  يا  (حلوة  األوىل 
ان  بعد  اغنية (سيبوني أحب)، 
يف  تدريبية  لجلسات  خضعت 
كثرية  واشياء  واإللقاء  الصوت 
اكتسبت من خاللها خربة كبرية 
لتؤهلني  طريقي  اخترصت 
وبشهادة  ناجحاً  ألكون مطرباً 

أساتذة الفن». 

@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
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كشفت رشكة ”غوديري“ لتصنيع 
اإلطـارات واملطـاط عـن إطارها 
غـري الهوائي يف ”مركـز االبتكار“ 
يف كوملـار بريج يف لوكسـمبورغ.
”إن  املطـورة:  الرشكـة  وقالـت 
مـا أنشـأناه هو تصميـم خاص 
يسـمح بدعم وزن السيارة، نحن 
بحاجـة إليـه لنشـعر بالنعومـة 
واملرونة التي نعرفها مع اإلطارات 
إىل  مشـرية  بالهـواء“،  اململـوءة 

مزايا اإلطارات الخالية من الهواء 
ال صيانـة وال ثقوب وراحة كبرية 
الوقت  الثقيلـة“.ويف  األحمال  مع 
الحايل، ال ينتظـر رؤية هذا النوع 
من اإلطارات رسيعـا لدى الوكيل 
الـذي تتعامـل معـه، و يجـب أن 
التطويـر  يف  ”غوديـري“  تسـتمر 
والحصـول عىل شـهادات معينة 
قبل تسويقها، و يمكن أن يحدث 

ذلك يف عام 2030.

أعلنت رشكة ”راكوتني فايرب“ العاملية الرائدة يف مجال املراسلة الخاصة واآلمنة 
واملكاملات الصوتية، طرح أحدث ميزة لها، وهي التحقق بخطوتني.وتم تشـفري 
الرسـائل عـىل فايرب من طـرف إىل طـرف، مما يمنـع الجهـات الخارجية من 
الوصول إىل بياناتها، وتتيح ميزة الرسـائل ذاتية االختفاء للمسـتخدمني مزيًدا 
من التحكم يف من يرى رسـائلهم. وقالت مديرة الرشق االوسط وشمال افريقيا 
يف ”راكوتـني فايرب“ ناديـة العبيدي ، إن ”خصوصية مسـتخدمي تطبيق فايرب 
تعد من أولوياتنا، نحن ملتزمون بتوفري تطبيق مراسلة آمن ومشّفر من طرف 
إىل طـرف، وبهذه امليزة الجديدة نحن نخطو خطـوة إىل األمام“. وأوضحت ، أن 
”عملية التحّقق بخطوتني سـتخفف مخاوف املسـتخدمني األمنية وتعمل عىل 
طمأنة املسـتخدمني والـرشكات، كما أّن فايـرب يوّفر أحـدث التقنيات لضمان 
بقاء التطبيق آمًنا.“وعندما يختار املستخدمون تفعيل ميزة التحقق بخطوتني 
سينشـئون رقم تعريف شخيص مكون من سـتة أرقام ويتحّققون من عنوان 
بريدهـم اإللكرتوني لتسـجيل الدخـول إىل فايرب عىل جهاز محمول أو لسـطح 
 PINاملكتب، سيتعنّي عىل املسـتخدم التحّقق من الحساب من خالل تقديم رمز
الفردي. ويف حالة نسيان الرمز سيتم استخدام عنوان الربيد اإللكرتوني الذي تم 
التحّقق منه ملسـاعدة املستخدم يف اسـتعادة حسابه.باإلضافة إىل ذلك، سيؤدي 
الحصول عىل رمز PIN  إىل تعطيل القدرة عىل إلغاء تنشيط الحساب باستخدام 
فايرب لسـطح املكتب، وسيحتاج أي شخص يحاول إلغاء تنشيط حساب فايرب 

