
بغداد/ الزوراء:

بحـَث رئيـس مجلـس القضـاء االعىل 

فائـق زيـدان، امـس االربعـاء، خـالل 

العراقيني   اسـتقباله نقيب الصحفيني 

رئيس اتحـاد الصحفيـني العرب مؤيد 

الالمي، االجراءات القانونية التي تكفل 

حريـة التعبري.وذكر إعـالم القضاء يف 

بيـان تلقتـه ” الـزوراء“، ان ”رئيـس 

مجلـس القضاء االعـىل  الدكتور فائق 

الصحفيـني  نقيـب  اسـتقبل  زيـدان 

العراقيـني مؤيـد الالمـي، وبحث معه 

االجراءات القانونيـة التي تكفل حرية 

االعالم والتعبـري عن الرأي ضمن األطر 

الدستورية والقانونية“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دعـْت وزارة الخارجيـة النرويجيـة، 
رعاياها إىل تجنب السـفر إىل العراق، 
باسـتثناء محافظـات أربيـل ودهوك 
والسليمانية يف إقليم كردستان. وذكر 
موقع ”شينغني فيزا انفو“ األوروبي، 
يف خـرب أن ”التحذيـر النرويجي صدر 
يف األسـبوع املـايض، وتحديـدا يف 19 
ايار/مايـو، وانه يشـدد عىل رضورة 
االمتنـاع عن السـفر اىل العراق، ما لم 
يكن هناك رضورة ملحة“.وبحسـب 
بيـان التحذير النرويجـي الصادر عن 
وزارة الخارجية، فإن الوزارة ”تجري 
تقييمات مسـتمرة حول السفر، وان 
الوضـع االمني يف العراق بشـكل عام 
صعـب، وداعـش تشـكل تهديـدا يف 
بعـض املحافظات“.ولفـت البيان إىل 
أن ”املواطنـني النرويجيني املوجودين 
تقييـم  عليهـم  العـراق،  يف  بالفعـل 
النرويجيـني  مطالبـة  سـالمتهم“، 

الراغبـني بالسـفر عمومـاً بـ“تنزيل 
تطبيق (ترافيل ريدي آب) حيث تتوفر 
املعلومات املحدثة املتعلقة بنحو 200 
دولة“.وذكـر التقريـر االوروبـي، أن 
”الحكومة العراقية تخوض منذ العام 
2014، بدعم من من قوات البيشمركة 
ومختلف الجماعات املسـلحة وقوات 
الواليـات  بقيـادة  الـدويل  التحالـف 
املتحـدة، رصاعا مسـلحا ضد تنظيم 
داعـش“، مضيفا أن ”نزاعاً مسـلحاً 
دوليـاً يـدور عـىل االرايض العراقيـة 
يتضمن غارات جوية تركية ضد حزب 
العمال الكردستاني من دون موافقة 
الحكومـة العراقية“.وتابـع التقريـر 
ان داعـش، بعـد خسـارة أراضيها يف 
العام 2017، تحولت من القتال شـبه 
التقليدي إىل حرب العصابات، مضيفا 
أن ”الهجمـات كانت بانخفاض حتى 
بدايات العام 2019، لكنها بدأت تتزايد 

يف النصف الثاني من العام 2019“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفاَد مكتب التحقيقات الفيدرايل، بأن 
عراقيا عىل عالقـة بتنظيم ”داعش“ 
ويعيش يف الواليات املتحدة منذ 2020، 
نظـم عملية اغتيال الرئيس السـابق 
جـورج دبليـو بوش.وكتـب مكتـب 
التحقيقات الفيدرايل ”إف بي آي“ يف 
وثيقة نرشت للعامة أن الرجل متهم 
”بمساعدة ودعم محاولة قتل رئيس 
املتحدة“.وحـاول  للواليـات  سـابق 

شـهاب أحمـد شـهاب الـذي وصل 
بشـكل قانونـي إىل الواليـات املتحدة 
يف سـبتمرب 2020، تجنيـد عراقيـني 
آخريـن وإحضارهـم لتنفيذ الهجوم 
وقـام بعمليـات كشـف واسـتطالع 
قـرب  تكسـاس  واليـة  يف  داالس  يف 
أماكـن مرتبطة بالرئيس الجمهوري 
(2009-2001).وذكـرت  السـابق 
الوثيقـة أن أفراد الفريـق أرادوا قتل 
الرئيس السـابق بوش ألنه مسـؤول 

عن مقتـل العديد مـن العراقيني بعد 
تدخله العسـكري يف العراق الذي بدأ 
عـام 2003.وقالـت شـبكة ”يس إن 
إن“ إنهـا اطلعـت عىل تلـك الوثائق، 
العراقـي  املواطـن  دور  أن  وذكـرت 
شمل اسـتطالع الحي الذي يقع فيه 
منزل بوش يف داالس، إضافة إىل مهام 
أخرى تتعلق بالتخطيط للعملية.لكن 
الوثائق ال تظهر أن شهاب تم اتهامه 
بارتـكاب جريمـة، حسـبما أفـادت 

”يس إن إن“.وكان الرجـل عـىل مـا 
يبدو يخطط لتهريب القتلة إىل داخل 
الواليـات املتحدة، عـرب حدودها مع 
املكسيك، كما تشري مذكرة التفتيش 
التي نرشت ”فوربـس“ أجزاء منها، 
والتـي صدرت يف 23 مـارس املايض.

وقال املحققـون إن املهـرب املزعوم 
قال إنـه أراد أيضا العثور عىل جنرال 
عراقي سابق ساعد األمريكيني خالل 
الحـرب واغتيالـه، ويعتقـد أن هـذا 

الجنـرال يعيش تحت هويـة وهمية 
يف الواليات املتحدة.ونقلت ”فوربس“ 
عـن مكتـب التحقيقـات الفيـدرايل 
قوله إنه كشـف النقاب عن املخطط 
مـن خالل عمـل اثنني مـن املخربين 
الرسيني ومراقبة حسـاب املتهم عىل 
”واتـس أب“.وبحسـب املصدر، فإن 
العنـرص املرتبط بتنظيـم ”داعش“، 

وهو رجل عراقي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة النفـط، امس األربعـاء، أن العراق 
حقـق إيـراداً مـن بيـع النفـط يتخطـى الـ١٠ 
مليارات دوالر خالل شـهر نيسـان املايض، فيما 
رجح وزير املالية عيل عالوي، زيادة االحتياطات 
النقديـة لدى البنـك املركـزي اىل ٩٠ مليار دوالر 

يف حلـول نهايـة العـام الحايل، فيما حدد نسـب 
الديـون التجاريـة للعراق.وذكـر بيـان للـوزارة 
الصـادرات  «مجمـوع  ان  «الـزوراء»:  تلقتـه 
النفطيـة وااليـرادات املتحققـة لشـهر نيسـان 
املايض، بحسب االحصائية النهائية الصادرة من 
رشكة تسـويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت 

كميـة الصادرات مـن النفط الخـام (١٠١) مئة 
و مليونـاً واحـداً و(٣٩٠) ألفـاً و(٦٦٢) برميالً، 
بإيـرادات بلغت (١٠) مليـارات و(٦٠٩ ) ماليني 
و(٢٥٢) ألف دوالر».وأضاف البيان أن «مجموع 
الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر نيسان 
املـايض من الحقـول النفطية يف وسـط وجنوب 

العراق بلغـت (٩٨) مليوناً و(١٠٠) ألف و (٤٢) 
برميالً، فيمـا كانت الكميات املصـدرة من نفط 
كركـوك عرب ميناء جيهان (٢) مليونني و(٩٩١) 
ألفاً و(٦٠) برميالً «، مشـرياً اىل أن «معدل سعر 

الربميل الواحد بلغ (١٠٤٫٦٣٧) دوالرات».

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلـَن رئيـس الـوزراء الربيطانـي بـوري 
جونسـون، أنه يتحمل «املسؤولية كاملة» 
عن حفـالت داونينغ سـرتيت التي خرقت 
قواعـد اإلغـالق العـام خالل فـرتة تفيش 
تقريـر  صـدور  كورونا.وبعـد  فـريوس 
املوظفـة سـو غـراي والـذي يدينـه يف ما 
باتـت تعرف بفضيحـة «بارتي غيت»، أكد 
جونسـون أنه يتحمـل املسـؤولية كاملة.

وقال: «أتحمل املسؤولية كاملة عن كل ما 

حصل تحت أنظاري»، مشريا إىل أن التقرير 
طالب القادة السياسيني واملسؤولني تحمل 
املسـؤولية النهائية وهو حـايل بالتأكيد».

ولـم يظهـر جونسـون أي مـؤرشات تدل 
عـىل إمكانية اسـتجابته للدعوات املطالبة 
باسـتقالته عـىل خلفيـة القضية.وأعرب 
جونسـون، عـن أملـه يف أنـه مـع انتهاء 
التحقيق اآلن يف هذا امللف، «سـنتمكن من 
امليض قدمـا» يف معالجـة األولويات بما يف 
ذلك الحرب يف أوكرانيا وأزمة غالء املعيشة 

املتصاعـدة يف بريطانيا.مـن جانبـه علـق 
رئيس حزب العمال الربيطاني كري ستارمر 
عىل تقرير الرشطة حول فضيحة الحفالت 
خـالل اإلغـالق العـام، متوجهـا إىل رئيس 
الـوزراء بوريس جونسـون قائال: «انتهت 
اللعبـة حان الوقـت لتحـزم حقائبك».ويف 
ترصيح خالل مجلس العموم، قال ستارمر 
لجونسـون: «ال يمكنـك أن تكـون مرشعا 
قانونيا ومخالفا للقانون يف آن واحد.. حان 
الوقت لحزم حقائبـك، عندها فقط يمكن 

للحكومـة أن تعمـل مـن جديـد، وعندها 
فقـط يمكـن اقتـالع الفسـاد واسـتعادة 
كرامة ذلك املنصب العظيم والديمقراطية 
التي يمثلها». واعترب أن «جونسون وضع 
معايـري متدنية جدا».يذكر أنه عىل خلفية 
فضيحة «بارتي غيـت»، أصدرت الرشطة 
ما مجموعه ١٢٦ غرامة عىل ٨٣ شـخصا 
بسـبب األحـداث، التي حصلت بـني مايو 
الذيـن  ٢٠٢٠ وأبريـل ٢٠٢١، ومـن بـني 
غرمـوا، ٥٣ رجـال و٧٣ امـرأة، وفرضـت 

أكثـر من غرامـة عىل بعض األشـخاص، 
إال أنـه فرضـت غرامـة واحـدة فقط عىل 
جونسـون بسـبب حفـل بمناسـبة عيـد 
ميـالده الذي أقيـم يف داونينغ سـرتيت يف 
١٩ يونيو ٢٠٢٠.وأصبح أول رئيس وزراء 
يف التاريخ الربيطانـي يتم تغريمه يف أثناء 
وجوده يف منصبه.يذكر أن جونسـون من 
بني عرشات األشخاص يف داونينغ سرتيت 
الذين تلقوا غرامات لخرقهم قواعد كوفيد 

عام ٢٠٢٠.
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تونس/ متابعة الزوراء:
أعلـَن خفـر السـواحل التونسـيني أن مـا 
ال يقـل عـن 76 شـخصا أصبحـوا يف عداد 
املفقوديـن إثر غرق مركب قبالة سـواحل 
تونـس الرشقيـة بعدمـا أبحر مـن مدينة 
زوارة الليبيـة وعـىل متنـه مئـة مهاجـر.
وتضمـن بيـان للناطـق الرسـمي باسـم 
خفر السـواحل حسـام الدين الجبابيل أنه 
تم إنقاذ 24 مهاجـرا فيما عمليات البحث 
جارية عن باقي املفقودين قبالة سـواحل 
محافظة صفاقس (جنـوب-رشق) حيث 

غرق القارب املطاط ليل األحد اإلثنني.وأكد 
خفر السـواحل أنه أنقـذ ”صباح 24 أيار/
مايـو 16 مجتـازا من جنسـيات مختلفة 
أفريقية وآسـيوية كان قد تعرض زورقهم 
املطاطـي املسـتغل يف عمليـة هجـرة غري 
نظاميـة، للغرق حوايل سـتة أميال بحرية 
التابعـة  قرقنـة“  جزيـرة  رشق  جنـوب 
ملحافظة صفاقس.من جانبه تمكن جيش 
البحر من إنقاذ ثمانية آخرين وانتشل جثة 

واحدة، حسب البيان.

بغداد/ الزوراء:
دَعـا مجلـس األمـن الـدويل حركـة طالبـان إىل 
”الرتاجـع برسعة عن السياسـات واملمارسـات 
التـي تقّيـد حاليـا حقـوق اإلنسـان والحريات 
األساسية للنساء والفتيات األفغانيات“، يف بيان 
تم تبنيه باإلجماع.ويف هـذا النص، الذي صاغته 
النروج، و جرى التفاوض حوله قرابة أسبوعني، 
أعرب أعضاء املجلس الـ 15 عن ”قلقهم العميق 
إزاء الرتاجـع املتزايـد الحـرتام طالبـان حقوق 
اإلنسان والحريات األساسية للنساء والفتيات يف 

أفغانسـتان“.وذكروا يف هذا الصدد ”فرض قيود 
تحد من الوصول إىل التعليم والعمل وحرية التنقل 
واملشاركة التامة واملتساوية والهادفة للنساء يف 
الحياة العامة“.كذلك، دعا مجلس األمن طالبان 
إىل إعادة فتـح املدارس لجميـع التلميذات بدون 
مزيد من التأخري، معربا عن ”قلقه العميق“ إزاء 
االلتزام املفروض عىل النسـاء بتغطية وجوههن 
يف األماكـن العامـة وخـالل البـث عـرب وسـائل 

اإلعالم.
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الزوراء/ حسني فالح:
حـذرْت لجنـة النفط والغـاز والثروة 
الطبيعيـة النيابيـة مـن عواقب عدم 
التزام حكومة اقليم كردسـتان بقرار 
قانـون  بشـأن  االتحاديـة  املحكمـة 
النفط والغاز، مؤكدة ان ذلك سـيدفع 
فـرض  عـىل  االتحاديـة  الحكومـة 
الدسـتور  اقتصاديـة وفق  عقوبـات 
ابرزها إيقاف رواتب املوظفني وتعليق 
حركـة الطريان املدني يف االقليم، فيما 
اعلنت عـن نيتها طـرح قانون جديد 

للنفط والغاز يف الربملان.
وقـال عضو اللجنة النائب عيل شـداد 
الفـارس يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
عـدم التـزام اقليم كردسـتان ملا جاء 
بقـرارات املحكمـة االتحادية بشـأن 
الحكومـة  سـيجرب  والغـاز  النفـط 
االتحاديـة التخـاذ اجـراءات صارمة 
ضد االقليم ومنها عقوبات اقتصادية 
االتحاديـة  السـلطات  واسـتخدام 
الدسـتورية، باتجاه  النصـوص  وفق 
حكومة إقليم كردستان كما حصل يف 
سنوات سابقة، يف ظل حكومة رئيس 
الوزراء السـابق، حيدر العبادي، مثل 
منـع حركة الطـريان املدنـي واملنافذ 
الحدودية.واضـاف: أن قرار املحكمة 
االتحادية عىل الدعوة املرقمة 110، قد 
ألغت دسـتورية قانون النفط والغاز 
بإقليم كردستان لسـنة 2007، وذلك 
يعنـي أن كل مـا ترتب عـىل القانون 

من التزامات تعاقدية ونفطية وإنتاج 
واستخراج ونقل وإنتاج الغاز وكذلك 
مصايف املنشـأة، يعد يف حكم البطالن، 
مشـددا عـىل أن هـذه العقـود يجب 
أن تعـود إىل وزارة النفـط االتحاديـة 
وتطلع عليها الرقابة املالية واملحكمة 

هنالـك  أن  اىل  االتحادية.واشـار 
اجراءات أخرى من املمكن أن تتخذها 
الحكومة العراقية يف القريب العاجل، 
إذا كان هنالـك إرصار وعدم اعرتاض 
عىل قـرار املحكمة االتحاديـة، مبينا 
ان وزارة النفـط سـتتقدم بخطـوات 

جديـدة إىل حكومـة إقليم كردسـتان 
وإرسـالها إىل الحكومـة االتحاديـة، 
لتأكيـد عـدم تفاعل حكومـة االقليم 
وااللتزام بقـرار املحكمـة االتحادية.

وتابـع: أن فـرض حصـار اقتصادي 
عىل إقليم كردسـتان، منطقـي جداً، 

حـال عـدم التـزام إقليـم كردسـتان 
بالتزاماته القانونية، وعدم املشـاركة 
بحصتـه  االتحاديـة  الحكومـة  مـع 
املقدرة بـ%17 من املوازنة السنوية، 
مبينـا انـه مـن املحتمـل ان تتضمن 
العقوبـات االقتصاديـة عدم ارسـال 
الحكومـة االتحاديـة مبالـغ مالية يف 
املسـتقبل، وإيقاف رواتب املوظفني، 
وإيقـاف حركـة الطـريان املدنـي يف 
االقليم وغريها.واشـار اىل ان حكومة 
إقليم كردستان أمام فرصة تاريخية، 
بأن تجلس عىل طاولة الحوار وترسل 
ممثليهـا مع وزارة النفـط االتحادية 
من أجل تكييف العقود القادمة، التي 
تـّم التعاقد بواسـطتها مـع رشكات 
أجنبيـة، ليتـم إعـادة النظـر يف هذه 
التعاقـدات، وتحويلهـا مـن تعاقدات 
محلية لالقليـم إىل اتحادية للحكومة 
املحكمـة  وأصـدرت  العراقية.هـذا 
االتحادية العليا، يف وقت سابق، حكما 
يقيض بعدم دسـتورية قانون النفط 
والغـاز لحكومـة إقليـم كردسـتان، 
الصادر عام 2007، وإلغائه ملخالفته 
أحكام مواد دستورية، فضال عن إلزام 
اإلقليـم بتسـليم اإلنتـاج النفطي إىل 
الحكومـة االتحادية.وكانـت حكومة 
االقليـم قـد اعلنـت يف وقـت سـابق 
رفضها قرار املحكمة االتحادية بشان 
قانون النفـط والغاز املرشع يف برملان 

كردستان.
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بغداد/ الزوراء:
االعمار  لوزارة  التابع  االسكان  صندوق  اكَد 
األربعاء،  أمس  العامة،  والبلديات  واالسكان 
االستمرار يف منح القروض فيما حذر من املعقبني.
أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  وذكر 
االلكرتوني  التقديم  فتح  يف  مستمر  «الصندوق 
داعيا  املحافظات»،  جميع  ويف  للمعامالت 
واصحاب  للمعقبني  السماح  عدم  اىل  «املواطنني 
املكاتب من ضعاف النفوس باستغاللهم».وأضاف 
مدار  وعىل  للجميع  متاح  «التقديم  أن  البيان 

الساعة»، مبينا ان «التقديم يكون عىل مرحلتني.
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بغداد/ الزوراء:
اكَد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 
مجلـس النواب محمد الحلبويس، يف لقاءات 
معالجـة  يف  الحـوار  رضورة  منفصلـة، 
املسـائل العالقـة بـروح املسـؤولية.وذكر 
املكتب االعالمي لرئيس الجمهورية يف بيان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «رئيـس الجمهورية 
برهم صالح، استقبل رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وتم خالل اللقاء، بحث 
مستجدات األوضاع العامة يف البلد، إذ جرى 
التأكيد عىل رضورة تعزيز األمن واالستقرار 
ودعـم القـوات األمنيـة يف مالحقـة خاليـا 
داعـش واليقظـة والحـذر مـن مخططاته 
الرامية لزعزعة أمن املواطنني.وتابع البيان: 
انه يف شـأن األوضاع السياسية، جرى بحث 
تطوراتها مع التأكيد عىل رضورة الحوار يف 
معالجة املسـائل العالقة بروح املسـؤولية 
والوطنيـة وتلبية االسـتحقاقات املُنتظرة، 

إىل جانب بحث األوضاع االقتصادية وأهمية 
إيالء متطلبات املواطنني املعيشية والخدمية 
أولويـة قصـوى والعمـل عـىل االسـتجابة 
يضمـن  وبمـا  الرضوريـة  لالحتياجـات 
العيـش الكريم. يف غضون ذلـك، أكد رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 
مجلس النـواب محمد الحلبـويس، رضورة 
تعزيـز التعـاون بـني السـلطتني التنفيذية 
والترشيعية. وقـال املكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلـس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
«الكاظمي اسـتقبل الحلبويس وجرى خالل 
اللقـاء التباحـث يف مجمل األوضـاع العامة 
عىل الصعيد الوطني، وآخـر التطورات عىل 
الصعيديـن األمنـي والسـيايس». وأضـاف 
البيـان، أنـه «تـم التأكيد خـالل اللقاء عىل 
بـني  والتعـاون  التنسـيق  تعزيـز  رضورة 
السلطتني التنفيذية والترشيعية يف مختلف 
امللفـات؛ اسـتجابة لتطلعات أبناء الشـعب 

العراقي كافة».

بغداد/ الزوراء:
اإلعانـة  مسـتفيدي  العمـل،  وزارة  دعـت 
االجتماعيـة إىل تحديـث بيانـات البطاقـة 
التموينية. وقالت الوزارة يف بيان: إن «هيئة 
الحمايـة االجتماعيـة يف وزارة العمل تدعو 
مستفيدات ومستفيدي االعانة االجتماعية 

ممـن لم يحدثـوا بيانات ارقـام (البطاقات 
التموينية ومراكـز التموين) وايضا ممن ال 
توجـد معلومات لرقـم البطاقة او املركز اىل 
االرساع بالتحديـث خالل مدة (شـهر) من 
تأريخ هـذه الدعـوة للحصـول عىل حصة 

الطحني االضافية». 
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بغداد/ الزوراء:
النقدية  السياسة  األربعاء،  امس  واالنكليزي،  العراقي  املركزي  البنك  محافظا  بحَث 
بمواجهة التحديات االقتصادية، فيما اكدا اهمية السياسة النقدية يف مواجهة التحديات 
املركزي  البنك  «محافظ  ان  «الزوراء»:  تلقته  املركزي،  للبنك  بيان  االقتصادية.وذكر 
لندن للمشاركة  إىل  انكلرتا، خالل زيارته  التقى بمحافظ بنك  مصطفى غالب مخيف 
يف مؤتمر استدامة النمو االقتصادي الذي أقامه مجلس األعمال العراقي الربيطاني».

النقدية يف مواجهة  والسياسة  املركزية  البنوك  أهمية  أكدا عىل  «الجانبني  أن  وأضاف 
التحديات االقتصادية وضمان استقرار االقتصاد الكيل ودعم النمو االقتصادي».ورّحب 
محافظ بنك انكلرتا بتدريب موظفي البنك املركزي العراقي يف مختلف املجاالت، مؤكداً 

عىل «أهمية تطوير العالقات املرصفية بني البلدين».
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بغداد/ الزوراء:
الحلبويس،  النواب محمد  رئيس مجلس  ترأَس 
مع  التطبيع  حظر  قانون  ملناقشة  اجتماعاً 
األول  النائب  دعا  فيما  الصهيوني،  الكيان 
اىل  الزاميل،  حاكم  النواب  مجلس  لرئيس 
تخصيص مبلغ بقانون األمن الغذائي لتحويل 

املحارضين اىل عقود.
النواب،  مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
يف بيان تلقته ”الزوراء“، ان ”الحلبويس، ترأس 

اجتماعاً للجنة القانونية“.
قانون  ناقش  ”االجتماع،  ان  واضاف، 
الكيان  مع  العالقات  وإقامة  التطبيع  حظر 

الصهيوني“.
يف غضون ذلك، دعا النائب األول لرئيس مجلس 
النواب حاكم الزاميل، اىل تخصيص مبلغ بقانون 
عقود. اىل  املحارضين  لتحويل  الغذائي  األمن 
واقرتح الزاميل يف كتاب رسمي صادر عن مكتبه 
استمرار  املالية  وزارة  ”عىل  ”الزوراء“:  تلقته 
املوازنة  قانون  من  (61/ب)  باملادة  العمل 
االتحادية لسنة 2021، عىل ان يتم تقليص مدة 
تثبيت العقود يف مؤسسات الدولة املختلفة من 
خمس سنوات اىل سنتني، او منح الوزارة خيار 
العمل باملدة األصغرية الالزمة للتثبيت“.وطالب 
بعد  اليوميني  األَُجراء  وضع  تكييف  ”برضورة 
 ،(192) القرار  اَجراء  ومنهم   ،1/10/2019
 ،(315) القرار  حسب  عقود  اىل  وتحويلهم 
إلطفاء  التقاعد  صندوق  اىل  مبلغ  وتخصيص 
(%50) من التوقيفات التقاعدية للمثبتني عىل 
املالك الدائم من العقود واألَُجراء اليوميني ، من 
.“2022/12/31 ولغاية   2020/1/1 تأريخ 

استضافة  النيابية،  التعليم  لجنة  قررت  كما 
وزير التعليم األسبوع املقبل.

النواب يف بيان  الدائرة االعالمية ملجلس  وقالت 
والبحث  التعليم  ”لجنة  ان  ”الزوراء“:  تلقته 
العلمي عقدت اجتماعا برئاسة النائب مزاحم 
الخياط رئيس السن وحضور اعضائها ملناقشة 
عدد من املواضيع املدرجة عىل جدول اعمالها“.
يف  التوسعة  ناقشت  ”اللجنة  ان  واضافت 
والدور  القيد  ترقني  وآليات  العليا  الدراسات 

التكمييل يف الجامعات“.
استضافة  اللجنة  قررت  نفسه  السياق  ويف 
للتباحث  املقبل  االسبوع  العايل  التعليم  وزير 
الواقع  تخص  التي  املواضيع  من  عدد  بشأن 

لجنة  مع  مشرتكة  لجنة  وتشكيل  التعليمي، 
استحقاقات  موضوع  لدراسة  النيابية  الرتبية 

طلبة مدارس املتميزين.
قد  النواب،  ملجلس  اإلعالمية  الدائرة  وكانت 
أعلنت، يف وقت سابق، عن جدول أعمال جلسة 

الربملان اليوم الخميس.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
ليوم  النواب  مجلس  جلسة  أعمال  ”جدول 
الخميس 26 آيار 2022 تتضمن التصويت عىل 
التطبيع واقامة العالقات  مقرتح قانون حظر 
مناقشة  اىل  باالضافة  الصهيوني،  الكيان  مع 
عامة“. وأضافت، أن ”الجلسة ستبدأ يف الساعة 

الحادية عرشة صباحا“. 

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنْت 
عن حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، فيما 
من  بدءاً  الحرارة  درجات  يف  ارتفاعاً  توقعت 
”الزوراء“  تلقته  للهيئة،  بيان  الجمعة.وذكر 
املنطقة  يف  الخميس  ليوم  البالد  ”طقس  أن 
غبار  تصاعد  مع  صحواً  سيكون  الوسطى 

خفيف يف بعض األماكن، بينما سيكون طقس 
املنطقة الشمالية صحواً، فيما سيكون طقس 
الغبار  تصاعد  مع  صحواً  الجنوبية  املنطقة 
الحرارة  درجات  أما  مساًء،  الطقس  يتحسن 
األقسام  يف  السابق  لليوم  مقاربة  فستكون 
القسم  يف  فيها  تغريَّ  وال  الشمالية،  الوسطى 
الجنوبي من البالد“.وأضاف البيان، أن ”طقس 

املنطقتني  يف  صحواً  سيكون  الجمعة  غد  يوم 
طقس  سيكون  بينما  والشمالية،  الوسطى 
املنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما 
عن  درجات  بضع  فسرتتفع  الحرارة  درجات 
والشمالية  الوسطى  األقسام  يف  السابق  اليوم 
القسم  يف  السابق  لليوم  مقاربة  وتكون   ،

الجنوبي من البالد“.

2سياسة alzawraanews@yahoo.com

يرس (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز اجهزة االالت الدقيقة 
مع الصمامات الكهربائية ومنظومة السـيطرة للخزانني ملرشوع انشـاء خزاني ٢٠٠٠-٣٠٠٠ يف مصفى الدورة) وتسـليمها وتفريغها يف 
مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي وعىل ان تكون املواد االولية وبقية املواد املجهزة من املناشئ التالية (اململكة املتحدة- 
كندا- الواليات املتحدة االمريكية -ايطالية -بلجيكا -املانيا -فرنسا -سويرسا-النرويج-السويد -فلندا –النمسا –هولندا-الدنمارك-اليابان) 
علمـاً ان املناقصـة ممولة ذاتياً وان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ (٩٧٢,٥٢٥,٠٠٠ دينار عراقي) (تسـعمائة واثنان وسـبعون مليون 

وخمسمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي) وبمدة تجهيز(١٢٠) (مائة وعرشون يوم تقويمي) مع مالحظة ومراعاة ما ييل:
١. عـىل مقدمـي العطاء املؤهلني والراغبـني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال وزيارة رشكة املشـاريع النفطية/هيئة مشـاريع 
بغداد/ قسـم ادارة التشـييد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة /من يوم االحد اىل يوم الخميس وخالل الدوام الرسـمي من السـاعة 

(٧:٠٠ص) لغاية(٢:٠٠ بعد الظهر) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢. عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشـرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف 

الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

ب - خدمات ما بعد البيع (مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل).
ت - عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز (١٠ سنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل (٣٠٪) من الكلفة التخمينية 

للمناقصة، عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيداً من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
ث - مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية.

ج - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سـيولة نقدية تبلغ (١٩٤,٥٠٥,٠٠٠) مائة واربعة وتسـعون مليون وخمسمائة وخمسة 
االف دينار عراقي) من مرصف معتمد يف العراق ومصدق اصولياً.

ح - مواد احتياطية للتشغيل االويل ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل.
خ - يكون التجهيز مع التفريغ (CIP) واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي. 

د - حسـب االنكوترم ٢٠١٠ واصل ومفرغ يف مخازن هيئة مشـاريع بغداد يف مجمع الدورة النفطي، ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب 
والرسوم املتعلقة بذلك.

ذ - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ر - تلتزم الرشكة االجنبية املشـرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسـومة تجاه املؤسسـات العراقية خالل (٣٠) 
ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسـوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم اسـتبعاد الرشكة 

االجنبية املشرتكة باملناقصة.
ز - يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية وفقا التفاقية 
نادي باريس او التسـوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٨ لسـنة  ٢٠١٤ او شـطب الدين كلياً بحسـب مقتىض الحال) الية منازعات او 
مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم 

استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
س - تتعهد الرشكة االجنبية بعدم اجراء اي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري 
مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة 

للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
٣. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة 

البيع للوثائق البالغة (٢٥٠,٠٠٠) دينار عراقي(مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقداً وغري قابل للرد .
٤. يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد /املجمع النفطي /الدورة) من االحد اىل 

الخميس من الساعة (٧:٠٠ ص) ولغاية الـ (٢:٠٠ ظ).
٥. مكان تسليم العطاء(وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية- هيئة مشاريع بغداد / داخل املجمع النفطي يف الدورة/ لجنة استالم وفتح 

العطاءات) .
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ(٢٠٢٢/٦/٩) حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
رشكة املشاريع النفطية/هيئة مشاريع بغداد /الكائن يف بغداد /املجمع النفطي/الدورة.

الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

٦. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد 
قبل أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفساراته تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر 

الوقت : (١٢:٠٠ م) بتاريخ:  ٦ /  ٦ / ٢٠٢٢ .. املكان: يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
٧. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة (١٢٠)مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.

٨. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-
أ - هوية غرفة التجارة(نافذة)او هوية تصنيف املقاولني العراقيني (نافذة) ضمن االختصاص وعقد تأسـيس الرشكة ومحرض التأسـيس 

والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة.
ب - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة(او شـهادة الجنسـية +هوية االحوال املدنية)بطاقة السـكن، عقد ايجار، او الطابو 
للداللة عىل العنوان .

• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ت - شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق (مكتب اقليمي).

ث - كتـاب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر باسـم الرشكـة من الهيئة العامة للرضائب ويكون نافذ وقـت تقديم العطاء مبني فيه 
سالمة املوقف الرضيبي واملايل للرشكة ومعنون اىل ركة املشاريع النفطية.

ج - تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
ح - شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة 

التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
خ - وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.

د - يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ذ -  كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .

ر -  تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ز - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+منهاج العمل (يتم ارفاق نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية، ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم 

اعتماد النسخة الورقية ).
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس – يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة (١٩,٤٥٠,٥٠٠) (تسعة عرش مليون واربعمائة وخمسون الف وخمسمائة دينار عراقي) 
ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة (١٢٠) يوم من 
تاريـخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسـجل عليه رقم الطلبية واسـم الرشكة، باالمكان الحصـول عىل قائمة باملصارف املحظور 

التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكتنا.
توضع االظرف يف ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:

أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب - تاريخ الغلق .

ت - اسم املناقصة ورقمها كما مشار اليه يف الفقرة الفرعية (١-١) من تعليمات مقدمي العطاء او أي اشارة تعريفية مذكورة يف بيانات العطاء.
ج - بيـان محتـوى الظرف الداخيل (العـرض فني, العرض التجاري املسـعر, العرض التجاري الغري املسـعر, الوثائق املطلوبـة, التأمينات 

االولية).
٩.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

١٠.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر مرحلة من االعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.
١١.  تهمل العطاءات الغري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ومعايري التأهيل.

١٢.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسـم الشـخص املسؤول عن متابعة االستفسـارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه 
اشعار الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيري.

١٣.  لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق 
املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني االتيتني :-

• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

١٤. يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم العطاء يف الحاالت االتية:
• اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

• اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.

١٥. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
١٦. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالف مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

١٧. اذا وردت فقـرة او فقـرات لم يدون سـعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفـة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات 
املدونة ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .

١٨. تجديـد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسـن االداء (بعد اسـتالم قرار االحالة وقبل توقيـع العقد) لحني اصدار كتاب 
انتفاء الحاجة من رشكة املشاريع النفطية.

١٩. يكون املجهز مسـؤوالً عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركياً خارج العراق واداخله من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف 
متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك وحسب القوانني 

واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت آلخر.
٢٠. يمكن الرجوع اىل الهيئة عىل االنرتنيت .

BAGHDAD – IRAQ-DORA/bagh oper@scop gov iq
E-Mail: bagh oper@scop go

                                                       مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
                                             شاكر محمود خلف
                                               املدير العام
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

التحقيقـات  مكتـب  أفـاَد 

الفيـدرايل، بـأن عراقيـا عـىل 

”داعـش“  بتنظيـم  عالقـة 

ويعيـش يف الواليـات املتحـدة 

منذ 2020، نظم عملية اغتيال 

الرئيس السـابق جورج دبليو 

بوش.

التحقيقـات  مكتـب  وكتـب 

الفيدرايل ”إف بي آي“ يف وثيقة 

نرشت للعامة أن الرجل متهم 

محاولـة  ودعـم  ”بمسـاعدة 

قتـل رئيـس سـابق للواليات 

املتحدة“.

وحاول شـهاب أحمد شـهاب 

الذي وصل بشـكل قانوني إىل 

الواليـات املتحـدة يف سـبتمرب 

عراقيـني  تجنيـد   ،2020

آخريـن وإحضارهـم لتنفيـذ 

الهجوم وقام بعمليات كشـف 

واسـتطالع يف داالس يف واليـة 

تكساس قرب أماكن مرتبطة 

السـابق  الجمهوري  بالرئيس 

.(2001-2009)

أفـراد  أن  الوثيقـة  وذكـرت 

الرئيـس  أرادوا قتـل  الفريـق 

السابق بوش ألنه مسؤول عن 

مقتل العديد من العراقيني بعد 

تدخلـه العسـكري يف العـراق 

الذي بدأ عام 2003.

إن“  إن  ”يس  شـبكة  وقالـت 

إنها اطلعت عـىل تلك الوثائق، 

املواطـن  دور  أن  وذكـرت 

الحي  العراقي شمل استطالع 

الـذي يقع فيه منـزل بوش يف 

داالس، إضافة إىل مهام أخرى 

تتعلق بالتخطيط للعملية.

لكن الوثائق ال تظهر أن شهاب 

تـم اتهامه بارتـكاب جريمة، 

حسبما أفادت ”يس إن إن“.

وكان الرجـل عـىل مـا يبـدو 

إىل  القتلـة  لتهريـب  يخطـط 

املتحـدة، عرب  الواليات  داخـل 

حدودهـا مـع املكسـيك، كما 

التي  التفتيـش  تشـري مذكرة 

نرشت ”فوربس“ أجزاء منها، 

والتـي صـدرت يف 23 مـارس 

املايض.

وقـال املحققـون إن املهـرب 

املزعـوم قـال إنـه أراد أيضـا 

العثـور عـىل جنـرال عراقـي 

سابق ساعد األمريكيني خالل 

الحـرب واغتيالـه، ويعتقد أن 

هذا الجنرال يعيش تحت هوية 

وهمية يف الواليات املتحدة.

ونقلت ”فوربـس“ عن مكتب 

التحقيقات الفيدرايل قوله إنه 

كشف النقاب عن املخطط من 

خـالل عمل اثنني من املخربين 

حسـاب  ومراقبـة  الرسيـني 

املتهم عىل ”واتس أب“.

وبحسب املصدر، فإن العنرص 

”داعـش“،  بتنظيـم  املرتبـط 

وهـو رجـل عراقـي، ذهب إىل 

حـد السـفر ملدينـة داالس يف 

والية تكساس، وسجل مقطع 

فيديو حول منزل بوش االبن، 

تمهيدا لتنفيذ خطته.

وبـادر املخطـط إىل تجنيـد 4 

عراقيـني آخرين ملسـاعدته يف 

تنفيذ هجومـه، وكان يخطط 

إلدخالهـم إىل الواليات املتحدة 

طريـق  عـن  تهريبهـم  عـرب 

الحدود مع املكسيك.

وجرى الكشـف عـن مخطط 

الرئيـس األمريكي  اسـتهداف 

األسـبق، إثر رفـع الرسية عن 

مذكـرة بحـث قدمهـا مكتب 

الثالـث  يف  آي“  بـي  الــ“إف 

والعرشيـن من مارس املايض، 

وفتحت هذا األسبوع.

وأوضـح مكتـب التحقيقـات 

أن  ”اسـتطاع  أنـه  الفيـدرايل 

يحبـط املخطط باالعتماد عىل 

مخربيـن رسيـني، إضافـة إىل 

حسـاب عنـرص داعـش عىل 

تطبيق واتساب“.

وقـال املشـتبه به الـذي كان 

يقيـم يف مدينـة كولومبـوس 

بوالية أوهايو، إنه أراد اغتيال 

يعتـربه  ”ألنـه  االبـن  بـوش 

مسـؤوال عن مقتل الكثري من 

العراقيني خالل غزو العراق يف 

سـنة 2003“، الـذي تم بقرار 

الرئيـس الذي حكـم الواليات 

املتحدة من 2001 إىل 2009.

وكتبـت ”فوربـس“ أن هـذه 

اعتمـاد  تظهـر  الحادثـة 

الـ“إف بـي آي“ عـىل تطبيق 

”واتساب“، رغم حديث املكتب 

التحقيق بشـأن  عن عراقيـل 

جرائم كربى بسـبب استخدام 

تقنية التشـفري يف املراسـالت، 

مشـرية إىل أنـه ”تمكـن مـن 

الحصـول عـىل بيانـات عـن 

طريق الرشكة“.

وتشـري املجلة إىل أن ”املشتبه 

فيـه مواطن عراقـي يوجد يف 

الواليـات املتحـدة منـذ سـنة 

بطلـب  تقـدم  حيـث   ،2020

لجوء ظل معلقا“.

ولم يجر توجيه أي تهمة حتى 

العـراق،  فيـه  للمشـتبه  اآلن 

ولذلـك، لـم تذكـر ”فوربس“ 

اسمه، كما لم يتضح أيضا ما 

إذا كانت الرشطة قد اعتقلته.

ويف تعليقه عـىل التقرير، قال 

كبـري موظفي مكتـب جورج 

بوش االبن، فريـدي فورد، إن 

الرئيس األمريكي األسبق ”لديه 

ثقة مطلقـة يف وكالة الخدمة 

الرسية وهيئات إنفاذ القانون 

وأجهزة االستخبارات“.

وقـال شـيموس هيـوز نائب 

يف  التطـرف  برنامـج  مديـر 

جامعة جورج واشنطن ملجلة 

”فوربـس“: ”مـن الواضح أن 

هـذه كانـت عمليـة مكافحة 

إرهـاب معقدة. كانـت بعيدة 

املـدى وفريـدة مـن نوعها يف 

استهدافها“.

من جانبها قالت النيابة العامة 

يف أوهايـو يف بيان، إّن شـهاب 

أحمد شهاب (52 عاماً)، مّتهم 

بـ“مسـاعدة ودعـم مؤامـرة 

تهدف إىل قتل الرئيس األسـبق 

للواليـات املتحدة جورج دبليو 

بوش“.

شـهاب  أّن  البيـان  وأوضـح 

حاول تجنيـد عراقيني آخرين 

وإحضارهـم لتنفيـذ الهجوم 

وأجـرى عمليات استكشـاف 

بواليـة  داالس  يف  واسـتطالع 

تكساس قرب أماكن مرتبطة 

األسـبق  الجمهوري  بالرئيس 

.(2001-2009)

ووصل شـهاب بشكل قانوني 

إىل الواليات املتحدة عام 2020 

بتأشرية سـياحية، وأقام بني 

كولومبـوس يف واليـة أوهايو 

شـمايل البالد وإنديانابوليس، 

قبل أن يطلب اللجوء.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـْت وزارة الخارجيَّة، امـس األربعاء، عن 
منـح 250 جـواز مـرور خـالل ثالثة أشـهر 

إلعادة عراقيني طوعياً من ليتوانيا.
وذكر املُتحدث باسـم الوزارة أحمد الصحاف 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن ”وفداً من سفارة 
ُجمهوريَّـة العـراق يف وارشـو التقـى بنائب 
-Mantas Ado  وزيـر الخارجيَّة الليتوانـي
enas“، مبيناً أن ”الوفد ناقش أبرز املشكالت 

التي تواجه املهاجرين العراقيني يف ُجمهوريَّة 
ليتوانيا وُسـُبل تعزيز التعاون بني البلدين يف 

املجاالت كافة“. 
وأضاف أن ”السفارة تواصل مهمتها يف تلبية 
املناشدات لعدد من العوائل العراقيَّة يف ليتوانيا 
الراغبني بالعودة الطوعية للعراق“، مشرياً إىل 
”منـح 250 من جوازات املـرور إلعادة األرس 
العراقيـة خـالل أشـهر شـباط وآذار وأيار، 

وتقديم بعض املساعدات العاجلة“.

بغداد/ الزوراء:
شـدَد النائـب االول لرئيـس مجلـس النواب 
حاكم الزاميل، عىل رضورة إبعاد الشخصيات 
والحـركات املتطرفـة من تبـوأ أي منصب، 
فيما اشار اىل ان االوقاف ”الشيعية والسنية 
واملسـيحية“ مؤسسـات تعمل ضمن جسد 

واحد.
وذكر املكتب االعالمـي لنائب رئيس الربملان 
يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان الزاميل اسـتقبل 
رئيـس الوقف السـني عبد الخالـق العزاوي 
والوفـد املرافق له بحضور عـدد من النواب، 
واكد نائـب رئيس الربملان خـالل اللقاء عىل 
رضورة تبنـي املؤسسـات الدينيـة بكافـة 
مسـمياتها نهجـاً موحـداً ينبـذ الطائفيـة 

والتطرف والعنرصية بكافة االشكال وابعاد 
الشـخصيات والحركات التي تستغل عملها 
ضمـن املؤسسـات الدينيـة واالداريـة لدس 
سـموم التطـرف والتفرقـة والكراهية بني 
ابناء الشعب الواحد، وعدم السماح لها بتبوأ 
أي منصب او مسـؤولية يمكـن ان تتخذها 

سبيالً لنرش نهجها املنحرف . 
ودعا الزاميل، بحسـب البيان، ادارة االوقاف 
” الشـيعية والسـنية واملسـيحية“ بالعمـل 
كجسـد وكيـان واحـد لتحقيـق مجموعـة 
مـن االهداف والقيـم السـامية، بينها تبني 
الخطاب املعتـدل، و بناء االنسـان الصالح، 
وحمايـة املجتمـع مـن االفـكار املنحرفـة 

والظواهر السلبية.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعلَن خفر السـواحل التونسيني أن 
ما ال يقل عن 76 شـخصا أصبحوا 
يف عـداد املفقودين إثر غرق مركب 
قبالـة سـواحل تونـس الرشقيـة 
بعدما أبحر من مدينة زوارة الليبية 

وعىل متنه مئة مهاجر.
وتضمـن بيـان للناطـق الرسـمي 
باسـم خفر السواحل حسام الدين 
الجبابـيل أنه تم إنقـاذ 24 مهاجرا 
فيمـا عمليـات البحـث جارية عن 
باقـي املفقوديـن قبالـة سـواحل 
محافظة صفاقس (جنوب-رشق) 
حيـث غـرق القـارب املطـاط ليل 

األحد اإلثنني.
وأكـد خفـر السـواحل أنـه أنقـذ 
”صبـاح 24 أيار/مايو 16 مجتازا 
مـن جنسـيات مختلفـة أفريقية 
وآسـيوية كان قد تعرض زورقهم 
عمليـة  يف  املسـتغل  املطاطـي 
هجـرة غري نظاميـة، للغرق حوايل 
سـتة أميـال بحرية جنـوب رشق 
جزيـرة قرقنة“ التابعـة ملحافظة 

صفاقس.
من جانبه تمكـن جيش البحر من 
إنقاذ ثمانية آخرين وانتشـل جثة 

واحدة، حسب البيان.
وتشهد املنطقة مع تحسن األحوال 
محـاوالت  وتـرية  تزايـد  الجويـة 
الهجرة غري القانونية من تونسيني 
وآخريـن مـن جنسـيات أفريقيـا 
جنـوب الصحـراء مـن السـواحل 

التونسية نحو السواحل األوروبية.
السـواحل  خفـر  قـوات  وكانـت 
التونسـية أنقـذت 44 مهاجرا غري 
قانوني وانتشـلت ثالث جثث بينما 
مـا زال عـرشة يف عـداد املفقودين 
إثـر غرق مركبهم قبالة السـواحل 
الرشقيـة التونسـية، عىل مـا أفاد 

متحدث رسمي الجمعة.
وأعلن جيش البحر التونيس السبت 
إنقاذ 81 مهاجـرا بينهم امرأة بعد 
مغادرتهـم السـواحل الليبيـة عىل 

متن قارب متهالك. 
عىل صعيد متصل، أعلنت السلطات 
العثور  أيار/مايو  التونسية مطلع 
عـىل جثـث 24 مهاجرا بعـد غرق 
قواربهم قبالة سواحل وسط رشق 

تونس.
بني 22 و30 نيسان/أبريل، غرقت 
أربعـة قوارب قبالة سـواحل والية 
صفاقـس، قىض فيهـا مهاجرون 
انتشـلت جثثهـم يف األيـام التالية 

فيما تم إنقاذ 97 منهم.

يصل مئـات املهاجريـن معظمهم 
مـن دول أفريقيا جنوب الصحراء، 
إىل تونـس بهدف االنتقـال منها إىل 
أوروبا عرب البحر األبيض املتوسط، 
وغالبا ما يبحرون عىل متن قوارب 

متداعية.
فيمـا تعـد إيطاليـا إحـدى نقاط 
أوروبـا  إىل  الرئيسـة  الدخـول 
للمهاجريـن مـن شـمال أفريقيـا 
الذين يصلون أساسـا مـن تونس 
وليبيـا اللتـني زاد عـدد املغادريـن 

منهما بشكل كبري عام 2021.
وتمكـن يف العـام املـايض 15671 
مهاجـرا، بينهـم 584 امـرأة، من 
الوصـول إىل إيطاليا من السـواحل 
التونسـية مقارنة بــ12883 عام 
2020، وفق أرقام املنتدى التونيس 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية. 
الدوليـة  املنظمـة  أفـادت  فيمـا 
للهجرة أن نحو ألفي مهاجر ُفقدوا 
أو غرقوا يف املتوسط العام املايض، 

مقارنة بـ1401 عام 2020.
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بغداد/ الزوراء:

دَعـا مجلـس األمن الـدويل حركـة طالبان 

السياسـات  عـن  برسعـة  ”الرتاجـع  إىل 

واملمارسات التي تقّيد حاليا حقوق اإلنسان 

والحريـات األساسـية للنسـاء والفتيـات 

األفغانيات“، يف بيان تم تبنيه باإلجماع.

ويف هـذا النـص، الـذي صاغته النـروج، و 

جـرى التفـاوض حولـه قرابة أسـبوعني، 

أعـرب أعضاء املجلس الــ 15 عن ”قلقهم 

العميق إزاء الرتاجع املتزايد الحرتام طالبان 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية للنساء 

والفتيات يف أفغانستان“.

وذكروا يف هذا الصدد ”فرض قيود تحد من 

الوصـول إىل التعليم والعمـل وحرية التنقل 

واملشـاركة التامـة واملتسـاوية والهادفـة 

للنساء يف الحياة العامة“.

كذلـك، دعا مجلس األمـن طالبان إىل إعادة 

فتح املـدارس لجميع التلميذات بدون مزيد 

مـن التأخـري، معربا عـن ”قلقـه العميق“ 

إزاء االلتزام املفروض عىل النسـاء بتغطية 

وجوههـن يف األماكن العامـة وخالل البث 

عرب وسائل اإلعالم.

وبحسب دبلوماسـيني، كان التفاوض عىل 

اإلعـالن صعبا مـع الصني وروسـيا اللتني 

عارضتـا نصـا يركز عىل حقوق اإلنسـان. 

ونتيجـة لذلـك، تضمن النـص فقرات تعرب 

أيضا عـن ”القلـق العميـق“ إزاء ”الوضع 

غري املسـتقر“ يف أفغانسـتان عىل األصعدة 

واالقتصاديـة  والسياسـية  اإلنسـانية 

واالجتماعية واألمنية.

وتطـرق البيـان أيضا إىل تهريـب املخدرات 

التـي  اإلرهابيـة  الهجمـات  واسـتمرار 

تسـتهدف مدنيني ورضورة إعـادة النظام 

املايل واملرصيف للبالد.

ويف منتصـف آذار/مـارس، وافـق مجلس 

األمن الدويل عىل قرار يجدد املهمة السياسية 

للمنظمة يف أفغانستان ملدة عام.

ومنذ عودتها إىل السـلطة يف آب/اغسطس 

2021، تعّهدت طالبـان يف البداية أن تكون 

أكثر مرونة من نظامها السـابق بني عامي 

1996 و2001 عندما حرمت النساء من كل 

الحقوق تقريبا.

لكّنهـا رسعان ما تراجعت عـن التزاماتها، 

واستبعدت النساء إىل حد كبري من الوظائف 

العامة، وحرمتهن مـن االلتحاق باملدارس 

الثانوية وقّيدت حقهن يف السفر.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء: 
ردت وزارة الرتبيـة، امس األربعاء، 
عـىل التقريـر األخري للبنـك الدويل 
بشأن املسـتوى التعليمي للتالميذ، 
أيـة  يمتلـك  ال  البنـك  أن  مؤكـدة 
صالحيات يف تقييم الوضع الرتبوي 

أو التعليمي يف العراق.
وقال الناطق باسـم وزارة الرتبية، 
حيـدر فاروق، يف ترصيح صحفي: 
إن ”(البنـك الـدويل) ال يمتلـك أية 
صالحيات يف تقييم الوضع الرتبوي 
أو التعليمـي يف العـراق“، موضحاً 
أن ”(البنك) يعمل مع املؤسسـات 
األخرى لدعم الدول اقتصادياً، كما 
يدعم الدول عىل مستوى خروجها 
التـي  والتحديـات  الحـروب  مـن 

تواجهها“.
يف  ورد  ”مـا  أن  فـاروق  وأضـاف 
التقريـر املذكـور مـن أن (الطالب 
يقـرؤه)!  يفهـم مـا  العراقـي ال 
أمـر مجحف بحـق طلبـة العراق 
الذيـن يمتـازون بالـذكاء والفهم 
والنتائج“، متسائالً: ”كيف يجيب 
آالف الطلبـة سـنوياً عن األسـئلة 
الوزارية املوحدة واألسئلة الفكرية 

والذهنية؟“.
واوضح أن ”لدى الوزارة اختبارات 
الطلبـة يف مـدارس  يخضـع لهـا 
املوهوبـني واختبـارات يف مدارس 
املتفوقني واختبارات ذكاء ملدارس 
املتميزيـن، وكل هـذا يعطي دليال 

واضحـا عـىل أن ما نـرشه (البنك 
الدويل) ووفق إحصاءاتنا؛ عاٍر عن 

الصحة“.
وأكد فاروق أن ”الوزارة استطاعت 
برغم األزمات املتالحقة واملرتاكمة، 
الرتبويـة  العمليـة  تواكـب  أن 
املعـدالت  والدليـل  والتعليميـة، 
العالية والتنافس عىل (املجموعات 
الطبية وطب األسـنان والهندسـة 
والبعثات خارج العراق)، بما يشري 
إىل أن إحصائيـات (البنـك الـدويل) 
دقيقـة“،  وغـري  صحيحـة  غـري 
مشـريا إىل أن ”الـوزارة سـتلتقي 

مـع القائمـني عـىل هـذا التقرير، 
ملسـاءلتهم عـن كيفيـة خروجـه 
بهـذه اإلحصائيـات؟، وهل صدر 
التقرير املنشـور يف الـوكاالت فعالً 

عن (البنك الدويل)؟“.
من جهتهـا، حددت لجنـة الرتبية 
يف مجلـس النواب، امـس األربعاء، 
أسـباب تردي الواقـع التعليمي يف 
البـالد، مؤكـدة وجـود حاجـة اىل 
وقفة مع الكثري من املشكالت التي 
تعاني منهـا وزارة الرتبية ومجال 

التعليم.
وقالـت عضـو اللجنـة، محاسـن 

الدليمـي، يف حـوار اطلعـت عليـه 
الواقـع  ”تـردي  إن  «الـزوراء»: 
التعليمي يف العـراق يعود إىل تغيري 
بـه  املسـتمر، ومـا مـر  املناهـج 
العـراق مـن واقـع صحـي نتيجة 
جائحة (كورونـا)، فضالً عن عدم 
انتظام الطلبة باملـدارس والتعليم 

اإللكرتوني غري املجدي“.
وأضافت الدليمي أن ”أحد املؤرشات 
املؤكـدة للـرتدي عبـور الطلبة إىل 
مراحل دراسية متقدمة يف الصفني 
الرابع والخامس االبتدائيني نتيجة 

إعطاء (الخمس درجات)“.

وبشـأن تغـري الواقـع االجتماعي 
والتمايـز الطبقي بعـد عام ٢٠٠٣ 
التـي  األهليـة  املـدارس  وتزايـد 
أسهمت يف تفاوت مستوى التعليم 
يف العـراق، أوضحـت النائـب: أنه 
”مـن خـالل متابعتنـا للكثري من 
ليسـت  فإنهـا  األهليـة  املـدارس 
تحقـق  وال  املطلـوب،  باملسـتوى 
مستوى النجاح املطلوب، واملدارس 

الحكومية أفضل بكثري منها“.
واوضحـت أن ”أبـرز املشـكالت يف 
مسـار التعليـم، الزخـم الحاصـل 
يف الصفـوف إذ يصل عـدد الطالب 
أحيانا إىل (خمسـني طالباً)، وهذا 
وحـده يشـكل عبئـاً كبـرياً عـىل 
الطالـب، فضالً عن عـدم إمكانية 
بشـكل  واجباتـه  تأديـة  املعلـم 
صحيـح، لـذا يجـب بنـاء مدارس 
جديـدة وترميـم وإعـادة إعمـار 
املدارس الحاليـة والقديمة، لتقلل 

من حدة هذه املشكلة“.
وأكـدت الدليمـي ”أننـا بحاجة إىل 
وقفة مع الكثري من املشكالت التي 
تعاني منهـا وزارة الرتبية ومجال 
التعليـم يف البـالد كسـوء توزيـع 
املالكات التدريسية ومشكلة األبنية 
املدرسية واملناهج وإعداد املالكات 
التدريسية بشكل الئق وعلمي، وكل 
هذه املشـكالت تحتاج إىل دراسـة 
شـاملة وتغيري حقيقـي للنهوض 

بالواقع التعليمي يف العراق“. 
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بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة الداخلية ان العمل جاٍر خـالل العام الحايل بجواز السـفر اإللكرتوني الذي 
يحمـل أكثـر مـن ١٧ عالمة أمنية غـري قابلة للتزويـر، مؤكدة أن إصداره سـريفع من 

تصنيفه عامليا.
وقـال مدير عام شـؤون الجوازات يف الــوزارة، العميد ماجد عدنـان أحمد، يف ترصيح 
صحفـي: إن «العام الحايل سيشـهد إطـالق العمل بالجواز اإللكرتونـي بعد إحالته عىل 
الرشكة املنفذة املتمثلة بصندوق الشهداء ورشكة {أفق السماء}، التي وصلت إىل مرحلة 
متقدمـة من أعمـال تنفيذه»، مضيفـا أنه «سـيتم قريبا نصب الربمجيـات واألجهزة 
اإللكرتونيـة (السـوفت ويـر) يف مكاتـب الـجـوازات لتكـون مهيأة إلصـــدار الجواز 
وقراءته».ونـوه بأن «إصـدار الجواز اإللكرتوني للمواطنني سـيكون بشـكل تدريجي 
بما يف ذلك الجوازات النافذة فقط، وسـيتم اختيار مكتب يف بغداد كبداية ليكون بشـكل 
تجريبي إلصداره، ليتم بعدها اعتماد مكاتب أخرى، ثم شمول جميع مديريات شـؤون 
الـجــوازات ببغداد واملحافظات باملرشوع» .وبـنّي أحمد أن «هناك جملة مزايا يحملها 
الجـواز اإللكرتوني، إذ يضـم أكثر من ١٧ عالمة أمنية ال يمكـن تزويرها، كما أن ورقة 
البيانات سـتكون من ورق العاج، ويحمل رشيحة (سيم كـارت) وبصمة العني إضافة 
إىل األصابع العرش، فضال عن أنه يحمل اسم املنظمة العاملية للطريان التي تضم أكثر من 

١٧٠ دولة»، منوها بأن «إصدار الجواز اإللكرتوني سيمكن من رفع تصنيفه عامليا».

بغداد/ الزوراء: 
رجحـت وزارة الهجـرة واملهجريـن بأن يكون 
العـام املقبل ٢٠٢٣ هو األخـري مللف النزوح يف 
البالد.وقـال الوكيـل اإلداري بالـوزارة، كريـم 
النـوري، يف ترصيح صحفي: إنـه «من املؤمل 
أن يكون العام املقبل العام األخري مللف النزوح، 
إذ توجـد خطة اسـتباقية إلغـالق املخيمات يف 
عمـوم البالد يتـم تنفيذها بمسـاندة الجهات 
ذات العالقـة من أجل إعـادة األرس النازحة إىل 
وضعهـا الطبيعي ملا قبل النـزوح وإىل مناطق 
سـكناها األصلية».وأكد أن «الوزارة تعمل عىل 
منح حقوق جميع النازحني املسـجلني ضمن 
بياناتها السـابقة والحاليـة، من أجل حصول 
كل منهـم عـىل حقـوق وامتيـازات النازحني 
كاملة».وتشـري تقديـرات وزارة الهجرة اىل ان 
عـدد النازحـني املتبقـني يف مخيمـات النزوح 

داخل البالد أقل من ٣٧ ألف نازح.ويف السـياق 
واملهجريـن،  الهجـرة  وزارة  اعلنـت  نفسـه، 
امـس األربعاء، عودة أكثر مـن ١٠٠ نازح من 
مخيمات نينوى اىل مناطق سـكناهم األصلية.

وذكـر اعالم الـوزارة يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منـه: ان «وزيـر الهجـرة واملهجريـن 
وكالـة عثمـان الغانمـي، رحب بعـودة وجبة 
جديـدة مـن النازحـني بشـكل طوعـي مـن 
مخيمات محافظة نينوى اىل مناطق سكناهم 
األصلية». واضاف البيـان ان» الغانمي ارشف 
عىل عـودة ١٠٤ نازحـني من هـذه املخيمات 
اىل مناطقهـم يف محافظـات (نينـوى واالنبار 
وصـالح الديـن وبغـداد واربيـل) بواقـع ٣٣ 
أرسة بالتنسـيق والتعاون مـع القوات األمنية 
والحكومـات املحلية لهـذه املحافظات بعد أن 

اتخذت االجراءات الالزمة».

بغداد/ الزوراء: 
ألقت مكافحـة إجرام بغـداد القبض 
عىل متهم ينتحـل صفة ضابط غربي 
العاصمة.وذكر بيـان لوزارة الداخلية 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «مفارز 
مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب 
الغزاليـة ملكافحـة اإلجـرام تمكنـت 

من إلقـاء القبض عىل متهـم لقيامه 
بتزوير بـاج حكومي صادر عن وزارة 

الداخلية برتبة نقيب».
وأضاف «تم عرض األوراق التحقيقية 
عـىل أنظـار قـايض التحقيـق وقـرر 
توقيفه وفـق أحكام املادة (٢٩٠) من 

قانون العقوبات».

بغداد/ الزوراء: 
وقعـت وزيرة االعمار واالسـكان والبلديات العامة نازنني 
محمد وسـو، امس االربعـاء، مذكرة تعـاون مع منظمة 
االمـم املتحدة (اليونسـيف) يف العـراق، لتعزيـز وتطوير 

قطاعات املاء والرصف الصحي والبيئة املستدامة.
وذكر بيـان للوزارة، تلقته «الـزوراء»: أن «وزيرة االعمار 
نازنـني محمد وسـو، وقعت مذكـرة تعاون مـع منظمة 
االمـم املتحدة (اليونسـيف) يف العـراق، لتعزيـز وتطوير 
قطاعات املاء والرصف الصحي والبيئة املسـتدامة، ضمن 
برنامـج املنظمـة للتعـاون ٢٠٢٠ -٢٠٢١».وأضـاف أن 
«املذكرة تضمنـت تعزيز أنظمة امليـاه والرصف الصحي 
والنظافة وتمكـني املجتمعات املحلية، من تقديم خدمات 
شـاملة ومنخفضـة التكلفة ومسـتدامة لتلبيـة حقوق 
االطفال والشباب».وأشـار إىل أن «املذكـرة تضمنت ايضاً 
اسـتمرار العمل والتنسـيق مع املنظمات غـري الحكومية 
الدولية والوطنية، ومنظمات املجتمع املدني واملؤسسـات 
االكاديمية والبحثية واملتطوعني الشباب، لتخطيط وتنفيذ 
انشـطة لربامج اكثر مالئمة مع تغري املناخ للتخفيف من 
تأثـريه وتوفـري امليـاه االساسـية، ودورات وورش عمل 
تدريبية لتحديد املعوقات واملشـاكل التي تواجه قطاعات 

املياه والرصف الصحي والبلديات يف عموم املحافظات».

بغداد/ الزوراء: 
تمكنت الهيئة العامة للكمارك، امس 
االربعاء، ضبط ٤ شـاحنات محملة 
مـواد متنوعـة مخالفـة يف كمـرك 
املنطقة الوسطى.وذكر اعالم الهيئة 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

ان « الهيئة العامـة للكمارك اعلنت 
عن قيام قسـم التحـري ومكافحة 
التهريـب يف مديرية كمـرك املنطقة 
الوسـطى بضبط ٤ شاحنات تحمل 
مـواد متنوعـة ( ثالجـات ، بـوري 
بالستك ، سيارات ) مخالفة لضوابط 

واضافـت  االسـترياد».  وتعليمـات 
الهيئة بحسـب البيـان ان» العملية 
تمت بأسـناد رشطة الكمارك فيما 
اكدت عىل اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحقها وفقا لقانون الكمارك النافذ 

رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤املعدل «. 

بغداد/ الزوراء: 
شـكت وزارة الكهربـاء، امـس األربعـاء، مـن 
تجـاوزات املحافظـات الجنوبية عىل الشـبكة 

الوطنية، ما قد يعرض األخرية إىل االنفصال.
وقال املتحدث الرسـمي باسـم الـوزارة، أحمد 
موىس العبادي، يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: 
إن ”منظومات الكهرباء تواجه تحديات كثرية، 
أهمها تعرضهـا لضغوطات كبرية باملحافظات 
سـاعات  عـىل  التجـاوز  بسـبب  الجنوبيـة 
التجهيز املقررة، مـن جانب الحكومات املحلية 

واملحافظـني، ما يؤثر سـلبا يف عمـل املنظومة 
والقـدرة االسـتيعابية لخطـوط نقـل الطاقة 

وبالتايل تتعرض لالنفصال“.
وأضاف العبادي أن ”املوسـم الصيفي سيشهد 
إضافـة ٢٠٠٠ ميغـاواط جديـدة إىل الشـبكة 
الوطنية، والتي ستدعمها إيرادات الغاز اإليراني 
عـىل مـدار املوسـم“، مضيفـا أنه ”تـم توفري 
مبلـغ ٥٠٠ مليار دينار لصالـح توزيع خطوط 
الكهرباء وصيانتها، كما تم تسليم الدفعة األوىل 
من مستحقات إيران بمبلغ مليار و٦٩٢ مليون 

دوالر“.
وأوضح أن ”الوزارة تعول عىل إمرار قانون الدعم 
الطارئ لتسـديد املسـتحقات املطلوبة إليران، 
مع التزامها بتوريد الغاز بكمية ٧٠ مليون مرت 
مكعب صيفا، و٥٠ مليون مرت مكعب شـتاء“، 
مؤكدا أنه ”سـيتم تسديد مسـتحقات الجانب 
اإليرانـي نهايـة الشـهر الحايل مقابل اسـترياد 
الغـاز، مع اسـتمرار تفعيـل خطـوط الطاقة 

املشرتكة مع البلدان املجاورة“.
وبشـأن عـدد سـاعات تجهيـز الكهربـاء لكل 

محافظـة، بـنّي أن ”هنـاك هيئـة عليـا تحدد 
حصص كل منها وفقا ملعايري عدة وهي نسـبة 
السكان، والرطوبة، واملناسبات الدينية، وحجم 
املنشآت الحيوية“، الفتا ’اىل أن ”الوزارة نصبت 
أجهزة حماية لجميع الخطوط الناقلة، وبالتايل 
عنـد انفصال أي منهـا من املنظومـة، يؤثر يف 
عمـوم العـراق، كمـا أن نصـب املنـاوالت عىل 
الخطوط الناقلة، سـيعمل عىل فصل الخط من 
دون تعريـض املنظومة للسـقوط التام يف حال 

حدوث عطل أو أمر طارئ“.
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بغداد/ الزوراء: 

 اوضحت وزارة الثقافة، امس األربعاء، ان هناك قطعا 

اثريـة مسـجل وجودها يف بعـض الدول، الفتـة اىل ان 

موضوع اسرتدادها يشهد صعوبة من ناحية القوانني

وادىل املتحـدث باسـم وزارة الثقافة، احمـد العلياوي، 

يف حديث صحفي: ان «هناك عمال يوميا عىل اسـرتداد 

القطع االصلية العراقية».

مبيناً ان» الوزارة لديها قسـم لالسرتداد معني بالرصد 

واملتابعـة ألي قطعة اثريـة، تظهر يف دولـة معينة او 

سوق».

وتابـع القـول ان «هنالـك قطعـا مسـجل وجودها يف 

بعـض الـدول، وهنالـك مفاوضات وتواصـل من اجل 

اسـرتدادها، واالمر يشـهد بعض الصعوبة من ناحية 

قوانني تلك الـدول ومطالبتها بملف وتأكيدات ان هذه 

القطعة تعود للعراق، فضال عن البلدان التي تتيح لهم 

قوانينهم االحتفاظ بالقطع االثرية». 

بغداد/ الزوراء: 
تعتـزم وزارة العمـل والشـؤون االجتماعيـة 
دة السياسـة العامة لكبار السـن  اطالق مسـوَّ

بهدف تحسني واقع هذه الرشيحة املهمة.
وقالـت وكيـل الـوزارة، عبري الجلبـي، يف بيان 
اطلعـت عليـه «الـزوراء»: إن ”لجنـة وزاريـة 
مختصـة شـكلت إلعـداد مسـوَّدة السياسـة 
العامة لكبار السن يف العراق تتكون من ممثيل 
جميع الوزارات، قطعت شـوطا كبريا يف إعداد 

هذه السياسـة بمشـاركة العديد من الجهات 
املعنية بهذه الرشيحـة الكبرية لغرض اإلفادة 
منهـا وتقديم أفضـل الخدمات لها“، مشـرية 
وتقديـم  السياسـة  يف  التوسـع  ”رضورة  إىل 
بغيـة  إلنضاجهـا  واملقرتحـات  املالحظـات 
اإلرساع بعمليـة إطالقها“.وأضافت أن ”جميع 
الخطـوات يف إعـداد هـذه املسـوَّدة ستتسـم 
بالدقـة واملنهجيـة يف العمل لضمـان تنفيذها 
وتطبيقهـا بشـكل صحيح وعمـيل، إىل جانب 

رضورة أن تكـون هناك بصمـة وطنية لجهود 
اللجنة يف إعداد السياسـة وامليض يف إطالقها“.

وأوضحت وكيـل الوزارة بأن ”هناك العديد من 
الخـرباء واملستشـارين وهم يف أعمـار تتجاوز 
السـن القانونية للتقاعد والبـد من اإلفادة من 
خرباتهم»، الفتـة إىل «أهمية االنطالق بمبادرة 
من قبـل الخـرباء يف جميـع الـوزارات إلقامة 
دورات أو ورش للموظفني لخلق عنارص قيادية 
وكفؤة قادرة عـىل إدارة املرحلة املقبلة“.بينما 
نفـت وزارة العمل، امس االربعـاء، ما تداولته 
مواقـع التواصـل االجتماعي عـن انباء رصف 
٣٠٠ الـف دينـار للمعـني املتفرغ.وذكر اعالم 
الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان 
«بعض الصفحات يف مواقع التواصل االجتماعي 
تداولت اخبارا ومنشـورات بشأن رصف منحة 
قدرهـا ٣٠٠ الف دينار للمسـتفيدين من راتب 
املعـني املتفرغ».فيما اكدت هيئـة رعاية ذوي 
االعاقـة واالحتياجـات الخاصـة ان املعلومات 
التـي تداولتهـا هـذه املنشـورات ال صحة لها 
اطالقا وتسبب تشـويش وتظليل للمستفيدين 
من خدمات الهيئة. الهيئة دعت بحسب البيان 
«اعتمـاد االخبـار واملعلومـات مـن الصفحـة 
الرسـمية واملوقع االلكرتوني للـوزارة والهيئة 

فقط.» 
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إعالنك في 

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/اعادة اعالن
مناقصة استريادية

٤/م/ د ي ا /٢٠٢٢ (تجهيز ٢٠٠ طن رشيط نحايس بالرقم الرمزي   B  /١٤٤ R ملعمل محوالت التوزيع سـعة ١١/٤٠٠ وحسـب املواصفات الفنية 
وقائمة جدول التسليم .

              (معلنة للمرة الثالثة)                                              تاريخ الغلق ١٤ /٢٠٢٢/٦ 
يـرس (وزارة الصناعـة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعـوة مقدمي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسـية 

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد االلكرتوني او املوقع االلكرتوني  

املوضح يف ادناه وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - املبلغ التخميني التشـغييل لكلف التصنيع للمناقصة هو (٢٥٠٠) دوالر للطن الواحد (فقط الفان وخمسـمائة الف دوالر ال غريها) يضاف اليه سهر 
LME  للنحاس ليوم ٢٠٢٢/١/٢٨ هو (٩٦٧٨) دوالر للطن الواحد (فقط تسـعة االف وسـتمائة وثمانية وسـبعون الف دوالر ال غريها) ليصبح املبلغ 
االجمايل للعطاء (١٢١٧٨×٢٠٠ طن = (٢٤٣٥٦٠٠) دوالر (فقط مليونان واربعمائة وخمسة وثالثون الف وستمائة دوالر ال غريها) واصل CIP مخازن 

رشكة دياىل العامة.
ب - مقـدار مبلـغ التأمينات االولية للمناقصة هو (٤٨٧١٢)دوالر امريكي (فقط ثمانية واربعون الف وسـبعمائة واثنا عرش دوالر الغريها) واملطلوب 

تقديمها مع العطاء.
ج- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (٢٠٠٠٠٠)دينار عراقي (فقط مائتان الف دينار عراقي الغريها) غري قابل للرد إال يف حال الغاء املناقصة من 

قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري 

يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.

٢- متطلبات التأهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       
٣- يتـم تسـليم العطاءات اىل العنـوان االتي(رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبـة الجديد- قرب تقاطع القدس)  وان اخر موعد لتسـليم العطاء 
سـيكون السـاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢٢/٦/١٤  وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي(مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٦/١٥ ويف 

حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
  املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام / وكالة
ورئيس مجلس االدارة 

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ                                                                                                                                                                  العدد/ ١٦ / خ / ٢٠٢٢ 
مديرية تنفيذ الشطرة                                                                                                                                                  التأريخ / ٢٤ /٥ /٢٠٢٢ 

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الشـطرة العقار العائد اىل املدين (حسـني صعيصع محيسـن خليف) تسلسل ٤٠/ ٣٠٨٢  الواقع يف الغراف املحجوز لقاء طلب 
الدائن (مازن حسـني عبيد)  البالغ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة تبدأ خمسـة عرش يوما من اليوم 

التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية ١٠٪ من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات:

١- رقم العقار:  ٤٠/ ٣٠٨٢  
٢- موقعه :  قضاء الغراف/ حي االعالم

٣- جنسه ونوعه : عرصة
٤- املشتمالت : استقبال وصالتني وغرفتي نوم وصحيات داخلية واخرى خارجية

٥- القيمـة   املقـدرة : ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ مليـون دينـار عراقـي
٦- درجة العمران : عرصة مشيد عليها استقبال وصالتني وغرفتي نوم وصحيات داخلية واخرى خارجية

٧- الشاغل : املدين حسني صعيصع محيسن خليف 

  منفذ عدل الشطرة 
محمد باقر عبد الرضا محمد

جمهورية العر اق                                                         العدد: ٧٧٣/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء األعىل                                                      التاريخ:٢٠٢٢/٥/٢٥

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعالن
عطفـاً عـىل قـرار محكمتنا سـتبيع هـذه املحكمة  يف املـزاد العلنـي العقار 

تسلسل 
والعائد للرشكاء 

املدعي / سعد قاسم لهمود وجماعته
املدعى عليهم /عيل قاسم لهمود وجماعته

واملكتسـب الدرجة القطعية فعـىل الراغبني يف الرشاء مراجعـة هذه املحكمة 
خـالل  مـدة (٣٠)  يومـا اعتبـارا من اليـوم التـايل للنرش يف الصحـف املحلية  
مستصحبني معهم هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية  وتأمينات 
قانونيـة  بنسـبة ١٪ من القيمـة املقدرة للعقارعند وضع اليـد ان لم يكن من 

الرشكاء ويتحمل املشرتي أجور اإلعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبد الله

االوصاف:-
دار من طابقني مساحتها ١٣٥,٧٠ م٢.

القيمة املقدرة / (٧٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وسبعون مليون دينار عراقي.
الشاغل / املدعى عليهما (عيل قاسم لهمود وحسني قاسم لهمود).



بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التخطيط، امس األربعاء، 
عزمها إنشـاء مختـربات تحت األرض 
لفحـص وتقييس املصوغـات الذهبية، 
فيمـا اقرتحت انشـاء جمعيـة خاصة 

تعنى بالصاغة وتتبنى حقوقهم.
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، عبـد 
الزهرة الهنـداوي، يف ترصيح صحفي: 
إن «وزيـر التخطيط خالد بتـال النجم 
زار مؤخـراً الجهـاز املركـزي للتقييس 
والسـيطرة النوعية، إذ تجـوَّل يف دوائر 
الجهـاز وأقسـامه ومـن بينهـا دائرة 
وسـم املصوغات فيه» مبينـاً أن «هذه 
الدائـرة تعد من اهم الدوائر واالقسـام 
يف السيطرة النوعية ألنها معنية بوسم 
جميع املصوغات املوجـودة املتداولة يف 
السـوق العراقية، وكذلك منح الصاغة 
اجازة ممارسة مهنة الصياغة يف عموم 
العراق». واضاف أن «الدائرة تحتاج اىل 

متطلبات وظروف عمل أفضل، تمكنها 
من تلبية متطلبات هـذه املهنة املهمة 
واملتمثلـة باملصوغـات الذهبيـة والتي 
تمثل مصدراً اقتصادّياً مهّماً، باإلضافة 
اىل كونهـا تمثل مؤرشاً ومقياسـًا لقوة 

االقتصاد».
واشـار اىل أن «هـذا القسـم يحتاج اىل 
توفـري اجهـزة حديثة وكـوادر برشية 
متخصصـة وربما االمكانـات املتوفرة 
اليـوم ال تغطي كل املتطلبـات وبالتايل 
كان توجيـه الوزير يف مـا يتعلق بهذه 
الجزئية هو العمل عـىل توفري االجهزة 
الحديثـة الخاصـة بالوسـم الخاصـة 
بالفحـص». وبـني أن «هنـاك عمليـة 
فحص لهذه املصوغـات فيما إذا كانت 
مغشوشـة او غـري مغشوشـة وايضا 
االخـرى  هـي  املسـتوردة  املصوغـات 
هـذه  وبالتـايل  للفحـوص  تخضـع 
املتطلبـات االساسـية لعمـل وتطويـر 

قضية وسـم ومتابعة املصوغات ومنح 
االجازات ملمارسة املهنة».

ولفـت اىل أن «الوزيـر تحـدث بمقرتح 
لتأسـيس جمعيـة للدفاع عـن حقوق 
الصاغـة، الن الصاغـة هـم الوحيدون 
مـن بني االنشـطة االقتصادية الذين ال 
توجـد لديهم جمعيـة او نقابة تمثلهم 
وتتبنى حقوقهم، وبالتايل اطلق الوزير 
هذه املبادرة إلنشاء مثل هذه الجمعية 
التـي تتبنى قضايا الصاغة وتدافع عن 
حقوقهم». وأوضح أن «هناك مرشوعاً 
مسـتقبليَّاً سـتعمل عليه الوزارة وهو 
انشـاء مختـربات تحـت األرض وهـذا 
يعد متطلباً مـن متطلبات تطوير عمل 
للتقييس والسـيطرة  املركـزي  الجهاز 
النوعية»، مبيناً ان «السبب من انشائه 
تحـت االرض ألن املختـربات الخاصـة 
بالفحص تحتاج اىل حالة من االستقرار 
عىل سـطح الرتبـة، فأي عمليـة تنتج 
منهـا اهتـزازات أو تصـدر أصواتـاً أو 
تبعث حرارة معينة من شأنها ان تؤدي 

اىل خلل يف نتائج الفحص».
تحـت  املختـربات  «انشـاء  أن  وتابـع 
االرض سـتمثل حالـة مـن االسـتقرار 
وعـدم التعـرض ألي اهتـزازات نتيجة 
حركة االليات فوق االرض والسـيارات 
يف  تؤثـر  ان  ممكـن  والتـي  الكبـرية 
«هـذا  أن  مؤكـداً  القريبـة»،  الطبقـة 
املرشوع مرهـون بمتطلبات، من بينها 
التخصيصـات املاليـة الالزمة للرشوع 

بمثل هكذا مختربات».

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة النفـط، امـس األربعاء، 
أن العـراق حقق إيـراداً من بيع النفط 
يتخطـى الــ10 مليـارات دوالر خالل 
شهر نيسـان املايض، فيما رجح وزير 
املالية، عيل عالوي، زيادة االحتياطات 
النقدية لدى البنك املركزي اىل 90 مليار 
دوالر يف حلول نهاية العام الحايل، فيما 

حدد نسب الديون التجارية للعراق.
وذكر بيـان للوزارة تلقتـه ”الزوراء“: 
النفطيـة  الصـادرات  ”مجمـوع  ان 
وااليـرادات املتحققـة لشـهر نيسـان 
املايض، بحسـب االحصائيـة النهائية 
الصـادرة من رشكـة تسـويق النفط 
كميـة  بلغـت  (سـومـو)،  العراقيـة 
الصادرات من النفط الخام (101) مئة 
ومليونـاً واحـداً و(390) ألفاً و(662) 
برميالً، بإيـرادات بلغت (10) مليارات 

و(609 ) ماليني و(252) ألف دوالر“.
وأضاف البيـان أن ”مجموع الكميات 
املصـدرة مـن النفـط الخـام لشـهر 
نيسـان املايض من الحقـول النفطية 
يف وسـط وجنوب العـراق بلغت (98) 
مليونـاً و(100) ألـف و (42) برميالً، 
فيما كانت الكميات املصدرة من نفط 
كركوك عرب ميناء جيهان (2) مليونني 
و(991) ألفاً و(60) برميالً“، مشـرياً 
اىل أن ”معدل سـعر الربميل الواحد بلغ  

(104.637) دوالرات“.
ولفـت اىل أنـه ”تـم تحقيـق ايـرادات 
مـن  كميـات  بيـع  عـن  اضافيـة 
املصـدر  الخـام  للنفـط  الشـحنات 
بعالوة سـعرية حيث بلغ االيراد الكيل 
دوالر“،  مليـون   (71,844,712) لهـا 
موضحـاً أن ”الكميـات املصـدرة تـم 

تحميلهـا من قبـل (34) رشكة عاملية 
مختلفة الجنسيات، من موانئ البرصة 
وخور العمية والعوامات االحادية عىل 

الخليج وميناء جيهان الرتكي“.
يذكـر ان الـوزارة ومن خـالل ايمانها 
باطالع الشـعب عىل عمليات التصدير 
وااليـرادات املتحققة منـه اتخذت هذا 

االجراء الشهري.
يف غضـون ذلك، أكد وزيـر املالية، عيل 
عـالوي، زيـادة االحتياطـات النقدية 
لـدى البنك املركـزي اىل 90 مليار دوالر 
يف حلول نهاية العام الحايل، فيما حدد 

نسب الديون التجارية للعراق.
وقال عـالوي يف ترصيـح صحفي: إن 
”تخفيـض قيمة الدينـار العراقي أدى 
إىل الحفـاظ عـىل احتياطيـات العملة 

األجنبية لدى البنك املركزي العراقي بعد 
املسـتويات املنخفضـة والحرجة التي 
وصلـت يف أواخر عـام 2020“، مبيناً، 
أن ”التعـايف يف أسـعار النفـط واإلدارة 
املاليـة الحكيمة، سـاعد االحتياطيات 
عىل أن تصبح 70 مليـار دوالر بحلول 

نيسان“.
وأضـاف أنـه ”مـن املتوقـع أن يؤدي 
التعايف املستمر ألسعار النفط إىل زيادة 
هذه االحتياطيات إىل أكثر من 90 مليار 
دوالر بحلـول نهاية العـام 2022 وهو 
مستوى قيايس للعراق“، الفتاً اىل أن ” 
انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل 
الدوالر األمريكي يف كانون األول 2020 
أسـهم يف انخفاض الطلب عىل الدوالر 
األمريكـي، يف حـني أن الطلـب الحـايل 

عىل الدوالر أعىل من االنخفاضات التي 
شـوهدت يف العـام 2020 إال أنـه أقـل 
بكثـري من الفـرتة التي سـبقت العام 

.“2020
وأشـار اىل أن ”استمرار مبيعات وزارة 
املالية بالدوالر األمريكي يعكس زيادة 
عائدات النفط، وزيادة توفري الحكومة 
للسـلع والخدمات للمواطنني“، مؤكداً 
أن ”ارتفاع مبيعات وزارة املالية للدوالر 
األمريكـي مقابل انخفاض الطلب عىل 
الدوالر سـيؤدي إىل زيـادة احتياطيات 

العملة األجنبية لدى البنك املركزي“.
وبشـأن الديـن التجـاري للعـراق قال 
التجـاري  ”الديـن  أن  املاليـة،  وزيـر 
الحقيقـي الوحيد للعراق هو اثنني من 
ثالثة سـندات يوروبونـد بمعدل فائدة 

5.8 ٪ و6.72 ٪، بينمـا الثالـث بمعدل 
فائدة 2.149 ٪، وهو مضمون من قبل 

الحكومة األمريكية. 
وجميـع الديون األخـرى هي برشوط 
ميـرسة للغايـة“، الفتـاً اىل أن ”الدين 
النظـام  ديـون  يشـمل  ال  الخارجـي 
السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، 
أو مـا يعادل 39.9 مليـار دوالر، وهي 
مجمـدة منذ العـام 2003 بدون فوائد 
أو سـداد كجزء من عمـل وزارة املالية 

لتخفيض الديون“.
أعـادت  ”الـوزارة  أن  عـالوي  وبـنّي 
تشـكيل الديون املحلية كافـة كالتايل: 
اصبح رصيد الديون املحلية كله بآجال 
متوسـطة أو طويلة األمـد بعد اتفاق 
الحكومة مع البنك املركزي واملصارف 
العامـة يف 2020 لتحويل كافة حواالت 
(سـندات) الخزانة الحالية اىل قروض 
لـ 10سـنني و لـ 20 سـنة، مع سداد 
لألقساط ابتداًء من آذار 2021 ومعدل 
فائـدة مخفـض اىل ٪2“، فيمـا يبلـغ 
والداخلية  الخارجيـة  الديون  مجموع 

أكثر من 99 ترليون دينار“.
وتابـع أن ”مجلـس الوزراء قـد وافق 
يف جلسـته التـي عقدها الثالثـاء، (5 
نيسان 2022) عىل اعتماد اسرتاتيجية 
سـداد الدين العـام الداخيل للسـنوات 
(2024-2022)، التـي تم إعدادها من 
قبـل دائرة الديـن العـام/وزارة املالية 
ضمن مسـودة مرشوع قانون املوازنة 
العامـة االتحادية لجمهوريـة العراق 

للسنة املالية/2022“.
ونوَّه بأن ”التضخـم يف العراق أقل من 
دول االقتصـادات الناشـئة ومجموعة 

الدول املصدرة للنفط“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة الكهربـاء عن تسـليم 
الدفعـة األوىل من ديون الغـاز املورد 

من ايران.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، أحمد 
العبـادي، يف ترصيـح صحفـي: تـم 
تسـليم الدفعة األوىل من مستحقات 
إيـران بمبلـغ مليـار و692 مليـون 
دوالر، كما تم توفري مبلغ 500 مليار 
دينار لصالح توزيع خطوط الكهرباء 
وصيانتها“. وبني أنه ”سـيتم تسديد 
مسـتحقات الجانـب اإليرانـي نهاية 
الشـهر الحايل مقابل اسـترياد الغاز، 
مع اسـتمرار تفعيل خطوط الطاقة 

املشرتكة مع البلدان املجاورة“.
ولفـت العبـادي اىل ان ”الوزارة تعول 
عـىل إمـرار قانـون الدعـم الطـارئ 
لتسديد املسـتحقات املطلوبة إليران، 
مع التزامها بتوريـد الغاز بكمية 70 
مليون مرت مكعب صيفا، و50 مليون 

مرت مكعب شتاء“.
الصيفـي  ”املوسـم  أن  وأضــاف 
ميغـاواط   2000 إضافـة  سيشـهد 
جديـدة إىل الشـبكة الوطنيـة، والتي 
سـتدعمها إيرادات الغاز اإليراني عىل 

مدار املوسم“.

وبشأن عدد ساعات تجهيز الكهرباء 
لـكل محافظة، بـنّي أن ”هناك هيئة 
عليـا تحدد حصـص كل منهـا وفقا 
ملعايـري عـدة وهي نسـبة السـكان، 
الدينيـة،  واملناسـبات  والرطوبـة، 
وحجم املنشـآت الحيويـة“، الفتا اىل 
أن ”الـوزارة نصبـت أجهـزة حماية 
لجميـع الخطـوط الناقلـة، وبالتايل 
عند انفصال أي منهـا من املنظومة، 
يؤثـر يف عموم العـراق، كما أن نصب 
الناقلـة،  الخطـوط  عـىل  املنـاوالت 
سـيعمل عىل فصـل الخط مـن دون 
تعريـض املنظومة للسـقوط التام يف 

حال حدوث عطل أو أمر طارئ“.
الغـاز  لرشكـة  العـام  املديـر  وكان 
الوطنيـة اإليرانيـة، مجيـد جكيني، 
أعلن يف 18 من أيار الجاري، أن العراق 
يدين بمبلغ قدره مليارا و600 مليون 
دوالر إزاء اسـترياده الغـاز من إيران، 
مبينـا أنه يتعنّي عىل هذا البلد سـداد 

دينه يف مدة أقصاها شهر واحد.
وأوضـح جكيني يف ترصيح لوسـائل 
إعـالم إيرانيـة: أنـه وفقـا لالتفـاق 
املوقع بني طهران وبغداد، ينبغي عىل 
األخـرية أن تدفع مليارا و600 مليون 
مـن  الغـاز  اسـتريادها  قبـال  دوالر 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وتابـع جكينـي بالقـول: إنـه نظـرا 
لظروف العراق وحاجته إىل اسـترياد 
مزيـد مـن الغـاز اإليرانـي، فقـد تم 
االتفاق عىل االسـتمرار وزيادة حجم 

صادرات الغاز اإليرانـي إىل هذا البلد؛ 
عىل أن تسدد بغداد الدين املستحق إىل 

إيران يف غضون شهر واحد.
ويعانـي العـراق مـن أزمـة نقـص 
كهربـاء مزمنـة منـذ عقـود جـراء 

الحصـار والحـروب املتتالية ويحتج 
السـكان منـذ سـنوات طويلـة عىل 
االنقطـاع املتكـرر للكهرباء وخاصة 
يف فصل الصيـف، إذا تتجاوز درجات 

الحرارة أحياناً إىل 50 مئوية.
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بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسـعار يف سـوق العراق لـألوراق املاليـة، امـس االربعاء، 

منخفضا بنسبة (٠٫٣٢٪).
وجاءت مؤرشات التداول لسـوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسـهم املتداولـة (١٫٠٨١٫٩١٠٫٢٠٧) أسـهم، بينما بلغت قيمة 

االسهم (١٫٢٦٨٫٩٤٣٫٧٣٣) دينارا. 
واغلـق مؤرش االسـعار ISX ٦٠ يف جلسـة امـس عـىل (٥٦٨٫٣١) نقطة 
منخفضا بنسبة (٠٫٣٢٪) عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ (٥٧٠٫١٥) 

نقطة.
وتم تداول اسـهم (٣٤) رشكة من اصل (١٠٣) رشكة مدرجة يف السـوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل (١٤) رشكة.
وبلغ عدد االسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق (٣) 
ماليني سـهم بقيمـة بلغت (٤) ماليني دينار من خـالل تنفيذ صفقة عىل 

اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلغ عدد االسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف السـوق 
(٥) ماليـني سـهم بقيمة بلغـت (١٧) مليون دينار من خـالل تنفيذ (٧) 
صفقات عىل اسـهم ثالث رشكات. يذكر ان سـوق العراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع املركـزي منذ عام ٢٠٠٩، 
ويسـعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنت للمسـتثمرين، وينظم خمس 
جلسـات تداول اسـبوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه ١٠٥ رشكات 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
بلغـت مبيعـات البنك املركزي من الدوالر يف مزاد، امـس االربعاء، أكثر من 

٢١٠ ماليني دوالر.
وذكـر مصـدر أن «مبيعات البنك املركـزي بلغت امس خالل مـزاده لبيع 
ورشاء الـدوالر االمريكـي، ٢١٠ ماليـني و١١٦ الفـا و٦١٧ دوالراً أمريكياً 

غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ ١٤٦٠ ديناراً لكل دوالر.
واضـاف ان معظم املبيعات ذهبت لتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج 
عىل شـكل حواالت واعتمادات، حيث بلغـت ١٩٠ مليونا و٧١٦ الفاً و٦١٧ 
دوالرا، فيمـا ذهب املتبقي منها عىل شـكل مبيعات نقدية والتي بلغت ١٩ 

مليونا و٤٠٠ الف دوالر.
وأشـار إىل ان ٣٢ مرصفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و٩ 

مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل ٨٩ رشكة توسط.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسـعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، 

امس االربعاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.
وقـال مصدر إن بورصة الكفـاح والحارثية املركزية يف بغداد، سـجلتا صباح 
امس ١٤٨١٥٠ ديناراً عراقياً مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي، فيما سـجلت اسـعار 

البورصة ليوم الثالثاء ١٤٨١٠٠ دينار عراقي مقابل ١٠٠ دوالر أمريكي.
وأشار إىل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع ١٤٨٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

بينما بلغت أسعار الرشاء ١٤٧٥٠٠ دينار عراقي لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
أمـا يف اربيل عاصمة اقليم كردسـتان، فقد شـهدت اسـعار الـدوالر ارتفاعا 
طفيفا ايضا، حيث بلغ سـعر البيع ١٤٨٢٠٠ دينار لـكل ١٠٠ دوالر امريكي، 

وبلغ سعر الرشاء ١٤٨٠٠٠ دينار لكل ١٠٠ دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
استقرْت أسـعار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسـواق املحلية لليوم 

الثاني عىل التوايل، امس األربعاء.
وقـال مصـدر إن أسـعار الذهـب يف أسـواق الجملـة ب   شـارع النهر يف 
العاصمة   بغداد سجلت صباح امس، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
مـن الذهب الخليجي والرتكي واألوربي 381 الف دينار، وسـعر الرشاء 

377 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت صباح الثالثاء.
وأشار إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 

استقرارا أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ سعر الرشاء 337 ألفا.
وفيمـا يخص أسـعار الذهب يف محـال الصاغة، فإن سـعر بيع مثقال 
الذهـب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما 
تـراوح سـعر البيع مثقـال الذهب العراقـي بني 340 الفـاً و 350 الف 

دينار.. ويسـاوي املثقال الواحد من الذهب (خمسـة غرامات).

بغداد/ الزوراء:
انخفض سـعر خام البرصة الثقيل، امس األربعاء، بأكثر من 40 سنتاً، 
إال أنـه حافـظ عىل سـعر فـوق 100 دوالر للربميل الواحـد. وانخفض 
خام البرصة الثقيل املصدر آلسـيا 41 سـنتا وبنسبة تغيري بلغت 0.40 
% ليصـل اىل 102.78 دوالر للربميـل الواحد. وتذبذبت اسـعار خامات 
منظمة اوبك حيث بلغ سـعر خـام مربان االماراتـي 110.45 دوالرات 
بانخفـاض 1.38 دوالر، وانخفض الخام العربي السـعودي ايضا حيث 
بلـغ 109.86 دوالرات بانخفاض بلغ 1.60، يف حني سـجل مزيج ايران 
الثقيـل الـذي 108.93 دوالرات بارتفاع 0.11 دوالر، فيما سـجل مزيج 
سـهران الجزائري 117.78 دوالرا بارتفاع بلـغ 0.87 دوالر، وبلغ خام 
بوني النيجـريي 118.01 دوالرا بارتفاع بلغ 0.01 دوالر، فيما بلغ خام 
جرياسـول االنغـويل 113.67 بارتفـاع 0.41 دوالر“. وارتفعت اسـعار 
النفط امس االربعاء بعد توقعات بشحة املعروض وزيادة الطلب عليه، 

فيما حدت من االرتفاع التوقعات بتباطؤ النمو االقتصادي العاملي.

 بغداد/ الزوراء:
أكـد البنك املركزي، امس األربعـاء، أن القطاع املرصيف صمـد أمام التحديات 
الكبرية وشهد نمواً ايجابياً، فيما اشار اىل ان االستمرار يف دعم جهود مواجهة 

التغريات املناخية.
وقـال محافـظ البنك املركـزي، مصطفى غالـب مخيف يف كلمة لـه بمؤتمر 
اسـتدامة النمو االقتصادي الذي نّظمه مجلس األعمال العراقي الربيطاني يف 
العاصمـة الربيطانية لندن إن «القطاع املرصيف صمد أمام التحديات الكبرية، 
إذ شهدت معظم مؤرشات القطاع املرصيف، وما زالت نموَّاً إيجابيَّاً خالل العام 

.«٢٠٢١
وأضـاف أن «مبادرات البنـك املركزي دعمت التعايف االقتصادي وأسـهمت يف 

دة مرّت بها البالد». ضمان مستوى معقول من التشغيل يف ظروف معقَّ
مشـريا إىل «اسـتمرار دعم جهود مواجهة التغرّيات املناخية مع املؤسسـات 
الحكومية األخرى، إذ خّصص البنك املركزي مبادرًة بمبلغ ترليون دينار واحد 

لتمويل رشاء منظومات الطاقة النظيفة».
يذكر أن املؤتمر شـهد مشـاركة عدد من املسـؤولني الحكوميـني واملصارف 
الخاصـة والقطـاع الخاص العراقـي والربيطاني، وبحث ملفات االسـتثمار 
والورقـة البيضاء التي أعّدتها الحكومة بوصفهـا خطًة للنهوض باالقتصاد 

العراقي.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرشـيد، امـس االربعاء، عن اطـالق وجبة جديدة لسـلف 
موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسـبي الدفاع والداخلية والبالغة عرشة 

ماليني دينار وموظفي العقود خمسة ماليني دينار.
ودعـا املرصف يف بيان ورد اىل «الزوراء»: انه «عىل املسـتفيدين كافة ممن 
سـتصلهم رسـائل نصية بمبلغ السـلفة مراجعة فروع املرصف او منافذ 

الدفع االلكرتوني الستالمها».
واكد املرصف ان «التقديم عىل السلف الكرتونيا لحاميل بطاقة (نخيل) وال 

يوجد وسيط بني املرصف والزبون».

@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@…uaãm
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@Ùá€@ıb‰Óæa@ÏÿìÌ@Êaã9@—mbÁ
Òãÿ€a@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
قـدم املديـر الفني السـابق للميناء هاتف شـمران وثالثة من العبيه، شـكوى ضد إدارة 

النادي، بخصوص املستحقات املالية املتأخرة.
وأعلنت لجنة شؤون الالعبني واملدربني، امس األربعاء، أن اجتماعا سيعقد اليوم الخميس 
يجمع ممثل إدارة امليناء مع املدرب هاتف شـمران ومسـاعده حسـن عباس، إىل جانب 

ثالثة العبني هم عيل حلو ومنار طه وأحمد محمد.
ويعانـي نـادي امليناء من أزمة مالية، ألقت بظاللها عىل نتائج الفريق يف املوسـم الحايل، 

وبات قريبا من الهبوط التاريخي، اذ يحتل الرتتيب قبل األخري برصيد ٢١ نقطة.

ãºcÎ@ã–ñc

Ô„aãÌ¸a@Í7ƒ„@…fl@ÊÎb»m@Òã◊âfl@…”ÏÌ@Îá„aÏÿÌbn‹€@Ô”aã»€a@Üb•¸a

‚ÏÓ€a@ÔiÏ‰ßa@äÏÿ€a@Í7ƒ„@ÈuaÏÌ@Ôéaãÿ€a@Û‹«@Ú‹è€a@kÉn‰fl

بغداد / عباس عيل هندي
حددت اللجنة الفنية يف االتحاد 
العراقي للكـرة الطائرة موعداً 
إلقامة املباراة النهائية وتحديد 
والرابـع   الثالـث  املركزيـن 
لبطولة اندية العراق للناشئني 

تولد 2005 - 2006.
وقـال رئيـس اللجنـة الفنيـة 
اللجنـة  ان  حسـني  سـوادي 
حددت الثاني من شهر حزيران 
موعداً إلقامـة املباراة النهائية 
الخامسـة  السـاعة  تمـام  يف 
الشـعب  قاعـة  يف  عـرصاً 
بالعاصمة الحبيبـة بغداد بني 
نفط ميسان والدغارة تسبقها 
مباراة تحديـد املركزين الثالث 
والرابـع يف تمـام الثالثـة بعد 

الرميثة  الظهـر بـني فريقـي 
والشطرة.

التـي  البطولـة  ان  وأضـاف 
العبـاس  قاعـة  احتضنتهـا 
املقدسـة  كربـالء  مدينـة  يف 
بمشاركة ثمانية أندية، افرزت 
أسماء واعدة وطاقات شبابية 
قميـص  ارتـداء  عـىل  قـادرة 

الوطن يف املحافل املقبلة.
وسيشهد حفل الختام واقامة 
مـدرب  حضـور  املباراتـني 
للفئـات  الوطنيـة  املنتخبـات 
فيشـنزو  اإليطـايل  العمريـة 
الالعبـني  ملشـاهدة  ناتـيش 
لتمثيـل  االفضـل  واختيـار 
املنتخـب الوطنـي يف املحافـل 

الخارجية املقبلة.