 .PIN عرب سطح املكتب إىل استخدام رمز

@bË»Ó‰óm@Â«@—ìÿm@Ú◊ãí
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أعلنـت رشكـة (أبـل) عـن بدئها يف 
 E Ink اختبار غطاء شاشة من نوع
سـتخصصه لدعـم هاتفهـا القابل 
للطي الذي تعمل عىل تطويره حاليا.
وذلـك وفق تقرير جديد نرشه الخبري 
املوثوق ”مينـج – تيش كيو“، ضمن 
بمواصفـات  الخاصـة  الترسيبـات 
وقدرات هاتف أبل األول القابل للطي، 
حيث إن ترسيبات سـابقة كشـفت 
عـن أن رشكة أبل تعمـل عىل اختبار 
شاشات OLED جديدة، ستكون هي 
القابل للطي.وفيما  شاشـة هاتفها 
يخص غطـاء الشاشـة، فتسـتعني 
 E أبـل بنوع من األغطيـة من رشكة
Ink التايوانيـة، وهي أكرب الرشكات 
املـوردة لشاشـات ink اإللكرتونية، 
حيث تدعم أجهـزة Kindle الخاصة 
برشكة أمازون.وبـدأت رشكة أبل يف 
العمل عـىل تطوير شاشـات حديثة 
OLED لتكون شاشة هاتفها آيفون 
املرتقب القابـل للطي، و بدأت (أبل) 
بالفعل يف خطواتها األوىل لتصنيع أول 
هاتـف آيفون قابل للطـي تنتجه، و 
الشاشات التي تطورها أبل ستفتقر 
لتقنية polarizer، وسـتكون بتقنية 
OLED املتطورة.مـع توقعـات بـأن 
يكـون الهاتف أكثر نحافة، ليسـهل 
من عملية طـي الهاتف، ولتعزز من 
تميـزه يف مواجهـة منافـيس أبـل يف 
طـرح هاتـف قابل للطـي، وأبرزهم 
سامسـونج التـي سـبق وأن قدمت 
هاتـف Galaxy Z Fold 3، وكان أول 
هاتف من هذا النوع يطرح بشاشـة 
OLED.أعلنت رشكة (أبل) عن بدئها 

 E يف اختبـار غطاء شاشـة من نوع
Ink ستخصصه لدعم هاتفها القابل 
للطي الذي تعمل عىل تطويره حاليا.
وذلـك وفق تقرير جديد نرشه الخبري 
املوثوق ”مينـج – تيش كيو“، ضمن 
بمواصفـات  الخاصـة  الترسيبـات 
وقدرات هاتف أبل األول القابل للطي، 
حيث إن ترسيبات سـابقة كشـفت 
عـن أن رشكة أبل تعمـل عىل اختبار 
شاشات OLED جديدة، ستكون هي 
القابل للطي.وفيما  شاشـة هاتفها 
يخص غطـاء الشاشـة، فتسـتعني 
 E أبـل بنوع من األغطيـة من رشكة
Ink التايوانيـة، وهي أكرب الرشكات 
املـوردة لشاشـات ink اإللكرتونية، 
حيث تدعم أجهـزة Kindle الخاصة 
برشكة أمازون.وبـدأت رشكة أبل يف 
العمل عـىل تطوير شاشـات حديثة 
هاتفهـا  شاشـة  لتكـون   OLED
آيفـون املرتقـب القابـل للطـي، و 
بـدأت (أبـل) بالفعـل يف خطواتهـا 
األوىل لتصنيـع أول هاتـف آيفـون 
قابـل للطي تنتجـه، و الشاشـات 
التـي تطورها أبل سـتفتقر لتقنية 
بتقنيـة  وسـتكون   ،polarizer
OLED املتطورة.مـع توقعـات بأن 
يكون الهاتف أكثر نحافة، ليسـهل 
من عملية طي الهاتف، ولتعزز من 
تميـزه يف مواجهـة منافـيس أبل يف 
طـرح هاتف قابل للطـي، وأبرزهم 
سامسـونج التي سـبق وأن قدمت 
هاتف Galaxy Z Fold 3، وكان أول 
هاتف من هذا النوع يطرح بشاشة 

.OLED
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النجاح ال يولد من فراغ ، وال يتحقق اال بتوفري مستلزمات 
نجاحه ، والقفز فوق ما يجري عىل ارض الواقع محاولة 
نتائج  من  يفرزه  وما  الواقع  كون   ، بالفشل  محكومة 
التي ترشدنا اىل تحقيق  البوصلة الحقيقية  واحداث يمثل 