@ÔˆbË„@Âõn•@k»ì€a@Ú«b”
@Òãˆb�€a@Òãÿ€bi@µ˜íb‰€a@Ú€Ï�i

›j‘æa@ãËì€a@…‹�fl

@á‰:a@¿@bÓéa@Ú€Ï�ji@⁄äbìÌ@Òãib»€a@Òãÿ€a@kÉn‰fl

بغداد / إعالم اللجنة األوملبية
أبـرم االتحاد العراقـي للتايكواندو  مذكرة  
تعاون مشـرتك مع  نظريه االيراني يف مقر 

اللجنة األوملبية االيرانية.
أعلـن ذلك ملكتبنـا األعالمي عضـو املكتب 
التنفيذي للجنـة األوملبيـة الوطنية رئيس 
االتحـاد العراقي للعبـة الدكتـور إبراهيم 

البهـاديل مبينـاً ان االتفـاق تضمـن تبادل 
وإقامـة  والتدريبيـة  الفنيـة  الخـربات 
البلديـن  املشـرتكة ملنتخبـي  املعسـكرات 

لجميع الفئات العمرية.
 هـذا وحرض توقيـع االتفاق األمـني العام  
للجنة األوملبيـة االيرانية الدكتور كيگاوس 
سـعيدي وأعضـاء االتحاد الدكتـور أحمد 

الفنـي  واملديـر  جـواد  وحسـن  قاسـم 
للمنتخبات الوطنية العراقية املدرب محمد 
باري ومستشـار اللجنـة األوملبية االيرانية 
أصغر رحيمي، ووقـع االتفاق عن الجانب 
العراقـي رئيـس االتحاد الدكتـور إبراهيم 
البهـاديل فيمـا وقعه عن الجانـب االيراني 

نظريه هادي ساعي.

بغداد/حسني الشمري
يواجه اليـوم الخميـس منتخبنـا الوطني  
بكرة السـلة عىل الكـرايس املتحركة نظريه 
منتخـب كوريـا الجنوبية يف بطولة اسـيا 
البطاقـة  عـن  البحـث  لقـاء  يف  اوشـيتا  
السادسـة املؤهلة اىل مونديـال العالم الذي 

سيقام يف دولة االمارات العام الحايل .
وقـال رئيـس الوفـد العراقي عبـد الكريم 
باقر ان مبـاراة اليوم امـام منتخب كوريا 
لنـا  بالنسـبة  مصرييـة   هـي  الجنوبيـة 
كونهـا سـتؤهلنا اىل مونديـال العالم وهذا 
هو االنجـاز االول الذي نبحـث عنه يف هذه 

البطولة االسيوية .
واضـاف باقـر ان مبـاراة  اليـوم التقبـل 
القسـمة عـىل اثنـني امـا الظفـر ببطاقة 

التاهل اىل املونديال او االكتفاء باملشاركة يف 
بطولة االسـياد التي اجلت للعام املقبل بعد 
ان ضمن وجودنا كافضل تسـعة منتخبات 
االسـياد  يف  للمشـاركة  تتاهـل  اسـيوية 
بعـد صدارتنـا ملجموعتنا الثانيـة بالعالمة 
الكاملـة اي فوزنا يف اربع مباريات متتالية 
وهـذا بالتاكيد سـيحفزنا العبينا اىل تقديم 
افضل املستويات من اجل الوصول اىل كاس 
العالم وهو بالشـك انجاز كبـري جاءنا من 

اجل تحقيقه .. 
اما املدرب رافد عبد الحسـني فقال اليخفى 
عىل احد وصلنا اىل املرحلة االصعب السـيما  
سنالقي اليوم  منتخب كوريا الجنوبية الذي 
يعـد واحدا من املنتخبات االسـيوية الجيدة  
قد  وضعنا هذا االمر  يف حساباتنا ومفكرتنا 

للوصول اىل الهدف االسـمى اال وهو ضمان 
بطاقة التاهل اىل مونديال العالم.

وبني عبد الحسـني ان مبـاراة اليوم صعبة 
السـيما ونحـن نلعب بخيـار  الفوز   فقط 
الغري وهـذا االمر قد نقلنـاه اىل العبينا كي 
يكونـوا بمسـتوى الحدث الـذي قدمنا من 
اجلـه عىل الرغـم من االجهـاد الكبري الذي 
عانى منـه العبينا بسـبب زخـم املباريات 
املتتالية من دون  الحصول عىل راحة وهذا 
ما ظهر علينا يف مباراتنا امام افغانسـتان 
بعـد ان كنـا متقدمـني يف الشـوطني االول 
والثانـي بفـارق 25 نقطة لكـن التعب قد 
نال من العبينا يف الشـوطني الثالث والرابع 
ولكن مع كل ذلك تمكنا من حسـم املباراة 

لصالحنا وتصدرنا املجموعة عن جدارة.

@ÚÌÏÓé¸a@pbÓ–ón€a@¿@lbjì‹€@b‰jÉn‰fl@Ú«Ï‡™@pbÌäbjfl@—Óõnèm@Òãój€a
bÓéa@lãÀ@¿@p¸bó€a@kÉn‰æ@Ú„åaÏnfl@Ú«ã”

بغداد/ الزوراء

منافسـاَت  العـراُق  يسـتضيُف 

املجموعة السادسـة لتصفياِت آسيا 

دون ٢٠ عامـاً التـي تضـُم إىل جانِب 

منتخبنـا كالً من أسـرتاليا والكويت 

والهند والتي ستنطلُق يف الرابع عرش 

من شـهر أيلول املقبل، وسـتحتضن 

البرصة مبارياَت التصفيات . 

وستفتتُح منافسات املجموعة بلقاِء 

منتخبنـا الشـبابي ومنتخب شـباب 

الهنـد، ويف لقاٍء آخـر يواجُه منتخب 

اسـرتاليا نظـريه الكويتـي يف الرابع 

عرش مـن أيلول، ويف السـادس عرش 

من الشـهر نفسـه يالعـُب منتخبنا 

الشبابي نظريه الكويتي، فيما يلتقي 

أسـرتاليا،  منتخـب  الهنـد  منتخـب 

ويف الثامـن عرش من الشـهر نفسـه 

يواجـُه منتخبنـا الفريق األسـرتايل، 

بينما املبـاراُة الثانية سـتجمُع الهند 

والكويت.

ويف سـياق منفصـل أسـفرت قرعُة 

اتحـاد غـرب آسـيا لكـرِة الصاالت، 

امس األربعاء، قرعة بطولة الصاالت 

الرابعـة للرجـال التـي يسـتضيفها 

االتحـاُد الكويتي ابتـداًء من ٤ إىل ١٣ 

حزيـران ٢٠٢٢، عن وقـوِع ُمنتخبنا 

التـي  األوىل  املجموعـِة  يف  للصـاالِت 

ضمت منتخب الكويت (املستضيف) 

إىل  إضافـة  والسـعودية  وفلسـطني 

باملجموعـة  جـاءت  فيمـا  العـراق، 

ولبنـان  عمـان  منتخبـات:  الثانيـة 

والبحرين واإلمارات.

وبحسـِب جـدول املباريـات، تقام يف 

اليـوم األول (٤ حزيـران) مباراتـان 

والسـعودية،  فلسـطني  تجمعـان 

والكويـت مع العـراق، ومبارشًة بعد 

ذلك بيـوٍم واحٍد يواجـُه لبنان نظريه 

البحريـن، وعمـان أمـام اإلمـارات، 

لتتواصـل املواجهاُت من دون توقف، 

حيـث يتقابل يف اليـوم الثالث العراق 

وفلسطني، والسعودية والكويت، ويف 

اليوم الرابـع يلعُب املنتخب اإلماراتي 

أمام لبنان، والبحرين أمام عمان.

حزيـران)   ٨) الخامـس  اليـوِم  ويف 

يتقابل السـعودية والعراق، والكويت 

السـادس  اليـوم  فيمـا  وفلسـطني، 

دور  اختتـام  حيـث  حزيـران)   ٩)

املجموعات يشـهُد مباراتي البحرين 

واإلمارات، وُعمان ولبنان.

 ١٠) يـوم  املنتخبـات  وسـتخضُع 

حزيـران) للراحـة، عـىل أن تعـود يف 

اليوم الذي يليه (11 حزيران) لخوِض 

مواجهات الدور قبـل النهائي، حيث 

يلتقي أوُل املجموعة الثانية مع ثاني 

املجموعة األوىل، وأول املجموعة األوىل 

مع ثانـي املجموعة الثانيـة، ليتأهل 

الفائـزان للمبـاراِة النهائيـة املقررة 

يوم (١٣ حزيران ٢٠٢٢).

وكانـت النسـخُة الثالثة مـن بطولِة 

الصـاالت للرجال أقيمـت عام ٢٠١٢ 

يف إيران، ووقتها شهدت فوَز املنتخب 

املضيـف باللقِب عىل حسـاب األردن 

الـذي حل وصيفـاً والعـراق صاحب 

املركز الثالث. أما النسخُة الثانية فقد 

أقيمـت عـام ٢٠٠٩ يف األردن وتـوَج 

املنتخب العراقي بلقبها مقابل حلول 

املنتخب األردني ثانياً واللبناني ثالثاً. 

وسبق أن اسـتضافت إيران النسخَة 

األوىل عام ٢٠٠٧ وفازت كذلك باللقب، 

فيما حل املنتخبان اللبناني والعراقي 

ثانياً وثالثاً عىل التوايل.

وأجريـت قرعة بطولـة صاالت غرب 

اسـيا للسـيدات، يف مقر اتحاد غرب 

اسيا باألردن. 

وتقـام البطولـة مـن 16 حتـى 24 

حزيـران املقبـل، يف اململكـة العربية 

السـعودية، وضمـت املجموعة األوىل 

فلسطني، اإلمارات، العراق والبحرين 

السعودية،  الثانية  وضمت املجموعة 

عمان والكويت، ويتأهل األول والثاني 

عـن كل مجموعـة إىل نصـف نهائي 

البطولـة، حيث يقام دور املجموعات 

من مرحلة واحدة.

بغداد/ منى احمد 
انطلقـت امـس االربعـاء منافسـات البطولة االسـيوية للكرة 
العابـرة لفئـة الرجال والنسـاء والتي تجري احداثهـا حاليا يف 

مدينة مومباي الهندية عىل ان تستمر ملدة ثالثة ايام .
وقال االمني املايل للكرة العابرة ضياء حميد ان هذه البطولة هي 
جزء من منهاج االتحاد االسيوي، وجاءت هذه املشاركة حسب 

الدعوة املوجهة من االتحاد االسيوية للمشاركة فيها.
 واضـاف انـه ونظرا لعدم وجـود تخصيصـات مالية ولكون 
البطولة اسـيوية ولنـا حظوظ كبرية يف حصـد أحدى املراكز 
االوىل، قررنا مشاركة فريق الرجال فقط، وهذه  اول مشاركة 
اسيوية بدعم ذاتي لذا نعول كثريا عىل الالعبني الشباب الجدد 
ملـا يتمتعون به من امكانيات وقدرات كبرية يف تحقيق افضل 
النتائج مشريا اىل ان املنتخبات املشاركة يف منافسات البطولة 

هـي  العـراق وسـلطنة عمـان وايـران واليمـن وبنغالديش 
وباكسـتان وهونـغ كونغ وتايـوان باالضافة للبلـد املضيف 

للبطولة الهند.
وتابع ان الوفد املشارك يف البطولة االسيوية للكرة العابرة تألف 
من عبد الوهاب غازي رئيسا للوفد وسوالف حسن نائبا ومحمد 
كاظم مديرا فنيا وسنان قاسم  مديرا اداريا وتوفيق ستار فرج 
مدربا للفريق وحسـني حسن مسـاعدا للمدرب وكاظم حافظ 
مدربـا لحراس املرمى وحارث ليث مدربـا للياقة البدنية وثالثة 
حكام دوليني هم ثائر صالح وعيل كاظم ومسـلم محمد كاظم 
واربعـة عرش العبـا هم صالح عبـد الجليل ومـرض عيل نارص 
وصـادق محمد وعبد الله محمد واحمد حسـن ومنتظر عباس 
وعـيل رائد وعـيل طلعت وذوالفقـار فالح و زيد مقـداد وخالد 

جالل والرضا محمد وطالب وهيب وبشري عبد الهادي . ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
بتوجيـه من نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيد 
الالمـي ورئيـس اتحـاد الصحافـة الرياضيـة 
خالد جاسـم، زار الزميل سـمري السعد رئيس 
فرع ميسـان وعضو املكتـب التنفيذي التحاد 
الصحافـة الرياضية العراقـي وبصحبة الزمالء 
حيـدر العـالق واحمد الحلفـي، الزميـل عمار عبد 
الواحـد الـذي يمر بأزمة صحيـة أملت به مؤخـرا، متمنني  لـه الصحة 
والسالمة حاملني له سـالم وأمنيات رئيس نقابة الصحفيني العراقيني 
ورئيس اتحاد الصحافة الرياضية بالشـفاء العاجـل والعودة الرسيعة 

ملزاولة العمل الصحفي.
 ****************

عضو الهيئة العامـة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل حازم محمد عيل، اكد اكتسابه 
الشـفاء التام من االزمـة الصحية التي تعرض 
لهـا قبل مدة زمنية ليسـت بالقصرية ، خالص 

االمنيـات لزميلنا بالشـفاء التام وان يلبسـه رب 
العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

بغداد / ساجد سليم 
 ٢٠٠٥ عام  املدني  الدفاع  نادي  تأسس   
الدفاع  ملديرية  التابعة  االندية  من  ويعّد 
املدني العامة ورغم كل الظروف التي تمر 
مالية  ازمات  من  العراقية  الرياضة  بها 
الدعم  يتلقى  النادي  ان  اال  ولوجستية 
الكامل من قبل اللواء كاظم بوهان مدير 
بيشء  يبخل  ال  الذي  املدني  الدفاع  عام 

عىل فرق النادي التي تأسست حديثا.
الدكتور عادل الحر رئيس الهيئة االدارية 
للنادي اكد ان نادينا تأسس عام ٢٠٠٥ 
وبدء بفعاليات بسيطة منها فريق كرة 
دوري  اىل  التاهل  من  تمكن  الذي  القدم 
الدرجة االوىل بدعم ومتابعة اللواء كاظم 
بوهان مدير عام الدفاع املدني الذي قدم 
لنا الكثري من الدعم املايل ومتابعة الفرق 
تكريم  عن  فضال  النادي  يف  الرياضية 
جيدة  نتائج  تحقيق  حال  يف  الالعبني 
تليق باسم النادي ومن خالل صحيفتكم 
النادي  ادارة  اعضاء  نحن  الغراء 
دعمه  عىل  للواء  الجزيل  شكرنا  نقدم 
ومتابعته، وكإدارة نعمل جميعا ونتابع 
وبخصوص  نادينا،  يف  االلعاب  جميع 
بالنادي،  تمارس  التي  االخرى  االلعاب 

يف  جديدة  رياضية  فرق  شكلنا  اننا  قال 
الباغوت  ولعبة  القتالية  الفنون  لعبة 
للفنون  مدرسة  ولدينا  االجسام  وبناء 
سنشارك  لنادينا  النية  وهناك  القتالية 
بلعبة  فريق  وتشكيل  الفردية  بااللعاب 

الدراجات الهوائية والعاب اخرى.
بكرة  فئات  خمس  لدية  نادينا  ان  وبني 
والرديف  املتقدمني  فئة  وهي  القدم 
ويف  واالشبال  والناشئني  والشباب 
املستقبل سنفتح مدرسة كروية خاصة 
الالعبني  بنادي من اجل احتضان هؤالء 
وضمهم لفرقنا، اما عن التأهل اىل دوري 
سنعمل  املوسم  هذا  فقال  االضواء، 
جاهدين نحن كان ادارة وبدون استثناء 
من اجل تحقيق النتائج املرضية والتأهل 
اىل دوري االضواء وايضا االمر مرتوك اىل 
اللذين  الالعبني  التدريبي الختيار  الكادر 
االوىل  الدرجة  دوري  يف  النادي  يمثلون 
لهذا املوسم الذي سيكون اصعب من كل 
املواسم ويحتاج اىل معسكر وتخصيص 
ادارة  كان  ونحن  وتجهيزات  جيد  مايل 
والتجهيزات  املعسكر  توفري  علينا 
تحقيق  التدريبي  الكادر  وعىل  واملبالغ 

النتائج املرجوة.
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أعطت الحكومة الربيطانية أمس األربعاء الضوء 
نادي  عىل  االستحواذ  عملية  إلتمام  األخرض 
تشيليس لكرة القدم لصالح 
املجموعة التي يقودها رجل 
تود  األمريكي  األعمال 
وفق  وذلك  بوهيل، 
وزيرة  أعلنت  ما 

الرياضة.
لت  قا و
ة  ير ز و

نادين  الربيطانية  والرياضة  واإلعالم  الثقافة 
الحكومة  «أصدرت  تويرت:  عىل  بيان  يف  دوريس 
نادي  ببيع  يسمح  ترخيصاً  املاضية  الليلة 
للعقوبات  تشيليس لكرة القدم».وتابعت: «نظراً 
املرتبطني  األشخاص  عىل  فرضناها  التي 
والغزو  بوتني  فالديمري)  الرويس  بـ(الرئيس 
مستقبل  تأمني  يمكن  ال  ألوكرانيا،  الدموي 
مالك  خالل  من  سوى  الطويل  املدى  عىل  النادي 
جديد» يحل بدالً من الرويس رومان أبراموفيتش 
رشائه. عىل  عاماً   ١٩ بعد  النادي  بيع  قّرر  الذي 
موافقة  غداة  الربيطانية  الحكومة  قرار  ويأتي 
القدم  لكرة  املمتاز  الدوري  رابطة  إدارة  مجلس 
مجموعة  إىل  اللندني  النادي  ملكية  انتقال  عىل 
تود بوهيل التي توصلت يف السابع من أيار/مايو 
الحايل التفاق، من أجل رشاء بطل دوري أبطال 
مليار   ٤٫٢٥ مقابل  املايض  للموسم  أوروبا 

جنيه اسرتليني (٥٫٣ مليار دوالر).
«وافق  املمتاز:  الدوري  رابطة  بيان  وقال 
مجلس إدارة الدوري اإلنكليزي املمتاز اليوم 
عىل االستحواذ املقرتح عىل نادي تشيليس 
بوهيل/كلرياليك  تود  قبل  من  القدم  لكرة 

كونسورتيوم».لكن البيان أضاف: «يبقى الرشاء 
(الربيطانية) لرخصة  الحكومة  خاضعاً إلصدار 
البيع املطلوبة واإلكمال املريض للمراحل النهائية 
اشرتى  الذي  أبراموفيتش  الصفقة».وكان  من 
ألقاب  خمسة  معه  وأحرز   ٢٠٠٣ عام  تشيليس 
يف الدوري املحيل ولقبني يف دوري أبطال أوروبا، 
آذار/مارس،  مطلع  للبيع  اللندني  النادي  طرح 
عليه  فرضتها  عقوبات  من  فقط  أيام  قبل 
الرويس  الغزو  خلفية  عىل  الربيطانية  الحكومة 
البيع استغرق وقتاً طويالً بسبب  ألوكرانيا.لكن 
من  ربح  دخول  إمكانية  من  الحكومة  مخاوف 

العملية إىل خزينة أبراموفيتش.

بلقب  ميالن  فريق  توج 
اإليطايل،  الدوري  بطولة 
عاما،   ١١ منذ  مرة  ألول 
إنهاء  من  تمكن  بعدما 
من  األوىل  املرتبة  يف  املوسم 

املسابقة.
البطولة  ميالن  وأنهى 
الرتتيب  لجدول  متصدرا 
بفارق  نقطة،   ٨٦ برصيد 

التقليدي  غريمه  عن  نقطتني 
إنرت، الذي حل ثانيا برصيد ٨٤ 
نقطة.وبحسب شبكة «أوبتا» 
ميالن  فإن  لإلحصائيات، 
إنهاء املوسم  وإنرت تمكنا من 
يف أول مركزين بجدول ترتيب 
يف  اإليطايل  الدوري  مسابقة 
موسمني متتاليني ألول مرة يف 

تاريخ البطولة.

وميالن  إنرت  أن  بالذكر  جدير 
املايض  املوسم  أنهيا  قد  كان 
أيضا   ،«٢٠٢٠-٢٠٢١»
والثاني  األول  باملركزين 
لكن  اإليطايل،  بالدوري 
فاز  من  هو  كان  النرياتزوري 
 ٩١ إىل  وصل  بعدما  باللقب 
نقطة، فيما جاء ميالن باملركز 

الثاني برصيد ٧٩ نقطة.

                         

فـاز األملاني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، بجائزة أفضل 
مدرب يف الدوري اإلنكليـزي املمتاز لكرة القدم.وأنهى ليفربول 
املوسـم يف املركز الثانـي بفارق نقطة واحدة خلف مانشسـرت 
سـيتي الذي تّوج بطالً يف الجولة األخـرية، ولكن ما زال املدرب 
كلـوب ورجالـه يطمحون للتويـج بلقب دوري أبطـال أوروبا 
عندمـا يتواجهـون يف املشـهد الختامي مـع ريـال مدريد يوم 
السبت املقبل يف باريس.يذكر أن ليفربول كان تّوج بلقبي كأس 

االتحاد اإلنكليزي وكأس الرابطة اإلنكليزية هذا املوسم

إليرلينج  الرسمي  االنتقال  أن  إعالمي  تقرير  ذكر 
هاالند إىل فريق مانشسرت سيتي اإلنجليزي، أصبح 
«بي. الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  .وذكرت  وشيكا 
بي.يس» أن هاالند (٢١ عاما) والذي تأكد انتقاله 
مانشسرت  إىل  األملاني  دورتموند  بوروسيا  من 
انهاء  أجل  من  مانشسرت  مدينة  إىل  وصل  سيتي، 

كافة التفاصيل.
النرويجي  للمنتخب  هاالند  ينضم  أن  املقرر  ومن 

 ٢ يوم  رصبيا  منتخب  ملواجهة  استعدادا 
حزيران/يونيو املقبل يف دوري أمم أوروبا.وكان 

أيار/  ١٠ يوم  أعلن  دورتموند  بوروسيا 
مايو الجاري توصله التفاق مبدئي عىل 
سيتي.يذكر  ملانشسرت  الالعب  انتقال 
بيب  يدربه  الذي  أن مانشسرت سيتي، 
املايض،  األحد  يوم  احتفل  جوارديوال، 

بتتويجه بلقب الدوري اإلنجليزي.

انضم إلكاي جوندوجان، العب وسط مانشسرت سيتي 
األملاني، حيث  املنتخب  القدم، ملعسكر  لكرة  اإلنجليزي 
التدريبات بقائمة  الفني، بدء  املدير  يمكن لهانز فليك، 
مكتملة مكونة من ٢٦ العبا، وذلك استعدادا للمباريات 
التي سيخوضها يف دوري أمم أوروبا الشهر املقبل.ويقيم 
املنتخب األملاني معسكرا تدريبيا ملدة أسبوع يف جنوب 
إسبانيا، وكان قد سمح لجوندوجان أن ينضم للمنتخب 
الدوري  بلقب  فريقه  فوز  بعد  يومني  متأخرا  األملاني 
احتفاالت. من  تالها  وما  املايض  األحد  يوم  اإلنجليزي 

وسجل جوندوجان هدفني 
تأخر  قلب  يف  ليساعد 
نظيفني  بهدفني  فريقه 
أمام أستون فيال إىل ٣ / ٢ 
يعد لينتزع اللقب من ليفربول. و

القوام  من  الرئييس جوندوجان 
الذين  األملاني  سيعتمد للمنتخب 

عليه فليك يف نهائيات كأس العالم التي تقام يف ترشين 
الثاني/نوفمرب بقطر.

بلغت املرصية ميار رشيف الدور الثاني يف بطولة روالن غاروس 
مارتا  األوكرانية  عىل  بالفوز  الكربى،  األربع  البطوالت  ثانية 

كوستيوك ٦-٣ و٧-٥.
الثاني  الدور  أول مرصية تبلغ  وباتت رشيف املصنفة ٤٩ عاملياً 
األوكرانية  منافستها  عىل  تفوقها  بعد  غاروس  روالن  بطولة  يف 

املصنفة ٥٨ عاملياً يف ساعة و٤١ دقيقة.
وصلت  حني  املايض  العام  حققته  الذي  االنجاز  رشيف  وعادلت 
للمرة األوىل واألخرية اىل الدور الثاني إلحدى البطوالت الكربى قبل 
املغامرة يف أسرتاليا املفتوحة عىل يد السلوفينية كايا  أن تنتهي 
يوفان.وستتواجه رشيف يف الدور املقبل مع سلوفينية أخرى هي 
تامارا زيدانشيك الرابعة والعرشون والفائزة عىل األمريكية كلري 

ليو ٦-٢ و٦-٢.
روبليف يبلغ الدور الثاني بصعوبة

الدور  إىل  بطاقته  لحجز  السابع  روبليف  أندري  الرويس  عانى  ـ 
الثاني من بطولة روالن غاروس، ثانية البطوالت األربع الكربى، 

 (٥-٧)  ٦-٧ سونوو  كوون  الجنوبي  الكوري  عىل  بالفوز 
و٦-٣ و٦-٢ و٦-٤.من جهة أخرى، حقق الدنماركي هولغر 

دينيس  الكندي  بإقصائه  ملفتة  نتيجة  عاًما)   ١٩) رونه 
و٧-٦  و٦-١   ٦-٣ عليه  بالفوز  عرش  الرابع  شابوفالوف 

(٧-٤) ليبلغ ثاني أدوار روالن غاروس.
وأبى الفرنيس جو ويلفريد تسونغا أن يقول وداعاً ملالعب 

منافسه  بإجباره  وذلك  قتال،  دون  من  املرضب  كرة 
ماراثونية  مباراة  خوض  عىل  رود  كاسرب  النرويجي 
و٧-٦   (٦-٨)  ٦-٧ املطاف  نهاية  يف  األخري  حسمها 
ساعات  ثالث  يف  (٧-صفر)  و٧-٦  و٦-٢   (٧-٤)
البطولة  و٤٩ دقيقة.ودخل الفرنيس البالغ ٣٧ عاماً 
بعد  االعتزال  بشأن  قراره  حاسم  وهو  الفرنسية 

مشاركته الثالثة عرشة فيها.
وكان يمني النفس بأن يذهب بعيداً مع األمل بتكرار 
سيناريو ٢٠١٣ و٢٠١٥ حني بلغ نصف النهائي يف 
أفضل نتيجة له عىل مالعب روالن غاروس، لكن رود 
أنهى مشوار وصيف أسرتاليا املفتوحة لعام ٢٠٠٨ 

باكراً وبلغ الدور الثاني.

أكد اإليطايل كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد اإلسباني، إنه «يحرتم» قرار كيليان 
جريمان  سان  باريس  مع  البقاء  مبابي 
يركزون  العبيه  أن  عىل  مشدداً  الفرنيس، 
أبطال  دوري  نهائي  عىل  كامل  بشكل 

أوروبا.
وكان ريال مدريد قد سعى جاهداً للتعاقد 
الدويل الفرنيس رفض  مع مبابي، غري أن 
عقده  تمديد  واختار  إسبانيا  إىل  االنتقال 

لثالث سنوات مع النادي البارييس.
الضجيج  كان  إذا  عّما  أنشيلوتي  وُسئل 
حيال مبابي قد يؤثر عىل العبيه، إذ يتطلع 
ريال مدريد إىل الفوز عىل ليفربول السبت 
من  عرش  الرابع  باللقب  والظفر  املقبل 

املسابقة القارية العريقة.
«من  صحايف:  مؤتمر  يف  اإليطايل  قال 
أن  يجب  ما  لنا  بالنسبة  تماماً  الواضح 
نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن العبني من 
أندية أخرى. نحن نحرتم الجميع ونحرتم 
األندية  ونحرتم  يتخذونها  التي  القرارات 

األخرى».
ومن  بواجبنا،  القيام  «علينا  وأضاف: 
الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو 

النهائي».
وكان أنشيلوتي مرتدداً يف مناقشة مسألة 
يشعر  كان  إذا  عّما  ُسئل  وعندما  مبابي. 
الالعب  قرار  من  شخصياً  أمل  بخيبة 
عليك  يتعني  أنه  «أتفهم  قال:  الفرنيس، 
أبداً  أتحدث  ال  ولكنني  بواجبك،  القيام 
عن العبني ال ينتمون إىل مدريد، ولن أقوم 

بذلك».
بلقب  الفوز  حسم  مدريد  ريال  وكان 
الدوري اإلسباني الشهر املايض قبل أربع 
ليفربول  بينما خرس  النهاية،  مراحل من 
الرصاع عىل لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 

لصالح مانشسرت سيتي السبت املقبل.
غري  رباعية  إىل  يسعى  ليفربول  وكان 
مسبوقة يف إنكلرتا مع فوزه بكأس رابطة 
وبلوغه  إنكلرتا،  وكأس  اإلنكليزية  األندية 
أحالمه  أن  غري  األبطال،  دوري  نهائي 

انتهت بخسارة الدوري املحيل.
وتعرّض النادي اإلنكليزي لنكسة إصابات 
تياغو  اإلسباني  غياب  يرّجح  إذ  عدة، 
النهائي  عن  فابينيو  والربازييل  ألكانتارا 

األوروبي.
كما أن النجم املرصي محمد صالح الذي 
والهولندي  الفخذ،  يف  إلصابة  تعرّض 
وفرجيل فان دايك الذي يعاني من مشكلة 
الركبة، كانا عىل مقاعد االحتياط ضد  يف 
دخول  رغم  املايض،  األحد  ولفرهامبتون 

صالح بديالً يف الشوط الثاني.
يف املقابل، أكد أنشيلوتي أن جميع العبيه 
الويلزي  مشاركة  مع  جيدة»،  حالة  «يف 
يف  هازارد  إدين  والبلجيكي  بايل  غاريث 

التدريبات.
وكان الالعبان خارج التشكيلة األساسية 
قال  أنشيلوتي  لكن  الحايل،  املوسم  طوال 

إنهما قد يلعبان ضد ليفربول.
وأضاف اإليطايل أن «هازارد يتدرب بشكل 
جيد، يمكنه اللعب يف النهائي، بايل يمكنه 

اللعب أيضاً، الجميع متحمس».
هو  اللحظة  هذه  يف  «الشعور  أن  وتابع 
الوقت  يف  جيداً،  واالستعداد  االستمتاع 
الحايل نحن هادئون وسعداء. مع اقرتابنا 
من املباراة ستحرض كل األشياء األخرى، 
بعض التوتر، كله طبيعي جداً. اليوم هناك 

حافز كبري جداً للعب نهائي آخر».
مودريتش  لوكا  الكرواتي  أكد  جهته،  من 
لم  أنه  مدريد،  ريال  وسط  خط  العب 
يجدد عقده مع املرينجي يف الوقت الحايل، 
بقميص  االستمرار  يف  رغبته  إىل  مشريا 

الفريق امللكي.
وقال مودريتش، خالل ترصيحاته إلذاعة 
كوبي اإلسبانية: «لم أجدد عقدي مع ريال 

مدريد حتى اآلن».
مبابي  مثل  أفعل  لن  «لكنني  وأضاف: 
ذلك  النادي  يفعل  أال  وامل  (يضحك)، 

معي».
ويف نفس السياق، أوضح خبري االنتقاالت 
حسابه  عرب  رومانو  فابريزيو  الشهري، 
الشخيص عىل موقع التواصل االجتماعي 
مع  مشكلة  توجد  ال  «بالتأكيد  «تويرت»: 
جديد  عقد  عىل  يوقع  وسوف  مودريتش، 
حتى صيف ٢٠٢٣، لكن بعد نهائي دوري 

أبطال أوروبا».
املوسم  بنهاية  مودريتش  عقد  وينتهي 
الكرواتي  لكن  مدريد،  ريال  مع  الحايل 
يقدم مستويات مميزة، مما يجعل  الزال 
خالل  للفريق  حتميا  أمرا  استمراره 

املوسم املقبل.

أن  برشلونة،  نادي  رئيس  البورتا،  خوان  يرى 
التوقيع لباريس سان جريمان،  الالعبني يفضلون 
بسبب املال، مؤكدا أنهم يوقعون عقود عبوديتهم.

صحيفة  نقلتها  ترصيحات  خالل  البورتا،  وقال 
بهذا  لباريس  مبابي  «تجديد  اإلسبانية:  سبورت 

املبلغ الخرايف يشوه السوق».
املال،  أجل  من  باالنتقال  األمر  «ينتهي  وأضاف: 
قد  جريمان  سان  لباريس  يوقعون  الذي  وأولئك 
مع  يتعارض  وهذا  عبوديتهم،  عىل  تقريبا  وقعوا 

مبادئ االتحاد األوروبي».
يف  مدريد  ريال  املبارش  منافسنا  تأثر  «لقد  وتابع: 
ملف تعزيز صفوفه، لكننا نهتم أكثر بأنفسنا أكثر 

من منافسينا، وسارت األمور عىل ما يرام».
يحب  ال  «من  علق:  نيمار،  عودة  إمكانية  وعن 
نيمار؟ إنه العب استثنائي، لكن كل الذين يريدون 
ألننا  أحرارا،  يكونوا  أن  يجب  برشلونة  إىل  العودة 
لسنا يف وضع يسمح لنا بتنفيذ عمليات رشاء لهذا 

النوع من الالعبني».
وأتم: «بعد ذلك، سيكون القرار فنيا، حول إذا كان 
بإمكان الالعب التواجد يف مرشوع برشلونة الجديد 

أم ال».

مدافع  أراوخو،  رونالد  األوروجواياني  وأبدى 
مع  مؤخرا  عقده  بتجديد  سعادته  برشلونة، 
نو  كامب  يف  يبقى  أن  وأمنيته  الكتالوني،  الفريق 

طوال مسريته.
وأعلن برشلونة مؤخرا، تجديد عقد أراوخو ملدة ٥ 

سنوات، برشط جزائي قيمته مليار يورو.
«راديو  إلذاعة  ترصيحات  يف  أراوخو  وقال 

مبكرة  سن  يف  برشلونة  إىل  «وصلت  كتالونيا»: 
للغاية، وساعدني ذلك عىل التعلم والنضج والتطور 

كالعب».
كان  برشلونة،  عرض  طرح  تم  «عندما  وأضاف: 
كنت  لكني  الرديف،  للفريق  االنضمام  أجل  من 
بإمكاني  كان  قرار  أفضل  ذلك  وكان  جدا،  سعيد 

اتخاذه».

وتابع: «اآلن، أنا سعيد جدا بتجديد عقدي، وصلتني 
عدة عروض بالفعل، لكني كنت قد حسمت قراري، 
ويف  اجتماعني،  سوى  املفاوضات  تستغرق  ولم 

االجتماع الثاني تم االتفاق عىل كافة التفاصيل».
للفوز  الفريق  هذا  يف  كبرية  ثقة  «لدي  وأكمل: 
باأللقاب يف املوسم املقبل، علينا أن نثق يف أنفسنا، 
ونؤمن بقدراتنا.. لقد أظهرنا ذلك يف املباريات التي 
شباط  وفرباير/  الثاني  كانون  يناير/  يف  لعبناها 

املايض».
وعن تجديد عقد الفرنيس كيليان مبابي مع باريس 
قال:  ريال مدريد،  إيل  انتقاله  سان جريمان وعدم 
«علينا أن نركز عىل أنفسنا، نحن برشلونة، بغض 
الذين يذهبون إىل ريال مدريد،  النظر عن الالعبني 
نحن نعلم أننا يجب أن نواجههم وننترص عليهم».

وعن موقف زميله عثمان ديمبيل ورفضه التجديد 
لربشلونة، قال: «يعرف عثمان ما عليه فعله، نأمل 
يبتسم  إنه شخص مذهل،  يبقى معنا،  أن  جميعا 

دائما، ويمكنه أن يعطي الكثري».
وفيما يرتدد عن رغبته يف اللعب بإنجلرتا مستقبال، 
حياتي  أميض  أن  هي  رغبتي  ال،  «الحقيقة  قال: 

املهنية كلها هنا مع برشلونة».

اعرتف كورت زوما، مدافع وست هام يونايتد، بالتهمة املنسوبة 
إليه خـالل وقوفه أمام املحكمة يف جلسـة االسـتماع يف قضية 
اتهامه بتعذيـب قطته.ويواجه الالعب الفرنـيس تهمة ارتكاب 
ثـالث جرائم بموجب قانـون رعاية الحيوان بعـد الفيديو الذي 
انتـرش فرباير املايض والـذي يوضح إسـاءته للقطة.وأقر زوما 
بالذنـب يف تهمتني تتعلقان بالتسـبب يف معانـاٍة غرِي رضورية 
لحيوان ٍ محمي كما اعرتف شـقيقه يوان زوما بتهمة مساعدة 

شقيقه أو تحريضه أو استدراجه لتعنيف القطة.

أعلن نادي أرسـنال اإلنكليـزي تمديد تعاقده مـع النجم الدويل 
املرصي محمد النني.

ولم يكشف النادي اإلنكليزي عن مّدة وتفاصيل العقد الجديد.
وقال النني يف ترصيح للموقع الرسـمي للمدفعجية: ”أحب هذا 

النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة“.
وأضاف: ”أريد االسـتمرار يف هذا النادي الرائع والعائلة املميزة. 

أنا سعيد للغاية ومتحّمس جدًّا للمستقبل“.
وانضـّم نجـم منتخـب ”الفراعنـة“ (29 عاًمـا) إىل صفـوف 

”الغانرز“ عام 2016 قادماً من بازل السويرسي.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
يشمل دور مؤسسات األخبار املستقلة 
النفـوذ وتقديـم  محاسـبة أصحـاب 
املعلومـات الهامـة ملجتمعاتها، ولكن 
العديـد منهـا يواجه صعوبـاٍت مالية 

واحتماالت التوقف عن العمل.
وعىل الرغم من وجود قصص ونماذج 
لبناء مؤسسـات أخبار ناجحة، إال أّنه 
«ال توجـد وصفـة موحـدة» لتنفذها 
جميع املؤسسـات، بحسـب باتريشـا 
توريس-بـريد، املديـرة العامة لقسـم 
لدى  اإلعالمية  خدمـات االستشـارات 
الصندوق االستثماري لتطوير وسائل 
اإلعـالم (MDIF)، والتي يدعم فريقها 
اسـتدامة وسـائل اإلعـالم مـن خالل 
توفري الدعم الفنـي ودعم املرشوعات 
لصالـح محفظـة االسـتثمار العاملية 

للصندوق.
وأضافت توريس-بريد أّن أي مؤسسة 
أخبار تهـدف إىل الحفاظ عـىل عملها 
مالًيـا يجـب أن ُتِعـد خطـة األعمـال 
خصيًصـا  واملصممـة  بهـا  الخاصـة 

لتناسب جمهورها.
ولتحقيـق ذلـك، أطلـق املركـز الدويل 
للصحفيـني برنامـج «إليفيت» بهدف 
تطويـر  يف  الصحفيـني  مسـاعدة 
املسـتقلة.  اإلخباريـة  مرشوعاتهـم 
ويشـمل هـذا الربنامج العاملـي تبادل 
الخـربات والتدريبـات وتقديـم املنح، 
مما يتيح لرواد األخبار تطوير مهارات 
األعمـال الالزمة لتنمية مؤسسـاتهم 
واملتوسـطة  الصغـرية  اإلخباريـة 
والحفـاظ عـىل ديمومتهـا مـن أجل 
االسـتمرار يف إنتاج األخبار املسـتقلة 

والدقيقة.
واآلن، بعدمـا تّم اختيـار الدفعة األوىل 
مـن املشـاركني يف الربنامـج، تجـري 
توريس-بـريد مقابالت مـع كل منهم 
املوّجهني  لتقييم احتياجاتهم واقرتاح 
املناسـبني لهم. وقد استعان الربنامج 
بجيمـس برينـر، الخبري يف اسـتدامة 
وسـائل اإلعـالم اإلخباريـة العامليـة، 

للمساهمة يف اختيار املشاركني.
وبعد إجراء ٥٠ مقابلـة مع املتقدمني 
إىل الربنامـج، تحـدث كل مـن برينـر 
الـدويل  املركـز  مـع  وتوريس-بـريد 
للصحفيـني ملشـاركة آرائهمـا حـول 

استدامة مؤسسات األخبار العاملية.
املركز الدويل للصحفيني: ماذا الحظت 
بشأن رواد غرف األخبار الذين أجريت 

املقابالت معهم؟

برينـر: الحظت أنهـم يتمتعون بحٍس 
عـاٍل بخدمـة املجتمـع، إذ يضعونهـا 
عـىل رأس أولوياتهـم. فُهـم يريـدون 
منح الصوت ملن يتعرضـون للتجاهل 
أو اإلسـاءة من قبل أصحـاب النفوذ. 
املعلومـات  تقديـم  يف  يرغبـون  كمـا 
التي يعتربونها رضوريـة ولكنها غري 

متوفرة يف أي مكان آخر.
توريس-بريد: لقد الحظت أّن املتقدمني 
إىل برنامـج «إليفيـت» يقومون بعمل 
جيـد جـًدا، فُهـم يقدمـون املعلومات 
الهامة و/أو األدوات لتحسني اإلعالم، 
وهو أمر شـديد األهمية ألي مجتمع. 
كمـا يحقـق أغلـب املشـاركني الكثري 

بأقل املتاح من التمويل واملوظفني.
املركز الدويل للصحفيـني: ماذا أدركت 
بشـأن احتياجـات اإلعـالم املسـتقل 

والتحديات التي يواجهها بعد التحدث 
إىل هؤالء املتقدمني واملشاركني؟

توريس-بريد: كما هو الحال مع أغلب 
مؤسسات اإلعالم (عاملًيا)، فإن القدرة 
عىل إيجاد و/أو إنشاء نموذج مستدام 
يمثـل تحدًيـا كبـرًيا. فالصحافة بحد 
ذاتهـا تمثل تحدًيا كبـرًيا أمام تحقيق 
املتقدمـني  بعـض  أن  كمـا  الدخـل، 
للربنامـج يعملـون يف ظـروف صعبة 

اجتماعًيا وسياسًيا واقتصادًيا.
ويبحث جميـع املتقدمني عن النماذج 
التـي يمكنهـم تنفيذهـا أو تعديلهـا 
وأسـواقهم  مؤسسـاتهم  لتناسـب 
ومناطقهم من أجل خدمة جمهورهم 

وزيادة تأثريهم.
كما يعتمـد البعض – وليـس الجميع 
– عـىل املنح بشـكل كبـري، مما يجعل 

التوجـه نحو مصـادر جديـدة للدخل 
أكثر صعوبة. واألمر ليس مسـتحيًال، 
ولكنـه يتطلـب نهًجا مختلًفـا تماًما، 
وهنـا يسـتطيع برنامـج «إليفيـت» 

إحراز تقدم كبري.
برينر: املشـكلة األساسية هي بالطبع 
هـذه  مـن  فالعديـد  املـايل.  الجانـب 
املؤسسات تعيش عىل «الحافة املالية» 
يف انتظار املنحة القادمة، مما يجعلها 

يف وضع هش للغاية.
ولكـن املشـكلة األخـرى هي مسـألة 
التدريـب، إذ تفتقـر العديـد من هذه 
يف  الخـربة  إىل  الصغـرية  املؤسسـات 
أساسـيات إدارة األعمـال. وحتـى إن 
كانت غري هادفـة للربح، فهي ال تزال 
تعتـرب رشكات، من حيـث الحاجة إىل 
إدرار الدخل الكايف لدفع أجور املوظفني 
والحفـاظ عىل املوقـع اإللكرتوني. لذا 
تحتاج هذه املؤسسـات إىل التدريب يف 
الحسـابات واإلدارة املالية والشـؤون 
اإلدارية وشـؤون املوظفني، فضًال عن 
االستخدام الفّعال للتكنولوجيا، سواء 
إلدارة املحتـوى أو لتحسـني التوزيـع 
مـن خالل القنـوات التي تسـتخدمها 

املجتمعات املستهدفة.
كما تحتاج هذه املؤسسـات إىل تفرغ 
إلدرار  تـام  بشـكل  موظفيهـا  أحـد 
الدخـل والتسـويق واملبيعـات. ولكن 
يتمتعـون  الذيـن  اآلخريـن  بإمـكان 
ببعـض املهـارات يف هـذه املجاالت أن 
يسـاهموا يف ترسيـع النمـو وزيـادة 
التأثري من خالل الحصول عىل التدريب 
املتخصـص، مثـل نوع التدريـب الذي 

يقدمه برنامج «إليفيت».

هـل كانـت هنـاك مفاجـآت؟ كيـف 
وملاذا؟

توريس-بـريد: مـن بـني األمـور التي 
فاجأتني هو أن [مؤسسـات األخبار] 
ليس لديها تصور واضح عن جمهورها 
املخلـص، إذ تميـل وسـائل اإلعالم إىل 
الرتكيز عىل عدد الزيارات واملشاهدات، 
بـدًال مـن العمـل عـىل خدمـة القراء 
املخلصـني الذين يسـتمرون يف العودة 
السـتهالك املزيـد مـن املحتـوى. ويف 
غياب تصور واضح عن املسـتهلكني، 
يصبح من شـبه املسـتحيل أن تنجح 
هذه املؤسسـات يف خدمتهـم أو تلبية 
احتياجهـم للمعلومـات واملحتـوى أو 
تقديـم أي خدمـات أخـرى يمكنها – 
يف حالـة تنفيذها بشـكل سـليم – أن 
تـدر الدخـل أو تحصل عـىل الدعم من 

إيرادات القراء.
برينـر: لقـد فاجأنـي مـدى تشـابه 
العالـم.  أنحـاء  جميـع  يف  املشـاكل 
فاملخاوف الرئيسـية تتعلـق بالصحة 
اإلنسـان  وحقـوق  والبيئـة  العامـة 
واالنتخابـات  االجتماعيـة  والعدالـة 

العادلة وحرية التعبري واملساواة.
املؤسسـني  مـن  العديـد  ألن  ونظـرًا 
واملديريـن لم يتعلمـوا أبـًدا الضوابط 
املاليـة األساسـية، فإنهـم يواجهون 
صعوبـة يف معرفـة مـا إذا كانـوا قـد 
حققـوا األرباح أو تكبدوا الخسـائر يف 
الشـهر أو الربع السـابق. لذا يمكنهم 
االسـتفادة مـن التـدرب عـىل تقييـم 
تكلفة أنشـطتهم وطرح أسـئلة مثل: 
هـل يكلفنا هـذا املرشوع أمـواًال أكثر 
مما يدر؟ هل سيتسـبب هذا املرشوع 

الجديـد الذي اقرتحه املمول يف سـحب 
عـن  بعيـًدا  وطاقتـه  فريقنـا  وقـت 
مهمتنا األساسـية مـع تحقيق القليل 
مـن الفوائـد املالية؟ ويعد هـذا النوع 
من تحليـل التكلفة والعائـد جزًءا من 
النشـاط اليومي يف أي عمـل، ويمكن 
لرواد اإلعالم الرقمي أن يستفيدوا من 

التدريبات يف هذا املجال.
هل تودون طرح أي أفكار أخرى بشأن 
هـذه العمليـة أو اإلعـالم اإلخبـاري 

املستقل بشكل عام؟
عـىل  للحفـاظ  توريس-بـريد: 
االسـتقاللية، ال تتمتع وسائل اإلعالم 
بأي خيار سوى البحث عن طرق لدعم 
صحافتهـا مالًيـا. وال توجـد وصفـة 
موحـدة تناسـب الجميع، فـال يمكن 
نسـخ نمـاذج اآلخريـن، وال يتضمـن 
األمر دائًما خيارات بسيطة مثل تنفيذ 
املبيعـات. وتوجـد اختالفات واسـعة 
حسـب كل سـوق ومعـدالت اإلعـالن 
الرقمـي وقيمـة األعمـال وتكلفتهـا، 
وكلها أمور يجب أن توضع يف االعتبار 
عنـد تقديـم االقرتاحـات والتوصيات 
والدعـم ملسـاعدة وسـائل اإلعـالم يف 
البحث عن طرق للبقاء واالسـتمرار يف 

خدمة مجتمعاتها.
برينـر: دائًمـا مـا أنبهـر بالشـجاعة 
وااللتزام الذين يتمتع بهما رواد اإلعالم 
الرقمـي، عـىل الرغم مـن مواجهتهم 
لتهديدات هائلة من املصالح التجارية 
والسياسية القوية. ويلهمني إيمانهم 
برسـالتهم املتمثلة يف تقديم معلومات 

موثوقة وذات مصداقية.
عن شبكة الصحفيني الدوليني
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واشنطن/متابعة الزوراء:
حذف موقـع يوتيوب أكثر من ٧٠ ألـف مقطع فيديو 
و٩ آالف قنـاة مرتبطـة بالحـرب يف أوكرانيـا بسـبب 
انتهاك إرشـادات املحتـوى، بما يف ذلـك إزالة مقاطع 
الفيديو التي أشارت إىل الغزو عىل أنه «مهمة تحرير».

وتحظى املنصة بشـعبية كبرية يف روسيا، وعىل عكس 
بعض نظرياتها يف الواليات املتحدة، لم تغلقها موسكو 
رغـم اسـتضافة محتوى مـن شـخصيات معارضة.

ومنذ اندالع الحرب يف فرباير/شباط، أوقف «يوتيوب» 
قنـوات من بينهـا قنـاة الصحفـي املـوايل للكرملني، 
فالديمـري سـولوفيوف. كما علـق القنـوات املرتبطة 
بوزارتي الدفاع والخارجية الروسية مؤقتاً عن تحميل 
مقاطع فيديو يف األشـهر األخرية لوصف الحرب بأنها 

«مهمة تحرير».
وقال املسؤول يف «يوتيوب» نيل موهان: «لدينا سياسة 
أحداث عنف كبرية، وهذا ينطبق عىل مسائل مثل إنكار 

أحـداث العنف الكربى: كل يشء من الهولوكوسـت إىل 
ساندي هوك. وبالطبع، ما يحدث يف أوكرانيا هو حدث 
عنيف كبري. ولذا فقد اسـتخدمنا تلك السياسة التخاذ 

إجراءات غري مسبوقة».
ويف مقابلة مع صحيفة ذا غارديان الربيطانية، أضاف 
موهـان أن املحتـوى اإلخبـاري عىل «يوتيـوب» حول 
النزاع قد تلقى أكثر من ٤٠ مليون مشاهدة يف أوكرانيا 

وحدها.
وتابـع أن «املسـؤولية األوىل وربما األكثـر أهمية هي 
التأكد من أن األشـخاص الذين يبحثون عن معلومات 
حـول هذا الحـدث يمكنهـم الحصول عـىل معلومات 

دقيقة وعالية الجودة وذات مصداقية عىل يوتيوب».
وأضـاف أن «اسـتهالك القنـوات املوثوقـة نما عىل 
منصتنا بشـكل ملحوظ، بالطبع يف أوكرانيا، ولكن 
أيضاً يف البلدان املحيطـة بأوكرانيا، وبولندا، وكذلك 

داخل روسيا نفسها».

ولم يقدم موقع يوتيـوب تفصيالً للمحتوى والقنوات 
التـي حذفت، لكن موهـان قال إن الكثـري منها يمثل 

روايات الكرملني حول الغزو. 
وقـال: «ليـس لـدي األرقام املحـددة، لكـن يمكنك أن 
تتخيـل أن الكثري منهـا عبارة عن روايـات قادمة من 
الحكومة الروسـية، أو جهات فاعلة روسية نيابة عن 

الحكومة الروسية».

تونس/ متابعة الزوراء:
االبتدائيـة  املحكمـة  أصـدرت 
يف العاصمـة التونسـية حكماً 
عـىل  أشـهر   ٦ لــ  بالسـجن 
املجتمع  املدونة والناشـطة يف 
املدنـي أمينـة منصـور، عـىل 
خلفية تدوينـات انتقدت فيها 
التـي  االسـتثنائية  القـرارات 
أعلـن عنهـا الرئيـس التونيس 
قيس سعّيد يف ٢٥ يوليو/تموز 
املايض، حني جّمد عمل مجلس 
النـواب وأقال حكومة هشـام 
بالسلطتني  املشييش مستفرداً 

الترشيعية والتنفيذية.
حوكمـت  التـي  التدوينـات 
بسببها أمينة منصور نرشتها 

يوليو/تمـوز  نهايـة  بـني 
املاضيـني.  وأغسـطس/آب 
انتقدت فيها الوضع السيايس 
سـعّيد  وحملـت  تونـس،  يف 
اسـتدعى  مـا  املسـؤولية، 
لتقـرر  غيابيـاً،  محاكمتهـا 

املحكمـة يف مرحلة أوىل الحكم 
عليها بالسـجن ملدة سـنة، ثم 

خفضته إىل ٦ أشهر.
أمينـة  عـىل  الحكـم  وأثـار 
منصور غضباً بني الناشـطني 
والحقوقيـني الذيـن رأوا فيـه 

رضبة جديدة لحقوق اإلنسان 
يف تونس. وقـال الصحايف زياد 
الهاني، إن الحكم يمثل «اعتداء 
جديـداً عىل حريـة التعبري من 
التونيس»، مشرياً  القضاء  قبل 
تشـهد  التعبـري  حريـة  أن  إىل 
انتكاسـة بعد قرارات الرئيس 

التونيس االنقالبية.
يذكر أن تونس تعـرف تراجعاً 
حريـة  مسـتوى  يف  كبـرياً 
الصحافة والتعبري جعلها تحتل 
املرتبـة الــ ٩٤ يف مؤرش حرية 
الصحافـة لعـام ٢٠٢٢ الـذي 
تعـده منظمـة مراسـلون بال 
حـدود، بعدما كانـت يف املرتبة 
٧٣. وعلّـق نقيـب الصحافيني 

ياسـني  محمـد  التونسـيني، 
الجاليص، يف ترصيحات سابقة، 
بأن هذا أسوأ ما شهدته حرية 
الصحافـة والتعبـري يف تونـس 

منذ ثورة عام ٢٠١١.
إىل ذلك، التقى نقيب الصحفيني 
التونسـيني وأعضـاء يف املكتب 
التنفيـذي للنقابـة، وفـداً من 
عـرض  األوروبـي،  الربملـان 
فيـه واقـع حريـة الصحافـة 
والـرأي والتعبـري يف تونـس يف 
الفـرتة األخـرية، وأكـد رفضه 
لـكل التدخـالت الخارجيـة يف 
التـي  السياسـية  الرصاعـات 
تعيشها البالد، راجياً أن يتسع 
صدر كل األطراف لحوار بناء. 

القاهرة/متابعة الزوراء:
أطلق نقيب الصحفيني املرصيني، 
ضيـاء رشـوان، دعـوة لعمـوم 
الصحفيـني املرصيـني، إلرسـال 
مقرتحاتهم بخصوص قضاياهم 
التـي يرغبـون يف طرحهـا عـىل 
مائـدة الحـوار الوطنـي املزمـع 

عقده قريباً.
وقـال رشـوان، يف بيان رسـمي: 
«تلقيـت دعـوة مـن األكاديمية 
الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، 
يف  الصحفيـني  نقابـة  لتمثيـل 
الحـوار الوطنـي الذي دعـا إليه 
السيد رئيس الجمهورية يف إفطار 
األرسة املرصيـة يـوم ٢٦ إبريل/
نيسـان املايض، ممثـًال لنقابتنا 
العريقة؛ وملا كان الحوار شـامالً 
لـكل قضايـا الوطن، وبالنسـبة 
لنا مـا يخـص مهنتنـا وأحوالنا 
ونقابتنا، فإنني أتطلع ألن أتلقى 
منكـم مقرتحاتكـم فيمـا يجب 
مناقشته يف ذلك الحوار باسمكم، 

ألخـذ قرار به من مجلس النقابة 
يف اجتمـاع طارئ سـيعقد قريباً 
جداً».واقـرتح ضياء رشـوان أن 
الصحفيـني  مقرتحـات  تكـون 
متعلقـة بمحـاور عـدة، أولهـا 
الترشيعي، و»يشمل كل ما يراه 
أو إضافته  لتعديلـه  الصحفيون 
أو حذفه يف القوانني واللوائح ذات 
الصلة بالصحافة، من مؤسسات 
ونقابـة»،  مهنيـة  وممارسـة 
وثانيها محور املمارسـة املهنية، 

و»يشمل كل ما يراه الصحفيون 
رضورياً إلتاحة ممارسة مهنية 
جـادة وحـرة وقـادرة عـىل أداء 
رسـالة مهنتنـا السـامية تجاه 
محـور  وآخرهـا  املجتمـع»، 
والنقابيـة  العمليـة  األوضـاع 
واملادية واملهنية الواجب توافرها 
ترشيعيـًا أو تنفيذيـاً، لتسـهيل 
عمل الصحفيـني وتوفري رشوط 
عمل تناسـب مهنتهم وظروفهم 

بصورة مستقرة.

 نيويورك/متابعة الزوراء:
عقد مجلس األمن الدويل اجتماعاً مفتوحاً بشـأن 
حمايـة الصحفيني بدعوة من أيرلنـدا، الدولة غري 

دائمة العضوية يف املجلس. 
وطالبـت السـفرية األيرلنديـة لدى األمـم املتحدة 
جريالدين برين ناسون، بـ»إجراء تحقيق مستقل 
وشـفاف يف مقتل الصحفية الفلسـطينية شريين 
أبـو عاقلة»، الفتة إىل أّن «االجتماع يعد خطوة أوىل 
إلدراج املوضوع يف أجندة مجلس األمن، ونرغب أن 
نأخذ خطوات إضافيـة يف هذه القضية». وجاءت 
ترصيحـات السـفرية األيرلنديـة خـالل مؤتمـر 
صحفـي مقتضـب عقدته قبيـل دخولهـا لقاعة 

االجتماعات.
وأضافـت: «حمايـة الصحفيـني تقع عـىل عاتق 
الـدول… إال أنـه يجب عىل مجلـس األمن النظر يف 
سـبل تعزيز املسـاءلة عـن الجرائـم املرتكبة ضد 
الصحفيني واإلعالميني والطواقم العاملة معهم». 
مـن جهتها، تحدثت املقررة الخاصة لألمم املتحدة 
املعنيـة بتعزيـز وحمايـة الحـق يف حريـة الـرأي 
والتعبـري، إيريـن خـان، عـن االفتقـار إىل اإلرادة 
السياسـية من قبل الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

لتطبيق املحاسبة، مشـددة عىل رضورة أن تكون 
هنـاك منظومـة دوليـة تعزز مـن عمليـة الرصد 

واإلبالغ وتدعم الدول األعضاء.  
إىل ذلك، تحدث جون وليامز، وهو صحفي أيرلندي 
وعضـو يف مجلس مديري لجنة حماية الصحفيني 
املستقلة، عن مقتل عدد من الصحفيني األيرلنديني 
والعاملـني يف املجال اإلعالمي خالل تغطيتهم لعدد 
مـن الرصاعات واملناطـق حول العالم. وأشـار إىل 
التحقـق من مقتل أكثر من ٩٠٠ صحفي منذ عام 

٢٠٠٤ حول العالم.
ويف مـا يخـص األرايض الفلسـطينية املحتلة، قال 
وليامـز إّن لجنـة حمايـة الصحفيـني «تمّكنـت، 
وبشكل مستقل، من التحقق من مقتل ١٩ صحفياً 
منذ عام ١٩٩٢ خالل تغطيتهم لألحداث يف األرايض 

الفلسطينية وإرسائيل». 
ولفت وليامز إىل إفالت الجنـاة من العقاب بحوايل 
٨٠٪ مـن الحـاالت التي تم التحقـق منها يف مقتل 
الصحفيـني حول العالم، مشـرياً إىل وجـود زيادة 
يف أعـداد الصحفيـني الذيـن يتـم اعتقالهـم حول 
العالم وال سـيما يف الصني، التي شهدت أكرب نسبة 

اعتقاالت لصحفيني يف العامني األخريين.
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موسكو/أ.ف.ب:
موسـكو  يف  محكمـة  أمـرت 
روسـيني  مدونـني  بتوقيـف 
مـن  النيـل  بتهمـة  غيابيـاً 
الـرويس  الجيـش  مصداقيـة 

وهجومه عىل أوكرانيا.
واتهمـت محكمـة باسـماني 
الـرويس  املـدون  موسـكو  يف 
ميخائيـل ناك، وهو مؤسـس 
قنـاة عـىل موقـع «يوتيوب» 
خارج روسـيا، يتابعهـا أكثر 
مـن ٧٠٠ ألف مشـرتك، بنرش 
الجيش  معلومات كاذبـة عن 
بتوقيفـه،  وأمـرت  الـرويس، 

بحسب موقعه.
ووجهـت إىل املدونـة ومؤلفة 
واملقيمـة  عـدة  طهـو  كتـب 
فريونيـكا  فرنسـا،  يف 
التهمـة  بيلوتريكوفسـكايا، 
املحكمـة  وأمـرت  نفسـها. 
أيضـاً غيابيـاً بوضعهـا قيـد 
االعتقـال، كما أفـادت وكالة 
تـاس. واتهمتهـا بأنها عّربت 
عن رأيهـا حـول الهجوم عىل 

«إنستغرام».
ح ناك لوسـائل إعالم أّنه  ورصَّ
سـيواجه عقوبة ملّدة قد تصل 
إىل ١٠ أعوام إذا عاد إىل روسيا، 

وهو يقيم اآلن يف ليتوانيا.
وأّكد أّن الهدف من قرار توقيفه 
هو ممارسة ضغط هائل عىل 

الصحفيـني الذيـن يحاولـون 
الروسـية  الرواية  االبتعاد عن 
أوكرانيـا، وتحديداً  حول غزو 
من يحاولون أن يصفوا مسار 
األحداث بموضوعية. وأضاف: 
«هدف الرئيس فالديمري بوتني 
هو إسـكات الجميـع، وهديف 
ممارسـة  هـو  اآلن  الوحيـد 

العمل عىل تقاريري».
وجـاء القرار بموجـب قانون 
عـىل  يفـرض  أخـرياً،  صـدر 
الكاذبة»  «املعلومـات  نارشي 
التي تيسء إىل سـمعة الجيش 
سـجن  عقوبـات  الـرويس 
مشـددة، بعد أن أمر فالديمري 
بوتني بشن هجوم عىل أوكرانيا 

يف ٢٤ شباط/ فرباير. 
كلمـات  اسـتخدام  وُيحظـر 
«الغـزو»  أو  «الحـرب»  مثـل 
اتهـام  أو  التدخـل،  لوصـف 
الجيش بارتكاب جرائم حرب. 
ويتعـرَّض العديد من منتقدي 
النظـام ومتصفحـي اإلنرتنت 
العاديني إىل مالحقات قضائية 
املعـارض  مثـل  السـجن،  أو 

فالديمري كارا-مورزا.
اىل ذلك وافق النواب الروس، يف 
قراءة أوىل عىل مرشوع قانون 
يسـمح بإغالق وسائل اإلعالم 
األجنبّيـة يف روسـيا، بموجب 
قـرار يصـدره مكتـب املدعي 
معلومـات  لنرشهـا  العـام، 

تعترب كاذبة تتعلـق بالنزاع يف 
أوكرانيا.

وأشـار مجلس النواب الرويس 
(الدومـا)، إىل أّنه قد يتّم حظر 
هـذه الوسـائل اإلعالمّية «يف 
حال نرشهـا معلومات تهدف 
إىل النيل من مصداقّية الجيش 
بفـرض  تتعلـق  أو  الـرويس 

عقوبات» عىل روسيا.
للنائب  القانون  ويسـمح هذا 
بسـحب  لنوّابـه  أو  العـام 
ترخيـص وسـيلة إعالمّية إذا 
نرشت معلومـات تعترب «غري 

قانونّية» أو «تشكل خطراً».
اعتمـاد  إلغـاء  يمكـن  كمـا 
الصحفيني العاملني يف وسائل 

اإلعـالم األجنبّية، بموجب هذا 
النـص الـذي سـيتّم اعتماده 
بعد ثـالث قـراءات يف مجلس 
الدوما وقراءة أخرية يف مجلس 

الشيوخ.
وأشار مجلس الدوما، يف بيان، 
إىل أّن مـرشوع القانون يجيز 
أيضـاً «إغـالق أو تقييـد عمل 
وسـائل اإلعـالم يف روسـيا إذا 
اتخـذت سـلطات البلد األصيل 
لوسـيلة اإلعالم إجراءات غري 
وّديـة بحـق وسـائل اإلعـالم 

الروسّية يف الخارج».
يف مطلع شـهر مارس/ آذار، 
الروسـّية  السـلطات  أصدرت 
مـن  كّل  يجرّمـان  قانونـني 
«ينال مـن مصداقّية» الجيش 
أو ينـرش «أخبارا كاذبة» عنه، 
وهمـا جريمتـان قـد تؤّديان 
قاّسـية  عقوبـات  فـرض  إىل 

بالسجن.
دعـت  املـايض،  األسـبوع  يف 
الصحفّيـني،  حمايـة  لجنـة 
وهـي منّظمة غـري حكومية 
املتحـدة،  الواليـات  مقرّهـا 
إىل إسـقاط القانـون الرويس 
املقرتح، معتربًة أّنه «سيسهل 
لوسـائل  التعّسـفي  الحظـر 
اإلعالم وسيؤّدي إىل زيادة عدد 
الصحفيـني الذيـن ُيحاكمون 

بسبب تبادل املعلومات».
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كابول/ متابعة الزوراء:
أصـدرت حركة طالبـان األفغانية، 
قرارا طلبت فيه من جميع املذيعات 
القنـوات  جميـع  يف  العامـالت 
التلفزيونية بتغطية وجوههن أثناء 

تقديم الربامج.
 TOLO) “وذكرت قناة ”طلوع نيوز
news) األفغانيـة، أنـه عندمـا تـم 
 (MOBY) “إبالغ مجموعـة ”موبي
ممثلـو  قـال  بالقـرار،  اإلعالميـة 
وزارتي األمـر باملعروف والنهي عن 
املنكر واإلعـالم والثقافة إنه ”حكم 

نهائي وليس للمناقشة“.
ومجموعة ”موبي“، التي تأسسـت 
يف عـام ٢٠٠٢ من قبل رجل األعمال 
األفغاني سـعد محسـني، هي أكرب 
أفغانسـتان.  يف  إعالميـة  رشكـة 
وبحسب ”طلوع“ التابعة ملجموعة 
”موبـي“، فقد صدر األمـر لجميع 

وسائل اإلعالم يف أفغانستان.
ويأتـي األمـر بعـد أيام مـن إعالن 
املبعوثة األمريكية لحقوق اإلنسـان 
واملرأة يف أفغانستان رينا أمريي، عن 
مخاوفها مـن القيود التي تفرضها 

حكومة طالبان عىل النساء.
وقبل أسبوعني أصدرت طالبان أمرا 

ُيلزم جميع النسـاء بارتداء النقاب 
يف األماكـن العامة وإال سـيواجهن 

عقوبات.
وُتشـدد القيود عىل النسـاء حاليا، 
إذ ُيمنعن من السـفر دون أن يكون 
معهـن أقـارب مـن الذكـور، كمـا 

أُغلقت املدارس الثانوية للفتيات.

وقوبـل القـرار الجديـد بانتقادات 
واسـعة عىل موقـع تويرت، ووصفه 
الكثريون بأنه خطوة أخرى من قبل 

حركة طالبان للرتويج للتطرف.
وكتبـت ناشـطة عىل موقـع تويرت 
لحمايـة  األقنعـة  ينـرش  ”العالـم 
الناس من فايروس كورونا، يف حني 

تنرش حركة طالبان األقنعة لحماية 
الناس من رؤية وجوه الصحافيات. 
بالنسـبة إىل حركـة طالبـان، املرأة 
عبارة عـن مرض“.وانترشت صور 
مذيعـات ومقدمـات برامـج عـىل 
وسـائل التواصل االجتماعي، وهن 

يضعن أغطية عىل وجوههن.