املمكن من صور النجاح .
لنعرتف اوال ، ونضع اعرتافنا امام وزارة الرتبية ونؤكد بان 
مع  وثيقا  ارتباطا  مرتبط  تفاصيله  بكل  الرتبوي  النظام 
يف  السيايس  ومشهدنا   ، تفصيالته  بكل  السيايس  املشهد 
العراق معروف لدى الجميع ، والكل يرى ويسمع مسلسل 
التجاذبات والرصاعات والتكتالت ، وحاالت ( االنسدادات ) 
الكثرية التي تهدد االمن واالستقرار وتلقي بتأثرياتها عىل 
منه  يعاني  الذي  النفيس  الوضع  ان  كما   ، الطلبة  نفوس 
، وعدم  االوبئة  وانتشار   ، الرتابية  العواصف  الطلبة جراء 
روافد  من  رافدا  اضاف  للدراسة  املناسبة  االجواء  توفري 

القلق واالحباط .
ومع كل وجود العوامل التي تعيق الطالب من احراز النجاح 
املطلوب والذي يحلم به ، تخرج علينا وزارة الرتبية لتضيف 
عامال آخر من عوامل االزمة ، وتخلق فرعا جديدا من فروع 

( االنسدادات ) التي نعاني منها جميعا .
واقع  يف  الصارمة  الجدية  ثوب  ارتداء  تريد  الرتبية  وزارة 
واملطولة  الوعرة  االسئلة  طرح  خالل  من  مهزوم  منكرس 
االخطاء  تظهر  امتحاني  ، ومع كل موسم  الطلبة  لعموم 
يف بعض االسئلة احيانا ، ويف بعض املواد الدراسية ، ويثار 
املعنية  اللجان  اىل  االتهام  اصابع  وتوجه   ، عليها  اللغط 

بوضع هذه االسئلة دون وقفة جادة ملعالجة ما يحدث .
انها   ، وعمقا  اتساعا  السلبية  الظاهرة  هذه  يزيد  ما  ان 
تخرج من وزارة تعنى بشؤون الرتبية والتعليم دون غريها 
االولية  ، ومن وزارة من مهامها  ، وليس من جهة اخرى 
دراسة واقع الطلبة ووضع الحلول للسلبيات ، ومعالجتها 
بالطرق الرتبوية السليمة ، واذا لم تهتم هذه الوزارة كثريا 
التي  الحالة  منحته  التي  بالظروف  وال  الطالب  بمصلحة 
تكون  وان   ، اكثر بسمعتها  تهتم  ان  ، فعليها  اليها  وصل 
اكثر حرصا عىل رسالتها الرتبوية من خالل تقديم العون 
واملساعدة للطالب بدال من خلق عوائق جديدة يف طريقه .

من  االسئلة  بوضع  املكلفة  اللجان  هذه  تزل  ان  اتمنى 
وفق  وتعمل   ، الواقع  ارض  اىل  وتنزل   ، العاجية  ابراجها 
للعملية  تداعيات خدمة  فيه من  ما  بكل  الواقع  معطيات 

الرتبوية الشاملة .
كفانا اتهاما للطلبة، وعلينا االعرتاف وبوضوح بأن كل ما 
، ومن سلوكيات  فيها  نشاهده من مظاهر غري مرغوب 
من  البعض  لدى  املجتمع  وتقاليد  واعراف  قيم  مع  تتناىف 
نثرتها  فاسدة   لبذور  طبيعية  نتيجة  اال  هو  ما  الطلبة 
للمجتمع  االخالقية  املنظومة  تدمري  يف  ساهمت  اطراف 

عموما والطلبة خصوصا .
اقول قويل هذا ، واستغفر الله يل ولوزارة الرتبية ، وانا لله 

وانا اليه راجعون .