وقـال أحـد املنتجـني التلفزيونيني 
إن األمر يعني أنـه ”يجب أن تكون 

عيون املذيعات فقط هي املرئية“.
ولـم تصـدر طالبـان إعالنـا عاما 
بشـأن الالئحـة الجديـدة الخاصة 

بوسائل اإلعالم.
وزارة  دعـت  املـايض،  ونوفمـرب 
األمـر باملعروف والنهـي عن املنكر 
القنـوات  طالبـان  حكومـة  يف 
التلفزيونية األفغانية إىل التوقف عن 

بّث مسلسالت تظهر فيها نساء.
مـن  مجموعـة  أحـدث  وتتضمـن 
إرشـادات طالبان التي تم إصدارها 
لقنـوات التلفزيون األفغانية ثماني 

قواعد جديدة.
وجاء يف مسـتند صادر عن الوزارة 
أنـه  اإلعـالم  وسـائل  إىل  وموّجـه 
”ينبغي عـىل قنـوات التلفزيون أن 
تتجّنب عرض مسلسالت رومانسية 

تلعب النساء فيها أدواًرا“.
وتشـمل التعليمـات حظـر األفالم 
التي تعترب مخالفة ملبادئ الرشيعة 
األفغانيـة،  والقيـم  اإلسـالمية 
كمـا تحظـر الكوميديـا والعروض 
الرتفيهية التي تهني الدين أو يمكن 

اعتبارها مسيئة لألفغان.

رام الله/متابعة الزوراء:
مواقف كثرية جمعت الصحفيني الفلسطينيني 
مع زميلتهم شـريين أبـو عاقلة التـي اغتالها 
االحتالل اإلرسائييل يف ١١ مايو/أيار الحايل، عىل 
أطراف مخيم جنني. فقد اجمعوا عىل مهنيتها 
وحبهـا لعملهـا، كمـا تحدثـوا عـن تواضعها 
ومواقفها اإلنسانية وتأهبها دائماً للمساعدة.

كان االحتالل اإلرسائييل استهدف مراسلة قناة 
الجزيرة شـريين أبو عاقلة، مبارشة يف رأسـها 
صبـاح ١١ مايو/أيـار الحايل، أثنـاء تغطيتها 
اقتحـام قواتـه يف مخيـم جنـني لالجئـني يف 
الضّفة الغربية. وأثارت لقطات ألفراد الرشطة 
اإلرسائيلية وهـم يعتدون بالرضب عىل حاميل 
النعـش واملشـيعني، حتى كاد النعش يسـقط 
أرضاً، إدانات دولية عىل نطاق واسـع، وأججت 

الغضب املتنامي بالفعل من مقتل الصحفية.
وقال مدير التلفزيـون العربي، عثمان البتريي 
من لندن: «خـالل فرتة عميل التـي دامت نحو 
١٩ عامـاً يف قنـاة الجزيرة، كانـت عالقتي مع 
املراسـلني يف مكتـب رام اللـه ومكتـب القدس 
وغـزة، بصفتي مسـؤوالً يف قسـم املراسـلني، 
وطيدة جداً، ومن بينهم وليد العمري وشـريين 
أبـو عاقلـة وجيفـارا البديـري وإليـاس كرم. 
لكـن عالقتـي مـع شـريين كانـت أقـدم من 
ذلك، وعرفتها إنسـانة تتمتـع بدماثة األخالق 
والتعامـل». وأضـاف البتـريي: «كّنـا نلقبهـا 
بالليدي يف سلوكها وأخالقها وحديثها وتعاملها 

مع الناس».
وأشـار إىل أنهـا «كانت من النـوع الذي يوصل 
الرسـالة بكل ذكاء وخط مهنـي أثق به تماماً، 
لـم تكـن تنفعل خـالل البث املبـارش، بل تنقل 
بهـدوء ورزانة ما يجري من اعتداءات االحتالل 
ومعاناة الشعب الفلسطيني ومشاكله. ونحن 
املسؤولني يف غرفة األخبار، لم نكن نقلق إطالقاً 
عندما ترسل نصها، ألنه متني ومتماسك وبعيد 
عن أي شـعبوية أو انسياق عاطفي زيادة عن 
اللـزوم. كانـت قـادرة عىل السـري عـىل الخط 
الرفيع، واسـتطاعت أن توازن بني املهنية وبني 
كونها جزءاً من الحدث. كانت شـديدة الذكاء. 
لطاملا شغلها الهّم الفلسطيني، وبما أنني أيضاً 

فلسطيني، كنا نتشارك الهموم نفسها».
وأضاف: «كانت من النوع الحذر، وكانت تأخذ 
جميـع االحتياطـات عندمـا تتواجـد يف أماكن 
خطرية. الشـعب الفلسطيني كله فقد شريين، 
وليـس فقـط عائلتهـا الصغـرية أو عائلتها يف 

قناة الجزيرة حيث كانت تعمل. فقدنا جميعنا 
إنسـانة رائعة خلقيـاً ومهنياً ووطنيـاً. كانت 
تعـرب عـن صـوت الشـعب الفلسـطيني مثل 
بقيـة الصحفيني املوجودين اليـوم يف مواجهة 
االحتالل. هذا االحتالل الذي ال يكرتث بالقوانني 

الدولية التي تراعي املدنيني أو الصحفيني».
الصحفية سـاندي خليل عملت مـع أبو عاقلة 
طيلة ١٤ عاماً، ويعـود الفضل يف تعارفهما إىل 
مجموعـة مـن األصدقاء املشـرتكني، ثم خالل 
عملهـا يف معهـد اإلعـالم يف جامعـة بريزيـت، 
وعملهـا أيضـاً سـابقاً منتجة يف مكتـب قناة 
الجزيـرة يف رام اللـه. وقالـت خليـل: «كانـت 
دائمـاً تقـدم النصيحة، وتسـتقبل الـكّل بكل 
محبـة وبسـاطة وتواضع. يف كل جمعـة، كّنا 
نحرض الفطور يف املكتب معاً، ويف أيام الشـتاء 
كانـت تحـب الهريسـة». وأضافـت: «كانـت 
تحب مسـاعدة الناس، وتعطي بسخاء، ولكن 

بصمت».
خليـل التـي ال تزال تحـت تأثري صدمـة مقتل 
شـريين أبـو عاقلة شـددت قائلة: «لـم أتوقع 
أن أتحـدث عنهـا يومـاً يف مثل هـذه الظروف 
القاسية. من الصعب أن تجمع حصيلة سنوات 
وأيـام ومواقف يف كلمات. صعـب الحديث عن 
دفء منزلها، وأناقة جلسـاتها، وسالم تعطيه 
ملن حولها، وفرح يشـبه فرح األطفال، إنسانة 

رحلت بالجسد، لكن روحها باقية».
رانية زبانة التـي تعمل منتجة يف قناة الجزيرة 
اإلنكليزية يف رام الله أشارت، إىل أن كل ما قيل يف 
شريين أبو عاقلة «ال يفيها حقها». ووصفتها 

بـ «الصادقـة، والهادئة، والذكية، واملتواضعة، 
وصاحبـة السـالم الداخـيل، واملحّبـة للنـاس 
والقضيـة». عملـت رانية زبانـة يف «الجزيرة» 
عىل مدار عرشيـن عاماً، وأكدت أنها خالل تلك 
السـنوات كلها لم تسـمع أي شخص، ولو ملرة 
واحدة، يتحدث عن شـريين أبو عاقلة بالسوء، 
فهـي «تعطي بال حدود، وتدعـم من يحتاج إىل 

الدعم».
وقالـت: «أي تقريـر تعمـل عليه شـريين هو 
عبارة عن بحث صغري بالنسـبة إليها، أو حتى 
رسالة دكتوراه أو ماجسـتري مصغرة تعدها. 
هـي ال تعتمد فقط عىل حضورهـا ومفرداتها 
وقراءاتهـا، بـل تعمل كأنها خريجـة حديثة يف 
الصحافة، ودائماً تطور من نفسها». وأضافت: 
«قلبها متعلق بقصص النـاس، وكانت تفضل 
العمـل عىل قصـص الجثامني املحتجـزة مثالً، 
وقصـص أهايل الشـهداء، واألرسى، واألطفال، 
ومـا له عالقة باملزارعني. لـم تكن تحّب العمل 
عىل القصص الجامدة السياسية، ودائماً تبحث 

عن مدخل إنساني ألي قصة».
عـىل الرغم مـن سـنوات الخـربة الطويلة ألبو 
عاقلـة، فقد التحقت بالدفعـة األوىل من دبلوم 
اإلعـالم الرقمـي يف مركـز تطويـر اإلعـالم يف 
جامعـة بريزيـت عـام ٢٠١٩، وهنـاك تعـرف 
عليها الصحفـي محمد غفري مراسـل موقع 
ألرتا فلسطني، بعد أن كان يعرفها من الشاشة 
كأي فلسـطيني تابعها خالل انتفاضة األقىص 

عىل قناة الجزيرة.
محمد غفري يصغر شـريين أبو عاقلة بتسعة 

عرش عامـًا، وقرر دراسـة اإلعالم اقتـداء بها، 
وتعلم من تقاريرها خالل دراسـته الجامعية، 
وكان ينظـر إليها كصحفية كبرية حتى عندما 
التحـق بامليدان معها، إذ كان يكتفي بالسـالم 
املقتضـب حـني يلتقيها ألنـه يشـعر بالهيبة 
يف حضورهـا، لكـن عالقتهمـا تطـورت خالل 
دراسـتهما معـاً الدبلوم. وقال غفـري: إن أبو 
عاقلة عادت لدراسـة اإلعـالم الجديد، وقررت 
أن تتوقـف عن الخوف مـن التصوير بالكامريا 
والنظـر إىل برامج املونتاج كطالسـم، وتعرفت 
بعـد كل تلـك الخـربة عـىل صحافـة الهاتـف 

املحمول والتصوير بتقنية ٣٦٠.
وأضاف: «كانت شريين مجتهدة وتعطي كامل 
اهتمامهـا للـدروس، وكانت تحـب أن تعكس 
القضية الفلسـطينية حتى يف الواجبات، فمثالً 
ذهبت أنـا وهي إىل حاجز قلنديا املقام شـمال 
القـدس لتصويـره بتقنيـة ٣٦٠، ألننـا نعمل 
يف مجموعـة واحدة يف الدراسـة، وعملت قصة 
حول لم الشمل». وأشار إىل أنها لم تكن تخجل 
من االستفسـار منه أو مشاركة أفكارها معه 

أو ترحيبها بأفكاره وتقديم املشورة لها.
لـم يكـن مصـور وكالـة األناضـول الرتكيـة 
الصحفي هشـام أبو شـقرة مقربـاً كثرياً من 
الصحفية الشـهيدة شـريين أبو عاقلـة، لكنه 
قال: «لن أنىس كثرياً من املواقف التي جمعتني 
بهـا عىل بوابات املسـجد األقىص حـني منعتنا 
قوات االحتالل من التغطية هناك العام املايض، 
ولـن أنىس إسـنادها والدعم املتبـادل يف امليدان 
يف ظـل قمع قوات االحتـالل للصحفيني. كانت 
توّجه صحفيني بالقول: ديروا بالكم يا شباب، 

انتبهوا عىل حالكم».
اجتمعـا أيضاً يف تجمع الخـان األحمر البدوي، 
حـني بدأ األهـايل وناشـطو املقاومة الشـعبية 
اعتصامـاً مفتوحاً ضد قـرار إرسائييل بتهجري 
سـكان التجمع عـام ٢٠١٨، وقىض معها وقتاً 
أطـول خالل مرابطـة الصحفيـني لتغطية أي 
اقتحام أو هـدم للتجمع، حيث قرر أن يخربها 
عن جده الذي سـمى واحدة من حفيداته عىل 
اسـمها. وقـال إن جده كان يرص عـىل مناداة 
حفيدته بشـريين أبـو عاقلـة، وإن الصحفية 
الفلسطينية سعدت وتأثرت بسماع هذا األمر. 
وأكـد قائالً: «كانت شـريين لطيفـة بالتعامل، 
ومتواضعـة مـع الجميـع، وإنسـانة محرتمة 
ال تبخـل يف املعلومـة. سـنفتقدها يف امليـدان، 

ومكانها سيكون فارغاً».

بغداد/ الزوراء:
 اعرب نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، عن شكره ملنتسبي املرور ومديرهم عىل 

جهدهم يف تنظيم السري بشوارع بغداد.
وقال الالمي يف تغريدة له عىل تويرت:» شكراً ملنتسبي املرور ومديرهم العام اللواء طارق 
الربيعي الذين بذلوا جهداً يستحق التقدير واالحرتام خالل األيام األخرية بعد توجيه رئيس 
الوزراء الذي كان حافزاً قوياً لهم رغم السـيطرات وضيق شـوارعنا وضعف تأهيلها إال 

انهم كانوا يف غاية العمل الشجاع رغم ضعف االمكانيات ودون سند».

الحلة/نينا:
أعلـن رئيس فـرع نقابة الصحفيـني يف بابل يوسـف الجمل عن قـرار النقابة تأجيل 
االختبـارات جميعها إىل إشـعار آخر.وقـال الجملفي بيان « أن النقابـة قررت تأجيل 
اختبارات الكفاءة املهنية إىل اشـعار آخر.واضاف أن النقابة ستعلن عن استئنافها يف 

وقت الحق «.
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Ô€b�i@áÓ1a@áj«
ال شـك أن العتبة تعترب املدخـل الرئيس 
واملبـارش، أو بوابـة الديوان التـي تتيح 
للمتلقي الولـوج إىل مداخل املتن الزجيل 
الشعري املتعدد.. ومنه إىل خلخلة بنياته 
الرتكيبية املختلفة، والكشف عن مجاهل 

بنياته الداللية الغائرة.. 
ثالث عالمات أساسية تقوم عليها جملة 
العنـوان/ العتبـة: ”كالمي بـني نعايس 
 – +ي  نعـاس   – +ي  (كالم  وفياقـي“ 
فياق +ي)، عالمات لغوية تحمل دالالت 
تراكمية مثخنة بأبعاد ذاتية ونفسـية.. 
بيـاء  آخرهـا  يف  مفـردة  كل  ارتبطـت 
املتكلم/ الشـاعر.. وهي أسماء مضافة 
إىل يـاء املتكلم.. للداللة عـىل إثارة انتباه 
املتلقي إىل صاحب الرسـالة/ الشـاعر.. 
مـع العلم أن داللة يـاء املتكلم يف التعبري 
الشـعري سـواء: (الفصيـح أو النثـري 
أو الزجـيل..) تحيـل عىل تبئـري الذات أو 
التمركـز حول الذات الشـاعرة، كما هو 
مالحظ من نسبة حكي الشاعر عن ذاته، 
وتكليمها من الداخل، (كالم/ ي) وليس 
كالم غـريه.. (انعـاس/ي - فيـاق/ي) 
للتعبـري عما يشـغل ذاته ونفسـيته من 
أمور تتعلق بالحياة يف جوانبها املختلفة 
واملتضاربـة، مـن خالل َزمنـْي (الحلم/ 

نعايس + واليقظة/ فياقي)..
فهـل يعنـي أن كالم الشـاعر/ الزجـال 
عبـد الرحيم طالبة، الواقـع (بني) النوم 
واليقظة، مجـرد أضغاث أحالم.؟ أم هو 
حقيقـة تجربة شـعرية زجليـة ترتجم 
معاناة الـذات يف حلمها حني ال يتحقق؟ 
أم يف واقعها الذي استعىص عليه تحقيق 

الحلم...؟       
ويعتـرب لفـظ ”بـني“ يف العتبـة مرتكزا 
أساسيا لتبئري الحدث وموضعته حسب 
السـياق العتباتـي، سـواء يف الزمـان أو 
املـكان، باعتبـار أن الـكالم الصادر عن 
الشـاعر واقع بني زمنـني مختلفني هما 
(زمن النـوم/ انعايس) و(زمن اليقظة/ 
فياقـي) وهـذا يـدل عىل حضـور الذات 
الشاعرة بقوة يف الالشعور أثناء النعاس، 
ويف وعيها التام حني االسـتيقاظ.. وهذا 
ليس غريبا عىل علم النفس.. عند دراسته 
للمثـريات الواقعيـة يف الحيـاة وأثرهـا 

عىل الجانب النفـيس، وما تنتج عنه من 
اسـتجابات ذهنية يف حالة النوم... 

ترسـم كلمـة ”بـني“ يف عتبـة الديـوان 
داللتهـا عىل الحـدث يف الزمان من خالل 
سـياق الجملة، حيث تحيل عىل الظرفية 
الزمنية التي يتوسـط فيها كالم الشاعر 
بني حدثني هامـني متباينني هما: (زمن 
النـوم ≠ زمـن اليقظـة).. كمـا أن لفظ 
”بـني“ يتيح نوعا مـن التلطيف، للداللة 
عـىل التنفيـس املتمخـض عـن التوتـر 

النفيس والقلق االجتماعي والفكري..
ويلعـب النـص الزجـيل يف التخاطب بني 
الشاعر واملتلقي دوره الهام يف مقصدية 
الرسـالة  مغـزى  وتوصيـل  الخطـاب، 
الشعرية بكل مؤثراتها النفسية واللغوية 
عمـوم  إىل  واالجتماعيـة  والجماليـة 
املتلقـني، (مثقـف وغـريه) ملـا يحاكيه 
من لغة هـي أقرب إىل مسـتوى الثقافة 
الشـعبية العامة.. كما يزيـد من فعالية 
رسالة الخطاب الزجيل، دور اإللقاء الذي 
يمتلـك خاصية التأثري القوية، إذ يالمس 
جوانـب املشـرتك اإلنسـاني والعاطفي 

والنفيس واالجتماعي يف املتلقني..
ضمـن نصوص هذه املجموعـة الزجلية 
كتب ”عبـد الرحيم طالبـة“ نصه: ”بني 
ومنهـا   (46 (ص/  ونعـايس“  فياقـي 
انبثقـت تسـمية ديوانـه: ”كالمـي بني 

نعايس وفياقي“..
يقول:

”بـني فياقـي ونعـايس 
حلمت حلمة زمتت انفايس 

وجعاتني وجرحت الصدر“   
إحسـاس غريب يشـعر به الزجال ”عبد 

الرحيـم..“ يف فرتة زمنية بـني ميقاتني: 
(لفيـاق والنعاس)، شـعور يرتجم حالة 
نفسـية شـديدة، أحـس بهـا الشـاعر، 
خنقت أنفاسـه وأوجعته حـد الجراح..، 
عّرب عنهـا بقوله: (َزْمتْت انفايس)، وهو 
يحدثنـا عن انعكاسـاتها التـي جرحت 

صدره، والصدر مكمن األحاسيس.. 
بعـد هـذا التقديـم النفـيس الشـعوري 
العصيب الذي خالج شـعور الشـاعر يف 
نومه، يبـدأ يف الحكي عما حلم به أو رآه 

بـني (أحـالم يقظـة).. يقـول:
”نشوف الدويرة

مصضوعة مرضورة
والشجرة 

اعراشها منثورة
والـواد حامـل بالرمـاد

ولحمـوم والصخـر..“ ص/ 46 
يف خضـم حلـم قـاس يقـض املضجـع 
يرتاءى للشـاعر/ الحالم أشـياء مادية 
مـن الواقـع قـد تغـريت فأصبحت عىل 
غري عادتهـا الجميلة التـي كانت عليها 
من ذي قبـل، (مصضوعة/ مرضورة/ 
الشـجرة/  (الدويـرة/  منثـورة..) 
الـواد/ األعـراش.) (لحمـوم/ الصخر) 
وكلهـا صفات تصـور تحـوالت الواقع 
وتقلباتـه من حال إىل حال أكثر تشـتتا 

واضطرابا.. 
يقول:

”سايك معاه رسير منبت بالشوك
عىل ظهرو خيال باين عليه مهلوك

شوكة تقرصو وشوكة تمصو
وشوكة تكويه بالجمر“ ص/ 47

تصويـر بليـغ، بلغة ممزوجـة بالخيال 

املعـرب عن معانـاة الـذات الحاملة، وهي 
تتقلـب يف مضجعهـا من شـّدة التفكري 
والتأمـل النفـيس يف واقـع اسـتحال إىل 
فوىض، مشـبها ذلك بما يفعلـه (الواد) 
عندمـا يفيـض غاضبـا، فيجـرف معه 
األخرض واليابس، النافع والضار الشجر 
والحجـر والبـرش.. كل ذلـك مـن خالل 
مجموعة مـن العالمات اللغويـة الدالة 
عىل التـأزم النفـيس.. (منبت بالشـوك 
– مهلوك..) (شـوكة تقرصو – شـوكة 

تمصو – شوكة تكويه).. 
إن تكـرار لفظة: (شـوكة) ثـالث مرات 
يف هـذا املقطـع مـن النـص، تحيل عىل 
عـّدة دالالت محتملة، منهـا داللة القوة 
والبـأس كما يف اآلية: ”وتـودون أن ذات 
الشـوكة تكون لكم..“ كمـا تحيل كلمة 
(الشـوكة) باعتبارهـا عالمـة دالة من 
خالل متعالقاتها اللغوية يف سياق النص 
إىل معنـى: (الوخز) الذي يدمي الجسـد 
حـني مالمسـته إبـر الشـوك الحـادة.. 
وهـو ما يعـرب عن حالة الـرضر واألذى 
الذي يلحقه التغيري املأسـاوي بالجسـد 
للشـاعر  املـرتدي  والواقـع  املعنـوي، 

(الحالم/ اليقظ) يف ذات اآلن..
ويقـول الشـاعر يف آخـر زجليتـه ”بني 
فياقي ونعـايس“ آمال يف اآلتـي القريب 

خريا..
”يا صاح لكالم كثري

وملري ما بقا يعكس الشوف لبصري
والشمس غربات يف عز الظهر..

...
إمتا نفكو خيوط الكبة

ونغزلو منها قشابة تسرت ليام 
يمكن تصلح سـفينة ونزيـدو لقدام..“ 

ص/ 51 
الرحيـم  الشـاعر ”عبـد  وهكـذا تجـد 
طالبـة“ يقتطـف صورا ومشـاهد تمر 
عليه يف الواقع وكأنها رشيط سينمائي، 
فيصورهـا بني (حلم ويقظـة) يف حرية 
من أمره، رشيط مـن األحداث واألفعال 
يف الزمـان واملكان، يسـتطيع من خالل 
قناة نصوصه الزجليـة املرتعة باملعاني 
واإليحاءات، أن يوصل رسـالته لجمهور 
همومـه  مشـاركتهم  بغيـة  املتلقـني، 

وأحاسيسه اإلنسانية والوجدانية..
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مرمية عىل الرسير نظرت إىل السـاعة، التي أشارت إىل منتصف الليل، 
دققت فيها، الحياة تهـدر بدون حبيب، بدأت ذكرياتها تعرض صوراً 
من سـنني مضت، تصفحتها، كأنها تقلب ملفها الشخيص يف الفيس 
بوك، تبسـمت لذكرى جميلة، وتلسع عينها دمعة ألخرى  مرة، تنظر 
إىل ساعة والدها الذي أصبح ذكرى هو اآلخر، لكن هناك صورة دققت 
فيهـا جيدا، اقرتبت نحوهـا، أطلقت حرسة من صـدر ذاكرته تمتلئ 

بالهموم..
وبصـوت حزين: آه أنـه ابن الجريان الذي عشـقني، حاول أن يقرتب 
منـي مراراّ وأنا أرفضـه، كان باإلمكان أن يكون حبيبـاً وزوجاً ومن 
يدري ربما أباً ألوالدي، نادت الذكرى: هل ستعودين؟ لكن الوقت كان 
يجيبها بالهدم دقيقة إثر دقيقة، أمسكت الساعة وأخرجت بطاريات 

الحياة توقف الوقت ضحكت من قلبها. 
 وبـدأت ترقـص وتغني وهـي فرحة ضحكـت كثرياً إنهـا الذكريات، 
نسيْت كل يشء حتى ثوبها املرقع ومكياجها القديم، سافرت بروحها 
بعيدا حيث شـكلت يف مخيلتها أنها أسـعد إنسانة تدور حول نفسها 
بضحكات عالية مـع إطالق رصخات الهم، خلقت خياالّ وأعادت ابن 
الجريان حبيبا يمسكها من خرصها النحيف املهموم من قهر السنني، 

قبلته ابتسم، قال لها: توقِفي قليال أريد أن أسألك؟
- حبيبي، كيل لك.

أجابها بتأفف رفضتني مراراً، جاحدة.  
ردت بشغف:

- شـفتاي تناديان من يقطفها، عيناي ترصخان للمداعبة، اعذرني، 
األن أنا بني يديك، تالصق بي اقرتب اكثر أنا حبيبتك. 

بدت هيئته تتالىش شـيئا فيشء، رصخت: أرجوك ال ترحل أنا سجينة 
هذا البيت.

بلغ سمعها طرقات الباب الذي سجن مشاعرها وأحاسيسها عرشين 
عاما، ما زال الطرق يعلو. 

انتبهت من حلمها املستمر... فتح الباب، دخل برائحه النتنه أمسكها 
من شـعرها رصخ: أال تسـمعينني أيتها الحقـرية، انظري إىل الوقت، 
الخامسـة صباحا هو موعد عودتي إىل وجهك املشـؤوم، حان عقابك 

اآلن، استل حزامه من بنطاله التفت إىل الساعة لم ينتبه لتوقفها،.
وقال متعجباً: إنها الواحدة، صمت، سقط عىل الرسير. 

نهضت فرحة كأنها حصلت عىل جائزة 
التصقت بالجدار رفعت رأسها إىل الساعة 

 شكرتها بحماس، أعادت لها بطارياتها عىل نغمات غطيط زوجها.
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 العنـوان هـو العتبة املقدسـة نصيا، 
فبـه يتكثـف املتـن ومنـه يأخـذ هذا 
املتـن شـحنته التـي تبقيـه صالحا- 
وباسـتمرار- للقـراءة بكل أشـكالها 
املواجهـة والفاحصـة واملنتجـة انـه 
النـص وعـن طريـق ضبطـه نتمكن 
من إيصال طـرود االنطبـاع والتأويل 
بسـالمة تلـق فاعـل ، عىل اعتبـار أن 
العنـوان هـو املوجـه األسـاس الـذي 
تسرتشـد به القراءة عن أخبار النص 
األدبي والغاية التي يريدها  ، فهو أداة 
توجيه مهمة جدا بني االداوات األخرى 
انه تسـمية النص ، وجنسه وانتماؤه، 
يعد العنـوان أول املعايـري التي يقاس 
يف ضوئهـا - نصيـا- مـدى االهتمـام 
بالقارئ ، ومدى االشتغال عىل إغوائه 
عن طريـق هذه العارضة االشـهارية 
بالقـارئ  االهتمـام  أي  العنـوان-   -
املقصود ، املخصوص بالخطاب ، الذي 
- كما يرى وولـف- يمثل فكرة النص 
املركزية التي تشـكلت يف ذهن الكاتب 
، فاالهتمـام بالقارئ يعنـي االهتمام 
بالنص نفسه ، الن القارئ هو املتكفل 
بإعـادة أنتـاج النـص وتشـكيله عىل 
الـدوام ، فقد أصبح القارئ مشـاركا 
ومتابعـا ومفرسا لكل شـفرات النص 
ودالالته وفك شـفراته انـه مبدع ثان 

للنص  .
إن نظـام العنـوان يعمل وفـق قوننة 
غايـة يف الحساسـية ، إذ يتبلور النص 
بموجبـه ، فـإذا كان العنـوان طويال 
ساعد عىل توقع املضمون الذي يتلوه، 
أمـا إذا كان قصـريا فعندهـا البد من 
قرائن تسـاعد عىل التنبـؤ باملضمون 
، ومـن املمكـن أن يكـون داال صوتيا 
كان تسمى القصة القصرية  بالنهاية 
الحتميـة ، أو أن يكـون عالمة محددة  
عالمـة  أو   ، مثـال  مرويـة  بنوعهـا 
اسـتفهام ، أو عىل شـكل نقاط وعند 
ذلك يبدأ العنوان عمله بوصفه حسب 
امربتـو ايكـو – مفتاحا تأويليـا  ، أو 
مفتاحا ملدخـل القصة القصرية ، عىل 
رأي الدكتـور حمد محمـود الدوخي، 
فهو يختـرص الكل ، ويعطـي اللمحة 
الدالة عىل النص املغلق ، فيصبح نصا 

مفتوحا عىل كل التأويالت . 
وهنـا يف القصـة القصـرية ( محـض 
افرتاء)  ، سنتطرق للعنوان عن طريق 
تقسـيمه إىل مفردتـني ، لقد اشـتغل 
املبـدع القاص احمد البياتـي  العنونة 
الرئيسـة الخارجية برتتيب متسلسل، 
املفـردة  العنـوان   مـن  انطلقـت  إذ 
(محـض)  الخالص / النقي لتصل إىل 
العنونة الخربية ( افرتاء) اتهام كاذب  
التـي تسـاعد عـىل توقـع املضامـني 
القصصيـة التـي تنضوي تحـت هذا 
الرشيط العنواني ، فضال عن ذلك فقد 
مثلت الهندسـة العنوانيـة عند األديب 
احمـد البياتـي  جملـة مـن الوظائف 
التـي تعد وظائـف ترويجيـة ملحتوى 
القصة، ثم يجيب عن شكوكها بقوله 
:- صحيـح .. ولكن رسعـان ماعادت 
إىل حزنهـا فقالت :-إنَك لم تعد تسـأل 
عنـي.. قال: كفـي عن الهراء ، لسـُت 
مرتبطاً بأية عالقة ، انه محض افرتاء، 
وقـد قـدم اإلجابـة املقنعـة بحسـب 
رايـة إىل املـرأة الغيـورة انـه (محض 
افـرتاء)، وإذا كانـت القصـة ال تقوم 
إال عـىل أحداث فـإن اإلحداث ال تجري 
هـي  والشـخصية  شـخصيات،  دون 
اإلنسان الذي يستخدم رمزا لشخصية 
إنسانية، لغاية من الغايات، وشخصية 
كل إنسان تتألف من عنارص أساسية 
هـي: بيئته ،ومولـده، ومظهره العام، 
وسـلوكه، وطعامه، ومنامـه، وحبه، 

وكرهه، وما شابهها.

 إن شـخصية  املـرأة يف قصة ( محض 
افـرتاء) هـي بمنزلـة محور تتجسـد 
تحيـا  التـي  واألفـكار  فيـه  املعانـي 
باألشـخاص أو تحيـا بها األشـخاص 
وسـط مجموعة القيم اإلنسانية التي 
يظهـر فيهـا الوعي الفـردي متفاعال 
مـع الوعي العام يف مظهر من مظاهر 
التفاعل بحسب ما يهدف إليه القاص 
يف نظرتـه للقيم، واملعايري اإلنسـانية، 
والشـخصيات أيضا تجسد القيم عىل 
املجتمع،وتـدل  يف  أنواعهـا  اختـالف 
عليها، وتعمل عىل تفهمنا لها يف إطار 
اإلبداع الفني، وحديثنا عن الشخصية 
يف العمـل القصيص يجرنـا إىل الحديث 
عن ثالثة نشـاطات يف التحليل األدبي، 
أن  نحـاول  أن  هـو  األول  النشـاط 
طبيعة،ونفسـيتها،وخفاياها  نفهـم 
الشـخصية يف العمـل القصـيص عند 
البياتي ، والنشاط الثاني أن نحاول فهم 
األسـاليب الفنية التـي يتبعها القاص 
احمـد البياتـي يف قصتـه  ، والطـرق 
الشـخصية  لعـرض  يسـلكها  التـي 
النسوية وخلقها، وتصويرها يف العمل 
القصـيص إلقناع القـارئ بحقيقتها، 
والنشاط الثالث هو أننا بوصفنا قراء 
مهتمون بمدى صدق هذه الشـخصية 
وبمدى ايماننا بأن القاص البياتي قدم 
شخصية يمكن أن نقتنع بها،ونصدق 
بوجودهـا، والنشـاط األخـري يعنـي 
بالـرضورة الحكـم عـىل الشـخصية 
القصصيـة مـن خـالل العمـل وحدة 

متكاملـة، وكيفية نجـاح  القاص أو 
إخفاقـه يف تصويـر شـخوصه ضمن 
إطـار العمـل القصيص  خّيـل له انها 
تكلمت قائلة :- بهذه السهولة تحاول 
نسياني، شعر باألىس مما قالت وأرسل 
نظرة حزينة متكرسة إىل املدى البعيد، 
وسمع صوتها من جديد :-التحدق بي 
هكذا ، اذهب لسـت بحاجـة إليك بعد 

اآلن.
تلفـت حـول املـكان غري مصـدق، إن 
عالقة الحوار بعنارص الرسد املختلفة 
عالقـة بنيويـة ووظيفيـة، ال يمكـن 
العنـارص  تلـك  وبـني  بينـه  الفصـل 
الرسديـة املكونة لبنيـة القصة ،وهو 
مفتاح نجاح عنارص الرسد يف القصة، 
أفاد الحوار الداخيل من قدرتي الذاكرة 
/واملخيلة يف تعزيز أنماطه، وتنويعها، 
فاسـتطاع القـاص البياتـي  تطويـع 
يف  ليسـتخدمها  الرسديـة  التقنيـات 
معالجـة النـص القصـيص ، كمـا يف 
االسـرتجاع ،والحـوار الداخـيل الفني 
اللذيـن يسـهمان يف التعبري عن العالم 
الداخـيل للشـخصية، فنـراه يرسد لنا 
الحـوار اآلتي:- يبدو أن الذي سـمعته 
غـري حقيقي ، وهو اقرب إىل الخيال:- 

أُي كالٍم أسمع منِك؟.
كانـت تتكلـم بمـرارة وهـو يحـاول 
إقناعهـا ، يخطر بباله انـه يخونها يف 
يـوم ما ، حـاول إن يتجاهـل ماقالته  
ملح دموعها التي اختلطت مع جدائلها 
وشعر بأنها تكتم أنفاسها.. ضمها إىل 

صدره وتركها تبكـي قائالً: أعرف انِك 
غري غاضبة منـي ، صدقيني لم أقصد 
أهانتك،عاود القـول مداعباً إياها هل 
نتبـادل الحديـث مجـدداً؟. رصخـت 

بفرح غامر.
ان الحـوار يف قصـة (محـض افرتاء)  
نحـو  هبوطـا  أو  صعـودا  يتجـه 
خطـاب اآلخـر يف إطـار مـا تطرحـه 
الخطابـات مـن عالقـات  مجموعـة 
ئـص  وخصا ، وية ورؤيا ، عية جتما ا
أسـلوبية متنوعة،ومـن هنـا تصبـح 
لغـة الـرسد يف الحـوار تتسـم بحركة 
األنا،واآلخـر يف آن داخـل التشـكيالت 

الحوارية للقصة.
إن الحـوار ال يرقى بنفسـه ،وال يضع 
مـؤرشا بنفسـه، وإنمـا مـن خـالل 
اصطراعـه مع صـوت اآلخـر قربا أو 
بعدا، والقصة التي  كتبها القاص احمد 
البياتـي فيها  ثمة حـوارات، والحوار 
فيهـا عنرص مهم مـن عنارصها، تلك 
هي رسـالة القـاص البياتـي يف اغلب 
تتضمـن  إذ  القصصيـة،  نصوصـه 
حوارات تشيع ثقافة املحبة، والحزن، 
والضيـاع ماعـدا  بعضهـا، إذ كانـت 
األحداث يرسدها راوي القصة، خّيَل له 
انه يحاول الرد ، ومحاولة اقناعها بأن 
الذي حدث كان خارج إرادته ولكنه لم 
يسـتطع ذلك فقال :- أريـد أن أخربك 
بيشء.قاطعته بحدة وقالت :- سمعت 

عن تلك املرأة.
وبدهشة واضحة قال لها :- أيُة امرأة، 
ما الـذي تقولينـه ؟.قالـت : صاحبة 
مقهى األنرتنيت الواقعة خلف الشارع 
املحـاذي ملنزل أهيل . وبعصبية أردفت 
:- كنـت تذهب اليهـا كل يوم وتجلس 
 ، لسـاعات طويلـة، تكتـب وتدخـن 
صمَت وأمتَص عـّربة خانقة.. قالت : 
- يف البداية لم أشـعر باالنزعاج ولكن 
ترصفـك الزائد عن حده جعلني أقع يف 
الشـك كان الظالم قد هبط فجأًة وقرأ 
يف عينيها يشء مـن الهدوء والوضوح 
وعـادا وحدهما جالسـني عـىل ضفة 
النهـر .ولعـل أهـم مـا يميـز األديب 
احمد البياتي قدرتـه الفنية يف التعبري 
الرسدي ، وشعرية الكتابة ،انه يجمع 
بني الخيال والواقع، تميز أسلوبه بدقة 

اختيار املفردات لتنسجم مع املعاني.
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 كانوا خمسًة

لْم أعرْفُهم مْن قبُل

كما عرْفُتهم  هذا الصباح

مَعُهم كاَن قلبي يركُض

حنَي بدأنا جميًعا رحلَة َبحٍث 

َعن إجابٍة قاطعٍة

لفزورِة النهِر الكبريْة 

َما عدُد أشجاِر النخيِل

التي رأيتها أيُتها العيوْن 

وماتْت بسبِب دماِء الحرْب ؟ 

تي  َماع َدُد النسوِة الالَّ

فاَح ِعطُر دموِعِهنَّ  

وُهنَّ يْغِسلَْن ثياَب الِْحداِد

عنَد ضفاِيف ؟

ما الرقُم التقريبيُّ 

الذي سمعُتُه أيُّها اإلْصغاْء 

مِك  ألعداِد السَّ

حنَي كاَن يرغُب السباحِة

بنَي شفاِه الفقراْء .. 

رْة قبَل أْن ُيَصاَب بالشيخوخِة الُْمبكِّ

               **                *                  *
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وحدك 

تحمل أوزار السنني

تدافع عن أحالمك 

املحبوسة بني آهات الظنون

وحدك

ترفع يف وجه األيام

بطاقتك الحمراء

لتطلق رصختك األوىل

عند نهايات املدى

وحدك

تسري وسط األزقة

املليئة بشجون الغرباء

تتمتم بمواويل قديمة

حينما الليايل املوحشة

تستبيحها آهات خريف العمر

و ألنك دائما وحدك

فإنك سوف تمتطي

غيمة مرتعة بالحب



هل تتساءلني عن األسباب التي تدفع 

الرجـل إىل الـزواج من إمـرأة أخرى؟ 

سـنطلعك يف هـذا املقـال عـىل أبـرز 

األسباب التي تحّفز الزوج إىل الزواج 

من إمرأة ثانية: 

1 .إهمال املرأة لنفسها ولعائلتها: هل 

كنت تعلمني أن إهمال املرأة لنفسـها 

ولعائلتها قد يدفـع الرجل إىل البحث 

عن إمرأة أخـرى؟ فالرجل بطبيعته، 

يحب املرأة التي تهتّم بجمالها والتي 

تضحي من أجل عائلتها. 

2 . كمـا أنه يعشـق املـرأة التي تعّرب 

لـه عـن حبهـا وحنانهـا مـن خالل 

إهتمامها به. 

3.عدم التقدير: ينفر الرجل من املرأة 

التي ال تقـّدر جهـوده وأتعابه. فهو 

بحاجة إىل التقدير والدعم لإلستمرار 

يف نجاحـه. وإن كانت زوجته تنتقده 

يف شكل متواصل من دون أن تقّدره، 

فذلك سـيدفعه إىل الـزواج من إمرأة 

أخرى.

4.العالقـة الحميمية: تؤّثـر العالقة 

الحميمية يف شـكل كبـري عىل عالقة 

الثنائي املتزوج. فهي تقوّي الروابط 

بأّنـه  الرجـل  وتشـعر  العاطفيـة 

مرغـوب. إن كانـت الزوجـة ال تعري 

إهتماماً لهذا املوضوع وتهمل رغبات 

الـزوج الحميميـة بإسـتمرار، فقـد 

يدفـع ذلك الرجـل إىل التفكري بإمرأة 

أخرى. 

5.امللـل: إن امللـل يعتـرب مـن أبـرز 

االسـباب التي تدفع الرجل إىل الزواج 

من أخـرى. لذلـك ننصـح كّل ثنائي 

بممارسـة النشاطات الجديدة لكرس 

النمط الروتيني وإشعال شعلة الحب 

من جديد.

أعلنت الدكتورة آنا كونوفالوفا، أخصائية الغدد 
الصمـاء، خبـرية التغذيـة الروسـية، أن تقليل 
كمية السكريات يف النظام الغذائي، يساعد عىل 

تجنب حدوث االضطرابات الهرمونية.
وتشـري الخبـرية يف حديـث لوكالة نوفوسـتي 
الروسـية لألنباء، إىل أنه ال توجـد مادة غذائية 
يمكنها لوحدها التأثري يف مسـتوى الهرمونات 
يف الجسـم. ولكن عمل منظومة الغدد الصماء 
بصـورة صحيحـة يعتمد عىل النظـام الغذائي 

الذي يتبعه الشخص.
وتقـول ”إن زيادة كمية السـكريات والدهون، 
والتنـاول املتكـرر ألطعمـة خضعـت ملعالجـة 
معمقـة، يمكـن أن يـؤدي إىل الحصـول عـىل 
طاقـة إضافية وزيادة يف الـوزن. والوزن الزائد 
والسمنة، هي أحد األسباب الرئيسية الضطراب 
عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون 

وتطور مرض السكري من النوع الثاني“.
وتشري االخصائية إىل أن سوء التغذية يؤثر أيضا 

يف املستوى الطبيعي للهرمونات يف الجسم.
الجهـاز  يف  االضطرابـات  ”تتطـور  وتقـول، 
النخامي البوابي (مجموعة من االوعية الدموية 

يف الدماغ والتي تربط منطقة ما تحت املهاد مع 
الغدة النخامية األماميـة)، الذي يؤدي وظائف 
الغـدد الصماء والجهـاز العصبـي. ويمكن أن 
يسـفر عن انقطاع الطمث والعقم وهشاشـة 
العظام. ويف الحاالت الشديدة، يسبب اضطراب 

عمل الغدة الدرقية والغدة الكظرية“.
وتويص األخصائية، لتجنب حدوث االضطرابات 

الهرمونية بما ييل:
1 - تقليل كمية السكريات املضافة إىل 5-10 
باملئـة من إجمايل الطاقـة التي نحصل عليها 

من الغذاء.
2 - تقليـل كمية الدهون، حيث يجب أال تزيد 
كميـة االسـعرات الحراريـة التـي مصدرها 
الدهون عـن 30 باملئة من إجمايل السـعرات 

الحرارية اليومية. والدهون املشبعة (اللحوم 
الدهنية ومنتجات األلبـان والحلويات وزيت 

النخيل وجوز الهند) إىل 10 باملئة.
3 - تقليل تناول األطعمة املعالجة.

4 - االمتناع عن تنـاول املرشوبات الكحولية 
أو عىل األقل تقليلها.

5 - يجـب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي 
500 غـرام مـن الفواكـه  مـا ال يقـل عـن 

والخرضوات.
6 - االكثار من تناول الحبوب الكاملة، ولكن 
يجـب أال يزيـد عـن 50 باملئـة مـن مجموع 

الحبوب املستهلكة.
7 - يجـب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي 
الربوتينات املختلفة (لحوم، أسماك، دواجن، 

بيض، مأكوالت بحرية وبقوليات).
8 - يجب بانتظام تناول منتجات ألبات قليلة 

الدسم.
ووفقا لالخصائية، فقط االسـتخدام الرشيد 
سيسـاعد عـىل تجنـب اضطـراب مسـتوى 
الهرمونـات، و هـذا ال يقتـرص عـىل منتـج 

معني.
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املكونات
مكونات خلطة توابل املندي
- ملعقة كبرية من الكزبرة.
- ملعقة كبرية من الكمون.

- ملعقة كبرية من الهيل.
- 10 حبات من القرنفل.

- 3 أعواد من القرفة.
- نصف ملعقة كبرية من الفلفل 

األسود.
- ورقتان من ورق الغار.

الزنجبيـل  مـن  قطعتـان   -
املجفف.

- حبة من الليمون املجفف.
- نصف ملعقة صغرية من جوزة 

الطيب.
- نصـف ملعقـة صغـرية مـن 

الكركم.
مكونات األرز

- 3 أكواب من أرز البسمتي.

- نصف كوب من الكشمش.
مقطعـة  البصـل  مـن  حبـة   -

رشائح.
- 3 حبات من الفلفل األخرض.

عصـري  مـن  كبـرية  ملعقـة   -
الليمون.

- 4 حبات من الهيل.
- 10حبات من القرنفل.
- عصا واحد من القرفة.

- ملعقتان كبريتان من الزيت.
- حبة من الليمون املجفف.

- 6 أكواب من املاء.

- ملعقة صغرية من امللح.
مكونات مندي الدجاج

- كيلوغرام من الدجاج املقطع.
زيـت  مـن  كبـرية  ملعقـة   -

الزيتون.
- ملعقة صغرية من امللح.

طريقة التحضري
تحميص التوابل

حمـيص مكونات خلطـة املندي 
كلها ما عـدا الكركم حتى تفوح 

رائحتها عىل نار متوسطة.
طحن التوابل

الخـالط  يف  التوابـل  اطحنـي 
الكهربائـي لحـني الحصول عىل 

مسحوق ناعم.
تتبيل الدجاج

ثـم  وعـاء،  يف  الدجـاج  ضعـي 
أضيفـي ملعقتـني مـن خلطـة 
املنـدي والكركـم وامللـح وزيـت 

الزيتون.
تربيد الدجاج

اخلطي التتبيلـة مع الدجاج، ثم 
ضعيـه بالثالجة ملدة 4 سـاعات 

عىل األقل.
قيل البصل.

ضعي ملعقتني من الزيت يف قدر 
كبري عىل النـار وأضيفي البصل 
املقطـع وحركيـه حتـى يصبح 

لونه ذهبياً.
اضافة توابل األرز والكشمش

أضيفي الكشمش وتوابل األرز إىل 

خليط البصل وحركيهم جيداً.
اضافة األرز وباقي مكوناته

أضيفـي األرز املنقـوع إىل خليط 
البصل، وحركـي املكونات جيداً، 
ثم أضيفـي املـاء وامللح وعصري 
الليمـون ومعلقتـني مـن خلطة 
املندي والفلفل األخرض والليمون 
املجفـف، وحركي املكونات جيداً 

حتى تمتزج.
اضافة الدجاج لرف الشواء

ضعـي رف الشـواء فـوق القدر 
ورتبـي قطع الدجـاج املتبل عىل 

هذا الرف.
شوي الدجاج واألرز

أدخيل قدر األرز ورف الدجاج إىل 
الفرن املحمى مسبقاً عىل درجة 
حـرارة °180 واتركيهم ملدة 40 

دقيقة.
اضافة الفحم للمندي

اخرجي املندي من الفرن ورتبي 
قطـع الدجـاج فـوق األرز، ثـم 
قومـي بوضع الفحـم يف وعاء يف 
منتصـف األرز وصبي القليل من 
الزيـت فـوق الفحم، ثـم غطي 
القـدر بغطـاء محكـم، إلعطاء 
مدخنـة  نكهـة  واألرز  الدجـاج 

لطيفة.
تقديم ااملندي بالدجاج

القـدر واخرجـي وعاء  افتحـي 
الفحـم بعناية، ثم اسـكبي األرز 

وقدميه ساخناً. 
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يكثـر حضور الحـرشات يف املنـزل خالل 
فصل الصيف، األمر الذي يستدعي التعرّف 
إىل املواد الفّعالة يف إبعادها عن املساحات 
الداخلّية وعن الحديقة. يف اآلتي ملحة عن 
املكّونـات والوصفات الطبيعّيـة القادرة 
عىل طرد النمـل والذباب والرصاصري من 

املنزل.
زيوت طبيعّية ُتخلّص من النمل

لزيت شجرة الشاي املمزوج باملاء القدرة 
عىل طرد النمل من املنزل

زيت شـجرة الشـاي: يبدو زيت شـجرة 
الشـاي رادًعا للنمل، وهو يستخدم وفق 
اآلتي: ُتمزج 10 قطرات من زيت شـجرة 
الشـاي األسـايس بكوبني من املاء. ُيفّرغ 
مـزّودة  بالسـتيكّية  قـارورة  يف  املزيـج 
ببخاخ، مـع رّش املزيـج يف األماكن التي 
يسـري النمـل فيها. ثّمـة طريقـة ثانية، 
منبثقة مـن األوىل، تقيض برتطيب كرات 

القطن باملزيج، ووضعها يف املنزل.
الزيـت  واألوكالبتـوس:  الليمـون  زيـت 
املسـتخرج من شـجرة األوكالبتوس هو 
طـارد طبيعي آخـر للحـرشات، علًما أن 
السـرتونيال، املادة التي تدخـل يف تركيب 
الزيـت، تسـتخدم أيًضا يف صنع الشـمع 

الطبيعـي. زيـت الليمـون واألوكالبتوس 
الجاهـز فّعال يف صّد الحرشات، ال سـّيما 
النمل. يف هذا اإلطـار، ينصح بغمر كرات 
القطـن بزيـت الليمـون واألوكالبتـوس 
العطري غري املخفـف، مع توزيع القطن 
املبلّل يف املناطق التي يسري النمل فيها، مع 
أهّمية اسـتبدل بالكرات القطنية املرطبة 
أخـرى جديـدة، يف كّل أسـبوع. الجديـر 
بالذكـر أن زيـت الليمـون واألوكالبتوس 
يحفـظ يف مـكان بعيد عن متنـاول أيدي 

األطفال، كما عن الحيوانات األليفة.
حضـور الحـرشات يف املنزل خـالل فصل 
الصيـف، بكثافة، يسـتدعي التعـرّف إىل 

املواد الفّعالة يف إبعادها
مسـحوق صـودا الخبـز ُيمزج بالسـكر 

لغرض القضاء عىل الرصاصري
مزيج صودا الخبز بالسـّكر: هو مثايل يف 
التخلّص من الرصاصري، إذ يعمل السـّكر 
عـىل جذب هـذه الحـرشات، فيمـا يقوم 
مسـحوق صودا الخبز بالقضـاء عليها. 
يرّش الخليط يف األماكـن التي تأتي منها 

الرصاصري.
النيم: سواء اسُتخدم النيم، عىل هيئة زيت 
أو مسـحوق، هو أثبت فعالّية يف القضاء 

عـىل اآلفات عىل مـّر السـنني، إذ يحتوي 
زيت أو مسحوق النيم عىل مكّونات قوية 
قاتلة. الستخدام زيت النيم لهذا الغرض، 
ُيمزج كّم ضئيل منه باملاء، فيفّرغ املزيج 
يف قـارورة بالسـتيكّية مـزّودة ببّخـاخ، 
ويرّش املزيج يف األماكـن التي رصد فيها 
صاحـب املنـزل هـذه الحـرشات. أّمـا يف 
حالة اسـتخدام مسحوق النيم، فال داعي 
ملزجه باملاء، بل ينثر املسحوق يف املناطق 
، مـع تكـرار  املوبـوءة بالرصاصـري ليـالً

العملّية يف الصباح.
الفلفل الحار يطرد الذباب

الفلفـل األحمـر الحـاّر هـو مكـّون من 
مكّونـات الوصفـة الطبيعّيـة الفّعالة يف 

طرد الذباب
للتخلّـص مـن الذبـاب يف املنـزل وحوله، 
ُيمكن اسـتخدام الفلفل الحار، إذ يتجّنب 
الذبـاب الطـريان حـول هـذه النبتـة أو 
الهبوط بالقرب من األطعمة التي تحتوي 
عـىل الفلفـل الحـار. ُيعتقـد أن السـبب 
يرجـع إىل عدم قدرة الذبـاب عىل التنفس 
عندما يستنشـق رائحة النبتـة املذكورة. 
يف هذا اإلطار، ُيمكن زرع الفلفل الحاّر يف 
الحديقة إلبعاد الذباب، كما منع الحرشات 

الطائرة املذكـورة من التكاثـر. أضف إىل 
ذلك، يفيد صنع بخاخ قوي مضاد للذباب، 
باتباع اآلتي: تضـاف 3 حّبات من الفلفل 
الحار إىل وعاء الخّالط الكهربائي. يشـغل 
الخّالط عىل رسعة متوّسطة، مع إضافة 
3 أكواب من املاء، بصورة تدريجّية، بغية 

الحصـول عىل مزيـج متجانـس. ينصح 
بوضع هذا املزيج يف وعـاء محكم الغلق، 
يف مـكان معـرّض لضـوء الشـمس، ملّدة 
أسبوع تقريًبا، ثّم يصفى السائل، ويفّرغ 
يف عبوة مـزّودة ببّخاخ لغرض الرش عىل 

الشبابيك والرشفات واملطبخ...

تعتـرب متالزمـة القولون املتهيـج أو القولون العصبي مـن أكثر األمراض 
شيوًعا بني األمراض الوظيفية يف الجهاز الهضمّي.

غالًبا ما تظهراملؤرشات واألعراض الحادة عىل عدد قليل فقط من املصابني 
بهذه املتالزمة.

ويف حـال ظهـرت فتختلف بني شـخص وآخر، لكنها تسـتمر عـادًة فرتة 
طويلة. وأكثر هذه األعراض شيوًعا:

§  اآلالم مزمنة يف البطن
§ اإلسهال املزمن
§ اإلمساك املزمن

§ إسهال وإمساك بالتناوب
§  زيادة الغازات

§  االنتفاخ يف البطن
وهناك أعراض أكثر حّدة، يسـتدعي الشـعور بها الزيارة الفورية للطبيب 

املختص، وتمثل بـ:
§ فقدان الوزن
§  اإلسهال ليالً

§  نزيف املستقيم
§  فقر الدم الناتج عن نقص الحديد

§  القيء مجهول السبب
§  صعوبة يف البلع

§  ألم مستمر ال يهدأ بإخراج الريح أو التربز
ويشـخص الطبيب متالزمة القولون العصبي، عندما تظهر األعراض عىل 
املريض يوماً واحداً عىل األقل يف األسـبوع، عىل مدار األشهر الـ3 السابقة. 

وعندما تحدث يف غضون فرتة ال تقل عن 6 أشهر.
أّما الفئات األكثر عرضة لخطر اإلصابة بمتالزمة القولون العصبي فهي:

§  األفراد تحت الـ50 عاًما
§  اإلناث

§  األشخاص ذات التاريخ العائيل املريض
§  مرىض االكتئاب والقلق

وتؤثر هذه املتالزمة عىل جودة الحياة وتسـبب باضطرابات مزاجية، لكّن 
بعض املصابني بها تمكنوا من السيطرة عليها من من خالل االلتزام بنظام 
غذائـي  خال من أطعمة أو مرشوبات معينة، بما فيها القمح ومشـتقات 
الحليـب والفواكـه الحمضية والبقوليات واملرشوبـات الغازية ومن خالل 
اتبـاع نمط حيـاة متزن تشـكل الرياضة اساسـه إىل جانـب االبتعاد عن 

التوتر.

إذا كنِت تستعدين للزواج يف موسم 
الصيف املقبل، فأنِت اآلن يف مرحلة 
ما  النهائيـة، وغالباً  التحضـريات 
تسيطر عليِك يف هذه املرحلة أفكار 
عن مظهرك وإطاللتك يوم زفافك.
واملكياج  واألكسسوارات  الفستان 
عنارص مهمة إلطاللـة رائعة يوم 
زفافـك، ولكن األهم هـو االهتمام 
بجمالـك وإبرازه لتكـون إطاللتك 
فريدة ال مثيل لهـا. صفاء برشتك 
ونضارتها، ملعان شـعرك ومظهره 
املثـايل، شـكل أسـنانك، جميعهـا 
عنارص ال تقل أهمية عن العنارص 
الخارجيـة إلطاللتـك، بـل تفوقها 

أهمية.
لـذا مـن املهـم أن تهتمـي بروتني 
العنايـة ببرشتك وشـعرك، واألهم 
عنـد  بخـرباء  تسـتعيني  أن  هـو 
محاولـة إدخـال أي منتـج جديد 
لروتني العناية بجمالك، وأن تبدئي 
يف وقـت مبكر للحصول عىل نتائج 
مثالية، وتجنـب أي مفاجآت غري 

سارة.
من األمور التي تحافظ عىل جمالك 
يوم زفافك أيضـاً، تجنب األخطاء 
الشـائعة التي تقع فيها العرائس 
بغـرض إبـراز الجمـال، ولكنها يف 

الحقيقة تؤدي إىل نتائج عكسـية، 
وبعضها قد يكـون كارثياُ. تابعي 
القـراءة لتتعـريف إىل األخطاء التي 
تؤثـر عـىل جمالـك يـوم زفافـك، 

لتتجنبيها تماماً. 
1. استخدام الشـمع إلزالة الشعر 

ألول مرة قبل الزفاف
إذا لـم تقومي بعملية إزالة شـعر 
منطقة البيكيني باستخدام الشمع 
مـن قبل، وقـررِت أن تسـتخدمي 
هذه الوسـيلة قبـل زفافك، فيجب 
أن تقومي بعملية إزالة الشعر من 
هذه املنطقة الحساسة باستخدام 
الشـمع قبل موعد الزفـاف بثالثة 
أشـهر عىل األقل، ألن إزالة الشـعر 
باسـتخدام الشـمع يف املرة األوىل، 
الشـعور باأللـم والتهيج  تسـبب 
وعدم الراحة التي ال ترغبني بها يف 

يوم زفافك بالتأكيد.
تنطبق نفـس القاعـدة أيضاً عىل 
باسـتخدام  الوجـه  شـعر  إزالـة 
الشـمع، حيث يمكـن أن يؤدي إىل 
حدوث تهيج شديد ببرشتك، مسبباً 
مشـكلة كبـرية يف مظهـر وجهك 

يصعب حلها يف وقت قصري.
2. قـص الشـعر أو صبغـه بلـون 

جديد قبل موعد الزفاف بيومني

إذا كنـِت ترغبـني يف تغيـري لون أو 
قّصة شـعرك قبل الزفاف، فيجب 
أن يحـدث ذلك قبل موعـد الزفاف 
بفـرتة كافيـة، حتـى تتمكني من 
إصـالح أي مفاجـآت غري سـارة، 
مثل أن تكون القّصة غري مناسبة 
لشكل وجهك، أو اللون غري مناسب 
مـع لـون برشتـك، أو أي خطأ قد 

يقع فيه صالون التجميل.
3. تغيري روتني العناية ببرشتك أو 

شعرك قبل الزفاف مبارشة
ُيفضل أن تلتزمـي بروتني العناية 
ببرشتـك وشـعرك قبـل الزفـاف، 
ولكـن إذا أردِت يف تجربة منتجات 
أكثـر جـودة أو مـن فئة سـعرية 
أعىل، فُيفضل أن تستشـريي خبري 
تجميل تثقني به، وأن يكون التغيري 
يف روتني جمالك قبل موعد الزفاف 
األقـل،  عـىل  ثالثـة  أو  بشـهرين 
فبعض منتجـات العناية بالبرشة 
أو الشـعر قد تكون غري مناسـبة 
لطبيعة جسـمك، األمر الذي يؤدي 
وهـي  مرضيـة،  غـري  نتائـج  إىل 
مفاجـأة ال ترغبـني يف الحصـول 
عليها قبـل زفافك مبارشة، فتأثري 
منتجـات العنايـة بالبـرشة يدوم 
لفرتة غري طويلة، وقـد يحتاج إىل 

شهور إلصالح آثاره.
4. التسمري

البـرشة الربونزيـة جذابـة، ولكن 
الزفـاف  قبـل  التسـمري  إجـراء 
مبـارشة هـو قـرار غـري حكيـم 
البرشة،  باملرة، فالتسـمري يجهـد 
كما يمكـن أن يمنحِك لونـاً داكناً 
أكثر مـن املطلوب، ما يؤثر سـلباً 
يف مظهـرك يوم زفافك، لذا التزمي 
بروتـني العناية ببرشتـك، وكوني 

واثقة بجمال لونك الطبيعي.

5. تنـاول األطعمـة واملرشوبـات 
التي تحتوي عىل صبغات

واملرشوبـات  األطعمـة  تنـاول 
التـي تحتـوي عىل صبغـات، مثل 
والقهـوة،  والتـوت  الشـوكوالتة 
يسـبب اصفرار أسـنانك، ما يقلل 
جاذبية ابتسـامتك يوم زفافك، لذا 
تجنبي هـذه األطعمة واملرشوبات 
قبل زفافك، وال تنيس حجز جلسة 
تبييض أسنان لتتمتعي بابتسامة 

مرشقة يوم زفافك.
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أنظر إىل السماء املرصعة بالنجوم واألشكال 
املختلفـة املذهلة. راقب تلـك اللوحة األخاذة 
وجد الشكل الذي ُيشعرك باالرتياح ويعكس 
مـا يف ذهنـك مـن أفـكار ومـا يف قلبـك من 
تطلعـات. أمـا يف حال لـم تتمكن مـن ذلك، 
فندعـوك إىل أن تختـار أحـد هـذه األشـكال 
السـتة لتتعرف إىل ذاتك عن كثب ولتكتشف 

الكثري من جوانب شخصيتك وحياتك.  
الشكل 1

إذاً لقـد وقـع اختيارك عىل هذا الشـكل. ويف 
هـذه الحالة نقدم لك هـذه النصيحة: ال تدع 
اآلخريـن يسـيطرون عليـك، تحـّىل بطيبـة 
القلب وحسـن األخالق، لكن ال تكن ضعيف 
بحيـث يمكـن األشـخاص املحيطـني بك أن 
يتحكمـوا بإرادتـك. ففـي حـال الحظت أن 
هـؤالء يسـتغلون طيبتك ولطفـك، ال تفرح 
لذلـك، بل اعمل عىل تجنبـه ألنه أمر خاطئ. 
فعىل اآلخريـن أن يظهروا مشـاعر االحرتام 
تجاه شخصيتك وطباعك الجيدة. فاسعى إىل 

أن تجعلهم يعيدون النظر يف سلوكياتهم.
الشكل 2

ال تعمـد مطلقـاً إىل عقد املقارنـة بينك وبني 
هـؤالء  كان  حـال  يف  سـيما  وال  اآلخريـن، 
يسـعون، بشـكل دائـم إىل إظهـار تفوقهم 
عليك. فشعور هؤالء بالغرية منك قد يزعجك 
ويفقـدك ثقتـك بنفسـك. أما يف حـال كنت 
تشـعر بالغـرية من شـخص مـا، فاحرص 
عىل أن يشـكل هـذا دافعاً إيجابياً يسـاعدك 
عـىل تحقيق اإلنجازات وعـىل تحديد أهدافك 

ومجرى حياتك.
الشكل 3

اختيارك هذا الشكل يعني ما ييل: أن عليك أن 
تـدّع بعض األمور مراراً وتكراراً إىل أن تحدث 
فعالً. فاألفعال تيل املشاعر. إذاً، إدفع نفسك 
إىل االبتسام بشـكل دائم، ما سيولد السعادة 
يف داخلك. كذلك أظهر ثقتك بذاتك وإن بشكل 
مصطنـع يف حال احتجت إىل ذلك، كما لو أنك 
ممثـل تؤدي دوراً ما، ألن هذا ينعكس إيجاباً 
عـىل حضـورك أمـام اآلخريـن. أمـا يف حال 
شـعرت بالخوف من القيـام بأمر ما، فأقدم 

عـىل ذلـك برسعة كـي ال يتحـول خوفك إىل 
رفض. اسرتاتيجية ناجحة من دون شك!

الشكل 4
مـن خالل خيارك هذا يمكـن القول إن عليك 
أن تقـوم ببعض األعمال املميـزة يف معرض 
هذا األسبوع أو الشهر لكي تحوليه إىل نقطة 
تحول يف حياتـك أو إىل ذكرى ال ُتنىس: إبحث 
عن عمل جديد، خطط للقيام برحلة إىل مكان 
ما، غرّي لون شعرك أو شكله، إشرتي مالبس 
جديدة، تعرف إىل صديق جديد. فالتغيري أمر 

رضوري يف حياتك وال بد لك من القيام به.
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غزل عراقي
ــصــــار؟؟ ــه ش ــك انت ــرت وبگلب ــجاك تغي ش
ــي تعــــــــــبدن ــت  وجن ــة  بي ــوت  مت ــت  جن
ــاي بدني ــوه  الهـــــ ــه  وانت ــك  اتنفس ــت  وجن
ــي تخنكن  .. ــات  حلظــــ ــد  تبتع ــو  ل ــت  وجن
ــاي؟؟ امل ــل  جمــــــــي ــر  ينك ــورد  ال ــة  معقول
ــي؟؟ عن ــت  تنازلـــــــــ ــهولة  بهالس ــت  وان
ــاك ــرة وي ــت فـــــــــــــت ــر إج ــر مقص ــا أنك م
ــي يجبرنــــــــــــــ ــت  الوك ــة  بدي ــو  م ــن  لك
راح ــــــوالف  الس ــم  طع ــد؟  بع ــولفلك  شس
ــي ضنــــــــــ ــت  وخيب ــي  تواف ــك  من ردت 
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أبـــــــراج

ربمـا تكون اليـوم بحالة جيدة، ولكـن احذر من 
املواقـف التي قـد تجعلك مرتبـكا ومتوتـرا. احذر 
من إخبار أحد األشـخاص بمعلومـات خاطئة أو غري 
مفهومـة. ربمـا ينفعـل اآلخـرون بسـبب ترصفاتـك 
ويتوعدونـك. حاول أن تسـوى خالفاتك قبـل أن تغادر 

املكان. ال تفكر كثريا.

شـخص كنت تعتـربه صديقا لك ولكـن اليوم 
ربما تخذلـك ترصفاته وتكتشـف أنه غري جدير 
بثقتك. انتبه فهنـاك الكثري من املخادعني يحيطون 
بك. هناك شخص ما يخفي عنك أمرا أو معلومة مهمة. 

ال تصدق أي شخص وتأكد من الحقيقة بنفسك.

تأكد اليـوم أن كل األمور يف مكانهـا الصحيح. الوقت 
مناسـب لرتتيب املنزل بالشـكل الـذي تتمنـاه. كما أن 
الوقـت مناسـب والظروف أيضا مناسـبة للتسـوق لرشاء 
أغراضك الشـخصية. كن حذرا وال تكن مرسفـا. عندما تجذبك 
بعـض األغراض الجميلة، قد يكون مـن الصعب عليك تجاهلها 

بغض النظر عن سعرها وتكلفتها.

أنـت كثري الكالم وتحـب التعليق عىل كل حدث 
ولكن لن يكون ذلك لصالحك اليوم بل قد يتسبب 
لك يف بعض املشـاكل. ال شك أن هناك بعض املواقف 
تتطلـب منك الحـدة يف الـكالم، ولكن يف أوقـات أخرى 
تكـون الكلمات الطيبة أكثر تأثريا وفعالية للخروج من 

أي أزمة.

األحالم والخيال والتأمل سيذكرونك بعالقاتك 
العاطفية يف املايض وستدرك اليوم أمورا لم تكن 
تدركهـا مـن قبـل. ال داع اليوم للشـعور بالندم أو 
بالذنب فحاول أن تسامح نفسك لكي تتمكن من اتخاذ 

خطوة إيجابية يف حياتك.

املرونـة يف التعامل يشء مهـم جدا اليوم وربما 
تكـون سـببا يف نجاح بعض املرشوعـات. ال تدع 
الظـروف تقيـدك أو تقـف يف طريقـك بـل عليك أن 
تتحـدى العقبـات. كن متفتحـا وواعيا واهتـم بأفكار 

اآلخرين واستفد منها ومن آرائهم.