›Ìá‰ßa@áºc
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يبدو أن موسم صيف ٢٠٢٢ سيحمل الكثري من املفاجآت لجمهور نجوم 
إدارة املهرجان  الغناء يف الوطن العربي يف دول العالم، حيث تتفق حالياً 
الغنائي  Xtravaganza Nights مع نجوم الغناء يف الوطن العربي إلحياء 
حفالت املهرجان يف قربص «يال قربص»، املقرر انطالقها من ١٣ إىل ١٧ 
يوليو القادم، عىل أن يجمع كالً من شمس األغنية اللبنانية نجوى كرم 
الحالني  العربية عايص  الطرب جورج وسوف وفارس األغنية  وسلطان 

وفارس كرم وصابر الرباعي وديانا كرزون ومعني رشيف.
وقد بدأت إدارة املهرجان اإلعالن عن حفالتها الغنائية يف الشهر القادم، 
عىل أن تكون رحلة سياحية لكل من يحرض الحفل، تشمل حجزاً خاصاً 

به يف أفضل فنادق قربص، وسُتعرض الحفالت عرب شاشة الـأم 
العربي  الغد  وقناة  اللبنانية   one وقناة  اللبنانية  يف  تي 

مشغولة  كرم  نجوى  أن  يبدو  آخر،  صعيد  أيضاً.عىل 
تفاصيلها  عن  تتكتم  جديدة  أغنية  بتسجيل  حالياً 
الذي  بالعمل  الخاصة  التحضريات  كل  إنهاء  لحني 
ستفاجىء به جمهورها كعادتها قبل نهاية موسم 

الصيف الحايل.

أغاني  السورية، أصالة، من تسجيل عدد كبري من  النجمة  انتهت 
واللبنانية  املرصية  باللهجات  أغاني  يضم  الذي  الجديد  ألبومها 
والخليجية وتعاونت فيه مع عدد من الشعراء واملوزعني وامللحنني 

ومدين  الجيل  ونارص  طعيمة  وأمري  خيامي  محمود  منهم 
ويفرتض  وتوما  زعيم  وأحمد  وفهد  الخرضى  وعمرو 

طرح األلبوم يف موسم الصيف الحايل.
غنائًيا  حفالً  ستحيي  أصالة  النجمة  أن  يذكر 

يوم ٢٦ مايو الجاري، يف جده، ومن املقرر أن 
تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة 

الجمهور،  معها  يتفاعل  التي  والحديثة 
حسابها  عرب  لحفلها،  أصالة  ووروجت 
نلتقي  «رح  قائلة:  وكتبت  تويرت،  عىل 
نتشارك  رح  األحمر،  البحر  بعروس 
مالمح  سوا  هنرسم  األوقات  أحىل 
من  اخرتت  املشاعر  بأحىل  ذكرياتنا 
ترشفت  اليل  اللهجات  كل  أغنياتي 
بغنائها وصارت عىل صدري وسام، 
األغاني وكأني عم شّكل عقد  رتبت 
وضحكه  وصحبه  محبه  حجاره 
رح  املوعد  يف  حلوة   صغريه  وقصة 

بجدة».وكانت  الشوق  بكل  نتالقى 
أغنية جديدة بعنوان  أصالة قد طرحت 

بمناسبة  طرحتها  والتي  تبغاني»،  «تقول 
عىل  الشخيص  حسابها  عرب  الحب،  عيد 

أصالة  وعلقت  «إنستجرام»،  موقع 
بمنتهى  «غّنيت  األغنية:  مقطع  عىل 

الجرأه تحّررت من جميع القيود الّيل 
بتأّخرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. 
بأطراف  وتركيز  عايل  بمزاج  غّنيت 
وصلت  حّتى  الّلحنية  الجمل 
وألّني  باألداء..  طموحاتي  لسقف 
شايفه  وأنا  سمعتها  وقت  مّن 
وتفاصيل  حبيبي  جمالّيات  كّل 
الّيل  املرتقيه  النبيله  شخصيته 
بأحىل  له  غّني  بدّي  ملّا  بتستحق 

ماعندي أهديه».

عىل  عبدالوهاب،  شريين  الفنانة،  أقدمت 
االتصال برشطة النجدة ألخذ تعهد 

عىل طليقها حسام حبيب بعدم 
التعرض لها وبناتها.

املرصي  صحيفة  وكشفت 
اليوم عن أن النيابة العامة 
ثان  قسم  بتلقي  أخطرت 
الشيخ زايد بالًغا من رشطة 

شريين  أن  مفاده  النجدة 
التعهد  ألخذ  اتصلت  عبدالوهاب 

حبيب،  حسام  طليقها  عىل 
بعدم التعرض لها وبناتها.

متواجد  أنه  حبيب  حسام  املعروف  امللحن  ورد 
يف الفيال بعد اتفاقات بينهما، إلنهاء مرشوع فني.وكانت الفنانة 
انفصالها  فيه  أعلنت  سابق،  وقت  يف  بياًنا،  أصدرت  قد  شريين 
كالتايل:  البيان  وجاء  حبيب،  حسام  الفنان  زوجها  عن  رسمًيا 
يف ضوء ما تداولته املواقع املرصية والعربية، من أخبار تضمنت 
حبيب،  حسام  زوجها  عن  عبدالوهاب  شريين  النجمة  انفصال 
بالفعل،  وقع  االنفصال  أن  عبدالوهاب  شريين  النجمة  أعلنت 
موضحة أن أسباب االنفصال تخصها وحدها وال داعي للخوض 
النجمة  وتهيب  البيان:  الشخصية.وتابع  حياتها  تفاصيل  يف 
اإلعالم  وسائل  وجميع  بالصحافة  عبدالوهاب  شريين 
الدقة فيما ينرش،  الشخصية، وتحري  احرتام حياتها 
الغرض  مزايدات  أو  أخبار  أي  نرش  وعدم 
شخصها.  من  النيل  منها 
مؤكدة أن االنفصال حدث 
توجد  وال  تام،  هدوء  يف 
وبني  بينها  خالفات 
حبيب  حسام  طليقها 
وكل  اإلطالق،  عىل 
يف  أخبار  من  ورد  ما 
أساس  ال  الشأن  هذا 
الصحة،  من  له 
قلب  إطار  يف  ويأتي 
الحقائق، وأنها تكّن 
كل االحرتام لحسام 

حبيب.

@áË»m@âÇ˛@Ú†ãì€bi@›ónm@ÂÌ7í
kÓjy@‚bèy@Û‹«

@áÌáv€a@Ú€bñc@‚Ïj€c
pbvË€@3Äi

Ôfl˝€a@áÌ˚fl
µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@kÓ‘„

@ïaÏÿè€a@¿@%b»€a@Ú€Ï�ji@>◊äbÄÄì∑@aáu@ÒáÓ»ÄÄé
@ÚÓ‰Àc@’‹†dÄÄéÎ@N?†Ï€a@äbõ®a@—znæa@¿@ãófl@¿
@NNCÜÚj»‹€a@⁄ÏÄÄ‹fl@b‰ygD@ZÚjÄÄéb‰æbi@ÚñbÇ@@ÒáÌáu
@pbó‰æa@ÛÄÄ‹«@bÄÄjÌã”@@NNfiÎÎaä@ÂÄÄèy@áÄÄºc@ZpbÄÄ‡‹◊@

NNÚÓ‡”ã€a

@ÚÌb‡®@5Ìbœ@Âfl@ÒáÌáu@ÒçÓfl
@pbibè®a

@bÓ„bq@fiÏiã–Ó€Î@çÓ‹≠¸a@äÎá‹€@�̋ �i@>ÓÄÄé@6ÄÄèì„bfl@
@Ô‘Ìãœ@…fl@µ‘Ìã–‹€@Ò7ÄÄrfl@ÚÌbË„@¿@ÒáyaÎ@Ú�‘„@÷äbÄÄ–i
@Íbflá”bfl@Û‹«@µ‘Ìã–‹€@⁄äbÄÄjfl@ÊÏnjflbÁã–€ÎÎ@˝Óœ@ÊÏnÄÄéa
@µ»ibnæa@Âfl@ãr◊c@b∑äÎ@µÌ˝æa@paãÄÄì»€@ÚÌÎã◊@Ú»nfl@Âfl
N÷aã»€a@¿@Ú»ˆaä@ÚÌÎã◊@Òäbqg@aâÿÁ@›rfl@ÒáÁbìfl@Û‰‡n„

Úyb8@fiÎäb◊