هناك أوقات تشـعر فيها بالوحـدة رغم وجود 
البعض حولك، وربما تشـعر بذلك الشعور اليوم 
حتـى إن كان حولـك مئـات األشـخاص. ال يوجـد 
أي شـخص يفهمـك أو يفهـم حتـى وجهـات نظرك. 
حساسيتك الزائدة ستجعلك تتأثر بكالم اآلخرين. ولكن 

تواصل معهم بدال من االبتعاد عنهم.

تعيش حالة من الحب والعشق ولذلك تبحث طوال الوقت 
عن نصفـك اآلخر. تحتـاج لقـراءة الروايات الرومانسـية 
ومشـاهدة األفالم التي تدور حـول الغرام والعشـق. إذا كنت 
مرتبطـا، انتظر مفاجأة مـن الحبيب، وإن لم تكـن مرتبطا، توقع 
إعجـاب جميع املحيطني بك. ربما تلتقي بنصفك اآلخر اليوم، ولكن 

تعرف عليه جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

تصـل إىل أعىل القمـم اليوم يف لحظـة. تحظى 
بالدعم ممن حولك حتى من األشخاص الذين لم 
تتوقع منهم الدعم. رحب بهذا الدعم واشـكرهم. ال 
تقـوم بعمـل أي يشء بمفردك مـا دام حولك مجموعة 

من األشخاص.

مزاجـك متقلـب اليـوم بالتأكيد، فـكل األمور 
التي تخصك تسـري ببطء شديد عىل عكس األيام 
املاضية. دعك من الكربياء والغطرسـة. كن حذرا يف 
ترصفاتك وأقوالك مع الحبيب. أسـلوب الحبيب وكالمه 
قـد يزعجك، ولكـن هذا أمـر واقعي ولكنـك تهرب من 

الواقع.

مـن املحتمل أن تشـعر اليـوم أن شـخصا ما 
مـن أفراد أرستك يخفي شـيئا مـا. الجو متوتر 
ومضطـرب جدا يف محيط العائلة. تريد أن تكشـف 
مـا يخفيه هذا الشـخص لتعـود األمـور إىل طبيعتها. 
انتبه، فهذا التصارب غري صحيح بل اترك األمور تسـري 

بطريقة طبيعية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربمـا تكتشـف اليوم أنه من الصعـب التعامل 
مع األشـخاص خاصة عىل املسـتوى العاطفي. 
البعـض يحتاج إىل تركيـزك واالهتمـام بهم بغض 
النظر عن مسـؤولياتك، ويف الوقت نفسه، أنت بحاجة 
إىل اهتمام اآلخرين ومراعاتهم ملشـاعرك. ال تكن أنانيا 

وعامل الناس كما تحب أن يعاملوك.

1865 - انتهـاء الحـرب األهليـة 
بـني  اشـتعلت  التـي  األمريكيـة 
واليات الشـمال وواليات الجنوب 
1861 بانتصـار الواليـات  سـنة 
الشـمالية، وأدت هـذه الحرب إىل 
مقتل مـا يقرب من نصف مليون 
أمريكي وإنهاء الـرق يف الواليات 

املتحدة.
مـرص  وزراء  رئيـس   -  1882
محمود سامي البارودي يستقيل 
الخديوي  إحتجاًجـا عـىل قبـول 
توفيـق مطالب إنجلرتا وفرنسـا 

بإبعاد أحمد عرابي عن مرص.
1923 - اململكـة املتحدة تقرر أن 
يكـون رشق األردن دولة متمتعة 

بالحكم الذاتي يحكمها األمري عبد 
الله بـن الرشيف حسـني بن عيل 

تحت اسم إمارة رشق األردن.
لعصبـة  تنضـم  مـرص   -  1937

األمم.
1942 - بدء معركـة عني الغزالة 
ضمـن أحـداث الحـرب العامليـة 

الثانية.
عـن  تتخـىل  إرسائيـل   -  1961
مرشوعهـا تحويـل مجـرى نهر 
األردن وتبدأ ضخ املياه من الجانب 

الرشقي لبحرية طربيا.
1966 - اإلعـالن عـن اسـتقالل 

غيانا عن اململكة املتحدة.
يف  شـخص   40000 مـرصع 

بنغالديش بسبب إعصار قوي.
1991 - سـقوط طائـرة تابعـة 
لخطوط الودا للطريان النمساوية 
قـرب بانكـوك عاصمـة تايالنـد 
 223 مـرصع  عـن  وأسـفرت 

شخص.
يف  العليـا  املحكمـة   -  1993
رشيـف  نـواز  تعيـد  باكسـتان 
للسـلطة وتتهم رئيس باكسـتان 

بتجاوز سلطاته.
2009 - الرئيـس الفرنيس نيكوال 
ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية 
فرنسـية يف أبوظبـي لتكـون أول 
يف  فرنسـية  عسـكرية  قاعـدة 

منطقة الخليج.

2015 -موجة حـر يف الهند تقتل 
عىل األقل 2500 شخص.

شـخصاً   28 مقتـل   -  2017
هجـوم  يف  آخريـن   26 وإصابـة 
مسـلح عىل حافالت تقـل أقباًطا 

بمحافظة املنيا.
2018 - تتويج ريال مدريد بلقب 
دوري أبطـال أوروبا 2018 للمرة 
الثالثة عىل التوايل والثالثة عرش يف 
تاريخه بفوزه عىل نادي ليفربول 

3–1 يف النهائي.
وأعمـال  احتجاجـات   -  2020
ومناطـق  منيابولـس  يف  شـغب 
أخـرى يف الواليـات املتحـدة، إثر 

حادث مقتل جورج فلويد.

=عندمـا يكـون الجمل عطشـاناً يرشب 
نحـو 95 لرتاً من املاء يف خـالل اقل من 3 

دقائق. 
=يطلق عىل انثى العنكبوت لقب «االرملة 
السـوداء» القدامهـا عىل التهامهـا الذكر 
بعد االنتهـاء من اتصالهـا الجنيس معه، 
ويتكرر هذا السـيناريو الدموي الكثر من 

20 مرة يف اليوم الواحد. 
=وزن الهيكل العظمي الخاص بالشخص 

البالغ يرتاوح بني 13 و15 كيلوغراماً. 
=يف العـام 1922 نجـح السـري فريدريـك 
يف  بيسـت  تشـارلز  والدكتـور  بانتنـغ 

اكتشاف هورمون االنسولني. 
=عجائـب الدنيا السـبع هـي: األهرامات 

املرصيـة وحدائـق بابـل املعلقـة وتمثال 
الربونـزي  زيـوس وتمثـال كولوسـوس 
ومعبد ارتيميس ورضيح هاليكارناسوس 
ومنارة االسكندرية وقد اندثرت جميع تلك 

العجائب باستثناء االهرامات املرصية. 
=تيم هايـر (1841) اول بطل مالكمة تم 

االعرتاف به رسمياً. 

اختر المجرة التي تجذبك واكتشف نفسك !
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1.مقلد املطربات (لبناني).
2.أحـد االتجاهـات األربعـة - حيـوان بـري 

وقطبي - للتعريف.
3.االسم األول للمطرب ........عياش - طريق

4.فصل من فصول السنة - االسم األول ملمثل 
سوري ........ عقييل..

5.اليشء املفسد ملا يصيبه - أّكد (معكوسة).
6.للتمني - ُطُرق - القهوة املطحونة.

7.اقذف بعيداً - حقل قمح.
8.جمع التكسري لـ سلة - يقتلهم (مبعثرة).

9.الشعور املسبق.
10.عكس صغري - أتى.

أفقي
1.رئيس دولة عربية.

2.أحد األبوين - بلفور (مبعثرة).
3.العمـود الذي يرفـع عليه العلـم - مخلوق 

من نور.
4.مفـرد عوالـم (معكوسـة) - مـن أطراف 

الجسم معكوسة - من أسمى املشاعر.
5.عرب - يمّسّ (مبعثرة).

6.نبع و اسم مؤنث - تجسسو (معكوسة).
باالنكليـزي  خطـوة   - األبويـن  7.أحـد 

(معكوسة).
8.طريـق باالنكليزي (مكوسـة) - أرشـد إىل 

الطريق.
9.فنانة سورية (زوجة ماهر صليبي).

10. دولة عربية مساحتها صغرية - دمر.
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تجاوزت األربعين وأريد 
تحقيق ذاتي.. هل من أمل؟

ثمار األمانة 
ُيحكى أن أمرياً شاباً كان يريد الزواج من فتاة عىل قدر من األخالق، فأمر 
بإصدار مرسـوم ملكي يطلب فيه من كل شابة ترغب يف أن تكون عروساً 
لـه الحضـور إىل القـرص امللكي البديـع يوم غـد يف تمام السـاعة الثامنة 
صباحـاً، جاء اليـوم املوعود واحتشـدت الفتيات يف سـاحة القرص كل يف 
أبهى طلة لها، ووقف األمري وحّياهن ونادى بهن، وأخربهن بأنه سـيعقد 
مسابقة ستتوج من تفوز فيها ملكة عىل عرش قلبه، وبأنه سيعطي كل 
فتـاة منهّن حوض زراعة فيه بذرة، وطلب من كل واحدة منهّن أن تعتني 
بهـذه البـذرة بطريقتها عىل أن تعود إىل هنا بعد شـهر مـن اليوم، أخذت 
الفتيـات أصص الزرع وغادرن متفاجآت بهذه املسـابقة الغريبة، وكانت 
مـن هـذه الفتيات فتاة جميلـة ُتدعى ماريـا، واظبت ماريا عىل سـقاية 
بذرتهـا وعنايتها بجـٍد لكنها لم تالحظ نموها طوال الشـهر أبداً، فقررت 
أنهـا لن تذهب إىل القرص يـوم غد ألن بذرتها لم تنمـو، إّال أّن العمة ديانا 
أقنعتهـا برضورة الذهاب، خاصة وأنها بذلـت كل ما يمكنها من مجهود 

للعناية بهذه البذرة. 
ذهبت ماريا إىل القرص بحوضها الخايل من النبات، وكلها خجل وهي ترى 
مـا تحمله الفتيات من نباتات مختلفة األشـكال واأللوان بأيديهّن، هّمت 
ماريـا بالعودة إىل البيت والدموع تغالبها إّال أّن الوزير الذي كان يتجّول يف 
السـاحة طلـب منها أن تصعد معه إىل املنصة لتقابـل األمري، ُذهلت ماريا 
وصعـدت معه مضطربة إىل املنصـة، حّياها األمري وقال: لقد أمرت الوزير 
بإعطاء كل فتاة منكن حوض زراعة فيه بذرة فاسـدة، ألرى ما سـتفعلن 
بها، فاسـتبدلتنها ببذرة أخرى للفوز باملسابقة، إّال أّن ماريا هي الوحيدة 
التي منعتها امانتها من فعل ذلك فأبقت الحوض عىل ما هو عليه، وعليه 
أعلن األمري فوز ماريا باملسابقة وطلبها للزواج منه وسط ذهول الفتايات 

املخادعات جميعاً.

أنا مطلقة وعندي 44 سـنة وأحمل شـهادة جامعية، بعـد الطالق أخذت 
ماجسـتري لكن أنا مطلقة بعد 18 سنة زواج، بعد ما كرست حياتي كلها 
ألوالدي وألبيهم إال أنه لم يقدر العرشة وطلقني قبل ثالث سنوات.  تابعت 
دراسـتي وحصلت عىل ماجسـتري وأريد أن أثبت لنفيس أنى ممكن أنجح. 
أحـس أني أكرب وهـذا غري اإلحباطـات التي تقابلني ممـن حويل،ال يوجد 
شغل ملن يف سني، وال أعرف أعامل الناس وال أقنع أحداً يف مقابالت العمل 

التي أجريها.
النصائح والحلول:

1. اشـعر بأن يف رؤيتك بعض املبالغات التي تزيد من إيذائك لنفسـك.
2 .ال أعرف أسـباب طالقك من زوجك بعد 18 سـنة، ولم تشريي إىل أبناء، 
وكذلـك ال تكفي عبارتك أنه (لم يقدر العرشة) للحكم عليه، ومع ذلك فما 

حدث هو قدر.. ولكن..
3 .أمامـك اآلن فرصة لرتاجعي نفسـك بعمق ورصاحة ووضوح، وواضح 
أنك تعانني من إحباط واكتئاب، ولألسف ال أعرف جهة معينة أرشدك إليها 
وال أعـرف ما هـي املراكز يف بلدك، لكني متأكدة من وجود بعض املراكز يف 

كل بلد وأنه ليس من الصعب الحصول عىل عناوينها من خالل اإلنرتنت.
4 .أنـت فعـًال بحاجة يف هـذه الفرتة إىل دليل يسـاعدك عىل تجـاوز حالة 
االكتئاب، ويبدو أنك لسـت من النوع الذي يسـتطيع أن يقرر تجاوز ذلك 
بالعمل عىل تطوير نفسـه عرب القراءة واعتماد كتب اختصاصيني يف هذا 
املجال. ولألسـف رغم دراسـتك العليـا يبدو أنك ظللت تعيشـني بعيداً عن 
الواقع العميل ولم تتنبهي لدور العالقات العائلية واالجتماعية التي تحقق 

املوازنة النفسية يف حياتنا اليومية.
شـعورك بأن أحداً ال يفهمك هو بسـبب تمسـكك بالعزلة، ربما من دون 
قصد، لهذا أشجعك عىل التقرب من صداقات قليلة حميمة تشاركني فيها 

نشاطات مختلفة مما يعيد إليك الثقة بنفسك وقدراتك.
5 . أما بالنسـبة للعمل فلو كنت مكانك لسـعيت ألعمـل يف أي مجال ولو 
كان عمالً بسـيطاً أو مؤقتـا ال عالقة له باختصايص وشـهادتي، وكذلك 
لتطوعـت يف جمعيات إنسـانية أو خريية تجعلني أرى الحيـاة الحقيقية 
وأكتشـف أني مرفهة جداً قياسـاً إىل مآيس ومشـاكل اآلخرين، وهذا بحد 
ذاتـه عالج نفيس ناجع، فافتحي قلبك للحيـاة تأتك الحياة بكرمها بأكثر 
مما تتوقعني، وتذكري أن السعي والتوكل من أهم الوصايا التي نبهنا الله 

سبحانه وتعاىل إليها.
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أعلن الفنان املرصي حسام الجندي، 
زوجته  عن  انفصاله  األربعاء،  امس 
منال  التونسية  والفنانة  اإلعالمية 

الحمروني.
الطالق  خرب  الجندي  حسام  وكشف 
موقع  عىل  الشخيص  حسابه  عرب 
“فيسبوك”،  االجتماعي  التواصل 
إىل  فعل،  شاء  وما  الله  “قدر  قائًال: 
من يهمه األمر، تم انفصايل من منال 

حمروني، وتمنياتي لها بالتوفيق”.
من جانبها، لم تعلق املمثلة واإلعالمية 
خرب  عىل  الحمروني،  منال  التونسية 
نرشت  قد  كانت  لكنها  االنفصال، 
موقع  عىل  حسابها  عرب  أيام   ٥ منذ 
“أعتذر  تقول:  عبارة  “فيسبوك” 
لبعض  اختياري  سوء  عىل  لنفيس 

البرش”.

رشكة  صاحبة  كشفت 
كاستينغ بالس اإلعالمية 
واملنتجة السورية ماري 

تصوير  عن  ملحم 
عديدة  عراقية  أعمال 
وخالل  اسطنبول.  يف 

عىل  ضيفة  حلولها 
عىل   celebrity برنامج 
مع  السومرية  شاسة 
العطية،  إيهاب  الزميل 
باملواهب  أشادت 
بها  يتمتع  التي  الكبرية 
أنها  معتربًة  العراقيون، 
تضاهي املواهب املرصية 
أن  وتمنت  وبامتياز. 
يف  رشكتها  تفسح 
الوجوه  أمام  املجال 
للنجاح  الجديدة  الشابة 
ولدى  والنجومية. 
إمكانية  عن  سؤالها  

تنفيذ مسلسل « عروس 
النسخة  وهو  بغداد» 
املسلسل  من  العراقية 
«عروس  الشهري  الرتكي 
اسطنبول»، أّكدت ملحم 
تفاصيل  تملك  ال  أنها 
املوضوع،   هذا  عن 
عن  الكشف  رافضًة 
يتم  التي  األعمال  هوية 
مكتفيًة  تصويرها، 
هناك  إن  بالقول 
مهمني  عراقيني  عملني 
إرشاف  تحت  يتصوران 

رشكتها.

الفنانة  من  كل  احتفل 
رياض  رحمة  العراقية 
اصل  من  االمريكي  واملمثل 
عراقي الكسندر علوم بمرور 
ونرشت  زواجهما.  عىل  سنة 
رحمة عرب صفحتها الخاصة 
لها  صورة  انستغرام  عىل 
عليها:  وكتبت  الكسندر  مع 

«مرت سنة، الله ال يغري علينا 
الروح». حبيب  يا  ايل  وخليك 

نرش  الكسندر  أعاد  وبدوره 
الصورة عرب صفحته الخاصة 
سعيد  زواج  «عيد  وكتب: 
اكثر  اعطتني  التي  للمرأة 
استحقه». الذي  الحب  من 

وعادت ونرشت رحمة صورة 

وعلقت  تجمعهما  جديدة 
هي  «لحظة  بالقول:  عليها 
كتبت فأرتبط اسمي بأسمك 
ونبقى   . حب  من  بحروف 
وقت  يف  وكشفت  عالوعد». 
عن  رياض،  رحمة  سابق 
زفافها  حفل  تأجيل  أسباب 
علوم  ألكسندر  من  الرسمي 

بعد عقد قرانهما منذ عام.
وأكدت رحمة رياض يف لقاء 
خالفات  يوجد  «ال  أنه  لها 
بينها وبني خطيبها ألكسندر 
علوم لتأجيل الزفاف، مشرية 
من  بعدد  انشغالهما  أن  إىل 
دفعهما  ما  هو  األعمال 
لتأجيل موعد حفل الزفاف».

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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كشـف تطبيق الفيديوهات القصرية الشهري (تيك توك) عن ميزة أطلقها حديًثا 
وهي مخصصة ملسـتخدمي أنظمـة iOS، وهي ميزة توفـر أدوات جديدة لدعم 
املبدعـني.و امليـزة الجديـدة، سـتدعم املبدعني يف إنشـاء املحتـوى املصور عىل 
التطبيق، وذلك بوضع عالمة مبارشة عىل مقاطع الفيديو الخاصة بهم العتماد 
املقطع يف الوصف الخاص باملستخدم.ويمكن استخدام أدوات التحديث الجديدة 

عن طريق الخطوات اآلتية:
.(TikTok) تسجيل مقطع فيديو أو تحرير مقطع فيديو عىل تطبيق

النقر عىل تبويب video يف صفحة النرش.
عند الدخول إىل صفحة الفيديو يمكن للمستخدم تحديد مقطع الفيديو املفضل 

لديه، أو الذي تم نرشه أو مشاركته، أو املقاطع التي تتضمن الصوتيات ذاتها.
عنـد اختيـار مقطـع الفيديو سـيتم إضافـة عالمـة يف التسـمية التضويحية 
لإلشـارة إىل صاحب املقطع األصيل.و توصلت دراسـة حديثة إىل أن كبار السـن 
يستخدمون تطبيق (تيك توك)، بهدف تحدي الصورة النمطية املرسومة عنهم، 
وحسـب الدراسـة، املقرر نرشها بمجلة ”Gerontologist“، لجأ كبار السن إىل 
تطبيق يسـتخدمه مراهقون ُكثر، لكرس الصورة النمطية بشـأنهم، والخاصة 
بمعاناتهـم مـن ”رهـاب التكنولوجيا“.ووجدت الدراسـة أعـدادا متزايدة من 
الحسابات الخاصة باملستخدمني، الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكرب، ولديهم 
ماليني املتابعني عرب (تيك توك).ويعرض املسنون عرب (تيك توك) وفق ما نقلته 
”ذا جارديان“ طاقتهم وحيويتهم.ويف هذا الصدد، قال الدكتور روبن نج، مؤلف 
الورقة البحثية وأسـتاذ مسـاعد يف جامعة ييل: ”لقد أصبح كبار السن يف (تيك 
تـوك) صناع محتوى ناجحـني، يف ظاهرة قوية معاكسـة للثقافة“.ومن املثري 
لالهتمام، حسـب ”نج“، أن معظم ”شـيوخ تيك توك“ هم من النساء ”تقاومن 
بشـدة الصـور النمطية الشـائعة عن النسـاء األكرب سـًنا عىل أنهن سـلبيات 

وضعيفات، وبدًال من ذلك يخرتن تقديم أنفسهن عىل أنهن رشسات“.

أعلنـت رشكـة انفنكـس العالمة 
التجارية الرائدة يف مجال الهواتف 
الهواتـف  سلسـلة  عـن  الذكيـة 
-Infinix NOTE 12 S  الجديـدة
ries يف حفـل رائـع أقيم يف مدينة 
أربيل عىل أرض قاعة فندق روتانا 
وبحضـور نخبة من نجوم أسـود 
الرافدين مثل الكابتن أيمن حسني 
العراقي والالعب  املنتخـب  هداف 
الدويل شـريكو كريم باالضافة اىل 
حضور جماهريي كبري واعالميني 
ومدونـني تقنيـني، فيمـا شـاهد 
آالف املتابعـني الحفـل من خالل 
البث املبارش عىل صفحة انفنكس 

العراق عىل فيسبوك.
وشهد الحفل عدة فقرات ترفيهية 
وتوزيـع جوائـز للحضـور، فيما 
ألقى مدراء رشكة انفنكس كلمة 
ترحيبيـة للجمهـور كمـا قدمت 
مديرة تسـويق رشكة انفنكس يف 
العراق السـيدة ”شـمس طلعت“ 
نبذة مخترصة عن الرشكة ومدى 
العامليـة  االسـواق  يف  نجاحهـا 
السـوق  ويف  اوسـطية  والـرشق 
تـم  كمـا  خصوصـا،  العراقـي 
استعراض أهم مميزات السلسلة 

 Note12 الجديـدة املتمثلة بهاتف
.Note 12 G96 و VIP

ويمتـاز هاتـف انفنكـس الجديد 
بمواصفـات هائلة تجعله ينافس 
الهواتـف  سـوق  عـىل  وبقـوة 
إىل  وباإلضافـة  االقتصاديـة، 
تصميمـه النحيف والجـذاب كما 
يمتـاز الهاتف بخاصية الشـحن 
الرسيع بقوة 120 واط، وشاشـة 
الوضـوح  فائقـة   AMOLED
واإلضـاءة بقيـاس يصـل إىل 7.6 
” انـج مـع معـدل تحديـث 120 
هرتـز، وكامريا ثالثية سـينمائية 
بدقة 108 ميجا بكسل. ويحتوي 
اإلصدار عىل نسـختني مختلفتني 
و   G96 Note12 الهواتـف  مـن 
VIP 12 Note واللـذان يمتلـكان 
ميزات جديدة مبتكرة تختلف عن 
بقية سلسـلة النوت، مثل األلياف 
الزجاجيـة فائقـة النحافـة، وال 
سـيما ذاكرة الوصول العشوائية 
التـي تصـل اىل 5 جيجـا بايـت. 
وأخـرياً وليـس آخـراً، واحدة من 
أهم ميـزات الجهاز وهـي قابلية 
الحفـاظ عـىل الهاتـف آمنـاً عند 

الشحن الرسيع.

@H⁄Ïm@ŸÓmI@Âfl@ÒáÌáu@ÒçÓfl
µ«ájæa@·«á€
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نجح فريق طبي يف السعودية يف 
أن ينقذ طفلة بعدما اسـتقرت 
يف جهازهـا الهضمـي 27 حبة 
مغناطيس مـن مكونات لعبة، 
ما تسـبب بأكثر مـن 8 ثقوب 
يف جـدار األمعـاء. و اسـتطاع 
الفريـق الجراحـي لألطفال يف 
مستشـفى الـوالدة واألطفـال 
بحفر الباطـن أن ينقذ الطفلة 
التي كانت تعاني آالما يف البطن 
وقيئـا مسـتمرا منـذ أكثر من 
أسبوعني. وأوضحت الوكالة أنه 
وبعد أن أظهرت الصور و وجود 

تلـك القطـع مـن املغناطيس، 
بـارش الفريـق الطبـي بإجراء 
تدخل جراحـي دقيق من خالل 
عمـل ثقـوب صغـرية يف جدار 
حبـة   27 واسـتخراج  البطـن 
مغناطيسـية وخياطة الثقوب 
العمليـة  وتكلّلـت  املعويـة، 
أن  إىل  وأشـارت  بالنجـاح“. 
العملية اسـتغرقت 3 سـاعات 
ونصـف السـاعة، وأن الطفلة 
وغـادرت  للشـفاء  تماثلـت 
املستشفى وهي تتمتع بصحة 

جيدة.
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اللعبة  هذه   ، صغارا  كنا  عندما  نشاهدها  كنا  لعبة  ثمة 
متشابكة  خطوطا  تمثل  كانت  الورق  عىل  املرسومة 
وعىل   ، مسدود  طريق  اىل  تفيض  وجميعها   ، ومتعرجة 
املتعرج  تقويم  يف  ويجتهد  التشابك  هذا  يعالج  ان  الالعب 
الخروج  اىل طريق مفتوح يستطيع  النهاية  يف  لكي يصل 

منه بنجاح .
لم يفكر أحد بأن هذه اللعبة املسلية تنتقل من الورق اىل 
ارض الواقع ، ولم يدر بخلد أحد بأن اللعبة قد تحولت من 
لعبة للتسلية اىل لعبة مخيفة فرضت قسوتها عىل جميع 

مفاصل حياتنا .
الخطوط املتشابكة يف حياتنا اطلقوا عليها فقهاء السياسة 
الناس  حياة  عىل  فعلها  بدأ  وعندما   ، االنسدادات  بلعبة 
شعرنا بان هذه االنسدادات تحارصنا دون ان نجد مخرجا 
للتخلص منها ، انسدادات يف مجال السياسة ، ورصاع بني 
الفقراء واملساكني  بثقله عىل حياة  يلقي  املعنية  االطراف 
افرز  واالعراف  االخالق  فضاء  يف  وانسداد   ، غريهم  دون 
سلوكا متخما بكل صور النفاق والكذب والوصولية رافقه 
سلوكا قائما عىل الخيبة واالحباط تجىل يف تعاطي املخدرات 
، وانسداد يف االقتصاد وتوزيع الثروات حيث االموال الطائلة 
وجميع مغريات الحياة من حصة الكبار وليس يف جيوب 
والوعود  الطنانة  والشعارات  الفاسد  الهواء  غري  الشعب 
الكاذبة ، وانسداد يف مجال الصحة فالتقارير التي نسمعها 
الحقل  هذا  يف  املعنيني  وبعض   ، والرعب  الفزع  فينا  تثري 
ال يهمهم سوى مصالحهم الخاصة بينما االمراض تفتك 
بحياة االرامل وااليتام و من طبقات املجتمع املسحوقة . 
وانسداد يف الرتبية والتعليم وعليك ان تتابع خيط الشهادات 
املزورة وتركض وراء شبح الفساد يف بناء املدارس ، وتنظر 
اىل تدني مستوى التعليم ، وانسداد يف املشهد الثقايف ففي 
كل صباح تخرج علينا النخب الثقافية تستعرض نفسها 
صنوف  بكل  امللوثة  بيارقها  معها  حاملة  كالطواويس 
النرجسية والوهم  من اجل الجلوس عىل مقاعد الصدارة 

لتوهم الساذجني بانها القادرة عىل مسك دفة التغيري .
آخر  بانسداد  يلتحق  وانسداد   ، لعبة  بخناق  تأخذ  لعبة 
ليشكل قافلة من االنسدادات يف وطن تتجاذبه االطراف من 
الداخل والخارج ، وما زال الكبار فيه تمارس الكذب ،  عىل 

انه وطن االستقالل والكرامة والشموخ والكربياء .
فالجميع   ، الالعبني  يف  يتمثل  اللعبة  هذه  يف  ما  أخطر 
اىل  احد  يلتفت  ولم   ، والخسارة  الربح  بحسابات  مشغول 
هذا  بكل  عليهم  انعم  الذي  العراق  وخسارة  ربح  معادلة 

العطاء .
من يريد التخلص من هذه اللعبة املقرفة ، ومن يريد العبور 
مفتوح  فضاء  اىل  املعتمة  والدهاليز  املظلمة  الخنادق  من 
 ، العراق كل صباح  ، وترشق فيه شمس  الله  يغمره نور 
عليه بالتفكري الجاد  والسعي الجتثاث قواعد هذه اللعبة 

التي جلبت لنا كل هذا الفشل الكبري .
اقول قويل هذا ، وال حول وال قوة اال بالله .

اىل اللقاء .

›Ìá‰ßa@áºa

@¬Ï�©a@Új»€
Úÿibìnæa

عن  يوسف  رانيا  النجمة  أعلنت 
يف  الذهبية  اإلقامة  عىل  حصولها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.
مجموعة  يوسف  رانيا  ونرشت 
تواجدها  خالل  لها  الصور  من 
”شكراً  كاتبة:  وعلقت  دبي،  يف 
عىل  العربية  اإلمارات  دولة 
فئة  الذهبية  اإلقامة  منحي 
إىل  الشكر  وخالص  املبدعني 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
حاكم دبيوشكراً لسعادة الفريق 
العام  املدير  املري  أحمد  محمد 
وشؤون  لإلقامة  العامة  لإلدارة 

األجانب بدبي“.

تعيش الفنانة هنا الزاهد، حالة من النشاط الفني خالل الفرتة املقبلة، 
إذ تنتظر عرض ٣ أفالم سينمائية بداية من موسم عيد األضحى املقبل، 

بعد أن غابت عن السباق الرمضاني املايض.
فقد انتهت هنا الزاهد وتامر حسني من االنتهاء من تصوير مشاهد 
فيلمهما الجديد «بحبك»، واتجه تامر إىل غرفة املونتاج لوضع اللمسات 
املقبل، وطرح  للفيلم جاهزًا للعرض يف موسم عيد األضحى  النهائية 
املاضية وحقق  األيام  للفيلم خالل  تامر حسني برومو مبدئي  النجم 
نسب مشاهدة مرتفعة.وكشفت الفنانة هنا الزاهد، عن اإلصابة التى 

تعرضت لها يف الركبة خالل تصوير فيلم بحبك للنجم تامر حسني، 
قائلة: «إصابات التصوير املستمر يف الركبة».

وتواصل هنا الزاهد وزوجها النجم أحمد فهمي تصوير مشاهد 
فيلمهما الجديد «مسرت أكس»، والفيلم يشارك يف بطولته أوس 
والعمل  حافظ،  ومحمود  الجمل،  رحاب  فؤاد،  بيومي  أوس، 
قصة أماني التونيس، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، 
الوهاب وأمجد الرشقاوي وإخراج  سيناريو وحوار أحمد عبد 

أحمد رشيد. وطرح النجم أحمد فهمي البوسرت الدعائي لفيلمه 
الجديد «مسرت اكس» ملعنا عرضه يف موسم الصيف هذا العام 

. ٢٠٢٢
وشارك أحمد فهمي الشهر املايض بعرض مرسحية «جوازة 

باململكة  الرتفيهى  الرياض  موسم  يف  معفرتة» 
العربية السعودية، والتي جمعته بزوجته هنا 

الزاهد، وشارك يف بطولة العمل بيومى فؤاد، 
السيد،  ايمان  أوتاكا،  محمد  أنور،  محمد 

والعمل  فرغيل،  إسماعيل  عىل،  أحمد 
تأليف وأشعار أمري طعيمة وإخراج 

أوتاكا.

التي  الحفلة  سّببته  كبري  جدل 
سعد  املغربي  الفنان  يقيمها 

نرشت  بغداد.بعدما  يف  ملجرّد 
يف  الند»  «سندباد  رشكة 
بغداد، عىل حسابها الرسمي 
لحجز  دعوة  فيسبوك،  عىل 
ناشطات  أطلقت  املقاعد، 

حملة 
سعة  ا و

عىل 
قع  ا مو

االجتماعي،   التواصل 
#حفل_سعد_املجرد_ هاشتاغ  

عىل  جاءت  الحملة  هذه  مرفوض. 
عنف  بقضايا  ملجرّد  توّرط  خلفّية 
مختلفة  دول  يف  عديدة  واغتصاب 
باإلضافة إىل أنه ممنوع من الغناء 
املقابل،  ومرص.يف  املغرب  يف 
العراق  يف  ملجرّد  محّبو  أطلق 
#سعد_ملجرد_تنور_ هاشتاغ 

حّبهم  عن  للتعبري  بغداد 
لصاحب أغنية «انت معلّم» 
الحفلة.  إحيائه  وانتظارهم 
األوىل  املرّة  ليست  وهذه 
الرشكة  هذه  تخلق  التي 
هذا النوع من الجدل. إذ سبق 
حفل  بسبب  البعض  وهاجمها 
رمضان  محمد  املرصي  الفنان 
من  عدد  يف  تسببت  والتي  بغداد  يف 
وهو  الدين،  رجال  واعرتاض  األزمات 
اعرتاض  بعدم  البعض  منه  تعجب  ما 
أحد عىل حفل سعد ملجرد. ووسط هذا 
الجدل، تلّقى هؤالء خرب تأجيل الحفلة 
وذلك بمناسبة ذكرى األربعني لإلمام عيل 
الفعاليات  كافة  أُّجلت  اذ  طالب،  أبي  بن 

الفنية التي كانت ستجري يف هذا التاريخ.

@k�yãfl@Îc@üÏœãfl@NNNÜ�ã1a@á»é
_ÜaáÃi@¿@Èi

@3@üã«@ãƒn‰m@áÁaç€a@b‰Á
ÚÓˆb‡‰Óé@fib‡«c


